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DESPRE 

GHEORGHIE STEFAN VOEVOD 
"DOMNUL MOLDOVEI. 

  

  

Publicaţiunea "periodică germană, care iese la Stetin, sub 
titlul : Studii Baltice publicate de societatea pentru istoria şi 
anticitatea Pomeraniei (1), ne-a dat la 1881 Gre-care informaţii 
despre domnul Moldovei Gheorghie sati Gheorghiță Stefan. Iată 
aceste informaţii, după o scurtă dare de semă din Norddeutsche 
allgemeine Zeitung, din Mai 1881. 

Pomeranul Conrad Iacob Iildebrand saii Jliltcbrand , vor- 
besce în descrierea călătoriei sale din 1656—1657, în calitate 
de misionar atașat pe lângă Legaţiunea Suedică de la: Con- 
stantinopoli, despre un» nenorocit domn al dloldovci, cărui 
Castelulii Stetin i-a dat adăpost, acum d6uă sute și mai bine 
de ani. In descrierea călătorii sale, Hildebrand dice : <La 
28 Decembrie 1656, am ajuns aprope de Iași, reședința și 
capitala Domnului Moldovei. Era Domn în Moldova Gheorghie 
Stefan, Domn creștin .și blând. Domnul trimise înaintea am- 
basadorului nostru Welling, un corp de slujitori, care l'a 

„întâmpinat la un pătrar de milă de la lași, dieându-i din 
partea domnului Moldovei, că tocmai în acele momente se a- 
fla la Curte un ciauș, trimes din partea Sultanului, de care 
Domnul trebue să se ferâscă, și din causa acesta, ruga pe am- 

(1) Baltische Studien, herausgegeben von der Gesellschaft fiir Pom- 
mersche Geschichte und Alterthuraskunde în Stettin,
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basador, să mai întârdie cu intrarea sa în Iași. Ambasado- 
rul priimi. Noi înaintarăm încet, și ne oprirăm câte-va ore 

prin d6lurile d'imprejurul Iașului. Unul din Căpitanii slujitorilor 

Domnului Moldovei, de origine Polon, care cunoscea forte bine 

limba. latinâscă, mergea călare pe lângă ambasadorul nostru, 

şi-i vorbea cu intimitate. Când înoptă, am intrat în Iași. Iașii 

este un oraş mare, întins, populat, dar ncincungiurat cu zidiuri; 

în multe părţi ulițele aii, în loc de pavagiii de pâtră, bâme 

de lemn. Oraşul Iașii are multe biserici; pe uliți se vid, ică- 

colo, nisce vârtelniți de lemn mari și nalte, în care 'popo- 

rul se suie și se îuvârtesce, în dilele de Pasci; pe pieţe, se 
găsesce de vândare tot soiul de venat, mai ales prepeliţe; mone- 

tele leşesci și șelingii a curs. Îndată ce am descălecat la cona- 

culii ce ni se pregătise, slujitorii ati încinsii o horă, în cinstea 

ambasadorului ; în acest joc figura o capră, în care era varât 

un Om, și pe care o juca un băiat; sfârșind jocul, băiatul trase 

cu săgâta în capră, și ast-fel hora se sfârși, iar băiatul căpătă 

un bacșis, Pe când noi priveam acâstă comedie, și duceam 

"caii în grajd, pătindu-ne spre a ne odihni, se făcu o larmă mare, 

căci domnul Moldovei trimise o escortă de onore, să'iea pe 

Ambasador la audienţă, noptea pe întunerec. Ambasadorul în- 

călecă cu patru 6meni din suila sa şi se duse la Curte». 

Hildebrand dice, că s'a luat și el mai târdiii după ambasa- 

dor, cu câți-va Gmeni, şi că ajungând «cu bine la porta Curtii, 
fu întâmpinat aicia, spre mirarea sa, cu sirigarea în limba nem- 

țâscă : Ier-da 2 (cine-i?), din partea gardei compusă din 

Nemţi, de care Domnul Moldovei ţinea un regiment întreg lângă 

sine; am răspuns că suntem din suita Ambasadovului Maies- 

tăței sale Regelui Suedici ; și așa ni s'a învoit intrarea în Curte, 
şi ne suirăm în Palut po o seară mare și lurgă de lemn, Trecând 

prin mai multe odăi, am dat într'o sală unde era un jilț mare, 

ca un scaun do judecătorii, și la părete un exsasornie mare, care 

bătea ciasurile. Aicca um găsit pe Omenii nostrii, ședend pe 
o laviţă de lemn; ci ne-a spus că ambasadorul intrase singurii 

în audiență, la Domn. In acestă sală cra și boerii saii pagii, 

care staii pe lângă Domn, umblând în papuci ; ni sati dis, că 

nici unuia din că nu-i era permis să intre la Domn cu cisme.... 

A doua di după audienţă, slujitorul Domnesc, polonul, veni 

la ambâsador și-i a adus din partea Domnului Moldovei, o 

scrisâre către Begele Sucdici scrisă latinesce. Domnulii trimitea
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încă daruri ambasadorului, un Bahkmat murgii (1) o bucată de a- 
tlaz roșu, şi opt coți de postav subțire, verde-guza-porumbului>. 

Hildebrand a scris aceste întâmplări ale călătoriei sale prin 
Moldova, după mulți ani, când se afla azum past şi prae- 
positus la Bahn. El vorbesce și de schimbarea norocului lui 
Gheorghie Stefan Vodă, pe care odinioră îlii văduse la lași în 

"totă strălucirea, sa. 

«La 1648, dice Hildebrand, se născu o noințelezere între 
Domnul “Transilvaniei Gheorghie Racozzi II şi Domnul Moldo- 

„vei Vasilie Voevod, care neințelezere se profăcu mai Lirdiii în 
resbeli. Racozzi isbuli să gonsscă pe Vasile Vodă din Mol- 
dova, şi să pue, în locul lui, Domn Moldovei pe lozolătul 
lui Vasilie Vodă, Stefan, care se și întări de Porta Otomană. 
Pentru acssta, noul Domn al Moldovei, ce plătit an dur anu- 
al lui Racozzi. Curând însă Sultanul Mehmed IV, în ultimele 
dile ale lunei Octombrie 1657, goni din Domnie și pe Domnul 
Transilvaniei și pe Domnul Moldovei Stefan, ținând mai mult 
la liniscea, și la binele patriei sâle și vădendu-se slab ca să 
se opuie cu armele puterei tureescă, a pribegit în străinătate, 

şi căută adăpost lu vechiul săii aliat Regele Suedici Carol XI, 
cure La priimit cu o liberalitate adevărat rezâscă, și-i a dat 
casă şi masă în Stetinul cel vechi, în castelul săă , unde Gheor- 
ghic Stefan Vodă a şi murit la 1668. La 8 Ianuarie 1668, Dom- 
nul Moldovei (Gheorghie Stefan, simțindu-se slab, a făcut un 
testament, prin care a lăsat moștenitore universală a intregei 
sale averi, mișcătâre și nemiscătâre, pe soția sa Stefana Mi- 
hailova (Stephanam Jlihailoram) poruneind, după legea (ire- 
cescă, ca ca, după mortea ci, să fie îngropată lângă cl, și 
depărtând de lu moștenire, pe fraţii, nepoţii, surorile și cele-alalte 
rude ale sale, care Vaii părăsit în fuga sa, când Ta gonit Turcii 
din Domnie ; el îndatorea, prin acel testament, pe soţia sa, să-i 

- 
balsameze trupul, și să! ducă de la Stetin in Moldova, să'l îngrâpe 

(1) Bulmdt-saă bahmăt (Gaxmar) se dicea ună felu de cal mari de că- 
lărie tătărescI renumiţi pentru iuţâla şi tăria lori în resbelă (VeqI Cao- 
nape Poecifiexoii Axazemin, tom. |, pag. 25, St. Petersburg 1847.) Bachmates 
sappellent les chevaux Tartares...: la vittese des Bachmates (Pierre Che- 
valier, Histoire de la guerre des Cosaques contre la Pologne, pag. 13. 146. 
Paris 1663). , 

Cuvântulă Bahmât, Bahmet & tătăresci. (Peuas, Druvozoruueckii “Ienei 
kouz Pycegaro Java, tom. | pag. 20, St. Petersburg 1833.)
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> 
în țeră, lângă părinții săi, eu ceremonialul domnesc și după . 

legea grecâscă.» 

Acest testament scris în limba latinâscă, este legat la un 

loc cu manuseriptul călătoriei lui Hildebrand. Gheorghie Stefan 

Vodă a scris testamentul săii și în limba românescă: Pulahio 

îdiomate nostro. Domnul Moldovei râgă, la sfârșitul testamen- 
tului săi, pe toți principii Imperiului, să dea soţiei sale ospeţie 

și ajutor în călătoria ei spre patrie, căci averea ce-i mai remă- 

sese, vindendu-o, abia i va ajunge pentru cheltuiala drumului, 

iar obiectele cele de preț din moștenirea ce-i lăsa, era, mai 
tote, emanetate la jidanii de la Viena. | 

Revista Germană de mai sus adăoge că în arhivul Statului 
din Berlin, se găsesce un pachet atingător de numitul Domn 
alii Moldovei, cu inscripţie latinesce : relație despre sosirea lu 
Colberg a unui Domn Moldovenesc Gheorghie Stefanii, gonit 
de Tiătari, şi despre plecarea sa, în urmă la Curland peste mare. 
Acel pachet coprinde două scrisori, una din Septembrie. 1662, 

„adresată din partea Electorelui de Colberg, din ordinul spe- 

cial al Electorelui Friderik Wilhelm către principele de Curland. 
«In dqilele trecute scrie Electorelo de Colberg, când. Friderik 
Wilhelm se afla la Colherg, călătorind prin Prusia, su adresat 

către el, un principe Moldovan cu numele Georgius Stephanus, 
prin secretarul săi, și comunicându-i intenţiunea sa, de a se 

duce la Moskva, Ta rugat să-i dea voe de liberă trecere și 

ajutor sigur. Acestă cerere u dobândit buna-vointă Inălţimei 

Sale Elecțorelui, și i-a dat un pașport special, după care ni-aă 

poruncit la plecarea sa, să dăm Domnului Moldovei tătă as- 
cultarea. Nu mult după plecarea Electorelui, sosi și Măria Sa 
Domnul Moldovenescii, și după ce se odihni aici câte-va dile, 
sa hotărât să-și urmeze călătoria, și ne-a rugat să-i dăm o 
recomandaţie către E. V., de Gro-ce călătoria sa are să urmeze 
prin părţile Vostre ; vă rog?dar, să daţi principelui Gheorghie 
Stefan, nu numai liberă și sigură trecere prin țâra vostră, dar și 
tot ce veţi crede trebuitor persâneă și impeejurărilor sale».— A 

doua serisore este din partea Domnului Moldovei (iheorghie 

Stefan către Electorele de Colberg, cu data din Libonia (Libau), 
din 11 Octombrie 1662. Domnul Moldovei i serie, că ajungând - 
cu bine în acel port Curlandic, i muţumesce : quod se mediis 

„comimodis ad iter conficiendum prosperezerint, nave Vonam ac 
forte, uautam fidelem cum adjunetis ordinaveriut : adecă, că,
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"i-a dat tote mijlocele trebuitâre pentru călătoria sa, o corabie 
bună și tare și un căpitan credincios, cu matrosii săi. Voe- 
vodul Moldovei se arată recunoscător, prin acea scrisâre, și 
gata a servi la rândul săii pe Electorele de Colberg, oră când 
ar avea trebuință de el... Serisorea e subserisă cu însuși mâna 
lui Gheorghie Stefan, și are pe plic pecetea domnâscă cea: mică; 
pecetea represintă unii capii de boii cu corne, între corne și 
pe cele două laturi ale capului de boi, câte un glob micii, 
peste totii trei globuri, saii stele; ornamentul coifului aseme- 
nea cap de boii, și în cele patru părți ale peceţii literele : 
G. S. PM. (Georgius Stephanus Princeps Jloldaviac). 

Domnul Moldovei se resgăndi, pe semne, — dice sfârșind, 
revisti germană sus citată, — de a mai merge la Moseva, 
saii că sa întors de la Moseva, înapoi în Pomerania, unde 
a atut ticţuire și primire bună de la vechiul săi aliat Regele 
Sredici, în castelul Stetin, până la mârtea sa. 

Acesta este în scurt articolul din Baltische Studien. Să spe- 
răm că istoricii noștri, vor căuta, și vor publica, în intregul 
lor, manuscriptul lui Hildebrand și testamentul lui Gheorghie 
Stefan Voevod. 

Îmi propun să descriii viaţa şi sfârșitul lui Gheorghie Stefan 
Voevod, pribâgul de la Stetin, și cele “petrecute în dilele sale. 

Domnul Moldovei, despre care vorbesce Hildebrand, este 
Gheorghie sai Gheorghiţă Stefan (AI), Voevod, supranumit 
Durdufă, Burduţ sai Burduja (1), poreclă ce în limba sla- 
vonâscă vrea să qică igras, pânteeos (2) de la EVpAs, gră- 
sime (3). Acesti domnii: a zidit la 1655 frumosa și mărâța m-o 
nastire Cașinu, sub munte şi la potica țirii Ungurescă (4) în 
judeţul Bacăii, în Plaiul Trotuș, aprâpe de satul cu aseme- 

(1) Cantemir, Descrierea Moldover, pag. 90. -- Șincai, Chronic. Rom. tom. 
III, pag. 63. | 

(2) 11. Daurenu'z- Raxeieriii, Mozopia Ma.roii Poeciii, Tom, 1, pag. 290. Moennr 
1842, : 

(3) Caonapr Pyeer. Anazem. tom. I, pag. 89, -- De la Bypaa vine cuvân- 
inlă românesc burta sai burda, adecă pântece grosi, 

(4) Anonim Moldov. in Cogălnicean, Letop. Mold. tom. III. pag. 121, eâit. 
princeps. Zidirea mănăstirii a tinut dol ani: 1655 şi 1656. (Letop. Mold. 
tom. Î, pag. 336),
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nea numire, pe apa Cașinu (1). Moșia Cașinu, care se ho- 

tărasce cu Transilvania, era proprietate a lui Gheorghie Stefan 

Voevod. Into serisâre din 1 lunie 1655, datată din ași, 

Gheorghie Stefan Voevod serie Domnului Transilvaniei Ghe- 

orghie  Racozzi II următorele : «Noi vom pleca la moșia mostră 
despre 'Trotuși, unde din mila lui Dumnedeii, voim să zidim 

o mănăstire spre vecinica pomenire, prin care să putem chiema 

în ajutor numele lui Dumnedeii. «Cu acestă ocasie Gh. Stefan 

Voevod dice că va primi cu bucurie aice la moșia sa, visită 

lui Gh. Racozzi (2). Miron Costin dice şi el că pre atunci <pur- 

cesese Stefan vodă la munte, să alâgă loe de mânăstire, care 

se cheamă Cașinul>....(3). Gheorghie Stefan avea aice și curți 
mată, domnesci,. ruinele cărora se văd și astă-qi în ograda 

mănăslivei din sus, iar în faţa bisericei, tot în coprinsul mă- 

năstireă, este în formă de beciă, o tainiţă în care intrând, dui 

în drepla, și în stânga, de două odăi mari, iar în faţă, de eşi- 
rea ce ducea afară din mănăstire peste apa Caşinul și la del 

la pădurea apropiată, care se hotăresce cu Ungaria. Tradiţia 

ne spune și astă-di, prin gura bătrânilor locuitori de la Ca- 

șin, că prin acestă tainiță subterană, prin acest închipuit beciii, 

s'a, repedit călare Gheorghiţă Stefan vodă, cu câți-va căpitani 

și slujitori, de aii eșit şi ai scăpat în șes și în pădure la del 

din faţa miănăstirei, și de aicea aii pribegit în megieşita 'Tran- 

silvanie, când era fugăritii și impresurat de Turcă şi de Tă- 

tari; gura acestui beciii în formă de cerc, este împodobită cu 

uuii colan, saii cadru, de marmoră albă, având în mijloc săpată 

marea, Moldovei, mărturie și astă-qi printre secoli, că 'n aceste 

locuri a umblat Domnia... Mănăstirea Cașinu cu casele dom- 

nesci din coprinsul că, era încunjurată de un “zid de pâtră 

nalt și tare, şi cu tururi, și era cetate; dar pentru că Nemţii 

și Ungurii venea de se închidea aicea, când prăda Moldova, 
Mihai Cehan Racoviţă Voevod, Domnul Moldovei, după ce a 

bătut pe Nemţi și pe Catane la 1717, a mers la Cașin, și a 

slricat zidul Mănăstirei; tot atunci el a stricat, pentru ace- 

iaşi causă, și zidul miănăstirei Jferu din ținutul Putnei de 

(1! Miron Costin în Letop. Moldov. tom. I pag. 836. — (pusewvoş 'lazo- 

pia Azzias, tom, II pag. 113. 114. 
| (2) VeqI acestă scrisre în Monumenta Hungariae -historica. Els6 Osz- 
"tâly: Okmânylăr, tom. XXIII pag. 184 Budapest 1874. 

(3) Letop. Moldov. tom. I, pag. 335.
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lângă Milcov, zidită de Antioh Cantemir Voevodul Moldovei la 

1705. Mănăstirile Cașinu și era cra cetăţi vestite. Porta 
(dice cronicarul) aflând că Nemţii și catanele punea mâni 

şi se închidea în aceste două cetăți Cașinu şi Jera și de aici 
eșa și prăda Moldova, trimise un ciohodar al Visirului, cu 

firman din partea ' sultanului, la Mihai lacoviți Voevod, ca 
să mcrgă să risipiscă acele două cătăţi. La 21 Mai 1717 Ni- 

haiii Racoviţă Voevod a plecat din Iași, cu oste de Moldoveni, 

Codreni, Lăpuşneni, Seimeni, călărime și pedestrime, cu tunuri, 
şi cu un corp de 'Tătari, să îndeplinâscă firmanul. Sardar, 

adecă cap peste tâtă acâstă ste, Mihaiii Racoviţă rândui pe 

Constantin 'Țarigrădenul postelnic mare, lan vitez, fiind slu- 
jit lu: Muscală și lu Cazaci, sciind rândul oștirci, îndrăs- 
ncț și cu sfat bun. Mihai Vodă tăbărasce la Nicorești, trece 
Siretul, bate cumplitii şi seote întâiii din Mera şi apoi mer- 

gând la Cașin, bate și seste și din Cașin, pe Calane și pe 

Nemţi, şi pune de dărimă aceste două cetăți, care cra alâl 

de tară și de vestite, in cât Sultanul poruncise ca ciohodarul 

Vizirului să stea tot împreună cu Mihai Vodă Racoviţă, si 

să şadă să vadă cu ochii cum s'orii strica acele două cetăţi. 

Mihaiii Vodă prindea, catane și nemți, îi spânzura, îi ardea, îi 

punea în cârlige, sii spânzura de piciore (1). Zidul Mănăsti- 

rei Cașinu, abea la putut strica, dice chronicarul; pe une 

locuri a pus lagumii (mină), de a sfărâmat zidul, pe de ultă 

parte cu ciocane de fer, aii adus șulzăi de la Ocna, și lait 

risipit, şi așa le-aă spart locașul acelor Nemţi şi catune (2). 
De la 1717 până la 1820, mănăstirea Cașinu a stat fără zid 

îngrădită numai cu un gard. La 1820 Egumenul Isaia a- 
rigrăd6nul, a întreprins să facă din noii zid imprejurul mă- 

năstirei, zid care stă și până astă-qi. In zid, în partea stângă, la 
porta mănăstire de sub clopotniţă, care are forma unui turn, şi 

pe care aii fost în vechime case, se citesce pe o petră urmă- 

torea inscripție românesce, pe care am copiato în primă- 

(1) Anonim. Mold. în Letop. Mold. tom. II. pag. 69, 72. 
(2) Anonim. Mola. in Letop. Mold. tom. III, pag. 72—73. —- Despre mă- 

năstirea Mera saii Mira, vedi Letop. Mold. tom. III, pag. 37. 
Domnul Dimitrie Cantemir ne spune că pe timpul săi, la piciorul mun- 

telur Vrancea, aprâpe de Mănăstirea Mira se găseaii ruinele unei alte 

cetăți forte vechi, şi acel loc se numea de locuitori Crâciuna, cetatea 

Crâciuna, (Descrierea. Mold. pag. 25, 26 edit. Iaşi '1851).
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vara, anului 1884, când am cercetat aceste locuri în interesul 
scriere de față: «Acestă zidire sai făcut de Isaia Ţări- 
grădenul şi Igumen acesteă sfinte Mănăstiri ; sai început | 
la 1820, și din întâmplarea zaverci ce ai fost la 1821, a 
rămas pănă lu 1828, și Să scrârșit le anul 1850, cure s'uiă 
făcut cu însuși ostencla și eheltudlu su. lu Iulie 21. 

In biserica Mănăstirei în drâpta, este tronul Domnesc cu 
marca țărei Moldovei, așezat pe doui lej, și alături tronul 
Mitropolitului ; în stânga, se înalță un amvon frumos, în faţa 
tronului Domnese și a tronului Mitropolitan. Biserica e feu- 
mosă, naltă și mare ; iconele de pictură bisantină alâsă, La 1821, 
când Turcii călcase Moldova, Enicerii aii pus caii lor în a- 
cestă biserică, și pe iconele sfinte se văd și astă-Qi, urmele 
sabielor și ale iataganelor turcesci care se arată visitato- 
rilor de bătrânii locuitori ai Cașinului... Cu patru-spre-dece 
ani înainte de 1820, adecă la 1806, Egumenul Isaia "Țărigră- 
dânulii ai reparat biserica ; dar el' și-aii permis să ștârgă 
inscripția cea vechie ce era pe 0 petră de marmoră albă, a- 
șezală în perete de asupra ușei bisericei; el ai lăsat numai 
marea, 'Țerei așa cum era de asupra inscripției vechi, ear în 
locul acesteia, ștergând'o , a scris tot românesce data şi 
împrejurările veparaţiei făcute de el la 1806. Prin colțuri se 
văd însă urmele inscripției vechi, urmele vechilor litere din 
care totuși resare numele Voevodului Gheorghie Stefan. ... 
Monastirea Cașinu avea mulţi călugări; pe la 1740 ea era 
încă populată de monahi. Etă un ispisoc de la Grigorie Ghica 
Voevod, din 12 Iunie 1741 (7249), care ne dă dovadă despre 
acesta. (1) 

Noi Grigore (iiku Voevod cu mila lui Dumnedeii Domn 
țărei. Moldovei. | 

Facem știre cu acestă carte a Domniei mele precum s'aiă 
pârât de față rugătorul nostru Ghedeonu Egumenul și cu tot 
Soborul de la Sfântu mănăstire Cașinul, cu Toader Chiriţa și 
cu Lupul Crâșmariul și cu alți fraţi și rezeși ai lor din Căr- 
bunești ot ocolul Agiudului ot ținutul Putnei, șş'aiă arătat Lg incnul de Cașin un ispisoe din vlet z3p0 (2) de la Duca Vodă, | scriind că s'aii pârât de față la Divan 'Theona Egumenul ce aiă 

(1) Acest act se păstiâză în original de generalul Pencovici, de la care lamu copiată întocmal, 
(2) 1666,
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fost atunci la Cașin cu Scoarţăș Coames și cu Păulel, pentru 

căci ati fost dis că aii și ci niște părți de moșie la Cărbuneşti 
și ati fost orânduit pe Alexandru Ramandi ce aii fost pitar 

mare, și aîi- mers și ati strâns pe toți rezoșii şi megieaşii și 

laându-le sama pe scrisori i-ati arătat și întrebându-se cine 
de la cine aii cumpărat, şi Sai aflat că venduţi lui Gheorghie 

Stefan Vodă ctitorul mănăstirei, numai i-ati remus novânduți 

" jumătate bătrân a: rezeșilor, şi ai socotit dresele lui Gheorghe 

Stefun Vodă și trăgend și cu funie din “valea sacă din hotarul 

Buciumilor până în hotarul Sehiopenilor, și s'aii aflat șaptedeci 

și dou6 de funii, și saii ules în partea rezezilor 12 funii și 

18 stânjini, și pe vale iarăși pe malul Siretului vechiii, din hotarul 

Sehiopenilor, până în gura văii seci, aii allat 62 de funii și 

funia de 30 de stânjini, și iarăşi sati dut parle rezeşilor dece 

funii și 90 de stânjini, iar "Toader Chiriţa și Lupul Crâșmariul 

și alți fraţi și rezeși ai lor, aii arătat și ei o mărturie iarăși 
de la Ramandi care aii fost Vornic raare, scriind că viind că- 

lugării de la Cașin și cu omeni din Sascut cu cale gospod 

ca se alegă locul măniistirei, din sat din Cărbunești pe zapisile 
de cumpărăturile luă Gheorghie Stefun Vodă ce le-ai dati, mă- 

năslirci sale Caşinu, şi iarăşi scrie că aii măsuratii cu funie de 

30 de stânjini șati găsit iar 72 de funii în tot hotarul Cărbu- 

neștilor, și s'aii venit partea călugărilor 55 de funii și 6 stân- 

jini, iar partea rezeşilor li s'aii venit şaptespredece funii, și 

serie că sati găsit și scmue puse de Gheorghie Stefan când ati 

hotâărit cu Enaki Vornic de portă, fratele Dabijăi Vodă, (1) şi pe 

acele semne vechi le-aii dat să fie călugări cumptrăturile lui 

Gheorghie Stefan Vodă iar rezeșii să-și ţie partea lor ce le- 

ai remas. Dar acâstă mărturie a lui Ramandi mai de preurmă, 

- de când ati fost Vornic mare fiind şi cu veletul tocmit și ne 

arătând nemica într'însa de hotăritura ce s'aii făcut mai nainte ” 

și ne fiind ispisoe Domnese de întăritură pe densa, nu s'aii 

putut crede, și călugării arătând ispisoce (iospod pe hotărătura 

lor cea dintâiii, s'aii socotit mai de credință ispisocul (iospod 

a călugărilor de cât acea mărturie ce am pomenit mai sus 

c'aii arătat acești omeni, și s'aii socotit să ţie și călugării din 

(1) Acest document are importanţa sa istorică şi din ac?t punct că 
ne arată, că Dabija Vodă Domnul Moldovei, aii avut un frate a-nume E- 

nali care la 1666 era Vornic de Poarta, „o.
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Cașin partea lor din sat din Cărbuneşti pe ispisocul Ducăi Vodă 
ce s'aii făcut pe hotăritura lui Ramandi, cea dintâiii, când aii 
fost pitar mare, și cât se serie că le-ati ales atâta să ție că- 
lugăriă-pe acele somne. Așijdere şi rezeșii încă-și să-și ție partea 
lor 12 funii și 18 stânjini pe drumul cel mare, și 10 funii 20 de 
stânjini ... . Siretului vechiii, iarăși pe ispisocul Ducăi Vodă 
precum scrie că le-ai ales Ramandi atunci când li sati hotă- 
rit judecata, și pe acel ispisoc a Ducăi-Vodă ce este la călu- * 
gări... am dat și de.la Domnia mea câte o carte de întări- 
lură și la călugări și la vezeși.... să-și ţie fiește care partea 
sa precum le-ati ales. Ramandi atunci și să le fie și de la noi 
arie cu tot venitul și cu tot hotarul stătător în vecă, şi nică 
unii mai mult să nu se întindă, şi de acestă pâră să nu se 
mai pârescă peste cartea Domniei mele. 

Velă logoftt procitoh 

(L. P.) Iași vlet „acasa (1) Simionii Cheşco uricar 
Iunie ai. (Reuw). 

  

La 7250 (1742) Constantin Mavrocordat Domnul Moldovei 
închină Sfântului Morment mănăstirile Tazlăul, Cuşinul, Soveja 
și Pobrola. Iată cum istorisesce despre acestă închinare Chro- 
nicarul contimporun loan Neculcea. «In dilele Măriei Sale lui 
Constantin Vodă venit-ati și preasfințitul părinte, Kirio Kir 
Partenie patriarchul al sfintei cetăţi a Ierusalimului și a totă 
Pale-tina, și primindu'l Măria Sa, Constantin Vodă cu bine, și 
osebit de mila ce aii făcut Măria So, de ai dat și ii întărit 
Sfântului Mormânt a Domnului nostru lisus Christos, ai în- 
chinat și aceste patru mănăstii anume Tazlăul, Caşinul, So- 

„veja și Pobrota, care dintru aceste mănăstiri Tazlăul, Caşinul 
și Pobzota, mai fusese închinate și mai nainte vreme la Sfân- 
tul Mormânt, și la vreme de nepace le-ati fost dat de bună voie 

" Patriarchul de Ierusalim iarăşi pe sema călugtvilor Moldoveni ; 
jar așezându-se pace și fiind mănăstirile câte cu ceva, „venit, 
ai socotit Măria Sa că este lucru cu cale, să fie închinate 
mănăstirile iarăși la Sfântul Mormânt a Domnului nostru lisus 
Christos, să se ajutoreze și să se întărâscă Sfântul Mormânt, 
carele este de folosul mântuirei a totă Creștinătatea». (2) 

La 1805 mănăstirea Cașinul era risipită de cutremur. O a-. 
nafora a Divanului Veliţilor boeri ai Moldovei din 1805 Tanu- 

(1) Adecă 1741. 
(2) Letop. Mold. tom. II, pag. 465, .
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arie 25, întărită la Februarie 1805 de Alexandra Moruz Voe- 

vod, hotări ca «întru meremelisirca mănăstirci Cușinul ce este 
risipilă de cutremur, să dea ajutor și cele-alalte mănăstiri ce 

sunt la o închinare cu dânsa» (1). Atunci era Egumen mănăs- 

tivei Isaia 'Ţărigrădeanul, care aii făcut, după anaforaua de 

mai sus, meremetisirea mănăstirei Cuşinul. Acesta aii făcul şi 

zidul d'imprejurul mănăstirei, cum am dis mai sus. 

Domnind în Moldova Vasile 1 Voevod de nâm Arnăut, 

pronumit Lupul (2), era mare logofăt alii săi, după mor- 

tea lui Toderaşco sai 'Toderaș logofătul (3) Gheorghie, sai 

Gi:corghiţă Ştefun, din satul Rencheș, Rencheci sai Răcă- 
ciuni, din judeţul Bacăii, din familia Ceauresciloră, fiul lui 
Domitraşco, sai Dumilru Siefană (4), care la 1623 sub 
Stefun Voevod fiul lui Ștefan 'Lomșa, a fost mare Vornic a 

'Țărei de jos în Moldova. (5) "Tatăl lui Gheorghie saii Gheorghiţă 

Ștefan, adecă Dumilraşco Stefan, aii fost și el logolăt mare 
in Moldova"(6). Familia Ceuur, era o familie forte vechie, bo- 
gală și vestită în Moldova. Logofătul Gheorghie Ștefan era, 

serie Miron Costin, om deplin, cap întreg, fire adâncă, şi unul 

din Moldovenii cci mai bogaţi, cu multe moșii şi cu bani, căci 

(1) T. Codrescu în Uricar. tom. VI; pag. 192 $ 36. 
(2) Cantemir, descrierea Moldovei, pag. 90. 204, 314, — Miron Costin, 

în Letop. Mold. Tom. |, pag. 264. 268. 336. — The Travels of Macarius, 
Patriarch ot Antioch., în Arhiva Istor. a Românie, tom. I, pag. 79. Isto- 

ricul Atanasiă Comnen Ipsilant, care a fost mare Spatar în Valahia 
la 1764—1765, şi Patriarhul Ierusalimului Dositeă, care a stat şi_a seris 

mulţi an! în Valahia, ne încredințeză că Vasilie Lupu Voevod era din 
strămoşi din Epiră, car tatăl săi Nicolae vel „dgu, a fost născut în satul 

Arnăutohori de lângă Marianopoli, aprâpe de Varna. (AYa». Rozay. Yyrdăve, 
ză piză Ze far, pig. 1£i. 788. 792, Cunstantinupoli 1870. R. IO. Jlpeuerz 
Ierupia Doarayrs, pag. S?. Odessa 1878. Acstăzov zzzi zâv "lapuuszĂUuots axzgtăg- 
pzwsăvzev libr. XI, pag. 1171, ediţ. Bucuresci 1715.) 

(3) După Toderaşco Logofătul (Letop. |. 284 sub anul 1645). Gheor- 
ghiţă Ștefan er. logofăt mare a Moldovei de pe la 1643 cum se vele din 

leguţiunile lui Kemeuy Ianoş solul lui Gh. Racoezy |. 

(4) Istor. Bălăcenescă, apud Șincai, Il, 56. “ADavaatoy houvnvoo Vuraru, 

= pat zy 3woy, pag. 133. — Constautinopoli 1870. — Miron Costin i în No- 

gălniceanu, Letup. Moldov. tom. Î. pag. 292. 295. 
(5) Atencul Român, fascie. din Mai şi lunie 1861, “pag. 13 şi Melchi- 

sedec, Biblioteca de la Miclăuşeni, pag. li. 

(6; Dugiel in Cod. diplomat. Poloniae, |, pag. 621. apud Şincal Chro- 

nic. Român, tom. Îl, pag. 63,
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tată-săă a, fostii la atâtea Domnii boer vestit, cu ocine înle- 
- meete, cum nică 0 casă în fară, moșii cu acele, ocini, sate, 
curți ma aurul. (1) * | 

La 1634, când Vasilie: Lupu sc sui pe tronul Moldovei, după 
Moise Movilă Voevodii (2), domnea în Constantinopoli grâsni- 
nicul Sultan Murad IV. | 

Chronicarul Moldovei loan Neculeea care numesce pe Va- 
silie Lupu Domn strein, dice că el ati început a domni cu bine. 

"+ «Ela lăsat ţara de bir trei ani, a scos din țară pe 'Turci, să 
nu supere pe Omeni, n'a îmbrăcat trei ani contăș cu soboli, ci 
numai cu vulpi, și pe di numai o merță de pâne se mânca la 
Curtea Domnâscă și o ialoviţă, și osebit mai multi de doi gal- 
beni pe di nu se cheltuia. In acest timp s'a âmplut ţara de âmeni 
și de bani. <De mirat lucru este (dice Neculcea) că Vasili Vodă 
a fost Domn strein, şi nu a fost grabnic la lăcomie» . . . (3) 

In gilele iui Sultan Murat IV avea putere și făcea tot Si- 
lihtar-aga, adecă Spătarul săi, și Kizlar-aga, adecă intendentul 
Casei Sultanului și a femeelori Seraiului. Acești doi omeni 
purta tote trebile împărăției, și eă era atât de puternică în cât, 
când se întâlnea Marele Vizir cu vre unul din ei, Pizirul le s&- 
ruta pola (4). Vasilie Lupu Voevod, Domnul Moldovei, avea de 
sprijinitor al săi pe Kizlav-aga și pe Marele Vizir 'Tabani Buiuk, 
ba încă și pe pașa de Silistra ; Yar Matei-Vodă Basarab Domnul 
Valahiei, pe Silihtar-aga. Domnii Români «cuprinsese, dice chro- 
nicarul Miron Costin, pe acești turcă cu daruri și cu bani, și 
prin asemenea chipuri, eșea isprăvi de la Impă&răţie, și lui 
Matei-Vodă și lui Vasilie vodă; însă covârșea cu atâta Ma- 
tei-Vodă pre Vasilie Vodă, că Matei Vodi avea și cu megi- 
eșii mare prietenie, ales cu Ungurii; iar Vasilie Vodă nici cu 
un megiaș, precum a apucat şi noi acea domnie, viaţă bună 
n'aii avut, din nebăgare de semă, cu nimeni din megiași (5).> 

Vasilie Lupu Voevod, îndată ce sa suit pe tronul Moldovei, 
a început a lucra cu Viziru] şi cu Kislur-aga, se facă po fiul săi 
Jon Vocrod Domn în Valahia, să restorne pe Matei Basarab, 
suit pe tronul Valachiei la 1633, cu care era dușman și a- 

"(1) Letop. Moldov. tom. 1, pag. 297. 
(2) Letop. Moldov. tom. 1, pag. 270—%72. 
(3) Letop. Mold. tom. II. pag. 203 $ 24. 
(4) Letop. Moldov. tom. 1, pag. 977. 
(5) Miron Costin, Letop. Moldov. tom. |, pag. 277.



vea mare netoemlă și neprietenie din timpul de când amân- 
doi era numai boeri (1); dar Sitihtar-aga zădiirnicea planurile 
lui Vasilie Vodă. Acesta este începutul vrajbei dintre domnii 
Matei Basarab și Vasile Lupu, vrajbă care i-aii perdut pe a- 
mânduoi (2). 

Vasilie Lupu avea doi fii, pe Ion Voevod, fiii mai mare 
și pe ptefăniță sai Ștefănucă Voerod fii mai mic. Relaţiile 
diplomatice din acea vreme dovedese și ele că Vasilie Lupu 
Voevod, cugeta să restârne pe Matei Basarab, și să puie co- 
rona Valahiei pe capul fiului săii Lon V oevod; că cl cugeta încă 
să restore și pe Gheorghe Racozzi I şi (după mortea aces- 
tuia) pe urmaşul săii Gheorghe Racozzi II și să dea domnia 
Transilvanici fratelui săi Gavril Iatmanul, — ca să fie ast- 
fel el Vasilie Vodă, Domn României întregi, sub suzeranitatea 
Sultanului. La 1638 Ianuarie 7, patru ani de la suirea pe tro- 
nul Moldovei a lui Vasilie Lupu, Ambasadorul Franciei, co- 
mitele de Cesy, raporta guvernului săi că Matei Basarab 
Domnul Valachiei 'se gătea și se punea în stare de apărare, 
căci Vasilie Lupul, Domnul Moldovei, cugeta să calce Mun- 
tenia și să pue Domn Valahici pe fratele stii, și că Sultanul 
e ostil chiar și lui Racozzi (3). Scopul lui Vasilie Lupu, nu 
era, pote, numai dorința unui domn ambițios saii răsbunalor, 
cum pare a crede câte-odată Miron Costin, — ci seopul pe 

“care Vaii urmărit toți domnii nostrii cei mari, Unirea tutu- 
vor Românilor înt”'o singură domnie; iar acâstă unire, nu se 
putea face, pe acele vremi, de cât prin sabie, prin cucerire... 
Aceste cugetări și aceste silințe ale lui Vasilie Lupu se dove- 
dese și dintr'un raport al lui Barkâzy către cancelarul impe=- 
rial din 29 lunie 1642, atingător de scopurile Domnului Mol- 
dovei de a'și supune Valahia, și dint'un alt raport către Îm- 
păratul Ferdinand III din partea arhiepiscopului Strigonului, din 
23 Iulie 1642, tot despre planurile lui Vasile Lupu, și din stă- 
ruințele neîncetate ale Împăratului Ferdinand Il de a înpăca 
pe Vasilie Lupu cu Rakozzi ] și cu Matei Vodă Basarab, pu- 

  

" (0) Miron Costin, Letop. Moldov. tom, IL, pag. 278. 
(2) “boozarios, “Issegta Azzizs, tom, III, pag. 109 şi tom. II, pag. 179. — 

Letop. Moldov. tom. I, pag. 278. 
(3) Extrait de Ia, correspondance diplomatique de la Turquie. — Paris — 

AMfaires Etrangeres. Colecţiunea Odobescu în achivul Academiei Române. 
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ind mijlocitor pe Vladislav IV Regele Poloniei, cărui îi scrise 

“la 20 Aprilie 1641, rugându'l frățesce, să sfătuescă pe Vasilie 

Lupu, ca prietin şi ca bun vecin, să trăâscă în pace cu Ma- 

tei Vodă și cu Rakoczi, și să nu mai aţâţe asupra lor pe Turci 

şi pe -Tălari, căci o asemenea urmare este în paguba comună 

a creștinătăței (1). Un raport către Ferdinand III din 1640 a- 

supra solie Muntenescă, informâză pe Împăratul, că Vasilie Lu- 
pul este prea strâns în prietenie cu Polonia și cu lurcia. 

şi că Sultanul a hotărât să-l facă Domn peste lus-trele ţ&- 

vile creștine Moldova, Valahia și Transilvania, dându-i aju- 

tore puternice pentru acâsta : «Lupulus Moldaviae Voevoda, 

Chrislianorum hostis, magnus verd Turearum sit. amicus, ab 

Imperatore 'Turearum res Provincias îstas Christianas, Tran- 

silaniam , Moldaviam ac Transalpinam, sibi suisque dari 
postulurvit. Et pollicitus est, dummodo sufficientia ă 'Tureis a- 

-uxilia habeat, easdem brevi in Turcarum potestatem redac- 

turum...> (2). De frica, lui Vasilie Lupu, — Matei Basarab și Gh. 

Rakozzi încheese la 1635, un tractat de alianță în interesul 

ap&rărei lor comune (3). In qiua de 29 Iunie 1635, Matei 

Basarab jură și subscrie în curtea sa din Bucuresci, unii trac- 

tat de prietenie și de credință către Raăkozzi (iyorgy I; acest 

tractat scris unguresce, € subscris românesce de Matei Ba- 

sarab. "Titlul Domnului român este scris latinesce, după obi- 
ceiii: Matiheus Bazzaraba, Dei gratia Princeps ct Voivoda, 

Valachiae Transalpinae Dominus perpeluusque Hacres. 'Trac- 

tatul se încheie tot latinesce : <datum ex Aula Nostra Buka- 
rest, in. Festo beati Sancti Petri et Pauli Apostolorum, Anno 

'salutis nostrae Milesimo Sexcentesimo 'Trigesimo Quinto». La 

20 Iulie 1635, Mitropolitul, Episcopii şi toți boerii Valahiei, 

jură şi subseriii adherarea din partea țării la tractatul de mai 

sus încheiat de Matei Vodă; și la 24 Iulie 1635 toţi Căpi-. 

tanii Armatei Muntenescă, în număr de patru deci, întiresc 

şi jură, în Bucuresci, în numele lor propriii și în numele tu- 

(1) E. Hurmuzaki, Documente privitore la Istoria Românilor, tom. IV 
part. [, pag. 660. 662. 663. Bucuresci 1882, 

(2) Hurmuzaki, Documente privitore la istoria 'Româniloră, tom. IV, 

pag. 656. | - 

-(3) Vedr acesti tractală îi Monumenta Hungariac historica, tom. XXIII. 

pag. 27--28. 61—62. Budapesta 1874. 

& 
-.
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turor slujitorilor de sub comanda lor, acel tractat al Domnu- 
lui lor Matei Basarab (1). 

In acest an 1635 Turcii, în ajun de a. declara resbel Per- 
șilor (1636), avea mare nevoe de pace cu Polonia şi lin- 
gușea pe Vasilie Lupu Voevod, care avea mare trecere și în- 
riurire în Polonia. In acest an 1635, Polonii pornese con- 
tra “Tureilor ; stea lori, sub comanda Vitzului Coniecpolsky 
ajunsese la Cumeniţa, și aștepta aice sosirea Regelui Poloniei. 
Vizirul Murtezan-pașa seriea, prin mijlocirea lui Vasilie Lupu 
Voevod, lui Conicepolsky, și cerea pacea. Vasilie Lupu isbuti 
să împace lucrurile. Pârta aruncă vina, conflictului pe Abaza- 
pașa, oșten drept şi vestit, care era amic intim și protector al 
lui Vasilie Lupu, și care aii lucrat mult, ca Vasilie Vodă să ca- 
pete Domnia Moldovei; dar 'Turcilor le trebuea un cap, o 
victimă. Sultanul Murat IV :sugrumă pe Abaza pașa, și pacea, 
mijlocită prin Vasilie Lupu, se restabili. (2). 

De la 1634 Domnii Transilvaniei, Moldovei și Valahiei, făcea 

înarmără mark, Aceste înarmări se făcea în aparență pentru 

Sultan ; dar se credea că la cea întâiii ocasie, ei ar fi trecut 

în partea Poloniei, cu care diplomaţii Europei credea că Dom- 

nii Români avea alianță secretă. Cu tâte acestea solii Domni- 
lor Români de pe lângă Pârtă mijlocea pentru pace (3). Po- 

litica lui Vasilie Lupu era de'o mare dibăcie, și nepătrunse erai 

causele și scopurile câte punea în mișcare politica sa, 

La 14" Ianuarie 1643, Vasilie Lupu scrie o serisâre forte tai- 

nică Marelui Vizir, despre trebile țărilor Românesci, și-i îm- 

“prospăteză punerea, la cale avută cu Sultanul: să deie Domnia 

Valahiei sati fratelui săi Gavriil Hatmanul, saii ginerului” stă 

Principelui Radzivil mare Voevod al Litoviei, adăogând că din 
Valahia, el, Vasilie Lupu, va călea ușor Transilvania, căcă cu- 

Go) născe bine tăte poticele de prin munţi, și că Transilvania, fiind 

aprope întregă Românâscă, îndată ce el, intrând, va acorda 

libertate Românilor, aceștia se vor scula ca un singur om con- 
“tra Ungurilor. Vasilie Lupu denunciă tot odată Sultanului, prin 
_acea seris6re, pe Matei Basarab, că sta cu totul în voea Un- 

(1) Vedr aceste:acte importante în Tărik-Magyarkori Allam-Okmânytâr, 
tom. Îl, pag. 239—240, 253—254, 255—259, Pesta 1869, 

(2) Letop. Moldov. tom. Î, pag. 275. 272. 
(3) F. E. du Mezeray, Histoire des Tures, tom. II, pag, 140-—150, Pa- 

ris 1650, 

 



18 

  

gurilor și a. Poloniei, pe când el, Vasilie Lupul,. este credincios 
Turciei. Vasilie Vodă adaogă, că el și-a asigurat alianța Musca- - 
lilor și a Cazacilor, și că spre răsplată pentru tote acestea, el 
se lega să conducă în personă armatele turcesci contra Polo- 
nici» (1). Acâstă insemnată scrisore se destăinui, nu se scie cum, 
din Moldova. Regelui Poloniei, care ati trimis grabnic copie de 
pe ea Impăratului Ferdinand III; iar acesta, prin rescriptul 
imperial din 16 Ianuarie 1643, aii scris îndată Episcopului de 
Agria, desvălindu' planurile resboinice și întinse ale lui Vasilie 
Vodă. Impă&ratul ordonă Episcopului, «să able cu multă fineţă, 
cu înţelepciune şi cu prietenie pe lângă Vasilie Iupu, ca să 
se convingă dacă Domnul Moldovei este bine dispus în privinţa 
Imperatorului»... (2). Nu era de glumit: Vasilie Vodă umbla cu 
Țarul Rusiei, cu Cazacii, cu Tătariă și cu 'Tureii!.. | 

Vasilie Lupu avea multe împrejurări în ajutorul săi. Bailo Vene- 
ției Girolamo Trivisan raporta Dogelui, la 12 Martie și 29 Aprilie 
1642, că Vasilie Lupu întreținea negociaţiuni politice cu Marele 
Duce de Moskva (3); la 21 Iunie 1642, bailo Angelo Alessandri, 
raporta Dogelui, că Vasilie Lupu a isbutit să împace Porta Oto- 
mană cu Marele Duce de Moskva, propuind Muscalilor un tractat 
pentru retrocedarea Azacului, tractat care s'aiă și primit și ratificat 
de către ambele părți (4). La 2 August 1642, Angelo Alessandri ra- 
porta Dogelui, că Sultanul, recunoscător către Vasilie Lupu, pentru 
mijlocirea sala Muscali, în afacerea Azacului, aii scos un Hati-Șerif, 
prin care întăresce lui Vasilie Lupu domnia pe viaţă (5). La 30 Sep. 

și 30 Decembrie 1642, Angelo Alessandri raporta Dogelui, că Vi- 
zirul aă hotărit ca în cursul anului următor 1643, să res- 
torne din domnie, atât pe Matei Basarab, cât și pe Gheorghe 

(1) Hurmuzaki, Documente, tom. IV, part. I, pag. 669. 
(2) Hurmuzaki, Documente, tom. IV, pag. 670. 
(3) Documente din Arhiv. Veneţier, publicate pe lângă Hurmuzaki, Op. 

laud. pag, 515. 516. Nr. 600, 601. . 
(4) Documente din Arhiv. Veneţier. pag. 317. Nr. 603. Despre retroce- 

darea Azacului, cetate tătărâscă pe apa Donului vedi şi Letop. Moldov. 
tom. 1, pag. 2765. 281. Muscalil bătuse şi cuprinsese cetatea Azacului saă 
Ozocului la începutul anului 1637 (Șincai, Chronic. Rom. tom. [II pag. 30) 
Cetetea Azac este vechea Tanais. Rușii o numesce Azof şi Tătaril Azae. 
Veneţianil i dic Tana (Formaleoni, Storia filosofica e politica della naviga- 
tione nel Mare Nero. Venet. 1788). 

(5) Document din Archiv. Veneţ. ubi supra pag. 519, No. 60L. -
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Racozzi (1); la 24 Aprilie 1643, bailo Giovanni Soranzo, ra- 
porta Dogelui, despre scopurile marelui Vizir, că se aștepta 
la Constantinopoli un Ambasador al marelui Duce de Moseva, 
și că între acesta, și între Vasilie Lupu Domnul Moldovei era 
incheete negociări pentru detronarea lui Matei Basarab (2). 
La 8 August 1643, bailo Giovanni Soranzo serie Dogelui, că 
Porta este hotărită să mazilâscă pe Matei Basarab ; că ati sosit 
la Constantinopoli doi soli muscali, cari sunt găzduiţi cu chel- 
tu6la Sultanului în Sergiul (palatul) Donului Doldove Vasilie 
Lupu (3); că ei ţin întruniri cu Regeb-aga favoritul Vizirului, 
şi că aii misiune să propuie detronarea. lui Matei Basarab (4). 
Vasilie Lupu mai avea mare trecere şi în Polonia :-la 8 Sep- 
tembrie și 22 Noembrie 1646, Giovanni Soranzo raporta Do- 
gelui, că aii sosit la Constantinopoli solul Poloniei, că Vasilie 
Vodă este mijlocitor în conflictul dintre Polonia și Turcia, şi că 
el (Vasilie Lupu) are mare înriurire asupra solului Poloniei (5). 

Tote aceste venea în ajutorul lui Vasilie Lupu. Matei Vodă 
Basarab, ca se scape din atâtea curse, irebuea. să tot ție gata 
Ostea sa, și să tot ungă osicle Vizirilor și Paşilor, cum se es-, 

(1) Documente din Arch. Veneţiel ubi supra pag. 520, 522, No. 607. 610. 
(2) Documente din Archiv. Veneţiei, ubi supra pag. 524, No. 613, 
(3) Din vremi vechi, din dilele lui Bogdan Voevod fiul lu! Ștefan cel 

Mare (1504), Moldova avea un palat în Constantinopoli, unde resida am- 
basadoril saă capu-Kehai ser, şi acest palat se numea, de Turci Bogdan. 
Serai (VedI Uricar. tom. V, pag. 170). Documentul diplomaţiei Veneţiane 
dice aice că solii Muscălesci era găzduiți în Palatul Domnului Moldovei 
Vasilie Lupu : <Sono allogiati nel Saraglio del prencipe di Jloldaria,» 

Vasilie Lupu Voevod avea un palat propriă al s&ă în Constantinopoli. 
Intrun document fârte important din 1660 Iulie 15: Catastih, moşielor 
ce avea în Moldova marele Visternic Gheorghe Ursachi, nepotul lu! Vasilie 
Lupu Voevod (căci avea de nevastă pe o fiică a lui Gheorghe Hatmanul, 
fratele lu! Vasilie Vodă), se dice că Vasilie Vodă, luând prin tocmâlă de - 
la Paladie casele ce le avea la Fânar în Țarigrad, i-ai dat lu! în 
schimb moşia, Poderâta şi cu vecini, din ținutul Hotinului, care moșie ai 
cumpărato în urmă de la fraţii Gavril şi Toader fil lut Paladie, Vister- 
nicul Gheorghe Ursache. — Insemnăm în trâcăt că familia Paladi, greci 
din Țarigrad, ai venit în Moldova sub Vasilie Lupu, cum dovedesce ac. 
tul de mal sus şi cum dice contimporanul, istoricul şi Domnul Moldovei 
D. Cantemir (Deser. Moldov. pag. 233). Vasilie Vodă, luând aceste case, 
le-ai mărit și aă făcut din ele un palat Domnesc. Nu se pâte lămuri prin 
urmare dacă solii Muscălesci au fost găzduiți în palatul Moldovei (Bog- 
dan-Sera!) sai în palatul proprii al lui Vasilie Vodă. 

(4) Documente din Arch. Veneţiei ubi supr. pag. 926. No. 614. 
(5) Documente din Arch. Veneţier pag. 555—557.
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primă Chronicarul : Miron Costin. Bailo Veneţiei Angelo Ales- 

sandri, raporta Dogelui, la 27 August 1642, că Matei. Vodă, 

pe care îl califică de huomo sagacissimo (om forte înțelept), cum 
aii vă&dut sfârşită afacerea despre retrocedarea Azacului,. prin 

mijlocirea lui Vasilie Vodă, simțind primejdia în care se afla, aii 

trimis daruri și. bani lui Regeb favoritul Vizirului și ai dat - 

pașei de Silistria 1000 de reali, luând cuvântul acestuia, că pe 

cât timp va comanda cl 6sta turcâscă de la marginea Vala- 

hiei, nu'l va da. jos din Domnie (1); iar la 19 Ianuarie 1645 

Giovanni Soranzo raporta că Matei Basarab saii încercat a'și 

cumpăra întărirea Domniei pe viață prin mijlocirea. lui Hogea, 

dând 50,000 de reali Sultanului şi 20,000 lui Hogea; însă 

când Hogea a, vroit să capete porunca confirmativă a Viziru- 

lui, acesta s'a opus cu nestrămutare, și din acâstă causă, s'aii 

încins între Hogea și Vizirul o mare gâle6vă...(2). 

Vasilie Lupu Domnul Moldovei, avea încă în partea sa re- 

publica Veneţiei, prin mijlocirile vechiului s&ii prietin și în urmă 

cuseru, Grillo, mare Dragoman al Legaţiunei Veneţiei din Con- 

stantinopoli,. despre care vom vorbi mai la vale, și pe femeile cele 

mai influente din seraiul Sultanului; apoi pe lângă vitejia și 

marea, sa învățătură şi dibăcie, şi pe lângă imensele sale bo- 

găţii, Vasilie Lupu mai avea fetele sale de o frumusețe rară şi 

vestită, după care umbla, de-a ruptul capului, să le ia de soţii, 

bărbaţii cei mai cu nume și cu putere din ţările vecine și din 
Veneţia. Câtă neadormire şi câtă chibzuire și bărbăţie trebuea 

lui Matei vodă Basarab ca să se ție pe tronul stă! | 

Miron Costin care ai apucat domnia lui Vasilie Lupu (3), 

vorbind despre: scopurile uriașe ale Domnului Moldovei, de a 

întruni în mânile sale sceptrurile Românesci, face următârea 

cugetare : «ori că nu'l încăpea Moldova pe Vasilie Vodă ca pe 
un om cu hirea înaltă şi împărătiscă mai mult de căt dom- 

nâscă, ori că silea să vagă pe fiul săii lon Vodă eșit la dom- 

nie, oră-că Vaii îndemnat pe Vasilie Vodă marea netocmelă şi 

ne prietenie ce avea mai de mult, încă din Voeria sa cu Matei 

Vodă..» (4) Ce deosebire între cugetările cronicarului Moldovei 

şi între ale lui Constantin Căpitanul din Valahia, care ne spune 

(1) Documente din Arch. Veneţiei pag. 520. No. 606. 
(2) Documente din Arch. Veneţiei pag. 534. No. 627. 
(3) Letop. Mold. tom. Î. pag. 277, 303. 
(4) Letop. Moldov. tom. |, pag. 277.
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cu o naivitate esemplară, că Vasilie “Vodă Lupul se muncea în 
tot felul ca să iu Domnia Țerii Românescă, pricina pentru ce, 
Dumnegeii scie (1). Ambasadorul Veneţiei raportase Dogelui ur- 
mătorele despre Vasilie Lupu, îndată după venirea sa pe tro- 
nul Moldovei, la 1634: «Il Lupolo, principe di carattere viso- 
luto e di spirito franco; giunse in Moldavia, con progetti abba- 
slanza vasti per spaventare gli ottomani se ne avessero indo- 
vinato la menoma parte», — și numea pe Vasilie Lupu <capace 
di realizzare grandi imprese> (2). La 30 Noembre 1639, bailo 
Veneţiei raportă Dogelui că Vasilie Lupu era <transportato da 
soverchia ambitione di estendere îl dominio della sua casa 
anche nclla Valacchia» (3). 

La 1637 Vasilie Lupu Domnul Moldovei, isbutise se scotă de la 
Marele Vizir cărți de Domnia Valahiei. In temeiul acestor cărți 
Vasilie Vodă luase chiar titlul de : Domn Aoldovei și a: Valu- 
hici. Între documentele Episcopiei de Huși, se păstreză un uric 
de la acest Domn, din 12 Noembrie: 1640, prin care hărăzesce 
moșia Stănileștii boerului săti Racoviţa Cehan vtori logofătul, în 
care uric titlul lui Vasilie Lupu este: Ion Vasili Voevoda Vojiciu 
AMilostiu Gospodar zemli Moldavskoi i zemli Vlahiiscoi... adică 
Domn ţărei Aoldorei și ul ţărei Valahiei... (4); şi la 1641, când 
Vasilie Lupu a plătit datoriile Pairiarchiei Ecumenice, în sumă 
de 800 de pungi, din causă de evlavie neapărat, dar pote şi ca 
să-și usigure și concursul clerului din Constantinopoli, el se. ti- 
tluesce și în Chrisovul seii cuprindător de acestă donaţie: Domn 
AMoldovci șa Valahici “Arepiăw MohoBha-tas (5). Deci în a- 
nul 1637, tomna târziă, (6) Vasilie Lupu primind firman de Dom- 
nia Valahiei, lasă locoţiitor pe fiul săi Ion Vodă, în locul săi la 
Iași, să cârmuiască Moldova, şi plecă cu ste asupra lui Matei 
Basarab, cu scirea. Vizirului și a, Pașei de Silistra. Dar Domnul 
Valachiei era pregătit și neadormit; pe de o parte își adună 

  

(1) Constantin Căpitan. Istoriile Domnilor ț&ril Românesc, în Magas. 
istor. tom. I, pag. 29%. 

(2) Apud Dora d'lstria, Gli Albanesi in Rumenia, pag 6. 
(3) Apud Dora d'Istria, Op. laud. pag. 14.. . 
(4) VedI acest'uric în: Melchisedek, Chronica Huşilor, part. |, pag. 273, 

Bucuresc! 1869. Acest uric este datat: & Ponutaun apa Moca. Ei, adecă.: 
în Focşani, 7148 Noembrie 12. 

(5) 'Adav, Ropy, Mirdius, ză peză do ina pag. 145, 155, — 52935, Mao 
gatcovtxi, f:Bhrodman, tom. III, pag. 575, Veneţia 1872, 

(6) Șincai, Chroinc. Rom. tom, III, pag. 31.
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6stea, iar pe de alta scrie Sultanului, plângându-se despre 

încălcarea lui Vasilie Lupu. Silihtar-pașa isbutesce pe lângă Sul- 

tanul, și pe când Vasilie Lupu trecuse Râmna, îl întâmpină un 

c6uș împărătesc din partea lui Murat IV cu poruncă strașnică, 

să se întorcă înapoi în Moldova. Pe urma Ceușului sosesce avant- 

garda, 6stei: Muntenesci, care de și 6stea Moldovenâscă se retră- 

gea acum cu Vasilie Lupu, după ordinul Sultanului, totuși se 

lovesce cu c6da 6stei Moldovenesci. Vasilie Vodă se întârce înapoi 

cu un corp de ste de țară, bate pe Munteni şi prinde câţi-va. 

După acestă lovire lângă Râmna, Vasilie Vodă, ținând semă de 

cartea Padișahului și cunoscând cine era Sultanul Murad IV, 

adecă că nu era de șuguire ci cl, se retrage din Valahia și, 

şedând câte-va dile la Ploscuţenă, în ținutul Tecuciului, aprâpe 

de -Nicoresci, congedi€ză de aică pe Câușul Sultanului cu daruri 

bogate și se întârce la lași (1). La 9 Ianuarie 1638 (stil noi), 

adecă la 28 Decembrie 1637, bailo Aloisiu Contarini: raportă 

din Constantinopole Dogelui Veneţiei, despre conflictul iscat 
între Vasilie Lupu și Matei Basarab, și că acest din urmă, a- 
vând 28,000 de ostași și 20 de tunuri, aiă silit pe Vasilie Lupu 

să se întâreă înapol în Moldova: Pint: otto mille combattenti 

con vinti canoni (2). 

Dar cum se făcea acestă încurcături? Iată cum. Vizirul 
- Tabani-Buiuk sati Tabani-lassi-Mehemet pașa, în conlucrare 

cu Câzlar-aga și cu pașa de Silistra, cari ţineaii cu Vasilie 
Vodă, îi dase firman de domnia Valahiei, fără scirea Sultu- 

nului, (3) sai, cum dice contimporanul Du Mezeray, Vizirul 

asigurase pe Sultan, că 'vesturnarea lui Matei Basarab se va 

putea îndeplini fără turburare și fără luptă, făcându-se Vi- 

zirul respundător pentru acâsta cu capul săi (4). Murad IV 

era, grozav; pentru el capetele de 6meni, fie turci fie ghiauri, 

nu plătea nică cât o câpă degerată; apoi pe lângă tote, cl era 

și beţiv. Pe firmanurile sale el întrodusese a se pune urmă- 

târea deșteptare pe care o scria cu însuși mâna sa: < Emri 

sserifin mugebinge amul estdin; Ihilaf edersan, bassini l:ese- 

(1) Letop. Mold. tom. ], pag. 278. Laurian, Istor. Românilor, tom. Ul 

pag. 144, laşi 1853. 

(2) Documente din Archivele Veneţier, ubi supra tomul 1V, partea II, 
pag. 495. .. 

(3) Miron Costin, Letop. Moldov. tom. 1, pag. 278. 
(4) Du Mezeray, Histoire des Tures, tom. II, pag. 163. Paris 1630.
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im, Ssoile Dilesin», adecă: «după cinstita mea poruncă să ur- 

mezi ; altfel, îți taiii capul; așa se seir»... și acâstă deștep- 

tare se împlinea tot-d'auna; ca era o hotărire nestrămutată, 

ca hotăririle Destinului, — și capetele sbura în tote qilele (1). 

Intr'una din dile Sultanul Murat IV trimite să poftescă pe. 

Marele Muftiii, având să-i vorbâscă despre trebi importante. 

Marele Muftiă bătrân, cât abia se mişca, era greii bolnav în 

acea di; el trimite la Sultan pe fiul său, ca să-l erte că nu 
se pote scula din pat. Dar Sultanul Murat poruncise să vie 

Muftiul; cum putea să remâie porunca sa neîmplinită?.. plin 

de mânie, Padișahul trimite îndată Eniceri, târâie la serai pe 

“Marele Muftiii, și "1 sugrumă împreună cu fiul sti (2). 

Apoi Murat IV mai era mare iubitor de bani, și pentru bani 

era în stare se facă tot; dovadă căsătoriile sororei sale: în 

timp de opt luni ca aii fost dată de Murat la patru bărbaţi, 

fără să fi fost în realitate femeia nici unuia din că, căcă îndată 

ce ceremonia nunţii se sfirşia, Sultanul acusa pe cumnaţii săi : 

de vr'o închipuită crimă și Je tăia capul, iar averea lor se 

hotăra să trâcă către Sultana sora sa, ca la o soţie legiuită; 
dar în realitate averile acestor patru cumnaţi trecea în lada 

lui Murat IV (3). 

lată cine era Sultanul Murat: Vecriul (beţivul), pretinul lui 

becri-Alustafa ! Dar 'Tabani-Buiuk avea sânge de Arniăut ca 

şi Vasilie Lupul; pentru el a-și primejdui capul nu era lucru 

mare, numai voința să-și fi împlinit. Tabani-Buiuk avea bo- 

găţii mari și, crescut în seraiul Sultanilor, era ciracul Marelui 

Kizlar-Aga-Mustafa. 'Trebue să ne mai amintim că pe acele 

vremi de multe ori Turcii nici sciea când se încăcra Domnii 

Români între ei. «Nici te mira, dice Miron Costin, cum de 

aii putut Domnii umbla în zarve fără seirea Impirăţiei, și 

ales la un Impărat ca acela. Deci să scii, că ţările aceste pe 

atunci nu era așa supuse, ce într'altă voe veghetă ; și se temea 

Turcii să nu se dea țcra Moldovei în partea Leșilor, carii era 

pre acele vremi forte tari, cât se siia Impărăţia, de sfada Le- 

şilor, și ales atunci, având început şi răsboiul cu Perșii, ce. 

(1) Xzazăazos Byfiyzas, “IL Keuovazavzwvojzous, tom, Il, pag. 403. 
(2) F. E. du Mezeray, Historie des Tures, tom. Il, pag. 144. Paris 1680. 

(3) Veqi Thomas Atloin Esq. Constantinople ancienne et moderne, 2-e Stie, 
paz. 53. ” :
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era bucuroși Turcii că se sfădeaii aceste țări între sine, și 
poți pricepe și pe Domniile aceste așa de îndelungate: 19 ani 
Vasilie Vodă Domn, iar Matei Vodă până la morte, aprâpe de 
30 de ani la Domnie. Alte vacură socotesce ferilor acestora pe 
atunci > !... (1) 
„După ce ai pornit pe Ceaușul Sultanului de la Ploscuţeni, 

adormindu!l şi câștigându!'l în partea sa cu daruri şi cu bani, 
şi după ce s'aii întors la Iași şi ati mai pus trebile și planu- 
rile sale la cale, Vasilie Vodă se gătesce și plecă din noi a- 
supra lui Matei Voda, să-i ia Domnia care şi Porta î-o dăduse, 
cum observă contimporanul Kemeni Jânos. Matei Vodă cere 
iar ajutor de la Racozzi, dar venise poruncă strașnică de la 
Viziv, ca să nu îndraznescă Racozzi să se amestece în luptele 
Domnilor Moldovei și Valahiei, în cât acesta a trebuit să aibă 
o astfel de purtare, ca să pară că ţine jurămintele şi credinţa 
către Matei Basarab, iar tot-odată să nu supere pe Sultan, — 

„ purtare pe care Generalul și Consiliarul săi principal Kemeni 
„Jânos 0 desaprobă cu asprime (2). Vasilie Vodă trimite acum pe 

fiul săi lon Vodă la Pașa de Silistra cu poruncă din partea 
Vizirului, să-l așeze cu putere la Domnia Valahiei. Ion Vodă 
'Şi tocmise chiar Sfatul și trimisese înainte la pașa de Silistra 
pe Marele Păharnie Enaki Catargiu, ca să întărăscă lucrurile 
până va sosi și el. Dar Silihtar-Aga, și banii, şi neadormirea 

„lui Matei Basarab, isbutese din noi. Sultanul trimite porunci 
conțrarii Pașei de Silistra, ba încă'i poruncesce să puiă mâna 
pe lon Vodă si să-l trimită la Țărigrad. Matei Vodă unsese 
osiia la Pașa (3). Vasilie Vodă cu stea sa, sosise acum la 
“Prahova, la satul Ojogheniă ; şi o mare parte din 6stea mol- 
dovenâscă apucase înainte, trecând tot prin foc şi prin sabie. 
Dar Matei Vodă plecă însuși cu armata Sa, găsesce stea lui 
Vasilie Lupu reschirată, trece Prahova, în vad, tot călărețul tre- 
când câte un pedestraș. după sine, își întoemesce 6stea și tu- 
nurile dincoce de Prahova, și purcede cu 6stea stolită, asupra. - 
taberei lui Vasilie Lupu. Aici la Ojogheni Matei Voaă bate și 
risipesce 6stea moldovensscă în tâte părțile. Vasilie Vodă, de 

- grija gonașilor lui Matei Basarab, lăsând calea pe care venise 

(1) Letop. Moldov. tom. 1, pag. 238, 279, 223. 
(2) Apua Șincai, Chronica Rom. tom. III, pag. 32, 33. 
(3) Letop. Moldov. tom. I, pag. 278, 279.
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fuge la Brăila, apoi la Galaţi, și de aici la Iași... La Brăila, 
Vasilie Lupu era să fie prins cât pe aci. Pașa de Brăila și Pașa 

de Măcin, sfătuindu-se între sine, hotărise să'l prindă şi să! 

trimită la Paşa de Silistra, cărui Matei Vodă îi dăduse acum 

de scire că aii bătut pe Domnul Moldovei; dar un boer Sta- 
matie Hădâmul, care mai apoi a fost stolnic Mare la Va- 

silie Lupu, iar pe.urmă deveni și postelnic mare (1), dă de 
scire lui Vasilie Vodă, când şedea sera la masă. Vasilie Lupu se 

scâlă îndată de la masă, sare peste gard într'o grădină, apu- 

cându-se de pre spatele unuia din slujitori, :și acolo i s'aii scos 

calul și ai plecat cu fuga din Brăila la Galaţi, lăsând în Brăila 
câte nu rămăsese în tabăra de la Ojosheni. 

Matei Vodă care, cum am qis, se legase în alianță cu Ra- 

cozzi ], îndată ce aii aflat că Vasilie Lupu ai întrat în Valahia 

și o pradă, ai repegit după ajutor la Domnul Transilvaniei, și 

Racozzi aii pornit îndată, asupra lui Vasilie Vodă un corp de 

ste. cu Kemeni Jânos și cu loan Movilă fiul lui Simion Mo- 

vilă Voevod, carele se afla așezat în Ardeal, și era pretendent 

la domnia Moldovei, sub protecţia lui Racozzi I; dar şi Vasilie 

Lupu, temându-se de mai nainte că Racozzi 1 va, trimite 6ste 

cu acest pretendent ca să calce Moldova, când el va porni con- 

tra Valahiei, ai trimis la Trotuș pe cumnatul săii Şoldan cu. 

câte-va mii de 6ste Moldovenâscă, să păzescă marginea despre 

Ungaria, plaiul Oituz de la Trotuș (2). Ostea Ungurâscă con- 

dusă de loan Movilă, se pogorise până în Trotuș, în Moldova, 

și oștile Muntenescă sosise până la Milcov, dar şi unele şi al- 

tele se întârseră înapoi, și Miron Costin dice: «ori temându-se 

de Turcă și înțelegând patima Vizirului, ori din vr'o altă cau- 

să» (3). Se păstreză o epistolă de la Principele Racozzi 1, des- 
- pre aceste împrejurări, către Cancelarul Imperial, datată din 

Posonium, din 23 Decembrie 1637, prin care îl informeză, că 

«Domnul Moldovei Vasilie Lupu cu t6tă 6stea sa pornise contra 

Valahiei și o călease cumplit, și că de altă parte $Vizirul Me- 

(1) Letop. tom. I, pag. 300. 

(2) loan Kemeni apud Șincai, Chronica Român. tom. II, pag. 31—32. 
Cumnatul lui Vasilie Lupu Voevod, despre care se vorbesce aici, este Du- 

mitraşco Şoldan Marele Spătar, pe care'l găsim şi într'o carte despre mo- 

şila Bradicescil a Episcopiei [lușilor din 8 Martie 7142. adecă 1634. (E- 
piscop. Melchisedek, Chronica Iuşilor, part. II, pag. 55). 

(3) Letop. Moldov. tom. I, pag. 281.
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hemet pașa, venise și el cu tote puterile sale la malurile Du- 
nărei, cu hotărire să calce și el Valahia, unit eu Domnul Mol- 
dovei, ca să gonâscă din domnie pe Matei Basarab ; că de 
odată însă, pe când acestea se petrecea, aii străbătut vestea 
că armatele Împăratului Germaniei și dece mii de Unguri ar 
fi întrat în Valahia în ajutorul lui Matei Voevod. Acâstă scire 
ajungând și la urechile lui Mehemet pașa, sui oprit de-a trece 
Dunărea și s'aii întors cu stea sa. Apoi Domnul Moldovei s'aă 
retras din Valahia. lar stea lui Rakozzi, unindu-se cu a lui 
Matei Basarab, aă- gonit și ai pătruns în Moldova. Mehemet 
pașa, vădend că 6stea lui Vasilie Lupu nu pote să se opună 
oștilor Ungare și Muntenesci, și nu pote pune mâna pe domnia 
Valahiei, ai trimis Ceauși şi omeni însemnați la Matei Basa- 
rab și la Ostea nâstră cu scrisori, rugându-ne și pe noi și pe 
Matei Vodă să ne întorcem și să nu espună pe Domnul Mol- 
dovei la mânia Sultanului, jurând și făgăduind Vizirul, pe Dum- 
nedeii și pe sufletul săi, că nu va mai avea Matei Vodă nici 
o supărare, și că va remânea la Domnie. Mater Basarab, sfă- 
luindu-se cu boerii săi, aii dat credare Vizirului, și așa Matei 
Vodă cu 6stea sa s'aii întors la reședință, iar oștile de ajutor 
ale lui Rakozzi s'aii întors în Transilvania» (1). Iarna era forte 
grea, dice Kemeny Jânos, zăpadă mare și provisiile lipsiai, nu- 
mai vin era mult. Secuii se îmbăta și zăcea prin munți, iar 
Românii găsindu-i la unii le tăia găturile la alții mădulările (2). 

Postelnicul Enaki Catargiu trimite respuns lui Ion Vodă, 
după ce aii ajuns la Silistra, ca să'] deștepte despre poruncile 
amenințătâre ale Sultanului. Ion Vodă vădend tâte aceste, și 

"aflând poticala tătâne-szii în fera Dluntenescă, stringe boerii 
ce era puși la boerie pe lângă el, și le dice că el nu este de 
Domn, căci era, dice Chronicarul, «slab și desnodat și de mâni 
și de picidre, cum nu ar fi fost feciorul lui Vasilie Lupu, care 
eva om ca un leii şi la hire şi la trup» (3). 

Acum Matei Basarab serie din noii Sultanului şi lui Gh... 
Hakozzi I, plângându-se că Vasilie Lupu nu mai are ustempăr, 
și că aii turburat lumea. Matei Vodă dicea încă Sultanului, 
că Vasilie Lupu se laudă că are cărți și isprăvi de la Marele 

(1) Veqi acestă importantă epistolă în Hurmuzaki, Documente privitore 
la istoria Românilor, tom. IV, part. 1, pag. 635, 636. Ne. DLXII. 

(2) Apud Șincai, Chronic. III, 32. - „o. 
43) Letop. Moldov. tom. 1, pag. 279—281.
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Vizir să fie Domn și în ţ6ra Muntenâscă și în Moldova. Sul- 

tanul Murat IV se mânie, chiamă pe Marele Vizir Tabani- Buiuk, 

şi după mustrarea ce-i face, căcă strică ţările fără scirca li, 

îl destitue și tae capul... (1). In locul săi se inălță la Vizirat 

Beiram-paşa, Caimacamul lui Tabani-Buiuk, om blând și bun 

din tagma Dervişilor Zeini, care aii stat Mare Vizir până la 

17 August 1638, când se sevârși din viță (2). 

Sultanul Murat nu vroia, să slăbescă nică pe Racozzi nică pe 

Matei Vodă, pentru că dorea, să întrebuințeze puterile lor con- 

tra altor Domni Chreștini (3). 

Vasilie Lupu, ca să potolâscă vrajbile sunate, trimite pe fiul 

săi lon Vodă la Constantinopoli, care avea nevoe și de cău- 

tarea medicilor, fiind, cum am dis mai sus, bolnăvicios și 

schilod, ba avea încă un braţ uscat. La 11 August 1640 (st. 

noii) bailo Veneţiei Aloisiu Contarini, raportâză Dogelui despre 

afacerile din Orient, și că Vasilie Lupu Domnul Moldovei, ca 

să dovedescă Turcilor credinţa sa, căci le devenise suspect 

din causa manoperelor sale tainice .cu Polonii, ai trimis pe 

fiul să, în vrâstă cam de 15 ani, la Țarigrad, care avea nevoe 

şi de cura medicilor, «per curarsi della strupio di un bracchio», 

cu hotărire că, dacă medicii din Constantinopoli nu Par putea, 

vindeca, să mergă să se caute în Italia și mai ales la Padua (4). 

Dar bolnăviciosul lon Vodă n'aii apucat să mergă în Italia; 

el muri în Constantinopoli de bla sa. 
Mulţi bani cheltuia Matei Basarab și Vasilie Lupu pe la Turci, 

și pe la unii din ambasadorii din Constantinopoli, cu vrajbele 
lor. La 22 Octombrie 1638 Aloisiu Contarini, bailo Veneţiei, 

raporta Dogelui că Matei Basarab se bucură de mare trecere 

la Pârtă, căpătând de protector pe Rusuam-Aga; iar la 18 De- 

cembrie 1638 tot Contarini serie: Dogelui, că Matei Vodă ai 

trimis mulți bani și daruri bogate la toți protectorii săi din . 

Țarigrad (5). 
Pe acele vremi, chiar unii din ambasadorii din Constanti- 

nopoli vindea pe bani protecţia şi stăruințele lor. La 8 Mai 

1638 bailo Contarini raporta Dogelui, că ambasadorul Olandei 

(1) Letop. Moldov. tom. [, pag. 281—282 şi 278. . 
(2) Szaghăzos Bugăvztos, “II Rovazavswozals, tom. II, pag, 425. 

(3) du Mezeray, Hist. du Tures, tom. ÎI, pag. 163, 164. 
- (4) Documente din Archiv. Veneţiei, ubi supra, pag. 512. Nr. 595. 

(5) Docum. din Archiv. Veneţiei, ubi supra pag. 499. Nr, 577, pag. 500.
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sa îmbogăţit din preţul mijlocirilor sale pentru scaunele Dom- 
nesci ale Moldovei și Valahiei... (1). Matei Basarab şi Vasilie 
Lupu plătea pentru fie-care scrisre favorabilă de la Vizir 
câte due millia Rcali, cum încredințâză bailo Contarini în TA 
portul săă către Dogele Veneţiei din 15 Mai 1639 (2). La 
26 Ianuarie și 20 Februarie 1643, bailo Giovanni Soranzo ra- 
portă Dogelui,: că Matei Basarab ai dat 40 de mii de Reali Sul- 
tanului și 20 de mii de Reali Vizirului, iar Vasilie Lupu 22 de 
mii de Reali Sultanului şi 22 de mii de Real Vizirului (3). 

Tot-în anul când a murit fiul lui Vasilie Lupu, Ion Voevod, 
la Constantinopol (1639), sta săvârşit peste puțin din vi6ță 
și Domna lui Vasilie Vodă cea dintâi, Teodosca sati Teodosia 
fata iu Bociok (4). Ion Voevod era fiul lui Vasilie Vodă făcut 
cu acesta Domna sa cea dintâii, fata lui Bociok (5). După 
mortea ei, Vasilie Vodă rămas văduv, trimise pe postelnicul 
Enaki Catargiu în ţera Cerchezâscă, și de acolo i-ai adus 

- Domnă pe fata. unui Mârzac de-ai Cerchezilor, de o rară fru- 
museță, cu care aii trăit până la sfirșitul săi (6). La, 28 Aprilie 
1639 bailo. Veneţiei Aloisin Contarini raportă Dogelui, că Va- 
silie Lupu, fiind remas văduv, și-a luat de femee o' Circasiană 

(1) Documente din Veneţia, ubi supra pag. 497. Nr. 573, 
(2) Doctinente din Veneţia, ubi supra pag. 503, Ne. 584, 
(3) Documente din Veneţia loco citato, pag. 523, Nr. Gil. 
(4) Letop. Moldov. tom, I, pag. 282, 283 şi inscripţiile de la întrarea 

În biserică şi de pe turnul mănăstire! Trey lerarchi din laşi (publicate de Melchisedek, Notiţe istorice şi archeologice adunate de pe la 48 mă- năstiri şi biserici antice din Moldova, pag. 169—170, Bucuresc! 1885). 
(5) Familia Bocioc saă DBucioe era o familie vechie Moldovenăscă 'de boeri mari. Se păstrâză un uric de Ia Gaspar Voevod din Iulie 7127 (1619), din Iași, prin care numitul Domn Gaspar Voevod vinde credin- ciosului săă boer Costea Bucioc Aare Vornic o parte din satul Brăescit din ţinutul Hărlău, ce aă fost a lur Isac Balica Hatmanul, dar care staă luat "pe sâma Domniel, adecă sati confiscat, de Stefan Vodă Tomşa, când Ba- lica ai fost venit cu invasie străină de oști Leşesci asupra lui Stefan 

Vodă Domnul săă și ai fost bătut şi el şi Leşii pe apa Jijiei și în Qru- 
mul Sasul la vii pe Prut, unde aă şi cădut mort în luptă Balica Hatma- 
nul. (Vedi acest uric în Kogălniceanu, Archiva Romântscă, tom. 1, pa- gina 5455 ediţia a doua, laşi 1860). 

(6) Letop. Moldov. tom. 1, pag. 277, 283, Xzaphăzos Butăvztos “Il Kovozaye 
=twvoymodts, tom. II, pag. 424. — Mârzae saă mal corect Mirza, la Tatari și 
la Cerchezi vra se dică de n&m înalt, sai coboritor din n&m domnesc; 
acest cuvânt (Mirza) Qerivă de la mir, adecă Domn, şi zade, adecă fiă: fii de Domn CA9x, Rouvny “Yyrăavs. op. laud. pag. 713—174).
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de neam Domnesc, de o frumuseţă privilegiată: di privileggi- 
ata bellezza; că aducând'o în Moldova, aii fost oprită în drum 

de Pașa de Silistra, pentru că, după legea tureâscă, nu este 

permis femeilor Circasiane, ca unele ce sunt de legea Maho- 
metană,. să trăiască cu creștini; însă Vasilie Lupu trimise Sul- 

tanului 50 de mii de Real, și Caimacamul Vizirului aii dat 

ordin să-i dea drumul în Moldova. Legea n'aii avut putere, 

observă molicios ministrul Veneţiei, ca să lupte cu aurul; și 

puterea aurului trimis în secret Sultanului de Vasilie Lupu; 

are să se simțâscă curend, adăoga Contarini, în efectele sale 
contra Domnilor Valahiei și a 'Transilvaniei.... (1). 

Fiul lui Vasilie Lupu Voevod, Stefan, saii Stefănuţă Voevod, 

care aii domnit în .Moldova la 1658—1662, aii fost făcut cu 
acesta a doua domnă a lui Vasilie Lupu, și s'aă născut la 1641, 

cum se citesce în inscripţia slavonâscă ce este pe lespedea mare 

de marmoră așezată sub racla cu mâștele Sântei Paraskevei 
când s'aii adus, în acest an, sântele mâște în Iași (2). 

Vasilie Vodă, neastâmpărându-se, începe la sfirșitul anului 1638 

0 a doua saii, mai bine qicând, o a treia expediţie contra lui 
Matei Basarab. 

Vasilie Lupu călcă din noii Valahia tot în acestan 1638 t6mna(3) 

cu o armată puternică; dar Matei Vodă, pregătit şi în aștep- 
tare, îl bate din noii la satul Nenișoră pe apa Ialomiţa (4). Con- 

timporanul Mezeray ne spune, descriind aceste evenimente, că 

«Matei . Basarab, încălecând ca, să plece contra, lui Vasilie Lupu, 

au trimis cu grăbire un boer cu scrisâre către Sultan, prin 
care '] asigura că este gata să lase domnia și puterea în mânile 

oră-cărui grec din coprinsul Imperiului, care ar plăcea împă- 

ratului, ca să "] trimetă Domn în Valahia; dar fiind-că Sulta- 

nul este isvorul dreptăţii și al ecuităţei, el (Matei Vodă) nu crede 

„„ că-l va porunci să se desbrace de Domnie, ca să îmbrace cu 
"ea pe cel mai crud duşman pe care "| are pe pământ, și care, 

prin duplicitatea și prin viclenia sa, este causa, tuturor turbură- 

(1) Documente din Arhiv. Veneţiel, ubi supra pag. 595. No. 587, tom. IV 

part. IL 

(2) Vedi inscripţia în Melchisedek, Notiţe istorice şi archeologice, pa- 
ginele 171— 174, 

(3) Kemeny lanos apud Șincai, Chronic. Rom. III. 32, 

(4) Istoria Ţării Românesc. Manusetipt găsit în Chişinăti, tom II, pag. ăi 

Bucureşti 1859,
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rilor câte se întâmplă în tote dilele> ... Când acest trimis al 
lui Matei Vodă cșia de la Sultan, un al doilea intra aducând 
scirea învingerei lui Vasilie Lupu. . . (1). 

Dar și după acesta Vasilie Lupu nu se dă remas. El pregă- 
tesce o nouă oștire și o nouă expediție contra lui Matei Vodă 
Basarab. | ! 

La 10 Octombrie 1639 Aloisiu Contarini raportă Dogelui, 
că Matei Basarab este îngrijat, vădend că Vasilie Lupu pregă- 
tesce o Oste mare, și că în cercurile politice din Constantino- 
poli se crede că Sultanul este într'o înţelegere secretă cu Va- 
silie Lupu : <hora si crede, che li 'Turchi per convivenza secreta 
rallentino la manu al Moldavo per oprimar il Valaco, come 
quello che ha dato piu segni di defidenzia che sta unitisimo 
col 'Transilvano, et che bene s'intende col P'Imperatore etiam 
dio, come altre volte ho seritto» (2); iar la 13 Noembre 1639 
Contarini raportă că Porta sai declarat dușmană lui Matei 
Basarab, că s'aii dat ordine pașei de Silistra, să fie gata ca 
să calce Valahia şi să silâscă pe Matei Basarab să fugă; că 
același ordin s'aii trimis și Hanului Tătarilor; că tronul Vala- 
hiei s'aii dat fiului lui Vasilie Lupu, ca să întrunâscă în mânile 

- sale și ale fiului săă ambele Principate Moldova și Valahia; 
“că Vasilie Vodă ati făgăduit Sultanului 500,000 de reali efec- 
tivă cinquecento Dille veali cffeltivi și să uree tributul anual 
al acestor două principate către 'Tureia la suma de 300,000 
de reală, și că Sultanul trimite lui Matei Basarab firman de 
mazilire (3). La 20 Noembre 1639 Contarini raportză Dogelui 
că Matei Basarab aii tăiat capul (4) Ciaușului tureese care-i 
ducea. firmanul de mazilire, și că se gătesce să se opue cu 
armele. Bailo Veneţiei califică prin raportul săi pe Matei-Vodă 
de <om bătrân dar îndrăsneţ, homo attempato, ma corragioso>(5) 

In giua de 8 Februarie 1640 more, din causa desfrânărilor 
sale, Sultanul Murat IV Veţivul, în vrâstă de 34 de ani, după 
17 ani de Impărăţie. Etă cum descrie Chassepol mortea acestui 

_(1) F. E. du Mezeray, Iistoire des Tures, tom. II, pag. 163—164. Paris 
1650. Observăm că datele acestor trei resbele ale lui Vasilie Lupu contra 
lui Mater Basarab nu se potrivesc între Chronicarul Miron Costin şi Șincai. 

(2) Documente din Veneţia, ubi supra tom. IV, part. Il, pag. 503. No 588... 
(3) Documente din Arh. Veneţiei pag. 506. 507. No. 590. 

„. (4) Aşa se credea. 
(5) Document.Veneţ. pag. 508. No. 591.
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Decriiă : «Le Sultan Murat fit une d6bauche avec le” Selictar, 
“le Cam Gumer, Machut et Jarzei, deux autres persans, dans 
laquelle il fit de si grands excâs de vin de Malvoisie et de 
rossoly, qu'il se mit le feu dans les entrailles, et tomba dans 
une fievre ardente, dont il mourut peu de jours aprâs, en 1640, 
age de 34 ans, et en avait regn6 17> (1). În locul lui Murat IV 
urmeză frate-săiă Sultan Ibrahim I, care fu resturnat și ucis 
la 8 August 1648. Amândoi Domnii Români plâcă la Conslan- 
tinopoli să se închine noului Sulian Ibrahim |, ducându-i da- 
uri bogate. Cu acâstă ocasie Vasilie Lupu pâresce la Portă pe 
Matei Basarab, urmărind vechile sale scopuri. 

Turcii vădend că Matei Vodă s'aii întărit cu bani și cu oști, 
şi că are pe Ardeleni prieteni, avea și că poftă să'l mazilâscă, 

“dar nu cuteza să facă acâsta făţiş, ci lucra săl prindă cu vre 
un meșteșug (2). 

Sultanul decretă dar seoterea lui Matei Vodă, și trimise în 
anul 1639 la Bucuresci, pe un Skimni-aga.; însă Matei Basa- 
rab, simțind lucrul, trimite câiți-va căpitani cu steagurile lor la 
Copăceni, și aceștia prind pe Skimni-aga, îl iată cărțile de mă- 
zilie și le due la Matei Vodă, ear. pe ture îl opresc întâi la 
Copăceni, apoi îl duc la Târgoviște, unde Matei Vodă îl ţine 
ascuns, până când cu bani și cu mijlocire şi-aii aşezat carășă 
Domnia ; după acâsta, dăruind bine pe Skimni-aga i-ai dat 
drumul de s'aii dus înapoi la Țarigrad. Nici astă dată mai putut 
isbuti dar Vasilie Lupul, care trimisese și el, cu Skimni-aga, pe 
un boer credincios al stii pe Costea Caragea, ca după citirea 
firmanului de maziliă sc apuce pe boerii Munteni cu vorbe bune 
și cu făgăduințe de la Vasilie Lupu, mai ales că Costea Ca- 
ragea avea în Valahia boeri mari pe frații să, a nume pe 
Pavlake Banul și pe Apostolaki, care putea să întârcă și pre 
cei-alalţi boeri de la Matei Vodă...(3). 

„Acum Sultanul, îndemnat de amicii lui Vasilie Lupu, trimite 
pe Sinan-pașa cu ste, (1640) să prindă pe Matei Vodă. Vi- 
zirul dă ordine lui Sinan-pașa, care se afla la Isaccea, să plece 

(1) Chassepol, Histoire des Grands Vizirs Mahomet Coprogli pacha et 
Achmet Coprogli pacha, pag. 33—34. A la Haşe 1716. 

Muza lu! Alecsandri aă scris despre acest Sultan o frumâsă legendă 
Murad Gazi Sultanul și becri Mustaja, pe care mi-a dedicat'o 

(2) Şincai, Chronic. Rom. tom. III, pag. 33. 
(3) Şincai, Chronic. Rom. tom. III, pag. 34.
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cu armata sa contra lui Matei Vodă, şi să'l pârdă prin vre-o 
cursă, sai să'] prinqă și să'1 ducă la Portă. Matei Vodă, informat 
prin spionii săi, strânge 6stca sa, și se gătesce de apărare. Si- 
nan-pașa ajunse grabnic în prjma Bucurescilor, și împărțin- 
du-şi armata în două corpuri, se așeză la Cotroceni și la Vi- 
lan, din jos de Văcărescă. Matei Vodă înconjură cu stea, sa + 
Bucuresciă, din tâte părțile, așteptând ce va face Sinan-pașa, 
care, vădend că nu isbutesce în uneltirile sale ascunse, trimite 
răspuns lui Matei Vodă Basarab. că n'aii venit la Bucuresci 
de voia sa, ci din îndemnul. lui Vasilie Vodă, și că.vădând ne-. 
dreptatea, se întârce de unde aii “venit. Matei Vodă trimite da- 
ruri bogate și bani lui Sinan-pașa, la plecare. Vizirul Cara- 
Mustafa-pașa, vădând că n'aii isbutit nici acum, urzesce 0 nouă 
cursă ca să tragă pe Matei Vodă la cetatea Albă, să'l încun- 
jure şi să'l prindă. În Iunie la 1640 Vizirul ordonă deci lui 
Sinan-pașa să mergă cu armata sa la Obluciţa (Isaccea), ear lui 
Vasilie Lupu, să mârgă cu 6stea sa la Cetatea Albă (Akkerman), 
și tot la cetatea Albă ai trimes porunci și lui Matei Vodă şi 
Hanului Tătarilor să mârgă cu oștile lor, și să aștepte acolo in- 
strucțiuni secrete de la Portă. Vizirul pretesta că Cazacii fac . 
mată stricăciuni Turcilor pe Marea Negră; însă el cugetă să 
ia ast-fel pe Matei Basarab la mijloc, și de o parte Vasilie 
Lupu de altă Sinan-pașa și 'Tătarii, să” bată de istov, să! prindă, 
și săi trimită Capul Sultanului. | 

Matei Basarab, încredându-se la, început, s'aii supus ordinilor, - 
şi plecă cu stea sa, spre Cetatea Albă; dar în drum, denun- 
țându-i-se cursa, se întârse grabnic la Târgoviște, trimeţând 
răspuns Pașci, că s'a îmbolnăvit pe drum şi că nu pote să 
mârgă în pers6nă, dar trimete cu stea sa pe un locoţiitor al 
săi. Apoi Matei Vodă scrie și supune Sultanului îndreptările 
sale, și tot o dată propune lui Racozzi 1 să facă ceva, într'o 
unire cu €l, ca să răstârne, prin ori ce chip, din domnia Mol- - 
dovei, pe dușmanul lor obștesc, pe Vasilie Lupu (1). 

După a doua bătae și risipă suferită de Moldoveni la Ne- 
nișori, câţi-va prietini, în capul cărora era Patriarhul lerusali- 
mului Paisie și Mitropolitul Moldovei și Sucevei Varlaam, vă- 

(1) Pwozewos Istor, Paciel, tom. II, pag. 180—182. Towovshij “lozogia zis 
Bhapias, pag. 273. Viena 1806. — Șincai, Chronic, Rom. tom. III, pag. 36 — 
Letop. Mold. I, 276.
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dând atâtea nenorociri peste amăndouă țările și atâtea vărsără 
de sânge, aii stat si împace pe Vasilie și pe Matei Voevodii. 

În acest scop Mitropolitul Varlaam ati făcut mai multe că- 
lătorii la Târgovişte, la Matei Vodă. Insuși Principele 'Tran- 
silvanici Rakozzi | ai intrat şi cl lu mijloc ca săi împace. . 
La 1610 Rakozzi trimise sotă la Suciava, către Vasilie Lupu, 6- 
meni însemnați și înţelepţi, pe Stefan Szuloc Comitele distric= 
tului Cluj și pe loan Daniil Vico-căpitan al districtului Utvar- 
chei, ca săi propue împăcare cu Matei Vodă, arătându-i că 
Domnul Valahiei se plânge că cl (Vasilie Lupu) sta acum în re- 
laţii şi dese solii cu Polonia, spre a căpăta și de acolo ajutor 
contra lui. Vasilie Lupu, răspundend lui Rakozzi print”'o lungă e- 
pistolă; n6gă că ar sla in relaţii, pentru acest sfârșit, cu Polonia ; 
dice că el însuși este doritor de pace și făgăduesce, că peste pu- 
ține dile va. trimite soli lui Rakozzi și că-i va răspunde tot o dată 
și despre cele-lalte trebi despre care i-aii vorbit prin solii săi; 
jar la 19 Iunie 1640, Vasilie Lupu serie Senatului 'T ansilvaniei, 
că după făgăduinţa ce ai dat lui Rakozzi, trimete soli pe oma 
Cantacuzino mare stolnic și pe Andrea Plantos secretarul săi 
intim, cu deplină putere de a trata despre impăcăciunea cu 
Matei Basarab și despre cele-lalte trebi politice, pe care solii 
sei le vor arăta verbal. Atât epistola lui Vasilie Lupu din 17 Iu- 
nie 1640 r&spundătore către Rakozzi I, cât și epistola sa, din 
19 lunie 1640 către Senatul Transilvaniei și către consiliarii 

Şi asesorii Principelui "Transilvaniei, se păstrâză şi sunt publi- 
cate. Fiind prea lungi, nu le mai reproducem aice, ci le re- 
comandăm cititorilor nostri (1). Cu tote acesta împăcarea nu 

“isbuti atunci (2). 
Domnii Matei Basarab și Vasilie Lupu, se împăcară mai târ- 

(ii, la 1645, după mijlocirea Patriarhului Paisie și a Mitro- 
politului Moldovei, și spre semn și întărire de împăcare și de 

„prietenie, Vasilie Vodă ai zidit cu cheltuiala sa o mănăstire de 
Pâtră în Târgoviște: <Acâsta este mănăstirea Stelii, încunju- 
rată cu zid de pâtră, și purtând în fruntea ei marea Moldovei, - 
Biserica este frumâsă și naltă, și are două elegante cupsle cu 

(ID) Vedi aceste două epistole a lut Vasilie Lupu Voevod, în Tărăk-Ma- 
gyarkori Allam-Okmânytăr, tom III, pag. 66—68, Nr. XXXIII. şi pag. 68— 
69 Nr, XXXIV. - | 

(2) Șincai, Chron. Rom. tom. III, pag. 33.
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mai multe cruci, pentru a căreia poleitură numai Vasilie Vodă 
aii cheltuit 700 de galbeni de Veneţia ; iconostasul de artă ru- 
s6scă e forte splendid și are trei uși. Din tote mănăstirile din 
Târgoviște, mănăstirea Stelii este cca mai frumâst>. In acestă 
mănăstire ai fost găzduiți la 1650, de Matei Vodă Basarab, 
Patriarhul Antiohiei Macarie și Arhidiaconul săii Paul de Alep, 
care ni-aii lăsat descrierea Miănăstirei Stelit (1). Aice în mă- 
năstirea Stelii, mai nainte o mică bisericuţă, era îngropat As- 
colae Vel Agă, tatăl lui Vasilie Lupu Voevod. Lită traducerea 

"inscripției slavonescă de pe pâlra de-asupra ușci a doua a Bi- 
sericci, caro ne lămuresce despre fondaţiunea mănăstirei Și 
despre amintirea lui Nicolae Vel „gă, tatăl lui Vasilie Lupu 
Voevod. | | 

«Cu vrerea Tatălui și cu “ajutorul Fiului și cu sporul Du- 
hului Sfânt. Inchinătorul înteu Christos Dumnedeii și în sfânta 
și de viaţă făcătore și nedespărţită "Treime, Ion Vasilie Voevod 
cu mila lui Dumnedeii Domn 'Țerii Moldovei. Acest sfânt Hram 
al Invierei Domnului și Mântuitorului nostru lisus Christos, 
mai nainte zidit de Stelea neguţilorul, şi unde ai fost astru- 
cat corpul reposatului părintelti mei Nicolae “Vel-Agă, cână 
ne-aii dăruit Domnul Dumnedeii cu Domnia Țării Moldovei, 
stricat-ai acea de mai naintea noastră Sânta Biserică, și spe- 
rând în ajutorul lui Dumnedeii, am început a o reedifiea în 
dilele fratelui nostru Ion Matei Basarab Voevod eu mila lui 
Dumnegqeii Domn ţării Ungro-Vlahiei. Și S'aii isprăvit cu voia, 
lui Dumnedeii în luna Septembrie 10, anul '7153. — Seris-aiă 
Apostol» (2). | 

Mormântul lui Nicolae Vel-Agă tatăl lui Vasilie Vodă, în Târgo- 
viște și cuvintele contimporanilor Miron Costin și du Mezeray, 
cum că Vasilie Lupu trăia r&ă şi în dușmănie cu Matei Basarab, 
âncă de când era numai bocri,(3) dovedese, că familia lui Vasilie 

(1) Travels of Macarius, in Arhiva Istor, a Româniel. tom. 1, part. II, 
pag. 88—93. 

, 
(2) 7153 adecă 1645. — Veqi Fotino, Istor. Daciei tom. II, pag. 180. — 

Calendar antic pe anul 1875, pag. 9l.— şi N, Ionescu, discurs asupra e€- 
pocei lui Matei Basarab şi Vasilie Lupu, pag. 74. Iaşi 1868, 

(3) Letop. tom. |, pag. 278. — Du Mezeray, Histoire des Tures, tom. II, 
pag. 163. Mezeray reproduce cuvintele lu! Mater Basarab, cum am văqut 
mal sus, că Vasilie Lupu îl cra dusmanul cel mai crud ce] are în acestă. dume... le plus cruel ennemy qu'il cust au monde,
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Lupu, venind de peste Dunăre, ati stat mai întâiă în Valahia, și de 
acolo aiă trecut în Moldova. Dimitrie Cantemir dice că Vasilie 
Vodă se chiema și înainte de ungere Lupul ; diplomaţii și is- 
toricii străini contimporani, în relaţiunile lor, îl numese tot- 
dauna Lupulo. Mai nainte de domnie, Vasilie Vodă cra cunos- 
cut în, Moldova și se numea simplu Vasilie Vornicul (1). In 
Moldova esista acestă familie de boori mată Lupu ; aşa găsim 
la 1654 pe Zestratie Lupu Mare Vornie de [era de jos, într'un 
uric de la chiar Vasilie! Voevod, aflător între documentele Epis- 
copiei de Huşi (2). Pote că acest Lupu să fi fost rudă eu Vasilie 
Lupu Voevod. , 

Cantemir in leserierea Moldovei, pe care ai scris'o la- 
linesce, dice: Basilius, ex Epiro oriundus, qui cum antea 
Lupus “vocaretur, în consecratione ita oppellari toluit (3); a- 
decă : « Vasilie de la Epir, care numindu-se şi de mai nainte 
Lupul, la ungere încă așa ai vrut a fi chicmat.> (Traducerea 
Acad. Române, pag. 46) E" forte mult greșită traducerea din 
ediţia din lași, de la 1851 când scrie: < Pusilie | de la Epir saii 
Albania, carele se chiema Lupul, însă la ungere aii dobândit 
numele acesta.>(4)... | 

Asemenea și Matci Basarab, spre semn și întărire de împă-. 
ciuire şi de împrietenie -cu Vasilie Lupu Voevod, aă zidit, tot 
atunci în Moldova Mănăstirea Soreja, în ținutul Putnei, plaiul 

„Zăbrâuţii, așezată în fundul munţilor Vrancei, în valea Drago- 
mira, cum dovedesce inscripţia de asupra ușei Disericei. 

Schitul Soveja, se zidise întâiti la 1613 de Ieromonahul 
Partenie de la mănăstirea Bisericanii, cu ajutorul Ţarului 
Moskvei Mihail III, cum dovedesce actul subscris de Mitro- 
politul Moldovei și Sucevei Varlaam, de Evloghie Episcopul Ro- 

manului, de Anastasie Episcopul Rădăuţilor și de Gheorghie 
Episcopul de Huși. In dilele resboiclor dintre Matei Basarab 

“Și Vasilie Lupu, acest schit aii fost pustiit și stricat de către 
aliații Unguri și Munteni. Acum Matei Vodă îl restaura și făcea 
din schit o mare mănăstire, în amintirea împăciuirei sale cu 
Vasilic Lupu, și după stăruințele Mitropolitului Varlaam. lată, în . 

(1) Letop. Moldov. tom. 1, pag. 268. 270. 
(2) Episc. Melchisedec. Chronic. Hușilor, pag. 67, 
(3) Descriptio Moldaviae, Part. II, cap. 2, pag. 45 edit. Academier Ro- 

mâne, Bucurescl 1872, i 
(4) Descrierea Moldovei, pag. 90, ediţia a doua, lași 1884,
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traducere românâscă, inscripția de asupra ușei bisericei de la 

mănăstirea Soveja, scrisă slavonesce la 1645: 

<Cu ajutorul lui Dumnedeii, cu porunea și cu cheltuiala Pr6 

păcătosului rob al lui Dumnedeii .lo Matei Basarab Domnul și 

Voevodul a tâtă țâra Ungro-Vlahici, şi a soţiei sale Domna 

Elena, s'a.ridicat acest Dumnedeesc Ilram al Nascerei Domnu- 

lui Dumnedeului și Mântuitorului Nostru lisus Christos, afară 

de hotarele "Țării nâstre, în locul Moldovenesc al Vrancci. Sa 

zidit cu bine-voinţa și cu  condescondenţa la voința Nostră a pre- 
iubitului fratelui Nostru Domnul Moldaviei Io Vasilie Voevod, 

în anul faceret lumei 7153» (1). Lângă biserică se zidiră și pa» 
laturi Domiesci, cari aii ars şi s'aii surpat în vremile din. 

urmă (2). | 
Dar pacea dintre Domnii Vasilie Lupu și Matei Basarab n'aii 

ținut mult. Nu se scie ce aii mai pus la cale în secret Ra- 

kozzi 1 cu Vasilie Lupu prin solii acestui din urmă mai sus 

numiţi. Se scie numai că Rakozzi și. Vasilie Lupu aii tractat cu 

acea ocasie despre lucruri forte mari și forte tainice, cum vom 

vedea mai jos. 
Abia trecură cinci ani, şi Vasilie Voevod cugeta iară și să 

pregătea să calce din noii Valahia. Turcii privise cu nemulțu- 

mire acea împăcare, și îndemna într'ascuns pe Vasilie Lupul 

spre 'dușmănii nouă (3). Dar era cineva care îndemna și aţița 

necontenit şi pe Matei Vodă spre vrajbe și spre lupte: era 

doi minisri ai lui Vodă Basarab care, din nenorocire, avea a- 

supra lui o mare înriurire. La 1649, se ridicase doi boeri în 

Valahia, cari aii adus pe Matei Vodă la atâtea rele, de mai 

i-aii întunecat numele. Unul din acestia este Ghinea, grec, năs- 

cut în Rumelia, care în Linereţe se numea Țucala, adecă Olar. 

El sai însurat în Valahia şi prin acâstă însurătore a. moște- 
nit satul Bracean de lângă Olt în judeţul Romanați. Matei Vodă 

aii făcut pe Ghinea Visternic, ademenit de vorbele sale, și i-aă 
dat mare putere; dar cl întrebuința puterea.sa în răi și numai 

spre storceri. Cel-l'alt boer cra Radul Vărzariul, Armașul cel 

(1) Fotino, Istor, Daciei tom. III, pag. 94. Melchisedek, Chronica Ro- 

manului, tom. Î, pag. 259—267. 

(2) D. Frundescu, Dicţion. topograf. şi statistic a, României, pag. 452, 

Melchisedek, Notiţe istorice şi archeologice adunate de pe la 48 mănă- 
stiri și biserici antice din Moldova, pag. 93—101. 

(3) Puozawos, Istoria Daciei, tom. II, pag. 180.
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mare: ceia, ce era Ghinea în financie, era Radu Vărzariul în 

trebile ostășesci și în cele din afară. Radu Vărzariul era de 
viță Român ; €l fusese grădinar la Ploesci, și de acea era po- 

reclit Vărzaru. Acesta din pruneia sa aii fost om râii, sfădalnie 

și crud, dar ostaș vileaz, și prin acâsta aii ajuns de s'au făcut 

Armaş: mare. Acest” boer. ati întovs puterea sa spre asuprirea . 

locuitorilor țărei; el asuprea și prăda pe toți, și nimene nu 
îndrăsnea să i se opună. Numele lui era aşa de grâznic, în 

cât, când îl auqea cineva, sai când își arunca în sus buzdu- 

ganul, toți se ascundea de frică. Pe Domnul săi Matei Vodă 

pururea îl aţița contra lui Vasilie Lupu Vodă, ba chiar îl făcuse 

de nu mai credea nici pe Rakozzi. Așa aii ținut el necurmat 
prepusul și vrajba între acești trei Domni... (1) » 

Ia timpul păcei dintre ei, Domnii Matei Basarab și Vasilie 

Lupu aii făcut multe așezăminte folositore țărilor surori, ati 

întemeiat școli pentru limba românâscă, grecâscă, latinâscă şi 

slavonescă, a ridicat mănăstiri, spitaluri, biblioteci, tipografii, 

ati alcătuit Codici de legi, aii regulat finansiele, și aii contri- 

buit la înflorirea agriculturei și a comerciului, în cât ţările 
n6stre începuse a înflori în tste privirile. 

„_ Vasilie Lupu cugeta dar să înc€pă din noii călcările sale în 

Muntenia. Giovanni Soranzo, bailo Veneţiei, raporta Dogelui 

la 1646, că Vasilie Lupu se afla în corespondențe întinse și secrete 
cu Beharam-Aga, chehaia Sultanei-mume (2). Ac&sta era lucru 

mare. Sullana-mumă avea o înriurire nemărginită asupra Sul- 

tanului: tot ce vroia, se făcea numai de cât. La 1644 Marele 

Vizir Mustafa-pașa, voind să facă unele lucruri după capul 

sâii și displăeând Sultanei-mume, a fost sugrumat: <En 1644, 

(serie contimporanul du Mezeray) Mustapha-bacha Grand-Vizir 

fort absolu dans sa charge, fust estrangle pour avoir despleu 

„4 la Sultane-mtre (3). Vasilie Vodă avea în Sevaiul Sultanel și 

pe o fiică a sa, pe care o .dăduse ostatic la 1645, ca să po- 

tolâscă prepusul care'l avea 'Turciă, de când își măritase fata 

cea, mai mare după .Radziwil (4); de o-dată însă isbucniră lup- 

(1) Șincai. Chronica Român. tom. HI, pag 50. 

(2) Docum. din Archiv, Veneţiei, ubi supra, tom. IV, part. Îl, pag, 547. 
(3) F. E. du Mezeray, Histoire des Tures, tom, II, pag, 172. Paris 1650. 

(4) Bemâny Janos, Autobiografia sa, ad an. 1645. apud Șincai, tom. III, 
pag. 47, şi raportul lui Giovanni Tiepolo, ambasadorul Veneţiei din Po- * 

lonia, citat de Dora d'Istria, Gli Albanezi in Rumenia, pag. 6, 7.
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tele sângerose între Vasilie Vodă și Hatmanul Cazacilor, ves- 
titul Bogdan Hmelnițki, numit de Chronicarii nostri I/mil, — 
pentru fiica sa Domnița Ruxandra, cea mai frumosă fată din 
tote țările vecine. Vasilie Vodă, renumit pentru averea sa și 
tată cu fete frumose, mărită la 1645 pe una, pe Domnița Maria, 

după loan Radziwil Palatinul Lituaniei. Acâstă căsătorie râdi- 

case furtuni mari în sfatul ţărei, pentru că Radziwil era ca- 

tolic, și pentru că Turcii privea răi acestă apropiere și înrudire 

a Moldovei cu Polonia. Mivon Costin ţine de răi pe Vasilie Vodă 

că aii ficuto: «de mirat ati remas vacurilor, dice cl, acâstă 

căsătorie, cum aii putut suferi inima lui Vasilie Vodă, să se 
facă; și multă vreme s'aii frământat acest lucru în sfat, și 

câți-va pe atunci apăra acest lucru să nn fie, ales 'Toma Vor- 
nicul și lordaki Visternicul care capete ca ucele abea de aă avut 

țera când-+a, sai de va ma avea. Îi qicea lui Vasilie Vodă și 
pentru legea rătăcită și un lucru nu fără de grijă despre în- 

părăția Turcului. Avea Vusilie Vodă pozvolenie de la Turci, 

însă era acea pozvolenie din bani, nu din inima 'Turcilor; iar 

Voderașco logofătul și Ureche. Vornicul, sia asupra acestei nunte 

să se facă»... (1). 
Când u măritat Vasilie Vodă pe fiica sa Maria după loan 

Radzivwil, a trebuit se deie zălog, în Seraiul Sultanului, pe a 

doua sa fiică, spre a liniști prepusurile 'Turcilor, cum ne în- 

credințeză Kemeny Ianoș și raporturile Ambasadorilor Veneţiei 

din Constantinopoli. Pe o altă fică a lui Vasilie Lupu, pe Dom- 

nița Ruxandra, o cerea acum 'Timuș, fiul Hatmanului Cazacilor 

Bogdan Hmelnițki. Domnița Ruxandra era fata cea mai frumosă 
și cea mai învățată din tote fetele și nevestele de prin Polonia, 
Moldova, Valahia și țera Căzicâscă, și 'Timuş, vădend'o o dată 
la Iași, fiind venit în solie la Vasilie Vodă, remăsese îndrăgit no- 
bun după ea; apoi bătrânul Hatman Bogdan Hmelnițki cugeta 

ca prin acâstă căsătorie să ridice, cu ajutorul lui Vasilie Lupu 

Vodă, pe fiul săii Timuș pe tronul Moldovei sait la Valahiei (2). 
Ceea ce pare de mirat este că și Domnița Ruxandra, când â vă- 
dut întăia dată pe 'Timuș, La îndrăgit, de și, după mărturia con- 
timporanilor, “Timuș «numai singur chip avea, de om, ear t6tă firea 

(1) Letop. Moldov. tom. Î, pag. 23t. Zoma Pornicul și Iordachi Vister- 
nicul era Toma, şi lordachi Cantacuzino. 

(2) Charles Forster, Pologne, pag. 116.
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de heară... (1) Vasilie Vodă nu voia să dea pe Domnița Ruxanda, 
Cazacului, aducând drept pretest că sar supăra Sultanul pen- 
tru acestă cuscrie; cel prefera să o deie după Principele Di- 
mitrie Vișneveţki, Castelanul Cracoviei, care o cerea şi el cu 
stăruință. Hmelnițki căpătă voe do la Sultanul pentru acestă 
căsătorie, dar Vasilie Voevod refusă acum, limpede și curat, de 
ași mărita fata după un sălbatec. Ilatmanul Bogdan Hmel- 
nițki, audind acest respuns, calcă Moldova, la 160, cu 16,000 de 
Cazaci și cu 20,000 de 'Tătari. Vasilie Lupu chemă în ajutor 
pe Potoţki cu Polonii. Hmelnițki bate Ostea lui Vasilie Lupu, 
și Domnul Moldovei fuze la Hotin, așteptând pe Potoţki ; dar 
Potoţki nu cuteza să deie pept cu o putere așa de mare. Va- 
silie Lupu nevoit, face pace cu Hatmanul Cazacilor, figăduind 
că va da pe fiica sa după Timuș, că va, plăti 'Tătarilor o des- 
păgubire de 600,000 de lei, și face logodna. Bogdan Chmiel- 
nițki, încredendn-se în legătura logodnei, corespundea cu Porta 
dându-i sfaturi contra Poloniei, și scrisorile le trimetea prin 
viitorul seii cuseru Vasilie Lupu ; dar acesta oprea scrisorile și 
le trimetea. Senatului Poloniei. Pentru acâstă îndatorire şi ca 
să-și arate recunoscinţa, dieta Polonici votă lui Vasilie Lupu 
Voevod, la 24 Decembrie 1650, indigenatul Polon. Decretul Re- 
gelui loan Cazimir, despre acest indigenat, s'aii publicat de 
Dogiel în întregul săii (2) | 

După retragerea oștilor Căzăcesci din Moldova, Vasilie Vodă 
nu mai vroi să-și împlinescă figăduinţa, ci găsi mijlocul să în- 
curce pe Cazaci în resbel cu Polonia; dar Vitezul Hatman | 
Chmelniţki, silesce pe Poloni, cu armele în mână, să închee în 
28 Septembrie 1651, pacea de lu Bialecerkva, și trimete res- 
puns lui Vasilie lupu, că'l va visita astă-dată cu 100,000 de 
Cazaci. Domnul Moldovei ehâmă în ajulor pe generalul po- 

„lon Calinowski; dar Cazacii îl bat și pe acesta, și împre- 
“soră Camenița. “Timuș intră în Moldova cu armata sa, și în 
luna lui Iunie 1652, se face nunta în Iași (5). 

  

(1) Letop. Moldov. tom. 1, pag. 29%. 
(2) Dogiel, Codex diplomaticus Regnis Poloniae et Magni Ducatu Litva- 

- niae tom. I, pars I. Il. pag. 620, Vilnae 1758. — Veqy şi Șincai, Chronic, - 
Rom. tom. II, pag. 51. 

(3) Laurian, Istoria, Românilor. pag. 455. Bucureşti 1873. — Miron Costin 
dice că nunta lu! Timuş Hwmil cu Domnița Ruxandza, sa făcut în al 
I5-lca an al Domnie: lui Vasile Lupu, adscă la anul de mal sus 1652,
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Hatmanul Bogdan Chmielnicki, înainte de-a declara resbel 
lui Vasilie Lupu Voevod şi de-a călea Moldova, la 1650, în- 
cheiase la 16 Septembrie 1650, în prevederea acestui resbel, 
un tractat de alianţă cu Principele Transilvaniei Rakozzi II, co- 
prindător că dacă el, Hatmanul Chmielnicki, va avea resbel 
cu Domnul Moldovei, cum illustrissimo Principe Moldaviae, —- 
Principele Rakozzi să aibă a-i da, ajutor, precum și la cas când 
Polonii saii vre un alt inamic ar năvăli în țara Hatmnanului 
Cazacilor, Principele Rakozzi să nu'] părăsâscă ci să-i dea aju- 
tor, adăogând că pentru asemenea eventualitate el (Chmielnicki) 
are și ajutorul „Tătarilor (1). 

Aceste întemplări amânară hotărirea lut Vasilie Vodă de a 
călca din noii Valahia. 

Inţeleptul Matei Basarab prevedea însă, că pacea sa cu Vasilie 
Lupu nu va ţinea mult, se pregătea săi se pâtă opune întrun 
chip hotărâtor, și căuta să'l răstorne de pe tronul Moldovei. 
Matei Basarab încheese, precum am vădut mai sus, alianţă cu 
Rakozzi | Domnul 'Transilvaniei, de frica lui Visilie Lupu. Dar 
la 11 Octombrie 1648 Gheorghie Rakozzi | muri, lăsând moş- 
tenitor pe fiul săii Gheorghe Rakozzi II, bărbat vitâz şi de mare 
talent, dar prea. ambițios și îndrăsneţ până la nebunie. Am 
vedut că la 1640 solii lui Vasilie Lupu, 'Poma Cantacuzino şi 
Andrea Plantos, trimiși în “Transilvania pentru a toemi împă- 
ciuirea dintre Matei Basarab și Vasilie Vodă, și pentru alte trebi, 
ali tratat cu Rakozzi | despre afuceri fărte mară şi forte secrete, 
Abia muri Rakozzi ], la 11. Octombre 1648, şi Ve asilie Lupu în- 
sciințat de mortea sa, scrie din lași, dece dile după mortea.lui 
Rakozzi ], o scrisore grabnică lui Kemeny lanoș, principalul 
sfetnic și General al defunctului Principe, rugându'l pentru nu- 
mele lui Dumnedeii, să păstreze cea mai deplină ticere asupra 
trebilor și relaţiilor ce se pusese la cale în secret între el, 
Vasilie Lupu, între Racozzi 1 și între dânsul Ioan Kemeny, și 
ca tote acele să rămâte înmormântate cu mortea Principelui 
Rakozzi |, și nimic din acele taine să nu iasă la lumină : <TOg0 
ut ea omnia, de quibus oretenus egimus, alto premantur silcutio, | 

(Letop. Moldov. tom. I, pag. 296). Acâstă dată e mal sigură da cât datele : 
însemnate de Engel (1653) şi de Gronski (1651) pe care le citeză Șincai 
(tom. III, pag. 32). 

(i Monumenta Hungariae historica, tom. XXIII. pag, 39, Budapesta 1874.
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n... 

nec in, lucein prodeant, sed cum mortuo Principe, tanquam 

cum principali hujus negotii causa, arternum moriantur>...(1) 

Acestă scrisâre se l6gi cu solia secretă, în care Kemeny Janoș 

a fost trimis grabnic la Iași, de Rakozzi I, la anul 1648, la 
Vasilie Lupu Domnul Moldovei și despre care însuși Kemeny re- 

latâză următârele în autobiografia sa : 
«In anul 1648 iarăşi sai înbolnăvit Gheorghie 1 Rakozzi pe 

calea către Gurghiu (2) care i-aii fost pururea primejdiosă ; și 
mai nainte de a porni el din Cluj, aii sosit la dânsul Stefăn 

Gheorghiţă logofitul, solul Lupului Vodă, cu vorbe bune și 
"eu daruri, și între cele-alalte scriea Lupu) lui Racozzi pre as- 

cuns că are de a vorbi despre lucruri, care nici solului stă 

nu le pote încredința: drept care rogă pe Rakozzi, ca să îri- 
miţă la cl pe mine Kemeni Ianoși. Din acâstă scrisâre a lui Va- 

silie Lupu mare vorbă şi gânduri ati urmat; totuși Principele Ra- 
kozzi ai răspuns că mă va trimete, dar pentru ce, nu sciea 

niminea. Principele în Gurghiu din qi în qi mai răă s'aii bolnăvit, 

totuși nvaii pornit pe mine. de acolo, dându'mi instrucţiile a- 

ceste : Eată mergi, dar îmi pare r&ii pentru mergerea ta, pentru 

că mă tem de omul acel viclen, ne sciind pentru ce te chiamă... 

Îl întrebaiii, de ce te temi, Măria ta? numai ca să nu mă oprâscă 

acolo, saii și pentru altă causă mai grea? și-mi dise «fiind-că 

darea ţării Turcii vreaii să o ridice le 15000 de galbeni, care 

mai nainte aii fost 10000 de galbeni (şi pentru aceia pe doi 

ani trecuţi nici am trimis'o la Țarigrad), dar de se înțelege 
Vasilie Lupu cu Porta, și pe.tine te va trimete pentru aceia 

la “Țarigrad ? de unde de voi voi să te scot, mai mult va tre- 
bui sa plătesc, de cât face darea pe doi ani». Eă, audind a- 

costea, i-am mulțumit, și am pornit. Insă vădând slăbiciunea, 
Principelui mă femeam de viclenia lui Lupu Vodă, de cumva 

sar întimpla să moră Rakozzi în timpul cât ași fi în Moldova; 

și dar am ordonat Dregătorilor din Haromsek, din Ciuc, şi din 
cele-alulte scaune, ca până câni nu mă voiii întorce, să nu 

slobâdă pe nimene în Moldova, afară 'numai pre aceia ce ar 

fi trimiși la mine. Cât am sosit în Moldova, Vasilie Lupu Vodă 

aii primit cu mare cinste suita mea. şi pe mine, cum am €șit din 

(1) VedI acestă serisâre din 21 Octombrie 1648 in Torok-Maghiarkori 

Allam-Okmanylăr, tom. III, pag. 411, No. CCXVIII. 
(2) Gurgiu saă Gurghiu orăşel aprâpe de Szasz-Regen în Transilvania,



42 

strâmtorea, 'Lotrușului, trimițând un boer de frunte, cu mai 
mulţi lingă el, să mă ducă până la Iași. Ear apropiindu-mă de 
Iași, a eșit însuși Vodă, cu rădvanul cel mai de frunte, și cu 
oști, inaintea mea, și m'aii petrecut la gasăă, unde m'aii așe- 
zat în case fârte împodobite cu armoriuri, cu ceainice, scafe 
și blide de argint, și cu alle unelte. Mergerea, la audienţă și 
ospăț de vr'o câte-va, ori, încă cu mare pompă s'aii făcut, 
ear când aii vorbit cu mine, nică tâlmaciul lui Ralozzi pe care 
î dusesem cu mine, nică pre al stă, Paă chiemat, ci cum am 
sciut Româvesce așa am vorbit; ear vorba cea tăinuită era a- 
cesta, că de la 6meni siguri aiă audit, că Leșii ar vroi să le fie 
lHakozzi Craii, și că vroese să chieme la Seimul ce se va 
ținea pentru alegerea Craiului, în locul lui Vladislas IV care 
murise, care lucruri vrând să le facă cunoscute lui Hakozzi, 
dimpreună se făgăduesce că în tote în va fi spre ajutor, p2umaă 
Raloazi săi fic şi cl luă prieten și să se înțelegă cu dânsul şi 
cele-alalte. Despre aceste și mai multe am vorbit, și măcar că 
nu aveam instrucţii de la Rakozzi ce să fac, ci nnmai pe cre- 
dința mea le lăsase tote, i-am mulţumit, și, după mat multe 
vorbe, am convenit: 10 Că de sar: întâmpla ca stăpânul meiă 
să mârgă cu oști în Polonia, acelora să le fie slobod a trece 
prin Moldova; 2% că de ar vroi Rakozzi să aducă oști în Mol- 
dova, săi fie slobod; 30 că de va avea nevoe de bani impru- 
mut, fiind că nu'și pote purta Visteria cu sine, săY dea până 
la 10,000 de galbeni; 40 că Vasilie lupu să se nevoâscă la Portă 
din totă inima, a ajuta pe Rakozzi, stăpânul me; 5% că 'de i 
at și porunci de la Porta, stăpânului meii şi casei lui protivnie 
să nu le fie. Vasilie Lupu Vodă sati făgăduit bucuros la tote 
aceste, şi-mi spuse și pe protectorii săi de la Portă, pe care 
mi-am și însemnat pe masa lui, cu condeiul lui și pe hârtia 
lui ; și așa ne-am întocmit ca Capikihaii amânduror părților de 
lângă Pyrla Otomană, să lucreze din tote puterile pentru câşti- 
garea Craici Polonici lui Rahozzi. Printre altele” se lucra și a- 
cesta, că numitul Gheorghiţă Stefan solul Moldovei, când fu- 
sese la Rakozzi, aii propus ca Sigismund Rakozzi, al doilea fi 
al lui Balozzi I, să se căsătorescă cu fata luă. Vasilie Lupu cea 
maă mică, cea din muerea cea dînlăiii şi sora Radziildieă, care era 
tocmai bună pentru dânsul, 'arătând şi folosul care ar urma din 
asemene căsătorie. Plăcendu-mi lucrul, am lucrat prin Gheor- 
ghiță Stefan logofătul, vorbind cu Dâmna Lupului Vodă, că- 
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reia îi dusesem daruri de la Doamna lui Rakozzi, și am con- 

venit așa, de bine în cât Lupu Vodă că şi trimis îndută cu 
fârte mase cheltuclă la Portă, să'şi aducă fata de acolo, unde 

o dăduse, ca să potolescă prepusul ce'l avea Turcii de când şa 

măritat fata cea mu mare după Radzivil; nu mai remânea 

de cât să se vaqă tinerii la o laltă prin sine și prin alții. 
«După acestea.mi-am luat qiua bună de la Vasilie Lupu Vodă, 

am fost dăruit cu daruri, și am plecat; ear pe cale am au- 

dit de mortea lui Gheorghe Rakozzi I, dar nam vestit'o până 

n'am trecut în Ardâl, de unde am scris Lupului Vodă, că tote 

câte așezasem împreună, să le ție cu Gheorghie Rakozzi II și 

cu țara Ardâlului> (1). 

La acestă serisore a, lui Kemeny lanoș, care îl însciința de 

la hotare despre mârtea lui Rakozzi |, Vasilie Lupu îi aii res- 

puns grabnic, cerând uitare și taină despre tâte, cum am v&- 

qut mai sus. | 

“Relativ la fiica sa cea mai mică, pe care Vasilie Vodă 0 avea 

zălog în Seraiul Sultanului și relativ la eliberarea ei, Gio- 

vanni Tiepolo bailo Venetiei raporta, chear în acel an Dogelui, 

că «Basilio Lupolo, voevoda della Moldavia ha una figlia in 

mano del Gran Sisnore, per la cui liberatione fu spedito quel 

tal gentiluomo polacco»... (2). 
Ce gânduri avea Vasilie Lupu, când făcea aceste propuneri 

lui Gheorghe Rakozzi 1 prin Kemeni lanoş? De sigur că vroea 

să depărteze pe Rakozzi 1 de Matei Basarab și să'l facă a nu 

se amesteca în espediţia. ce proiecta din noii contra Domnului 

Valachiei, apropiindu-se de Hakozzi | prin propunerea căsăto- 

viei ficei sale ev fiul acestui și prin făgăduinţa de a lucra ea 

Rakozzi I să capete tronul Poloniei. 

Dar pentru ce ore Vasilie Lupu n'aii mai vroit să urmeze a- 

celor negociate și făgăduite, cu noul Domn al Transilvaniei 
: Gh, Rakozzi Il? și pentru ce după mârtea lui Rakozzi | n'aii 

_mai vrut să deie pe fiica sa de la Țarigrad după Sigismund 

Rakozzi ? (3). 

Nu scim. 

(1) Kemeny lanoș, Autobiografia, apud Şincai, Chronic. Românilor, tom. Il, 

pag. 47—49. 
(2) Apud Dora d'lstria, Gli Albanesi în Rumenia, pag. 6—7. 
(3) Kemeni Ianoş apud Șincai, Chronic. Român. Tom. UI, pag. 50.



rr i a 
Causa pote să fie pentru că în acest an 1648 (29 Iulie) Sul- “tanul Ibraim | murind, sai suit pe tron fiul săă Mehmed IV în vrâstă abea de șapte ani, sub regența mamei sale și a două-. spre-dece Pasale sub președinţa Marelui Vizir (1). Vasilie Lupu avea nevoe pentru planurile sale de sprijinul și de confidența Sultanului ; însă acum fiind o regență din atâtea persâne, Va- silie Lupu Voevod nu se putea nici încrede ei, nică negocia despre asemenea lucruri cu atâtea persâne care compunea Re- gența minorului Sultan. Acum, după mârtea lui Rakozzi I, Va- silie Lupu, măcar că isbutise cu cheltueli colosale și cu inter- venirea Poloniei , să'și scoță și să'ȘI aducă fata la lași, din Seraiul Sultanului, dar când ai trimes Principesa lui Rakozzi I pe fiul ei“Sigismuna Rakozzi cu soli, ca s'o vadă, Vasilie Lupu Și-aii schimbat, cuvântul și n'aii vroit s'o mai dea după Sigis- mund Rakozzi, respundând că Biserica Moldovei îl opresce de a'și da fata după un protestant, și 'că fata și-a perdut voea, din causa relei purtări a solilor, căci cel mai de frunte so] loan Boroș, care acum la Gheorghie Rakozzi II era în cel may mare credământ și Haiduc de Curte, era beţiv, curvariti și om TE, că al doilea sol Nicolae Sebeș, nu era mai bun de câ! cel d'întâi, câr al treilea sol, Gheorghie Horbat, omul cel maj credincios al lui Sigismund Rakozzi, era lăudăros, mândru și răi... (9). 

i Scim că nu o dată Vasilie Lupu s'aii apucat de trebile cele mai îndrăznețe. Așa la 1646, un an după căsătoria fiicei sale „cu Principele Radzivil, Regele Poloniei, trimițând sol pe numi- tul Principe Radzivi] pe la toţi Suveranii Chreștini, ca să pro- v6ce un resbel din partea tuturor contra 'Tureilor, Radzivil veni cu soția sa la, Suciava, și făcu și socrului săi declarațiunea „ Pentru” care era trimis. Vasilie Vodă primi și hotări să nu mai trimâtă tributul anual Porții; dar după sfaturile lui Petriceico Vornicul de ţâra de Sus, cu care se uniră și ceialalți boeri, Va- silie Vodă opri îndeplinirea „măsurei luate, căci Petriceieo-ă dicea : «Să nu oprim noi birul, până nu vom videa că treci Leşii Dunărea» ! Vasilie Vodă aii avut din acestă resgândire o - 

(1) Xzază. Bytăvs, "HI Keovazavstyozodss tom. II, pag. 404. — Spătar, Ianache Văcărescu, Istoria Impăraţilor Otomani, în Papiu, Tesaur de monumente - istorice, tom. II, pag. 265. 
. (2) Kemeni Janoş, apud Șincai, Chronic. Român. tom. II, pag. 49.
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altercaţie grozavă cu ginero-stii, și ai vrut să-și desfacă fata . 
de Radzivil, chiar acolo în Suceava, dar ea n'aii primit (1), 

Curend după mortea lui Rakozzi I, înțeleptul Matei Basarab în- 
cepu negociări ca să sc asigureze de alianța și de protceţia ur- . 
mașului săi Rakozzi II, înai ales că, în caracterul ambițios și 
vitejese al acestui Principe, speră să giisescă o mai mare sla- 
vilă la ncastâmpărul lui Vasilie Lupu. Deci în ţiua de 18 le- 
bruariii 1650, solii lui Matei Basarab, anume: Dragomir ma- 
rele Vornic, Barbul marele Stolnie şi Jenatie marele postelnic, 
se presintară în orașul Corona (Brașov), şi încheiară şi subseri- 
seră cu Gheorghe Rakozzi II un tractat de alianță și de credinţă 
scris lalinesce, prin care ci ai -reinoit și ati întărit tâte toc- 
melele, legăturile și pactele : ones îllas composiliones, fu:dera 
ct pacta, câte se făcuse altă-dată între acelaş Domn Matei Ba- 
sarab şi între defunctul Principe Gheorghie Rakozzi IL, . părin- 
tele și predecesorul lui Rakozzi II. La 10 Mai:1651 Matei Basa- 
rab,.printr'o diplomă scrisă tot latinesce, ratifica și jură în 'Târ- 
goviște, înaintea trimișilor lui Rakozzi II, acest noii tractat (2). 

După ce s'aii impăcat și s'a înrudit cu Hatmanul Bogdan 
Hmelnițki, Vasilie Lupu Vodă fiicea plan, ca, cu ajutorul Caza- 
cilor, să scâtă pe Matei Voevod din domnia Valahiei, şi să ia 
el însuși acea Domnie, iar pe ginere-săii Timuș sati Timotei 
Hmelnițki să'l pună Domn în locul săă în Moldova, sai, păs- 
trând pentru! sine Moldova, să dea domnia Valahiei lui Timuș, 
Hatmanul Bogdan Hmelnițki se toemea de mult, în secret, cu 
Sultanul, ca să dobândescă una, ca acesta (3). 

Vasilie Lupu Voevod, avea de mare credincios al săi pe 

boerul Gheorghiţă saii Gheorghie Stefan, cărui îi încredin- 
țase chiar Logofeţia "Ţărei pe la 1648. 

Nu scim anume data când Gheorghie Stefan aii fost numit 

de Vasilie Lupu Mare Logofăt al Moldovei. Este-positiv că el 

aii fost înălțat la acesti mure dregătorie a ţărei, după mârtea 

luă Todevaşco Logofătul (4) ; iar acestă morte s'aii întâmplat: 

Des 

  

(1) Letop. Moldov. Tom. I, pag. 285 - 286. | 
(2) Vedi aceste acte în Monumenta Hungariae historica, tom. XXIII, 

"pag. 27, 28, 61—62. Buda-Pesta 1874. 
(3) Charles Yorster, La Pologne, pag. 116. Paris 1371, 

(4) Letop. Moldov. tom. |, pag. 297,
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pe la 1648 (1). Kemeny lanoș dice, cum am vădut mai sus, 
că la 1648 era Logofet Gheorghiţă Stefan. Acesta ai fost dar 
numit Logofăt Mare, adecă Cancelar al Moldovii la 1648. 

Când, la 1651, s'ati hotărit să dea pe fiica sa Domnița Ruxanda 
dupe Timuș Hmelnițki, Vasilie Lupu aii remas în prepus la Turci, 
care ura pe Cazaci, și vechiul săi neprietin Matei Vodă, temân- 
du-se, cum dice chronicarul, de unirea lui Vasilie Voevod cu 
Cazacii, începuse a amestecu domnia lui Vusilie Vodă la Turcă. 
Chronica“ Turcâscă serie, că în anul acesta, 1651, lui Gheor- 
ghie Rakozzi II i-ati venit firman de la Portă, ca să seâtă pe 
Vasilie Lupul Vodă din domnia Moldovei, dar Rakozzi aii pus 
în laturi firmanul, până la altă vreme (2), căcă a scote din 
domnie pe Vasilie Lupu nu cra lucru ușor. “lurcii vroea, să 
cerce tăciunele cu mâna altora... La acâstă nemulțumire a 'Tur- 
cilor se raportă de sigur şi următorea naraţiune a lui loan Necul- 
cea: «In dilele lui Vasilie Lupu remăsese o beizade a Radului 
Vodă, tinăr; Radu Vodă avuse un paşa "Ture mare prietin, și 
acesta, când aă simțit că Turcii bănuia pe Vasilie Lupu Vodă, 
se ruga Vizirului necontenit pentru fiul amicului săi, să'l facă 

„Domn în Moldova, în locul lui Vasilie Lupu. După mai multe 
stăruințe, Vizirul ai trimis pe acel Ture în Moldova, ca să 
vaqă și pe Vasilie Lupu Vodă și ţâra, cum este. Vasilie Vodă 
informat despre tote aceste, şi că domnia i este stricată din 
causa acelui turc, amic al Vizirului, ai repeqit la Galaţi mul- 
țime de slujitori să'l întimpine, și alți slujitori la Bârlad și la 
Vaslui, și la Scântee, iar la Iași încă și mai mulţi, și ai po- 
runcit ca pe drum să 6să înaintea Turcului mulţime de pluguri. 
și de țărani. "Turcul vedea tote aceste cu uimire. Și cum aiă 
sosit la gasdă în Iași, ati trimis Vasilie Vodă să'l salute şi i-ati 
trimis și dar cinci msi de galbeni de aur; apoi după ce s'aii în- 
tâlnit Vasilie Vodă cu Turcul, i-ati mai dăruit alte cinci mii 
de galbeni de aur, şi când era să plece “Turcul la Țarigrad, 
i-aii mai dat alte cinci mii de galbeni în aur, dorindu-i drum 
bun şi bună întâlnire la "Țarigrad, și dicendu-i că el scie că 
domnia i este stricată. "Turcul, ajungând la Țarigrad, merse în- 
dată la Vizir şi i-ai dis: <hine ai nimerit că nu le-ai potrivit 
mie, să scoţi pe Vasilie Vodă din domnie; căci eii am vădut 

(1) Letop. Moldov. tom. I, pag. 293. 
(2) Apud Șincai, Chronica Românilor, tom. III, pag, 51.
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acum, că el este Domn harnic, bun și puternic; ţâra lui este 

tare și forte populată, are multă, 6ste, şi de l'a fi mazilit, s'ar 

fi făcut mare greșelă, că pote sar fi hainit, și ar fi venit şi 

el la peire ; acum el scie că vrai săl mazilescă și că vraă să 

dai Domnia feciorului lui Radu Vodă; cii te sfătuese ca să 

nu pârdă Impârăţia pe un Domn ca Vasilie Lupu, se surghiu- 

nesci din "Țarigrad pe feciorul lui Ralu Vodă, ca audind Va- 

silie Vodă, să remână credincios». Vizirul porunci îndată să 

sc surghiunâscă feciorul lui Radu Vodă, ba incă s'aă întâmplat 

de aii murit acest fecior al lui Radu Vodă în surghiunie. Astfel 

aii remas în pace Vasilie Vodă, cu ajutorul a dou&-deci de 

mii de galbeni de.aur.> lon Neculcea adaoge : așa țin Turcii 

prieteşugul pentru voia banilor. (1). 
Principele Rakozzi II se temea și el, ca și Matei Basarab, 

de unirea lui Vasilie Lupu cu Cazacii, și sta la necontenite 
sfaluri cu Domnul Valahiei. Vasilie Vodă trimitea merei în 

solii la Domnul Valahici și la Bakozzi. II pe logofătul săii 

Gheorghiţă Stefan, spre a-i adormi, și întrun rând, vădend că 

Rakozzi IL i făcea greutăţi, trimite din noii în solie pe logofătul 

Gheorghiţă Stefan, ca să-i spue limpede şi curat că « Vasilie 

Vodă poruncesce să şidă mollom Racozzi, că'l «a face să terse 
misce galbeni Tătavilor, şi la ce vu veni lucrul, el ta vede. 

Logofătul Gheorghiţă Stefan, omul cel mai bogat din Moldova 

și fără copii, în acestă din urmă solie, aii luat gând să se 

facă Domnu. El adaogă multe la vorbele Domnului săi, spre 
a ațița șa întări vrajba, și în locul trebilor stăpânu-stii, așeza 

trcbile sale spre Domnie şi lu Ralkozzi II și la Matei Basa- 
rab (2); el tot spunea lui Matei Vodă, că Vasilie Lupu i sapă 

domnia, iar lui Rakozzi că Vasilie Vodă stărue la 'Lurci să 

pună Domn 'Transilvanici pe fratele săi Gavril IMatmanul (3). 

Logofătul Gheorghiţă Stefan, spre a face de ierlat nccredința 

(1) Letop. Moldov. tom. Ii, pag. 204, 205, 8 20. 

(2) Letop. Moldov. tom. I, pag. 296, 297. 

(3) Vasilie Vodă avea do! fraţi, pe numitul Gacri? Ilatmanul şi pe 

Gheorghie Hatmanul (Letop. Moldov. 1. 296 şi Archiva istor. a României 

tom. Î, pag. 135, Nr. 196). Garril Ilatmanul, fratele lui Vasilie Lupu Vodă 

ai restaurat mănăstirea Agapia la 1644 (Gheorghe Asaki, Calendar pe 

1871, pag. 26—27) şi tot el aă zidit podul de pâtră de lângă Vaslui la 

1636 (Tocilescu, Revista pentru istorie, archeologie şi filologie, an I, vol. 

II, fasc. IL, pag. 428 sq.). Gheorghie Hatmanul, fratele lui Vasilie Lupu 

Vodă, ai zidit mănăstirea Hangu, înzestrână'o şi cu moşii, la 1639. (3h,



DO POOOOOINI 
și viclenia sa către Domnul săi, îl vinuea că ai umblat cu 
jupănesa luă. Acestă vină pe care logofătul Gheorghie Stefan 
o punea pe drept saii pe nedrept în greutatea lui Vasilie Vodă, 
pentru ași scuza trădarea, ait inspirat în qilele nostre lui Bo- 
lintinânu o dramă sub tilu: Stefun Ghcorghe- Vodă, sati voii 
face Domnei tale ce ai făcut tu jupânesci mele (1), în care 
poetul apără memoria lui Gheorghiţă Stefan, pornit de o dreptă 
răsbunare : 

  

în. ... | voii să-mi răshun amar, 
Deci jur să fac pe Domnul să bea din ăst pahar 
Din care el m'adapă! Jur drâptă răshunare. 
Mi-ai veştejit femeia, şi el femeie are. 
Ochi pentru ochi ! Vasile, îmi vel plăti tu mie 
Dobânda cu căderea din iron şi din domnie... 
Ear tu, visat-at 6re, tu Doamnă, mândră stea 
Ce nu priveal pământul, că o să fil a mea? 

Un om ca să-și r&sbune, se fuce vândetor 7... (2) . 

Curidsă coincidență! Pe când în Moldova logofătul -Ghe- 
orghe Stefăn trăda pe Domnul săă și urzea nenorociri cumplite 
f&ril sâle, sub cuvânt că Vasilie Vodă ar fi umblat cu Safta (E- 
lisabeta) jupânâsa sa, în vecina „Polonie, Cancelarul Ieronim 
Radziciovski trăda. și el pe Regele s&ii, pe Regele Poloniei loan 
Cazimir, către Regele Suediei Carol X Gustav, și urzea risipirea 
Patriei sale, sub cuvânt că regele loan Cazimir ar fi âmblat cu 
femeia sa Elisabeta. 

Așa dar Gheorghiţă Stefan logofătul îşi. gătea lucrul spre Dom- 
nie, cum se esprimă Chronicarul. EL era învrăjbit cu Vornicul Toma 
Cantacuzino și cu Vistierul lordaki Cantacuzino, dar se legase 
cu o s6mă de boeră de țară, între care Ciogoleşti (3) și Stefan 

Asaki, în Calendarul din 1871, pag. 31—32). O filcă a lui Gheorghie Hat- 
manul se căsătorise cu bogătașul cel vestit de bani mulți în Moldova şi 
în Polonia, Marele Vistier Gheorghie Ursachi. 

4) Dramă istorică, în cinci acte. Bucuresci 1868, tipografia naţională 
C. N. Rădulescu. , 

(2) Act. 1. scena IL. pag, 6. 10. 

(3) Ciogoleşti au fost o casă de jos din locuitorii ţăril ; i-ai rădicat Moise 
Moghila Voevod (Letop. Mold. tom.I, pag. 262). Ciogoleşti era acum în sfa- 
tul Domnului Vasilie Lupu: era Miron Ciogolea, părcalab de Neamţu, Costin 
Ciogolea, spătar şi Pălraşco Ciogolea stolnic. Arhiv. Istor, a Rom. tom. I, 
part. II, pag. 191.
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Serdariul, cuprinqendu-i cu jurăminte să ţie taina. In timp 

de trei ani, logofătul Gheorghiţă Stefan, urzind uneltirile sale, 
isbutise să facă pe mulți 6meni însemnați din Moldova să intre 
cu bună credință în planurile sale, și să urască pe Vasilie Vodă 

şi pe boerii sci, între cari mulţi era greci. Chronicarul polon 

Jerliez ne spune că logofătul Gheorghiţă Stofan, trebuind să 
cheltuiască bani, pentru scopul săi, dar fiind avar, isbulise <ă 

pregătâscă o 6ste cu chiar banii lui Vasilie Lupu Vodă, de la 

care se împrumulase cu 20,000 de galbeni (1). Ca logofăt 

mare, intim și cunoscător secretelor curții, el făcea pe mulţime 

să eredă, că un nepot de frate al lui Vasilie Lupu înşelase patru 

mii de fete Aoldovence ! (2). Patru mii de fete! cra cam mult, 
dar mulțimea e tot-d'auna credătore în minunăţii. Ce e drept 
Miron Costin ne spune, că Vasilie Lupu Vodă și nepoţii sti era. 

în mare sburdăciune despre femei (3). Gheorghiţă Stefan reuși 
să capete în taină invoirea “lurcilor pentru o resturnare pe 

bani gata numărați înainte și pe alți făgăduiţi, căci 'Tureii, de 

la o vreme, începuse a se teme de Vasilie Lupu care intrase 

în legături cu Polonia, cu Cazacii, cu "Ţarul Moscovei şi cu 

Veneţia, și avea bogății nesecate după o domnie de 19 ani (4). 
Gheorghie Rakozzi II și Matei Vodă Basarab, găsind dar instru- 

ment pe logofătul Gheorghiţă Stefan, se sfăluiră amândoi la 1653 

ca să pârdă pe Vasilie Lupu, şi aii hotărit cu sfatul lui Ghe- 
orghie Stefan logofătul să calce Moldova, trimițend pe ascuns, 
prin potece, oști Unguresci și Muntenesci, asupra lui Vasilie 

Lupu, ca săl gonâscă din domnie, făzăduind tronul Moldovei 

logofătului Gheorghiţă Stefan (5). Mai nainte de a găsi, pe lo- 

gofătul Gheorghiţă Stefan, instrument mai practic, ca dușman din 
casă, pentru răsturnarea, lui Vasilie Lupu, Gheorghie Rakozzi |, 

înţeles cu Matei Basarab, ţinea gata, cum am vădut mai sus, 

în “Transilvania, la Seghişora, pe un pretendent 'serios la tronul 

: Moldovei, pe Ioan Moise Movilă fiul li Moise Movilă Voevod, 

care Moise Movilă Voevod aii fost Domn în Moldova, înainte 

(1) Jerlicz, Leatopisice, in Archiva Istor, a Român. tom. Il. pag. 15, 

fragm, £. ” " 

(2) Paul de Alep, în Arhiv. Istor. a României, tom. [, part. II, pag. 74. 

(3) Letop. Moldov. tom. I, pag. 285, 284. o 

(4) Letop. Moldov. tom. |, pag. 296, 279. 

(5) Istoria ţări! Românesci, manusetris din Oraşul Chişinăă, pag. 92. tip. 

Bucureşti 1859. 

4
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de Vasilie Lupu, și ai fost și era și acum protejatul lui Matei 
Basarab, și care aii fost mazilit din domnia Moldovei din causa 
uneltirilor lui Vasilie Lupu Vornicul, care lată înlocuit la domnie, 
și a. prietenului săi puternicul Abaza-paşa, generalisimul ar- 

matelor turcescă de la Buda până la. Nistru (1). Acest preien- 
dent loan Movilă se întilula : 
Lo Iohannes Dloghila Voyrodatuu Regnoraunu Moldaviae ct 

Valachiac Transalpinac perpetuus et legitimus Ilacres, și se 
iscălea : Johannes Dloghila, hacreditavius Princeps Moldaviae. 
EI era recomandat lui Gh. Rakozzi | chiar de Imp&ratul Ferdi- 
nand ÎI printr'o scris6re datată din Viena din 9 Ianuare 1636 (2) 
și dăduse la mâna lui Rahozzi I şi urmaşilor sti două înscri- 
sură cu jurământ, scrise latinesce, la 2 și 30 Noembrie 1637, 
cuprindătore de condiţii de alianță și de alte legături, pentru 
eventualitatea, când ar fi devenit Domn Moldovei (3). Un ture 
din Focșani și câți-va boeri din Valahia sunase tâte aceste de 
urechile lui Vasilie Vodă, dar Vasilie Vodă n'aii crequt. Lo- 
gofătul Gheorghiţă. Stefan, hotări ca oștile de invasie să calce 
Moldova în Serbătorile Pascilor 1653; el nu însciință despre 
diua călcărei nică pe Spătarul Ciogolea, nici pe Stefan Ser- 
darul, temându-se de vro indiscreţie din partea lui Ciogolea, 
care era coprins de patima beţiei. Intr'o di, stând cu boerii 
țării la sfat, logofătul Gheoghiţă Stefan își ţinea toiagul la gură, 
adâncit în gânduri ; bătrânul Visternie lordaki Cantacuzino îl 
întrebă, ca în glumă: «Ce dici în fluer Dumneata Logofete» ? 
Gheorghiţă Stefan respunse: «die în fluer, să mi se cobâre 
caprele de la munte, și nu mai vin>. Logofătul respundea în 
pilde, qice Chronicarul, și nime nu putea pricepe că el aștepta 

„oștile de invasie de peste munţi» (4). 

(1) Letop. Mold. tom. 1, pag. 281, 272, 270. 
(2) VeqI scrisârea Imptratului în Eudox. Hurmuzaki, Documente privi- 

tore la Istoria Românilor, tom. IV, part. Î, pag. 622 No. DXLII, 
(3) Aceste acte sunt publicate în întregul lor în Torok-Magyarkori Allam 

Okmânytâr, tom. II, pag. 504.—508 şi 506—509, Pesta 1869, 
(4) Neculcea, in Letop. Moldov. tom. II, pag. 206. — Pavel de Alep in 

Arhiva istor, a Românioi, tom. 1, part. I, pag. 74. Etă cum era compus 
Sfatul Moldovei la 1652 în aprilie sub Vasilie Lupu Voevod: Ghiorghie 
sati Gheorghiţă Stefan Vel Logofăt. 

Gheorghie Ghica Vel Vornic a țeri de jos. 
Gheorghie Hatman (fratele lui Vasilie Vodă). 
Toma Cantacuzino Vel Vornic a țeri de sus,
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Apropiindu-se timpul, Logofătul Gheorghie Stefan trimâle mai 
întâi pe jupânâsa sa la ţ6ră, dicând că o trimete pentru trebile 
casei ; iar într'o diminâță, la 8 câsuri de nopte, pe când Va- 

"silie Vodă se gătea de: biserică şi nime din boeri nu venise: 
încă la Curte, legofătul aă mâncat se-și ia diuu bună de la 
Domn, qicândui că plecă la (âră, şi arătându-I hârtie scornită 
că-i este jupăânăsa despre mârte.: Logofătul cra cu fața scornită 
de mare mâhniciune. Vasilie Vodă i dă voe să plece, dorindu-ă 
se afle lucrul pe voia sa. (iheorghiţă Stefan plâcă, ajunge Ia 
Bogdana, satul sei de sul munte, adecă de la hotarul Ungariei, 
în judeţul' Bacăii, plaiul 'Trotuș, și aicea giăsesce, prin potece, 
ostea Uugurâscă cu Ioan Keminy (Kemâny lanos); ear stea - 
Muntenâscă sosea acum la Râmnic, condusă de Diicul sai: 
Dinul, spătarul lui Matei-Vodă Pasarab. 

Curi6sii schimbare a timpurilor în tvebile omenesci ! Cu opt 
ani mai nainte, la 1645, când se împăcase Domniă între sine, 
Spătarul Dinul și Kemeny lanoș, se veselea ca prietini în lași 
la Curtea și la masa lui Vasilie Lupu Voevod, trimiși soli cu 
urări de fericire și cu daruri bogate de Domnii lor Matei Ba- 
sarab și Gheorghe Rakozzi |, la nunta Domniței Maria, fiica cea 
mai mare a lui Vasilie Voda, ce se căsătorea cu Principele 
Radziwil (1). Kemeny lanoș ne-aii jăsat o descriere forte inte- 
resantă despre acea nuntă și despre serbările urmate (2). Cu- 
nunia fu celebrată în Iași de Mitropolitul Kievului Petru Mo- 
vilă (3). Acum în primă-vara anului 1653, tot, spătarul Dinul 
și tot Kemeny lanoș, călca Moldova ca dușmani, ca să risi- 
pâscă pe Vasilie Lupu... 

Dimineţa, când logofătul Gheorghiţă Stefan își luase diua 

Eni Aloțoe, părcălab de Hotin. 

aaa Ciagolea părcălabi de Neamţu. 

Stamatie, Vel Postelnic, 
Costin Ciogolea Spătar. 

„ Alexandru, Vel paharnic, 
Iordachi Cantacuzino, Vel Visternic. 

Pătraşco Ciogolea Stolnic. 
Grigorie Vel Comis. 
(Arhiv. Istor. a Român. tom. Î, part, II, pag. 191.) 
(1) Letop. Moldov. tom. Î, pag. 284. 
(2) Se reproduce din Şincai, Chron. Rom. tom, II, pag. 42—44, 
(5) Ioachim Jerlicz, Letopisice albo Kroniczka, reprodus în Arhiv. Istor, 

a Roinâniel, tom. ÎI, pag. 12 fragm. |.
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bună de la Domnul săă, sub cuvint că merge la ţară, să-și 
vadă nevasta, trăgând de morte, Vasilie Vodă se gătea să mârgă 
la biserică. Era, qice Chronicarul, diua când se cânta Canonul 

“sfântului Andrei de la Crit (1); acestă qi, după cărţile sfinte, | 
este joia. înaintea Duminicei Floriilor (2). Vasilie Vodă, intrând 
în biserică, fu coprins de gânduri, despre plecarea neașteptată 
a .Logofătului săi, și de o jalnică presimţire. Cine scie ? pote 
că prin aceste gânduri se mesteca și chipul frumosei jupânesei 
Safia. A-doua-di ati început a se șopti prin laşi despre Un- 
guri și despre Munteni, car Ciogoleștii, vădenduse nesocotiţi 
de logofătul Gheorghiţă Stefan, aii stat la grijă. Ne sciind ce 
să facă și cuprins de ciudă și.de fuică, Spătarul Costin Cio- 
golea scrie următorul răvaș anonim lui Vasilie Vodă, revaș pe 
care contimporanul Miron Costin ni Vaii păstrat în toemai: 

«Dilostive Doamne, 
<Eii unul din slujitorii Măriei 'Tale cei sbreină, mâncând 

«pâinea și sarea Mărie Tale de atâţia ani, ferindu-mă de o- 
«sândă, să nu-mi vie asupra, pentru pânea și sarea Măriei-Tale, 
«care o mănânc dintr'atâţia ani, îți fac scire Măriei-Tale 
«pentru Stefan Gheorghie logofătul cel mare, că-ți este adevărat 
«viclen, și s'aii ajuns cu Rakozzi și cu Domnul Muntenesc, și . 

«sunt gata oștile și a lui Rakozzi și a lui Matei Vodă să vie 
«asupra Măriei Tale, de care lucru adevărat, adevărat să creqi 
«Măria Ta că nu este într'alt chip» (3). 

Spătarul Costea Ciogolea încredințâză 'răvașul, lui Ioasaf 
Igumenul de la mănăstirea Aron-Vodă, care era duhovnic tu- 
turor boerilor, jurându'l să'i dea lui Vodă, fără săi arete nu- 
mele; dar Egumenul, apucat în sfat de Domn, și Mitropolitul 
Varlaam dându'i deslegare de jurământ, ca pentru un lucru 
care se atinge de Domnie şi de atăte case, arată pe Ciogolea. 
Vasilie Vodă pune la închisore pe amândoi Ciogolesci, cari 
mărturisesc totul, și repedesce pe urma, logofătului Gheorghiţă 
Stefan pe Sculi și pe lacomi, vătafi de Aproqi, și pe Alexandru 

(1) Letop, Moldov. tom. I, pag. 297. , . 
(2) "Ozoăfov utya. spozăgta sov sptwâiov, pag. 312. Veneţia 1845. — Paul 

de Alep in Arhiva istor, a Româniel, tom. |, part. 1, pag. 74. — La 1633, 
Paştile au fost la 10 Aprilie; aşa dar diua cânda plecat din Iaşi, ca să 
aducă invasie străină în țâră, logofătul Gheorghie Stefan, aă fost, 31 Mar- 
tie 1653,. 

(3) Letop. Moldov. tom. |, pag. 298.
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Costin, cu carte domnâscă, să vie îndată logofătul la Curte: 
Domnul scrie și lui Stefan Serdariul să vie la Curte. Vasilie 
Vodă era în mare grijă mai cu oschire de lipsa din Iași a, lui 
Stefan Serdariul, fiind atâtea oști pre acele vremi şi marginea 
tâtă pe sâma acestui. Serdariul vine, Domnul îl cercetâză, şi 
el n€gă tot; dar aducându-se de faţă fraţii Ciogolea, totul se 
descopere. lacomi, Sculi și Alesanâru Costin, ajung la Ro- 
man cu Omenii lor, și de acolo tree la Bacăii, după logofătul 
Gheorghie Stefan ; dar aici îi întimpină străjile Unguresci, şi 
ia la g6nă, împușeându-i cu pistâlele. lacomi Vătaful de Aproqi 
cade mort împușcat în gonă de străjile Ungurescă (1). In urma 
lor fruntea 'oștilor Unguresci ajunge la Roman, iar Diicul Spă- 
tarul cu oștile Muntenescă trecuse Focșanii. Vădând aceste, 
Vasilie Vodă dă pe mâna Seimenilor pe amândoi Ciogolesci și 
pe Stefan Serdariul, și i-ai omorit ndpteau dinaintea jitnițeă 
Domnesci din Curte, ca pre nisce tradatori. 

Stefan Serdariul era mai nainte om sărac. Vasilie Vodă lati 
scos din obiele, și din sărac Vai îmbogăţit (2). 

Adusese și pe Mogâlde, care era unchiii lui Gheorghie Stefan 
Logofătul ; dar nu Vaii omorit, numai Vaii legat la pușcă până 
la Hotin cu sine (3). 

Miron Costin ne spune că mult aii stăruit boeril și mai virtos 
Jordachi Cantacuzino Visternicul cel mare, să nu peră Ciogolescii 

    

și Stefan Serdariul ; dar Vasilie Vodă, temându-se să nu facă și 
ci vr'o răscolă în Curte după apropiatul Ungurilor, i-ai omorit. 
Miron Costin era pururea în casă la Iordachi Visternicul ; în acea 
seră Visternicul adormise forte tare, de mare scârbă ce avea; 

- când ai fost pe la mâqă-nopte, s'aii deșteptat și dăndu-i-se scire 
de la. Curte de perirea Ciogolescilor şi a lui Stefan Serdariul, au 
suspinat de grei dicend: «ai perit boerii? ah! ce stati făcut !> (4). 

Spătarul Ciogolea era bărbatul frumosei Dafinei din Țigănescă 
de lângă 'Tecuciii, care în urmă aii fost Domnă Moldovei, lu- 
ând'o de soţie Eustratie Dabija. Voevod. Donna Dafina ai fost 
femee nu numai forte frumâsă, dar și bună la sfaturi. (5) 

(Î) Letop. Moldov. tom. I, pag. 300. 
(2) Letop. Mold. 1, 300. 

(3) Letop. Moldov. tom. I, pag. 300, 
(4) Letop. Moldov, tom. 1, pag. 301. 
(5) Constantin Căpitanu, Istor. Domnilor Ţer. Rum. în Magasin, Istor, 

"tom. I, pag, 300. — Letop. Moldov. tom. 1], pag. 4.
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Vasilie Vodă se retrage la cetatea Iolinului cu Lotă casa, - 
cu Curtea și cu boerii săi de Curte, și repede îndată pe Sta- 
matie Hadâmul Vel postelnic, sol la Hatmanul Cazacilor Bogdan 

- Hmelnițki, cuscrul săii, tatăl lui Timuș gincre-sti, dându-i scire 
despre” tote și cerând ajutor grabnic. Inima avuţiei lui Vasilie 
Vodă era în cetatea Neamţului; deci acolo ati repedit pe Ste- 
făniţă paharnicul” nepotu-stă, să apuce averea. Vasilie Vodă, - 
sosind la Hotin, se așeză cu tabăra sa aprope de cetate. Gheor- 
ghiță Stefan, se întrunesce cu loan Kemeny și cu Diicul Spă- 
tarul la Roman, apoi calcă Iașii și cuprinde scaunul Domniei în 
Dumineca Floriilor 1653. Solul pe care'l trimisese Vasilie Vodă 
la Hmil Hatmanul, adecă Postelnicul Stamatie Hadâmul, sai 
întors înapoi, ori pentru că Vaii împedecat Stefan Pârcalabul 
la Soroca, oră de Vlăstemata și lipsita hire de hadâm (1) și a- 
flând pe Vasilie Vodă în calea Hotinului, ati pârit pe Stefan 
Pârealabul de Soroca de viclean. Vasilie Vodă aii trimis îndată 
alţi soli la Hatmanul Hmelnițki : pe Grigorie Comisul și pe 
Stefăniţă paharnicul nepotu-săii și pe Neculai Buhuș jitniceriul, 
şi le-aă dat poruncă să prindă pe Stefan Părealabul și să'] tri- 
mită legat de la Soroca la Hotin. Solii ati trecut la Hatmanul 
Cazacilor, iar pe Stefan Părealabul Pati dat în sema unora de 
Hâncesci, cari se ținea pe lângă Stefăniţă păharnicul, să'l ducă 
la Vasilie Vodă; dar Iânceseii Vaii omorit pe cale, pentru lă- 
comie. Stefan Părealabul de Soroca era om de mirat la în- 
tregimea lui de sfaturi și de înțelepciune și întreg la fire; iar 
Ja trup era gârbov, ghebos și la cap cucuiat (2). Indată 
după întrarea, lui Gheorghiţă Stefan Vodă, aiergă din tote păr 
țile, din ţ6ră, la Iași, Docrii doritori de Domnie nouă, şi glo- 
tindu-se, adecă amestecându-se cu glota (3), cu fel de fel de 
făgăduinţe de fericire, de acele care ohicinuit se daii și pentru 
care se și jură, spre a înșela pe cei proști, dar care în veci 
nu se împlinesc de cuminţii făgăduitori, — merg la Remeny 
Janoș, strigând : «Să ne fie Domn Stefan Gheorghie logofătil!» 
Iemeny Janoș le respunde: «Pre zoe să ză fie, precum poftiță !> - 
Deci ai mers Gheorghie Stefan logofătul la biserica Sântului 

(1) Se vede că Ifadâm era o poreclă ce se da Postelniculul Stamatie, 
(2) Letop. Mold. tom. 1, pag. 801. | 
(3) A se gloti, a se îngloti, vroea să dică a se amesteca cu elota, a 

ridica glâta şi a se pune în capul glâtel. (Letop. -Mold. tom. II, pag. 278 
şi tom. Î, pag. 222, 223).
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Nicolue cu câtă-va glătă, şi Ghedeon Episcopul de Huși i-ati 

făcut ungerea și i-ati citit molitva de Domnie, fiind Varlaam 

Mitropolitul Moldovei cșit lu munte (1). Pentru acâsta Gheor- 

ghie Stefan Vodă aii avut tot-V'auna. în mare trecere pe Ghe- 

deon Episcopul, care aii păstorit Eparchia Ilușilor de la 1645 

până la 1655, când cu ocasia paretisului Mitropolitului Mol- 

dovei Varlaam, remâind seaunul Mitropoliei vacant, Ghedeon 

prin acest favor deosebit, fu ridicat de-a dreptul la scaunul 

Mitvopoliei Moldovei și Sucevei. Pe acest Ghedeon Laii trimis 

întrun rând. Gheorghiţă Stefan Vodă sol la Ţarul Mosevei, 

cum se va vedea mai jos. Ghedeon aii fost om cu noroc: 

fiind simplu monah la mănăstirea Secul, el fu înălțat, la- 1645, 

la scaunul de Episcop al Hușilor de Vasilie Lupu Voevod. 

Cartea Domnâseă de la Vasilie Vodă din 11 Aprilie 1645 

către Șoltuzii și Pârgarii din fârgul Hușii dice: <Af'am mi- 

lostivit Domnia mea si am miluit cu ucel scaun de acolo pe 

rugătorul nostru Ghedeon Episcopul» (2); acum, la 1653, Ghe- 

deon cetia molitva de domnie-și ungea Domn pe usurpatorul 

tronului lui Vasilie Lupu Voevod, gândindu-se la Mitropolia 

Moldovei, căci Mitropolitul Varlaam cre cşit la munte, cea ce 

vra se dică, în limba. Chronicarilor nostri, că fugise de scârba 

încălcărei ţărei (3). 

Astiel aii stătut Domn Moldovei (Gheorghie Stefan, lu 7653 

în Lunea patimilor, adecă la 4 Aprilie 1653, căci Pascile, 

la. 1653, ati fost la 10 Aprilie (4). Veniră sfintele Pasci... 

Tote clopotele trăgea de la amurg pănă la resăritul s6relui ; 

era serbătore îndoită: Pascile şi Domnie nouă! Cu tote a- 

ceste, serie Archidiaconul Paul de Alepo, care se afla atunci 

în Iași, cu Patriarehul Antiohiei Macarie: «era o serbătore 

melancolică, plină de frică și de tremur» (5). 

Acum Gheorghe Stefan Voevod cra Domn Moldovei : invasia 

îl adusese, câţi-va boeri și câtă-va glotă il proclamase, şi un 

(1) Letop. Mold. tom. [, 802. Archiv. istor. a Român. tom. [, part. II, 

pas. 68, - 

(2) Melchisedek, Chronic. Hușilor, part. I, pag. 116—121. 

(3) Letop. Mold. tom. I, pag. 200. 
(2) Veqi A. Treb. Laurian, Calendar lunar și pascale. Bucuresci 1864, 

The travels of Macarius, Patriarch of Antioh, în Archiv. Istor. a Român, 

tom. Î, part. II, pag. 74. — Letop, Moldov. tom. 1, pag. 302. 

(5) Archiv. Istor. a Român. tom. Î, part. 1], pag. 75.
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ambițios călugăr îl unsese în numele lui Dumnedeii! EI re- 
pedi îndată un corp de Unguri și de Munteni și o samă de 
omeni de țâră, cu Pătrașco Moreanul Hatmanul, să prinqă pe 
Vasilie Lupu Voevod, şi cât pe aci era să pună mâna, pe el(1). 

Vasilie Lupu, pe lângă că ati trimis soli la Hatmanul Cazacilor, 
cerând ajutor, ati trimis şi pe Miron Costin la Leși, la Starox- 
tele de Cameniţă Petru Potoțki, tot: după ajutor. Petru Potojki 
căduse odată rob la 'Tătarii: din Crimea și Vasilie Lupu i-ati 

» dat ajutor mare cu bani ca să] sectă din robie. Dar Slarostele 
Potoţki era absent acum de la Camenița, şi până când să so- 

„s6scă, Vasilie Lupu primi scire că ostea lui Gheorghiţă Stefan 
“vinea asupra lui. Acum nepotul lui Vasilie Lupu sosise și adu- 
sese de la cetatea Neamţului averea sa cea mare. Vasilie Lupu 
aii stat la gânduri: să stea să dea răsboiii cu câți Omeni aveu 

"cu densul, sati nu, Boerii cei de scaun cu glâtele lor era încă 
cu Vasilie Vodă, precum și Boj Căpitanul de lefegii și Cara 
Căpitanul de dărăbani, și 60 de seimeni și un corp de 100 de 
"Nemţi forte buni. Insă Vasilie Vodă, vădând răcâla multora, 
și suspectând pe mulți dintre Căpitaniă săi, căci luase bani de 
la Gheorghiţă Stefan logofătul, “trece Nistrul cu averea sa, cu 
Vornicul “Toma Cantacuzino, cu fratele Mării Sale Gheorghie 
Hatmanul, cu lordaki. Cantacuzino Visternicul Și cu câți-va, 
boeri ce era strinși de casa luy (2); iar boerii cei-alalți toți, 
și cu slujitorii cu tunurile, sai intors, dice Chronicarul, spre 
Jași, la Domnu tinir, adecă la „Don noi (3). Domnu noi... 
vecănicul vis și vecinica bucurie a tuturor alergătorilor după 
oblăduire, a tuturor amestecătorilor de Domnii, cum îi numesce 
Chronicarul Nicolae Costin (4); ei n'aă în minte obștescul bine, 
înțeles prin acest proverb. al poporului: «schimbarea Domnilor, 
bucuria nebunilor» și prin acest vers a] lui Prometeii : ” 

- ” îs î2 “papus, Uszw ăy vioy pacii (5) 

Pentru ei Domn noă e tot-d'auna un chilipir; ceea ce n'aă 
* putut smulge de la Domn vechii, speră să smulgă de la Domn 

(1) Jerlicz, Letopisice, în Archiv. ist. a Rom. tom, I; pag. 15, fragm. 4. (2) Chronicarul polon Jerlicz dice: <La 1653 în luna lut Aprilie, Va- silie Lupu fugi la Camienice, în Podolia, cu Dâmna, cu copil şi cu 0do- rele. (Archiv. istor, a Român. tom. II, pag. 15, fragm. 4). 
(3) Lelop. Moldov, tom. I, pag. 303. 
(4) Letop. Mold. tom. II, pag. llă. 
(5) "Aropsdes, Tour deus dead, v. 85,
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noii, prefacendu-se slugi credinciose celui poi, precum se pre- 

făcea slugi credinciose celui vechi, și așteptând prilejul să'l 

restorne și pe acesta, pentru alt Domn mai noă... 

Boerii și eu slujitorii cu tunurile, se întovseră deci la Iași, 
la Domn moă, iar Vasilie Vodă trecu la Camenita Podoliei, 
unde aii fost primit cu mare cinste de Starostele Petru Potoțki. 
Aică sosia și Chronicarul Moldovei Miron Costin (1) cu veste 
că vine și Starostele de Camenița cu mari figăduinţe. Gheor- 
Shie Stefan Vodă domnea acum la Iași, aducend Vocrilo» şi 
glitei tote fericirile și tote amăgirile unei Donnii noue. Dar - 
abia trece o lună de qile, și Timuș Hmelnițki trece Nistrul la 

  

d 

Soroca, cu opt mii de Cazaci aleși și bine înarmaţi, și înain-" = 
teză spre Iași, fără să mai aștepte pe socru-sâii Vasilie Vodă. 

Diicu Spătarul lui Matei Vodă, se întorsese îndată după is- 

bândă, în Valahia, cu armata sa, căci Matei Basarab îi porun- 

cise să se întorcă îndată, ca să nu se audă că aii călcat Mol- 

dova, fără ordinul Sultanului; ostea Ungurâscă se întorsese și 

ca în Transilvania, temându-se Kemeni Janos de vr'o sminteală 

suăi de vrun vicleșug de ţâră, oră sciind soliile stăpânu-stii lui 

Rakozzi la Hatmanul Hmelnițki pentru Crăiea Leșască, că se 
ajungea atunci Rakozzi cu Hmil la Leși pentru Crăiea. Kemeny 

Janos trimisese înapoi în Transilvania totă pedestrimea sa de 

Nemți, pe la codrul Căpoteseilor prin Cobâle drept la potica 
Oituzului. Numai singur loan Kemeni, remăsese în Iași, cu 
puţină. călărime. (Gheorghie Stefan Vodă, stringe cu grăbire 
12,000 de oste de ţcră și 6sii de-asupra Popricanilor, nu de- 
parte de Copoii. 'Limus ajunge la Popricani cu Cazacii săi și 
câţi-va Moldoveni cari ţinea cu Vasilie Lupu și sta pe lângă 
nepotul săii Stefăniţă paharnicul din Hâncesci, cu un corp din 
Hâncescă, şi cu căți-va Cerkeză de ai lui Vasilie Vodă, cari 
toți mersese cu boerii cei trimiși de Vasilie Lupu după ajutor 
la Hatmanul Cazacilor. 'Timuș bate avangarda de Darabani a 
luă Gheorghie Stefan ; Kemeni și Gheorghie Stefan trag ostea 
lor spre lași, dar din ea mulți lăsând ostenia, fug n6ptea pe 
la casele lor; a doua di Timuș cu tubăra legată, purcede drept 
asupra lui Gheorghie Stefan Vodă spre lași. Vedend că li se 
impuţineză ostea, Gheorghiţă Stefan cu boerii săi și Iemeny 
țin drumul lașilor până între vii, iar dintre vii iau Bahluiul în 

(1) Letop. Moldov. tom. |, pag. 30£. 

A i 
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sus și fug (1). Paul de Aleppo ne descrie acestă bătălie dintre 
Timuș și Gheorghie Stefan Vodă, bătălie pe care el și cu Pa- 
triarchul Macarie, ati privit'o din .verful clopotniței mănăstirci 
sfântului Sava din Iași, unde era gazda Patriarehului (2). Ti- 
muș intră în lași cu ostea sa, și ocupă curtea IDomnâscă, 
po care nu de mult o făcuse ca de iznsvă Vasilie Lupu Vo- 
evod (3). 'Limuș insemnă venirea sa în lași prin mană crudimi: 
chiar Moldovenii nu fură cruţaţi, orașul fu jăfait, iar târgu- 
șorele și satele ce scăpase mai nainte de 'Tiătari perea acum 
din mâna Cazacilor (4). n urma lui Timuș, Vasilie Vodă so- 
sind cu casa și cu boerii sti, do la Cameniţă, se așeză pe 
tronul s&ă, iar Timuș se mută cu tabăra sa la Galata. Gheor- 
Shiță Stefan Vodă fuge cu .Itemeny lanoș până la Trotuș. De 
la “Trotuș Kemeny Janoș trece în Ardâl. Pe aicea <pe la târ- 

- gurile Ocna și Trotușul merge drumul cel mai drept din Mol- 
dova la Ard6l> (5). Iar Gheorghiţă Stefan Vodă ati apucat de 
acolo în jos pe apa Trotuși, şi aii trecut prin Focşani în Va- 
lahia, puindu-şi nădejdea în Matei Vodă și în ura, de acum 
neimpăcată, dintre Vasilie Lupu și Matei Basarab. Gheorghie 
Stefan Vodă aii fugit cât mai tare în Valahia, aflând că hat- 
manul săi Petrașco Moreanul aii fost ucis de țăranii ce se 
strinsese în jurul lui Ștefăniță păharnicul, nepotul lui Vasilie 

„Vodă, și că Nemţii din străjile lui Kemeny, trimise înainte de 
la Iași, prin strimtori, aîi pătimit multe de la șangăii de la 
Ocna, în cât ati fost siliți să . fugă în tote părțile, lăsând și 
tunurile și bagagele lor prin munţi. Șaigăii ucidea și tăia pe 
Nemţii lui Rakozzi, întrând întrânșii cu cose și cu. topore 
lungi în codă, cum ati ei, şi ati perit mulți nemți, și abea 
sati desbărat de Sangăi o parte din CĂ, şi ati trecut peşte munţi 
in Ardel (6). 

Mulţi Moldoveni din tabăra lui Gheorghiţă Stefan Vodă ati 
perit de mânele Cazacilor lui Timuș. Mulţi, mergând să se in- 
chine și să câră iertare la “Stefăiniţă paharnicul, nu ajungea 

(4) Letop. Moldov. tom. 1, pag. 305. 
(2) Archiv. istor. a Român. tom. [. part. I, pag. 62, 76, 86. 
(3) Intre anit 1638—1640, aă restaurat Curtea Domnâscă din lay, 

Vasilie Lupu (Miron Costin, Letop. Moldov, ton. I, pag, 283). 
(4) Jerlicz, Letopisice, Arhiv. Istor, a României tom. I, pag. 15. fragm. 4. 
(5) Cantemir, Descrierea Moldovei, pag. 37. 
(6) Miron Costin, Letop. Moldov. 1, 296—308,
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până la Stefiiniţii, căci Cazacii întâmpinându-i, îi omora. Între 
cei omorâți ai fost și "Tăutul Armaşul. Aicea Miron Costin 
face urmiătorea cugetare forte deâplă : «După acâstă isbândă 
a lui Vasilie Vodă, să fi întors el pe ginere săi înapoi în țara 
Ciăzăcâscă, şi să se fi aşezat cu paza tvehilor la Impărăţie, 
înotărindu-se cu slujitori străini, cum avea av uțic, nime nu ar 
mai fi venit asupră-ă; și așa sfătuia pe Vasilie Vodă o semă 
de boeri.> Dar în dorința sa de riisbunare contra lui Matei 
Vodă și contra lui Rakozzi şi comptând prea mult pe Cazacii lui 
'Limuș și pe qile norocite, Vasilie Lupu Vodă gătesce iar oste să 
plece pentru « îreiu dră (1) asnpra, lui Matei Basarab, «dând seire 
(qice Chronicarul) să înculece tot omul, iertând pre toți de tute 
greșelile, mitcar şi împotriva Domnică de are fi greșit cine-va». 

Tote planurile sale măsulitore și drăgălaşe îi venise iar în 
minte lui Vasilie Vodă. Matei Vodă, allind de risipa lui CGheor- 
Shiţă Stefan Vodă, și temându-se de o invasie în Valahia, 
trimite pe spătarul Diicul să strângă totă 6stea de pe mar- 
ginele ţării sale, și să stea la hotar, între țăă, de strejă, 
cu Gheorghiţă Stefan Vodă ciracul lui. Vasilie Lupu Domnul 
Moldovei plecă asupra lui Matei Basarab cu Timuș ginere- 
săi; ei avea peste tot o oste de 20,000 de omeni Moldo- 
veni și. Cazaci. Vasilie Lupu avea și un corp de Nemţi. Ghe- 
orghe Stefan Vodă avea cu sine un corp de 300 de omeni alesi 
călăreţi și câţi-va feciori de boeră tineri. Sirâja lui (iheorghe 
Stefan Vodă și a lui Diicul spătarul înaintând, s'a arătat în 
gura Bevheciului, mai sus de 'Tecuciăi, dar omenii lui Vasilie 
Vodă i-aii luat pe fugă şi i-aii risipit. Apele Siretului venise 
mari dar în două dile stea lui Vasilie Lupu face poduri pe 
vase pe Siret, și trecând dincolo, intră prin Focşani în Valahia ;. 
Moldovenii fără de nici o milă daii foc Focşanilor, și Cazacii 
lui “Limuș, oră pe unde ajungea, fuma casele bieţilor locuitori 
nevinovaţi, odăile și hrana. Diicul spătarul sta la Milcovul cel 
mare cu temelia oștilor sale. Moldovenii bat pe Diicul spătarul 
lo Focșani și la Șioplea și trec biruitori din-colo de Mileov și 

de Râmnic. Vasilie Vodă cu Timuș apucă spre Târgovişte, stri- 

când și ardând tot ce găsea în calea sa. Matei Vodă, vădând 

peirea Valahiei, ieșc din Târgoviște cu un corp de armată, și 

se așeză la o pocnă, între Ialomiţa și un pârăii forte tinos și 

(1) Miron Costin, Letop. Mold. tom. |, pag. 309,
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r&ii de trecut, la un sat numit Finta sati Jlintu, de pe păriul 
cu acest nume, Aicea, după o luptă crâncenă și înfricoșată, 
în diua de 77 Ali 1653, Moldovenii și Cazacii sunt bătuţi cu 
desăvârșire. Matei Vodă ce rănit, stricat la picior de un glonţ 
aprâpe de încheietura genunchiului, și din acea rană i s'aii 
scurtat qilele (1). Etă cum descrie. eșirea din Târgoviște și ră- 
nirea lui Matei Basarab, Arhidiaconul Paul de Aleppo. «Matei 
Vodă eși contra lui Vasilie Vodă, cu o mare armată de Mun- 
tenă, Unguri, Sârbi, Greci, Arnăuţi, Bulgari și 'Purci., Oştirea 
lui Vasilie Lupu s'aii repedit asupra lor ca leii, făcendu-și drum 
până la Cortul lui Matei Vodă. Matei Vodă fu înpușcat la 
picior cu un glonte, carele trânti jos și calul săii; în acestă 
stare el s'aii. apărat singur cu sabia, apoi trase de pe picior 
cisma, ce acoperea, rana, și pe dată încălecând pe un alt cal, 
se aruncă din noii în luptă» (2). Cum putea să nu biruâscă o 
armată care-și apăra, țâra, și care era condusă de un ase- 
menea Eroă! Trei mii de omeni ati cădut morți în acea di 
ucigătore de frați, 17 Maiă 1653, de amândoue părțile ! Din 
boerii Moldoveni, aii cădut Gmeni însemnați : Bucium Stol- 
nicul, lovit de tun şi Ohristodul Câminarul(3). Vasilie Vodă 
să risipesce ; jea câmpiy pe la. Gradiște, trece Sireliul la Vădeni, 
apucă drumul Galaţilor, și se intoree la lași cuprins de o a- 
dâncă mâhnire și pote chiar de căință. Peste câte-va dile 'Ti- 
muș se intorce grabnic în țara sa (lunie 1653). 

Isbânda lui Matei Vodă de la Hinta, s'a datorit nebuniei lui 
Timuș și bărbăţiei lui Matei Vodă Timuș om în firea hia- 
relor sălbatice, nici asculta de sfaturi, nici se gândea ce făcea; 
el nici vorbea cu nime nici întreba de Polcovnicii sti, și nici 
de Vasilie Vodă asculta (4). | 

Am vădut mai sus (pag. 53) că Vusilie Lupu Vodă, aflând 
trădarea lui Stefan Serdariul (5), i-a tăiat capul. După legile 
și obiceiurile Moldovei și ale Valahiei, un trădător al Domnu- 
lui săi, pe lângă că pierdea viaţa, i se confisca și averea. Ste- 

(1) Constantin Căpitan. în Magasin, istor. tom. I, pag. 301. — Şincai, 
Chronic. Român. tom III. pag, 59, Letop. Mold. tom. 1, pag. 309, 312-— 313. 

(2) Arhiva Istorică a Româniel, tom. , part. II, p. 79. 
(3) Familia Caristodul se vede şi în dilele lut Mihar Racoviţă Voevod 

la 1717: Christodul cămăraș de Ocna (Letop. Moldov. Tom UI, pag. 121). 
(4) Letop. Moldov. |, pag. 311, 
(5) Serdar era Comandant unui Corp de armată (Veqi supra, pag. 33 ).
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fan Serdariul era proprietar moșiei Volosenii din ţinutul Făleiii.. 
In urma trădării sale, moșia sa devenind domnescă, acum 
la 1653, Vasilie Lupu Voevod aii dăruit-o lui Racovita Cehan 
pe care îl făcuse mare Logofăt în locul tădătorului Gheor- 
ghiţă Stefan. Un uric de la Vasilie Lupu Voevod, scris româ- 
nesce din 9 lunie 7161 (1653) din lași, dice : <dăruesc luă 
« Rucoviţă Cehan Vel Logofăt cu un sat anume Volosenii (ţi- 
«nutul lălciii) care sat lait ținut, acel câne neiertat Stefun Ser- 
<dariul, şi acela, sat aii fost mai dinainte vreme a lui lonaşco 
«Cehan ce a fost unchiu Domnia sa lui Racoviţă Vel Logofăt. 
«Drept aceea mam milostivit şi am luat acel sat, carele mai 

«sus scrie, dela acel câne de lu Stefan Serdariul, pentru căci 
«s'aii rădicat asupra Domniei mele, și Pam .dat acestui boiariii 
«carele mai sus scrie Racoviţă Vel Logofăt ca să-i fie direaptă 
«moșie și ocină: și D-sale şi feciorilor» (1). 

Gheorghiţă Stefan Vodă, ne putându-se odihni în Valahia, 
„la Curtea lui Matei Basarab, de dorul Domniei Moldovei, pe 
care abea o strânsese în braţe, și-i fugise ca o nălucă, cere şi 
căpătă din noi 6ste de la Matei Vodă, călcă iarăși Moldova, şi 
se așză la Răcăciuni, satul săi de o diniră (2), așteptând a- 
jutor și de la Rakozzi II din Ardel. 

Aprope de Faraoni, la Valea- Sacă, stea lui Gheorghiţă 
Stefan Vodă, bate pe Orheenii lui Vasilie Lupu Voevod; Și 
straja lui Gheorghiţă Stefan se mută la Săloani, mai sus de 
Roman. „Gheorghiță Stefan Vodă, cu temelia, 6stei sale, se 
mută din Răcăciuni la Bacăii. Aici i-aii sosit ajutor de la Ra- 
kozzi, Stefan Petki (3), cu un corp de 'Transilvăneni. 'Trimeţând 
ajutor lui Gheorghie Stefan Vodă, Rakozzi aii făcut cunoscut 

(1) Acest urie se păstreză în original la Ministeriul Domeniilor, unde 
s'aă găsit de D. V. A. Ureche, care ai bine-voit a mil comunica în copie. 

(2) Gheorghiţă Stefan Vodă mat avea moşia Buciulescir (pe Bistriţa), 
Bogdana, Cașinul, Aihiesci şi multe alte sate'și moşii, fiind cel mal bogat 
dintre toţi Moldovenii, pe vremea sa. (Letop. Moldov tom. [, pag. 297—323, 
— Archiv. istor, a Rom. tom. |, pag. 108). Moşia Valea Sacă, din ţinutul 

Bacăi, cu sat şi cu vecini ai fost tot moşie a Ciaurescilor, Ciaurescil ati 
dat'o zestre jupânesel Visternicului Toader Paladi din neamul Ciaureştilor, 
şi la Domnia lu! Mihat Racoviţă Voevod acest Domn aă dat'o lut Iordachi 
Ruset Medelnicerul, pedepsind pe Ciaurescl cu confiscarea, cum dovedesc 
o carte de judecată a Divanului Veliţilor boen din 25 Martie 7250 adecă 
1742. (T. Codresco, Uricarul tom. II, pag. 244—:46), 

(3) Letop. Moldov. tom. 1, pag. 318.
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tot o dată Regelui Polonici loan Cazimir, pricinele pentru care 
aii trebuit să se rădice contra lui Vasilie Lupu, și Taii rugat 
să nu ajute pe Lupul, ba încă să se silscă să împedice pe 
Cazaci şi pe Tătari de a-i da ajutor. Regele Polonici, apro- 
bând purtarea lui Bakozzi, se găti și cl ca să tăbărască la 
/abanici saii Zvancea (1). Vasilie Vodă iese din Iași cu 6,000 de 
omeni spre 'Târgu-frumos la Sirca, unde s'aii întimpinat cu 
Gheorghiţă Stefan, și aice se încinge o luptă sălbatecă, care. 
avea să hotărâscă a cui va fi Domnia Moldovei. Chroni- 
carul Miron Costin nu se pote opri de a se mira de bărbăţia 
lui Vasilie Lupu Vodă : «noi, măcar că am fost datori (dice 
el) cu pomenire lăudată mai mult lui Gheorghie Stefan Vodă, 
de la carele multă milă am avut, de cât lui Vasilie Vodă, de 
la carele multă urgie părinţii noștri ati petrecut, iar dreptatea 
socotind nu pociii scrie într'alt chip>. Vasilie Lupu era ne- 
contenit în fruntea 6stei sale, învățând singur, mutând stigu- 
vile și îndemnând, cum se esprimă Cronicarul, Gheorghiţă 
Stefan Vodă sta de parte, lăsând altora comanda și pri- 
mejaiile. Ostea lui Vasilie Vodă, era mai multă și mai tare 
de cât stea lui Gheorghiţă Stefan Vodă, dar oștenii lui 
Vasilie Lupu cra toți îndoiți şi firea nimului lacomă la în- 
noituri, qice Miron Costin (2). Lacomă lu înoitură |... Așa dice 
și Chronicarul Niculae Musia care aii stat dieac stari de Divan 
în Moldova : <boerii nu se mai sătura de Domni, unii cu un 
Domn trăgea, alții pre alt Domn să rădice din cer mazili 
umblă» (3). Așa și la 1613: Boerii Moldovei Vasilie Stroici logo- 
fătul, Balica Hatmanul, Kiriţa postelnicul, Miron Stolnicul, și Nistor 
Ureche, tatăl lui Grigorie Ureche Chronicarului Moldovei, Omeni 
de casa lui Ieremia Movilă Voevod, pribegise în Lehia cu Iere- 
mia Vodă, după numirea la Domnia Moldovei a lui Stefan 
Tomșa Voevod. Potoţki, cumnatul lui Constantin Movila Vodă, 
se hotărăsce să calce Moldova impreună cu Constantin Vodă 
și cu Alexandru Vodă frate-săă, ca să isgonâscă din Domnie 
pe Stefan Tomșa; toți boerii pribegi se unise cu Polonii, —. 
toți afarii de Nistor Ureche, care le dicea «să lase să se may 
îvcchiscă domnia lui Stefan Tomșa Vodă, că acum fiind dom- 

(1) Şincai II, 53. 
(2) Letop. Moldovei tom. |, pag. 315, 816. 
(3) Letop, Moldovet tom. HI, pag 46,
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nie nouă, J/oldorenii sunt de hire pururea lu domnie lacont (1). 
Ostea lui Gheorghie Stefan Vodă bate pe a lui Vasilie Lupu, 

și Vasilie Vodă, invins se retrage. Gonașii lui Gheorghiţă Stefan 
il fugărese până aprope de Prut, ca săl prindă, dar Vasilie 
Vodă, apărat vilojesee de suita sa, compusă din câţi-va slu- 
jitoră și căpitani, scapă la gonă, și în acestă gonă ati cădut 
morți dintre omenii să mai însemnați Nichita Vameșul și 
Isar Clucerul (2), și sai prins viă Gheorghie Ilatmanul, fratele 
lui Vasilic Vodă, cădut cu calul la pogorâș (3). Vasilie Lupu, 
scăpând peste Prut, ai trecut: Nistrul la Rașcăv, de acolo se 
mută la Volodijin, oraș căzăcesc, şi de aice aii trimes sol pe 
Iordachi Vistierul la Hatmanul IImelnițki după ajutor. Ear pe 
Domna, pe fiul stii Stefiinucă Voevod, cu averea sa, îi trimi- 
sese de mai nainte, în siguranță și pază bună, la cetatea Su- 
cevei, poruneindu-le a suferi cu răbdare, și a ținea lupta, până 
ce cl va veni în ajutorul lor cu putere mai mare. 

Acâstă catastrofă aii fost prevestită, dice Arhidiaconul Paul 
de Alep, prin «semne rele : nopţile din urmă crai tot tunete 
și fulgere, pâraie de ploie și de pcură, cu așa mulțime și pu- 
tere, în cât noi diceam: «de sigur ati sosit ciasul de apoi> ! 
Trăsnetul cădu pe cupola cea mare de lemn a biserieeci din mă- 
năstirea Sânta Paraschiva, închinată muntelui Sinai, și aruncă, 

"jos vârful cu crucca, înfigând'o, adânc în piimânt; un alt trăsnet 
cădu pe grajdurile Curţei Domnesci ; o mulțime de case fură 
arse; fulgerile flicăraii ca săbiile și se vedeaii pe cer nori în 
formă de cetăți și de bătălii. Tâte acestea prevesteaii invin- 
„gerea lui Vasilie Vodă.» (4) 

Ast-fel Gheorghie Stefan Vodă, pune piciorul de al doilea 
pe Domnia Moldovei. Ir luna lui Iulie Gheorghiţă. Stefan Vodă, 
Matei Basarab și Rakozzi Il trimit soli în grabă mare la Leo-. 

: Poli, cerend pretenia și alianţa Regelui Poloniei și propuindu'i 
„tot feliul de servicii (5). Vasilie Vodă .cere din nou ajutorul 

(1) Letop. Mold. 1, 230. 
(2) Isar Clucerul aă fost de mare folos lu! Vasilie Vodă, când mijlocea, 

să împace pe Turci cu Muscali prin retrocedarea Asacului, [sar era solul de 
încredere care mergea şi venea trimis de Vasilie Lupu Vodă la Musca, în 
acestă afacere (Letop. Moldovei tom. |, 276.) 
"(3) Letop. Moldovei tom. I, pag. 316. 
(4) Arhiv. Istor, a Român. tom. I, part. II, pag. Sl. 
(5) Jerlicz, Letopisice, în Arh. ist. a Rom. Tom. II, pag. 15 fragm. 5.
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Cazacilor. Timuș cu ostea sa intră din noii în Moldova (lu- 
lie 1653), ducând și 2000 de Tătari- Nogai. 'Timuș spulberă un 

corp de 2000 de Gmeni al lui Gheorghiţă Stefan Vodă, la 
Soroca, pe Nistru; ear Vasilie Vodă stă în Rașecov cu cei 

2000 de Tătari (1). Timuș înaint6ză spre Suceva din biruinţă 
în biruință, și se așâză făcend şanţuri împrejurul Cetăţii; dar 

după el se iea o armată de 20,000 de Moldoveni, Munteni, 

Transilvăneni și Poloni. Acum se adaogea țara pretutinderea la 
Domnu noă... (2), dice chronicarul. Timuș mavea de cât nouă 
mii de Cazaci. (iheorghie Stefan Vodă, primind ajutor și de la 
Regele Poloniei I6n Cazimir un corp de armată Polonă, sub 
comanda, principelui Dimitrie Vișneveţki Castelanul Cracoviei şi 
a Polcovnicului Condraţki, împresoră cetatea Sucâvei și șanțu- 

rile Cazacilor, în Septembrie 1653(3). Gheorghe Stefan Vodă, 
mergând asupra Sucevei, ati “descălecat la un sat aprope de 

Suceva, anume Scheia, în casele boerului 'Toderașco Logofătul, 
și a început a bate cetatea Sucevei cu i tunuri aduse de la 
Hotin și de la Iași (4). 

Atât Craiului Leșese loan Cazimir, cât şi lui Rakozzi II, li 
era. urât acum Vasilie Lupu Voevod, pentru înrudirea, și legă- 
tura sa cu Cazacii. Rakozzi trimisese ajutor lui Gheorghie Stefan 

Vodă pe Stefan Petki cu toți Secuii, ca 4000 de 6meni, ear Re- 

gele Poloniei pe vestitul Polcovnic Codraţki de la Camenița cu 
un corp de 1000 de Poloni călări. Acum se apropia și Gh. 
Stefan Vodă mai mult de Sucâva, descălecând aprope de ta- 
Dăra leșască ; și pe când se urma astfel asediul Sucevei, loan 

. Cazimir Regele Poloniei se pogora cu 40,000 de omeni asu- 

pra Cazacilor și năvălea în ţara lor, și tot atunci, primind un 
sol de la Gheorghie Stefan Vodă la Halici pe Nistru, îi mai. 
trimise un ajutor de 600 Nemţi cu 4 tunuri și cu o pivă, sub 
comanda poleovnicului Dinof, ear Rakozzi îi mai trimitea a- 
jutor puternice pe însuși Kemeny Janoș cu 6,000 de Unguri (5). 

Timuș apăra Sucâva cu o bărbăţie nepomenită, timp de trei 

luni și mai bine, luptându-se de la o vreme și cu lipsa. Cazacii, 

(1) Greşesce Post. Manolaki Drăghici când pune 20,000 de Tătari (Istor, 
Moldov. tom. Î, pag. 196, Iași 1857.) 

(2) Letopiseţul Moldovei tom. 1, pag. 317. 

(3) Jerlicz, în Arhiv. Ist. a Român. tom. Î, pag. 16 fragm. 6, 

(4) Letop. Moldov. tom. I, pag. 317. 
(5) Letop. Mold. tom. I, pag. 317, 320, 321,
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închişi din tâte părțile, frigea și mâneca peile de cai morți, 0- 
pinci și rădăcini (1). Cazacii se bătea ca leii, şi năvălea des 
contra împresurătorilor. Chronicarul dice : «Cazacii, de unde 
bătea tunurile mai tare, făcea năvală tocmai acolo, de unde 
bătea tunurile : așa este hirea lor nefrântă și nespăămată>... (2) 
Corpul de 'Tătari ce vinea cu Vasilie Vodă, îl părăsi la Rașcov, 
câte-va dile după înaintarea lui Timuș spre Sucâva, după or- 
dinul ce primise șeful acelui corp Șerim-bei, care "1 da scire 
de la Hanul 'Tătarilor că are resboiii cu Craiul Leșesc. In noptea 
de 16 Decembrie 1653, trei prisonieri poloni, pe cari Timuș 
“i scăpase de la morte, fug din Suceva, alârgă la șeful lor 
Principele Dimitrie Vişneveţki, şi-i denunţă locul unde sta 
obicinuit fericitul săi rival hatmanul Timuș Hmelnițki ; în- 
tr'o clipâlă tote tunurile Polonilor se îndreptă și fulgeră spre 
acel loc. "Timuș cade rănit de o bombă şi more peste trei qile: 
în brațele soerei sale, Dâmnei lui Vasilie Lupu, scriind tatălui 
sei, Ilatmanului Bogdan Hmelnițki să vie să scape pe Cazaci 
şi cetatea Sucevei, dar Bogdan Hmelnițki nu putea veni în a- 
jutorul celor închiși la Sucâva din causa taberei leșesci de 
la Svancea (3). 

Cel de pre urmă suspin al lui Timuș ati fost îndreptat către 
iubita sa soție Domnița Ruzanda, de pe care până astădi una 
din Monastirile de langă Iași portă, se dice, numele de frumdsa, 
pentru că în acea Monastire, frumdsa Domnița : Ruxanda aii 
stat câte-va dile cu soţul ei “Timuș după nuntă, până ce aii 
plecat la Don (4). Vasilie Vodă ai avut, cum die Chronicarii 
noștri, două fete, dar archivele Veneţiei și pictura din  mănă- 
slirea Golia ne dovedesc că a avut tvei. Pe cea mai mare, 
Domnița Maria, o luase de soţie, la 1645, marele Voevod 
al Litoviei Principele“ lanăș Radzivil ; nunta s'a făcut în lași, 
şi Miron Costin ne face descrierea acestei serbări (5); după 
cea mai mică, Domnița Ruzanda, se îndrăgostise Principele 
Dimitrie Vișneveţki Castelanul Cracoviei, care acum, spre res- 
bunare, împresura 'Sucâva, dar Vasilie Lupu a fost sili s*o 

(1) Letop. Mold. Tom. 1, pag. 321. 
(2) Letop. Moldov. tom. Î, pag. 251, 252. 
(3) Şincai, Chr, tom. IU, pag. 55, 
(4) La mănăstirea Frumdsa era şi case Domnesc! : €asele Domnești de 

la Frumdsa (Letop. Moldov. tom. III, pag. 202). 
(5) Letop. Moldov. tom. |, pag. 284



66 
IO VIU 0 IV V O 

dee, cum am qis.mai sus, de soție, la 2 Iunie 1652, Hatmanului 
Timotei Hmelnițki, numit de Chronicele nostre Timuș IImil, 
ca să scape Moldova de foc și de sabie. Cu (stă părerea de 
răi a lui Vasilie Lupu Vodă, cu tote sfaturile lui Cotnaroasti 
pisarul Domnesc, a lui 'Toma Vornicul și a lui Iordaki Vister- 
nicul, care: sfătuia pe Vasilie Vodă să nu dee pe Domnița 
Ruxanda după Timuș (1), Vasilie Vodă a trebuit să subserie, în 
primăvara anului 1651, următorul tractat de pace în patru ar- 
ticole, seris latinesce de însuși Hatmanul Bogdan Hmelnițki cu 
Jaconismul săii obicinuit : | 

I. Princeps Moldaviae,. Moldaviam pleno jure obtincto. 
„IL. Filius Chmelnicii Principis Moldaviae gener esto. 
„UL. 'Tartaris Cosacisque nune sexcenia millia thatelorum nu- 
merato. 

IV. Polonis nequaquam faveto. (2) | 
Acum Dimitrie Vișneveţki îşi resbunase : Timuș nu mai e- 

sista, Jovit de tunurile sale, și Vasilie Lupu cra risipil.... Posbu- 
„nare nedrâptă : căci ce putea să facă mai mult Vasilie Vodă 
de cât să-și primejduâscă prin resbel corâna și țara sa refu-: 
sând a-și da fata după Timuș, ea s'o deic, precum și el dorea 
după . Principele Vișneveţki?... dar sorta armelor, ultima ralio 
Regum, hotărâse în partea lui Hmelnițki. 
„După mortea lui Timuș, Cazacii, obosiţi de un ascdiii de 
mai bine de trei luni, închinii cetatea Sucevei lui Gheorghiţă 
Stefan Voevod, în diua de 9 Octombrie 1653 (3), cu condiţie 
ca să le fie învoit să iasă din ea en armele lor Și cu trei tu- 
nuri, luând cu dinșii trupul Hatmanului Timuș, ca să 7] ducă 
in țara lor, iar ei să predeic lui Gheorghie Stefan Vodă pe Dâm- 
na lui Vasilie Lupu, cu tote bogăţiile lui din Sucâva şi cu fiu] 
lui Vasilie Lupu, Stefiinucă Voevod. Regele Polonici cu armata 
sa tăbărăsce întâi sub Cameniţă, apoi se mută la Zvancea. 

(1) Letop. Moldov. tom. 1, pag. 308, Ii : 
Insemnăm aicea pentru aceia care: se. ocupă. de anticitățile nâstre că, 

precum se vede şi din acest pasagiii al Chronicelor nâstre, demnitatea de 
pisar Domnesc, adecă secretar saă scriitor Domnesc, era o demnitate mare. 
Pisarul Domnesc, scriitor sai secretar intim al Domnului, care în timpil 
mai noi se dicea şi Logofăt za taina, adecă logofăt de taine, făcea parte 
din boerii Divanului Domnilor. 

(2) Apud Vaillant, La Romanie, tom. II, pag. 39, 40. Paris 1844. 
(8) Szalârdi Iânos, apud Șincai, Chronic. Rom. Tom, III, pag. 58.
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Hanul Tătarilor şi Hatmanul Bogdan Hmelnițki cuprind câmpia 
Cameniţei, ncindrăsnind să se măsore cu Polonii, dar soco- 
tind să "i fămândâscă ; însă pe Poloni îi hrănea Moldova, și 
aceeași armată Ardelenâscă, Muntenăscă şi Moldovenâscă, care 
ai supus Moldova lui Gheorzhe Stefan Vodă, sai dus în a- 
cest an 1653 și în ajutorul Polonilor în Ucraina, asupra Cazacilor. 
Hanul propune pacea, și aicea sub cetatea Camenița, Sefer Gazi 
Vizirul Hanului, și Cancelarul Poloniei incheie pacea (pacea 
de la Sraniţ saii Zeancea). Oştile se întore fie-care în ţara 
sa; Kemeny Janoș s'a întors şi el în Ungaria (1). Pentru acâsta, 
la 23 și 30 Iunie 1654, Dieta Polonilor acordă, spre recunos- 

„cînță că ati bătut pe Cazaci, indigenatul, şi primesce între 10- 
bilii Poloniei pe (iheorghie Rakozzi II, pe Francisc fiul stă, 
pe Gheorghiţă Stefun noul Domn al Moldovei, și. pe loan Ke- 
meni (2). 

Vom vedea peste doi ani, ce dușmani grozavi urma să fie 
Poloniei acești indigenaţi cu atâtea laude!... 

Gheorghe Stefan Vodă, coprindând Sucâva, taie capul lui Ste- 
faniţă Pahacrnicul feciorul lui Gheorghe Hatmanul, fratele lui Va- 
silie Vodă (3); pune mâna pe Dâmna lui Vasilie Lupu și o tri- 
mete în robie la un sat al săă depărtat, la Buciulești, pe Bis- 
triţa, cătun din comuna Podolenii de astă-qi, în judeţul Neamţu 
plaiul Bistriţa ; spintecă nasul lui Stefănucă Vodă fiul lui Vasilie 
Lupu, finul să, ca să nu potă domni nică o dată, şi iea în 
partea sa a patra parte din bogăţiile lui Vasilie Vodă din Su- 
câva, iar trei părți le împarte între aliații și ostașii sei. ' Se 
dice că Gheorghie Stefan Vodă, puind mâna pe Dâmna lui 
Vasilie Vodă, ar fi siluit'o, (faptă vrednică de un biruitor 'ne- 
demn și înjosorit) — dieând că "Şi întrce aceia ce făcuse Va- 
silie Lupu Vodă cu jupânâsa lui (4). Un contimpuran , Paul 
Arhidiaconul lui Macarie Patriavchul, care se afla atunci în Mol- 

4 
(1) Letop. Moldov. tom. |, pag. 324 323. : - ' 

“(2) In Dogiel, Cod. Diplomat. Regni Poloniae, et Magni Ducat. Litva- 
niae, găsim diploma indigenatus Georgi Stephani Palatini Aloldaviae cu 
data 30 Iunie 1654. Tom. |, pars. [, ll, pag. 621 - 623, Vilnae 1758. Veqi 
şi Șincai Chonic. Rom. tom. III, pag. 63. 

(3) Letop. Moldov. tom. [, pag. 325. 
(4). Constantin Căpitanul, Istoriile Domnilor Țăril Românesc!, în Magasin' 

istor, pentru Dacia -tom. |, pag. 303.—Miron Costin, Letop. Moldov. tom. |, 
pag. 206, $ 32, Di ,
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dova, dice: «Gheorghiţă Stefan Vodă apucă tot avutul lui Va- 
silie Vodă cu tâte grămegile și tesaurele de aur și de argint de 
0. valre necaleulabilă, armure, garderobă, giuvaere, blane de 

samur, mărgăritare și alte lucruri de preţ, nucă multe de cum ar 

puteu avea un împărat. La primul transport al averii lui Vasilie 

Vodă de la cetatea: Hotinului la Camenița, eva cu dinsul câţi-va 

din compatrioţii noștri în calitate de garde, cari ne-aii spus că 

de pe mal lucrurile fură încăreate în o sută de care, fie-care tras 
de 12, 10 saii 8 cai, și acelea tote eraii numai aur, argint și 

rarităţi. El avea un număr de comore pe sub pământ, vechie 

de 20 de ani și pe care acum le seose : era. între altele 35 bla- 
ne de samur; despre una din acestea, câți-va din suita sa 

personală: mi-a spus că o făcuse pentru sărbătorea Paştilor, 

cusută în aur, împodobită cu mărgăritare și petre de mare 
preț, costând 35,000 de galbeni. Acâstă bogăţie nu e de mirat, 

sciindu-se că o adunase în timp de două-deci și pateu de ani. 
El mai poseda tesaure mari în Polonia, în Germania, în Ve- 
neţia și aiurea» (1). In qilele domniei sale, Vasilie Vodă deschi- 
sese minele de aur și de aramă de la Baia, şi Moldova se îmbo- 
gățise; acele mine devenise marele isvor al avuţici Moldovei 
de atunci (2). 

«De aii fost când-va vremi fericite, dice Miron Costin, a- 
cestor părți de lume, Moldovei și Poloniei, atuncea aii fost. 
Țara Leșescă era plină de aur care izvorea din Moldova cu 
boi de negoţ, cu cai, cu miere, și aducea din acea fară tot 
aur și argint; putea-voiii dice că săraci nu se alla pe acele 
vremi, doar care nu 'și vra să aibă. Țara Leșescă la acea 
scară de fericire se înălțase, care nici o Crăie de pre acele 
vremi nu-i era din protivă așa în bine și în desmerdăciune 
în 6ra Leșescă şi în ţara nostră» (3). 

Lingușitorii sfătuia, pe Gheorghe Stefan Vodă, să ucigă pe 
Stefiinucă Voevod, finul seii, captivul de la Buciuleşti ; el însă 
le răspundea, în beţia triumfului: <om muri no! până atunci, 
până va eși unul ca acesta la domnie», căci Stefănucă Voevod 
era încă copil mic de 12 ani, fiind născut la 1641, cum am 
dis mai sus. Dar prorocia lui Gheorghiţă Stefan Vodă, nu s'a 

(1) Arhiva istorică a României, tom. I, part. II, pag. 85. 
(2). Vaillant. La Romanie II, 46. 
(3) Letop. Moldov. tom. I, pag. 28. 3
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- împlinit, căcă la 1660—1662 pe tronul Moldovei era tocmai 
Stefănuci. Vodă, acest prizonier de la Buciuleștă, cu nasul spin- 
tecat, și tată-săii trăind încă, avea fericirea de al vedea pe 
fiul săi, Domn, când Gheorghiţă Stefan Vodă, trăia din pomană 

pribeag și amărit în Pomerania!... 
La Buciuleşti Gheorghie Stefan Vodă, ţinea capliv și pe 

Toma Cantacuzino Vornicul, prins la Sucâva, și pe lordaki 

Cantacuzino, adus din Polonia în țară prin înșelăciune, şi-i 

“purta nopțile cu luntrele pe apa Bistriţei, ameninţându-i că-ă 

va resturna în Bistriţa, desbrăcându-i de tâlă averea lor, moşii, 

haine, odore, bucate, și bani gata, nouă-deci de mii de galbeni 
de aur Unguresci. La Buciuleşti (ihcorghe Stefan Vodă aii tri- 
mis în cele din urmă pe Armașul săi cel mare Grigore Ha- 

başescul, ca să i omore; iar armașul, luând bani de la dânșii, 
nu i-ati omorât îndată, ei ati mut întârdiat. Deci, prindând de 
veste Constantin Cantacuzino, fratele lor, Postelnie mare al lui 
Constantin Basarab Voevod, saii rugat Domnului stii să ti- 

mită cărţi lui Gheorghe Stefan Vodă pentru fraţii săi să nu” 

omore; şi ast-fel, numai după intervenirea Domnului Vala- 

hiei Constantiri Basarab, care a ameninţat pe Gheorghe Stefiun 
Vodă, trimițându“i din Bucuresci deelaraţie de resbel prin Căpi- 
lanul Badea Conte Bălăceanul, poreclii cu acestă ocasie de 

Munteni Ușurelul, pentru că într'o di și într'o nople aii ajuns 
din Bucurescă lu Iași, — i-aii liberat, și le-ati dat înapoi numai 

“moșiile, lăsându-i să mârgă în Valahia la fratele lor Constantin 

Cantacuzino, postelnicul cel mare al lui Conistantin Basarab (1). 
Aică în Buciulești Gheorghie Stefan Vodă aă omorât cu mare 
munci, dice Chronicarul, şi pe Alexandru pahărnicul şi pe 

(1) Șincai, Chron. Românilor, tom. III, pag. 62—63. Istoriile Domnilor 
țerei Româneşti, de Constantin căpitanul, în Laurian şi Bâlcescu. Maga- 
zin istoric pentru Dacia tom. [, pag. 307, București, 1845. Ioan Neculce, 
în Letop. Moldov. tom. II, pag. 206 $ 33, 

- După căderea. lut Gheorghie Stefan Vodă, Iordake şi Toma Cantacuzino 
aă luat cu judecată tâte moșiile Ciaureştilor, pentru prada ce le-ai fă- 
cut Gheorghie Stefan Vodă. Dar mal pre urmă e! le-aă înapoit de bună 
voe la n&murile lul Gheorghie Stefan-Vodă. Tot atunci şi Racoviţeştii aă 
luat prin judecată moşi! de-ale Ciaureştilor, nu se scie pentru ce, şi nu 
le-aii mal dat înapol, care moşii la 1743 se stăpânea încă de ntmul Ra- 
soviteglilor, satul Racovul și altele e (edr Letop. Moldov. tom. Ie pag. 207, 

+
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Enakie comisul, feciorii lui Gavril Hatmanul, nepoți ai lui Va- 
silie Vodă (1). ” 

Vatra satului Buciuleştii nu mai esistă astăqi ; satul era pe 
malul stâng al Bistriţei, și aicea era o biserică a Cuviosei 
Paraskevei, zidită la 1630 de Dumitrașco logofătul proprietar al 
Buciuleștilor, tatăl lui Gheorghe Stefan Voevod, și de jupânâsa 
lui Nifia, în qilele Domnului Moldovei Moisi Movilă Voevod, 
cum sta scris pe petra de asupra ușei bisericei. Dumitrașco 
logofătul adusese de la Patriarchia din Constantinopole la a- 

„c6stă biserică a sa un deget “din moștele sântei Paraskevei, 
după mărturia lui Dosoftei Mitropolitul Moldovei. O mică în- 
semnare istorică despre acestă biserică, precum și văduta ei, 
se pote vedea în calendarul lui Gheorghie Asaki din 1853 (2). 

O parte din biserica de la Buciuleşti esistă și astă-di, Bis- 
trița, mutându-și curgerea pre locul unde era satul cel vechii, 
ali distrus atât satul cât și biserica. Clopotnița cu o parte 
din zidire aii fost resturnată în rii în anii din urmă; zidă- 
ria surpată ai abătut întru cât-va apa de la mal, așa că res- 
tul mai pote încă trăi. (3) 

Vasilie Lupu Voevod ceruse de la Rașcov, și căpătase; cum 
am dis, ajutor de la Hanul Tătarilor un corp de 2000 de 6- 
meni ; dar abia a ajuns la Prut, la Ștefănești, și Vaii întâmpi- 
nat vestea despre catastrofa de la Suceva, și tot o dată sosiră 
olăcari de la Hanul Crimeii către Șerim-Bei, șeful corpului de 
Tatari, chemându'l înapoi cu Ostea sa, căci îi pornise resbel 
Regele leșese. Vasilie Vodă, rămas fără ajutor, fuge în ţara 
Cizăcescă ; dar vădendu-se căgut din Domnie, despărțit de 
Domna sa, de copii și de avere, — se duce la Hanul Crimeii 
și îl rogă-să scrie Sultanului ca să 1 ierte. Însă Gh. Rakozzi 
şi Matei Basarab scriea necontenit la Portă calomniind pe Va- 
silie Vodă și trimetea necontenit bani ca să isbutescă să-Y 
laie capul. Vasilie Lupu Vodă, stând câte-va luni în ceta- 
tea tătărescă: Ghiozlâul, pe mertic de făină de lu Jlanul, — 
într'o qi ai fost pus în lanţuri, din ordinul Sultanului Moha- 
med IV, trimis la Constantinopole, și aruncat în închisorea de 
la șapte turnuri (Edi-kul6). Sultanul Mohamed IV era mare 
vărsător de sânge și mare dușman și desprețuitor al Chreştini- 

(1) Letop. Moldov. tom. 1, pag, 395. 
(2) pag. 71—173. - 
(3) Melchisedek, Chronic. Romanului, tom. I, pag. 281, în nota.
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lor. La 1654, când ambasadorul Franciei, De la Haye, i-ai no- 
tificat prin Vizirul Derviș-Mehmet-pașa, că Francesii ai luat 
Cetatea Arras de la Spanioli, Vizirul cu obrăznicie răspundea 

ambasadorului Franciei că : Puțin îi. pasă Sultanului, dacă 
cânii ar. fi mâncat pe porci, saii porcii pe câni (1). Sultanul 
Mohamed IV hotără să taie capul lui Vasilie Lupu Vodă, dar 

mijlocirea marelui Vizir Kiupruli îi scapă viața. 

După ce uii fost dus Vasilie Vodă la Constantinopoli şi în- 

chis în Edicule, Domuul Valachiei Matei Vodă, Domnul 'Tran- 
silvanici Rakozzi IL și Domnul Moldovei Gheorghie Stefan, stă- 
ruia din tote puterile ca să-l omore Sultanul, și oferea 'Turcilor 
pentru capul lui Vasilie Vodă îrei mă de pungi de bani adecă . 
un milion și jumătate de Iei! Vasilie Vodă iși perduse totă 
nădejlea de vicţă, şi aștepta numai cesul să vio călăul săl 
omore; dar vizirul Kiupruliul Paii scăpat, qicând că acest om 
pote fi înu'o qi trebuitor Sultanului, de vreme ce dușmanii 
săi făsăduese atâtea pungă de bani, ca să'l omâre, Vroiţi trei 
mii de pungi? strigă în consiliul Paşilor care forma Regența, 

teribilul Kiupruli ; ci bine) cit le daii Sultanului, -din averea 

mea, ca să nu taie pe Vasilie Vodă. Marele și vestitul vizir 
Mehmet pașa Kiupruli era de nâm Arnăut, amic şi compatriot 
al luă Vasilie Lupu. Cinci ani a stat la închisâre Vasilie Vodă 
(1653—1658); în urmă a fost pustin libertate. și Sultanul gândea 
si] rânducscă din noii domn, dar bătrânul voevod, slab și obosit 
acum stirui, și Sultanul rândui Domn pe fiiul săii Ştefiinucă 
Voevod (2). Vasilie Lupu muri peste un an la Constantinopoli, 
la 1660, când domnea în Moldova. fiul săi Ștefăniță Voevod pe 
care Vasilie Lupu Vodă, cât aii trăit, îl ajuta mult cu sfaturile 
și cu mijlocirile sale pe lângă prietinul și compatriotul săi Vizi- 
rul Kiupruliul (3). | 

Ambasadorul Germaniei Reninger, într'un raport direct că- 
tre Impă&ratul, din 13 Februarie 1658, dice : sciă că Vasilie 
Vodii este de cinci ani închis în șapte turnwi, şi că stărue 
din tote puterile să recapete tronul Moldovei. Dar miniștrii își 

(1) Ezază. Boavzos, Î) hovszz/ztvozots, tom, IL, pag. 429, 
(2) DEA Msoatouză 645):097zn, Tom. II pag. 7. 
(3) Letop. Moldov. 1, 308-223. 335. 334. 859. 348. 284, — 11, 206, 

„207. — eoozewvos “Iazco, Arias, III, 108, 119. — Pastorius de Histenberg, 
Florus Polonicus, paz. 103. — GQ. Asaki, Nuvele istorice a României, 

„pag. 249—252, Dora d'lstria, Gli Albanesi in Rumenia, pag. 7, Firenze 
1837, — loan Neculce, în Letop. Moldov. tom, II, pag. 205..$ 28.. |
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aduc aminte bine de intrigele sale politice cu Cazacii Și cu 
alții. E probabil că-și va petrece și restul vieţei în cele șapte 
turnuri !... (1). După mărturia Cronicarului conlimpuran Cesa- 
rie Daponte, trupul lui Vasilie Lupu Voevod, după mortea sa, 
sa adus la lași, “și sa înmormântat în biserica Mănăstireă 
Tri-Sfetitele, zidită de el (2). Asemenea și Chronica Bălăcend- 
scă ne spune, că Vasilie Lupu s'aii îngropat la lași, și că mai 
târdii, la 1662, Stefăniţă Voevod, fiul săi, murind la Bender 
boerii i-aii dus remășițele la lași, și Paă îngropat și pe cl lângă 
tatăl stii Vasilie Lupu Voerod (3). | | 

In lași nu se mai scie astăgi, că Vasilie Vodă să fi fost 
„îngropat în monastirea sa Trei-lerarhi, și nu se găsesce nică 
un semn despre acâsta; însă mărturia martorului ocular Da- 
ponte, și a Chronicei Bălăcenesci, şi împrejurarea că Vasilie 
Lupu, când a murit, era Domn în Moldova. fiul săi Stefănucă 
Voevod (4), fac dovadă despre acesta. Tot așa nu se mai scie 
astădi de comun în Iași, că Stefiniţă Voevod, fiul lui Vasilie 
Lupu, a fost îngropat și el aicea, în biserica 'Frei-lerarhi, însă 
Chronicarul Miron Costin ne spune, ca martor Ocular, că «Stefă- 
niță Vodă, murind la 1662, aprope de 'ighinea, pre Bâc în Ba- 
sarabia, la satul de dineoce Luţenii, Doerăă a luat cu sine d- 
scle sale, aîi purces de o dată pe- Nistru în sus, pe de ceia 
parte, şi aăi trecut Nistrul pe la Bilacâă, şi Paă adus în Iaşi 
şi Vait. îngropat în mănăstirea care se numesce Trii-Sfetitele (5).> 

De la 1659, de la 1662, sunt peste două-sute donă-deci și 
irei de ani!... Câte revoluții, câte pustiiri, câte focuri aii 
fost de atunci peste Iași 1... Câte umbre Auguste zac necunos- 
cute prin criptele și hrubele 'Tri-Sfetitelor!,.. 
„În biserica 'Tri-Sfetitelor sunt patru cripte anume făcute în 
păreţi, două în drâpta și două în stânga. In aceste cripte zue 
remășițele Auguștilor ctitori ai acestei monastiră... Un chrisov 
de la Duca Voevod, din 9 Februar 1687, care întăresce mo- 
nastirei Tri-Sfetitelor proprietatea unui feredeii și a unei. şcoli 

(1) Apud Dora d'Istria, Gli Albanesi in Rumenia, pag. 7. 
(2) K. Dazee 7poroypăzes, in Sathas Mezattona frădtodrzr, tom. II pag. 8. 

Veneţia 1872. — Despre Daponte vedi articolul ineă: Cercetări Jilologice 
despre Romuinia, publicat în Revista contimporană, literară și sciinţifică, 
an. IV, Nr. ? pag. 16-31, Bucureser 1876. 

(3) Șincai, Chronic. Românilor tom, III. pag. 93, 
(4) Letop. Moldov. tom. 1, pag. 392. . 
(5) Letop. Moldov, tom. 1, pag. 355,
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cu tot venitul ce este pe ulița Savati aprâpe de Pahluiă, a- 
doveresce că Vasilie Lupu Voevod este îngropat în acestă bi- 
serică. Acest imporlant document istorie dice... <acel feredeii 
şi cu şcoale și venitul lor s'aii aflat drâptă daniă și miluire Trei- 
Sfetitelor de la Vesilie Voevod şi de lu fiul stă Stefan Voevod 
unde și dsele lor aiare sunt în lăuntru în biscrică, în a sa 
zidire.» - 

Hatmanul Bogdan Hmelnițki, după mortea fiului săi Timuș, 
a dat orașul Rașcovul în deplină proprietate a văduvei sale 
nurori, Domniței Ruxanda. În zadar Vasilie Lupu a scris fii- 
ceă sale mai în urmă să se întorcă în Moldova; ea n'a vrut 
să părăsâscă fara Căzăcâscă, Se dice că Vasilie Lupu Vodă 
rămăsese forte nemulțumit de Ilatmanul Bogdan Hmelnițki , 
după a doua. sa fugă, și de aceia s'ati dus de la el la Hanul 
Tătarilor. Iatmanul logdan [melniţki, cam . iubea vinul, și 
într'o di, când Vasilie Vodă % povestea nenorocirile sale, Bog- 
dan i-ati râspuns dândui un pahar de vin și. dicendu'i : «bea 
căci acesta este cel mai bun și cel mai sigur leac pentru ați 

“alina durerea și supărareă» (2). La 1660 Stefăniţă Voevod fra- 
tele Domniței Ruxanda, fiind domn în Moldova, a seris surorei 
sale și i-a trimis și scrisori de li tată-stii Vasilie Lupu Vodă, ru- 
gându-o iarăși să vie în Moldova; dar ca nu vroi cu nică un chip. 
VEdând atâta opunere, Ștefăniță Voevod trimite Oslo. asupra 
Rascovului să-l bată, și să ia pre sora sa pre Domnița Ruxanda 
cu de-a sila. Ostea Domnului Moldovei n'a putut. face 'nimie 
Rascovului, numai că sa dușmănit cu Cazacii, şi le-aii dat 
cuvînt să aștepte prilej de-a călca și de-a prăda Moldova. . . 
Domnița Ruxanda a rămas acolo, apărată și iubită de su- 
puși săii (3). 

După 26 de ani, adecă la 1686, găsim pe Domnița Ruxanda 
ăduva lui "Timuș Hmelnițki întorsă în ț6ră și Lrăind la Nemţu 

: și tot în acest an vedem jalnicul că sfârșit. În acest an 1686 
Rezele Poloniei Ioan Sobiescki venise cu oste în Moldova So- 

(1) Acest important hrisov s'a publicat în Fea pentru minte, an. 1835 
No. 5, pag. 40. El sta reprodus de Episcopul Romanului Melhisedec în 
scrierea sa Noliţe istorice şi arheologice adunate de pe la 48 mănăstiri 
şi biserici antice din Moldova, pag. 323—324. Bucuresei 1885. 

(2) Carra, Histoire de la Moldavie eţ de la Valachie, paz. 46, Neucha- 
tel. 1781. 

(3) Letop. Moldov. tom, IL. pag. 349. - 

,
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bieski tăbăresce în August la Iași, apol se pogoră cu tâte 03- 
tile sale pe Prut în jos până la Fălciă, apoi se întârce iară 
la Iași, ca să trâcă înapoi în ț6ra Leșâscă. In stea lui So- 
bieski era câte-va, cete, care aii făcut multe jafuri și r&utăț 
în Moldova ; aii ars mănăstirea 'Trei-Sfetitele și mănăstirea Go- 
lieă ; ț&ra a rămas în mare parte săracă și pustie din jafu- 
rile și prădile Leșilor. Atunci, la întârcerea Craiului Leșesc: de 
la Fălei, reșchirându-se câți-va Leși și Cazaci și câți-va Mol- 
doveni pribegi din ţ6ră, spre jaf, aii ajuns pre sub munte la 
cetatea Nemţului, și ai găsit aicea pe Domnița Ruxanda. A- 
cești tâlhari pun mâna pe ea, o muncesc cu felurite munci 
iscodite de grâsnica lor crudime, pentru avuţie, apoi i-a tăiat 
capul pe prag cu toporul, găsind la ea 19,000 de galbeni (1). 

Așa ai fost sfărșitul Domniței Ruxanda Hmelnițki, în ceta- 
tea Nemţului. Par'că o presimțire o ţinea la Rașcov, când nu 
vroea, să se întorcă în ț6ră, după mortea vitejască, a soţului ei 
la Suceva. 

Se vede că Domnița Ruxanda, a avut zestre de la tatăl săii 
Vasilie Lupu trei moșii; remâind văduvă, ea făcu un testa- 

- ment prin care a lăsat aceste moșii mănistirei Vatopedi de 
la Muntele Athos. Acest testament cu data din 6175 (1667) se 
păstreză și astă-qi la mănăstirea Vatopedi (2). 

Așa a fost sfârșitul lui Vasilie Lupu Voevod, care ai dom- 
nit 19 ani (1634—1653) în Moldova și a fost mai înainte 
boer vestit, Vornic mare, în tâte sfaturile "Țării, și vistiernic 
mare pe la 1618 (3), Vasilie Lupu a fost, ca și Matei Basa- 

„rab, unul din domnil cei mari ai țării; legiuitor, luminător al 
Moldovei, fondator de curți, de mănăstiri, de tipografii, de 
scoli. EL a plătit de multe ori datoriile Bisericei Ecumenice, 
în interesul Creștinătăţii şi a, Civilisaţiei. Vitez, mândru, cap 
mare, cum il califică cu dreptate istoricul Rusiei de nâm 

Moldovan N. Bantăș-Camenski, bogat și , dulce Domn al Mol- 

dovei, cum îl numea contimporanul săi “Țarul Rusiei Alexe 
Mihailovici, tatăl lui Petru cel mare, a își sfârși:vieața în - 
străinătate, trădat și răsturnat din Domnie, în înţelegere cu 
străinii, de boerii și de căpitanii sti, pe banii plătiți de Lo- 

(î) Neculai Costin. Letop. Moldov. tom. II, Pag. 40—41, 236. 
(2) Victor Langlois, Le Mont Athos et ses Monastâres, pag. 76. Pa- 

ris 1867, 

(3) Letop. Moldov. tom, I, pag. 237- 233.
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gofetul săi Gheorghie Stefan, și părăsit de o glâtă neprice- 
pută și amăgită (1). Giovanni Tiepolo, în relaţiile sale di- 
plomatice, scriea despre Vasilie Lupu Vodă: «Basilio Lupolo 
Voivoda della Moldavia, & uomo di ingegno acuto, ardente di 
natura e desideroso di dominio....» (2) Patriarhul Malosius, pe 
care Vasilie Lupu îl visita, des în dilele sale de suferință, dice 
despre cl că <era bărbatul cel mă crudit din toți bărbaţii dis- 
tinşi câţi i-aă cunoscut în lunyele sale și desele călătorii prin 
Europa (3). Indrăsnela sa, adevărat Arnăuţâscă, talentele sale 
militare, iubirea sa pentru propășire, nobleţa mişcărilor sale 
Laii arătat că a fost unul din bărbaţii cei mai însemnați din 
secol. XVII (4). 

Mulţi ani Vasilie Lupu Voevod a avut mare trecere la Con- 
stantinopoli, și era susținut și iubit de Polonia și de Moseva. 
O serisâre a lui Matei Liubenski Arhiepiscopul de (inezen, din 
3 lulie 1648, către Vasilie Lupu Voevod, ne dovedesce că Dom- 
nul Moldovei prin infiuinţa sa isbutise să scape din robia Tă- 
tarilor pe Voevodii și pe Magnaţii Poloni, căduţi în robie, când 
Tătarii, cu ocasia resculărei Cazacilor contra Polonilor, călcase 
Polonia și-l robise; acum prin mijlocirea puternică a lui Va- 
silie Vodă, robii se libera și Senatul Poloniei timetea sol la 
Porta Otomană, pe Jebrovski secretarul Regelui Poloniei. Ar- 
hiepiscopul de (inesen mulțămesce prin acea scrisore lui Va- 
silie Lupu, arătându-i că Polonia sa folosit de buna plecare 
şi de buna toirea milostivirei sale....(5). Vasilie Lupu a avut 
încă mare înrinrire la Serenisima Republică de Veneţia. La 

17 Decembrie 1645, Bailo Giovanni Soranzo raporiâză Dogelui 
despre relaţiunile sale cu Moldova, alăturându-i şi o scrisore 
de la Vasilie Vodă. La 6 Decembrie 1645 Soranzo serie Do- 

(1) 11. Daururur-Rameneniii, Ieropia Mazoii Poceii, tom. |, pag. 290 — 
293 şi not. 251. 299. Moskva 1842. — Arhiva. Istor. a Român. tom. Il, 
part. |, pag. 111. i 

(2) Dora d'Istria, Op. laud. pag. 6-7. 

(3) Apud Vaillant, La Romanie tom. Il, pag. 46. — Vasilio Lupolo era 

Vuomo il piu erudito ch' egli avesse mai incontrato nei suoi lunghi e ri- 
-petuti viazgi în Europa. Patriarea Malosios, apud Dora d'Istria, Gli Alha- 
nesi in Rumenie. pag. 7. Firenze 1873, 

(4) Dora Wistria loc. cit. 
(5) IMamariunru naaauuvre Bpenennore Nominecieno aa paedopa Ipenuukt ak- 

most, pag. 110—113. St. Petersburg 1845 apud Th. Codrescu, Uricarul 
tom, Il, pag. 87—88, Iaşi 1833. -
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gelui, că de acum raporturile sale i le va trimete prin Mol- 
dova. La 25 Ianuarie 1645 Soranzo serie Dogelui despre o scri- 
sore ce a primit de la Domnul Moldovei, și la 1646 trimete 
Dogelui mai multe. scrisori de la Vasilie Lupu (1). 

Am vădut mai sus că Vasilie Lupu avea o lică pe care o 
trimisese în Seraiul Sultanei-Mume - la 1645, spre a, linisei 
prepusurile 'Turcilor şi spre a-i asigura despre credinţa sa, când 
a măritat pe fiica sa Maria după loan Radzivil Palatinul Litua- 
nici. Și acestă fică cra făcută tot cu Domna sa cea d'intâiii 
Teodosia fata lui Bocioc cu care se căsătorise la 1618, cu- 
nunat de Gaspar Vodă Domnul Moldovei, eure i-a dăruit la 
însurălore moșii și Ta făcut Visternie mare, cum dovedesc 
uricele acelor moșii. Obicinuit se scie că Vasilie Vodă ar fi 
avut numai due fete : pe Domnia Maria cea mat mare 
căsătorită după Radzivil la 1645 și pe Domnița Ruxanda -cea 
nai mică căsătorită după Ialmanul Timuș Ilmil (Timotei IImel- 
nițki) la 1652. Dar se dovedesce că Vasilie Vodă a mai avut 
o fată, al cărei nume și soarta înse nu le-am putut afla. Că Va- 
silie Lupu Voevod a avut trei fete, dovedese ancă portretele 
de pe păreţii mănăstire Golia, restaurată de Vasilie Lupu Voe- 
vod, (2), pe care le :deserie arhidiaconul Paul de Aleppo qi- 
când : «Din dosul tronului Domnului, pe o columniă e por- 
tretul lui Vasilie Vodă -în tâtă slalura, într'o haină blănită 
cu samur și ținând în mână efigia bisericei. După cl stă ne- 
vasta sa Domna, o principesă circasiană, într'o haină tâtă 
de samur și urmată de ficele sale, din care una e acum cu 
„Polonii (Maria Radzivil) și o alta fu căsătorită de curând după 
fiul Cazacului Chmelniţki (Roxanda). Lângă ei este Stefan Vodă 
cu 0-a ivcia soră, ambii în haine frumose și de o asemănare 
întocmai» (3). | 
La 24 Septembrie 1641: bailo Veneţiei Gerolamo' 'Trevizan 

vaportă dogelui că marele Dragoman al Legaţiunei Veneţiane, 
Grillo, Pa insciințat că Vasilie Lupu Domnul Moldovei i-ati pro- 
pus ca fiul săi, adecă al Dragomanului, să iee de soție pe a 
doua sa fiică : «Ii ] Dragomano Grande Grillo, mi ha dato parle 
esserle stato offerta în matrimonio per il figliolo, una figliuola 

(1) Hurmuzaki, Documente, IV part. II. pag. 839—245, 549— 532, 
(2) Letop. Moldov. tom. ], pag. 283. 
(3) Arhiva Istorică a Românier, tom. |, part. ÎI, pag. 65,
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seconda genita del Principe di Boldavia Lupulo>: Bailo Ven- 
ție cere deci învoirea Serenisimei Republice pentru acâstă că- 
sătorie, și adaoge că marele Dragoman Grillo era cunoscut cu 
Vasilie Lupu înainte de a fi acesta Domn Moldovei, că a avut. 
neîncetat relaţiile cele mai bune cu el, şi că acâstă căsătorie îl 
va face să fie și mai, util Serenisimei Republice. 'Tot-odată el 
comandă la Veneţia darurile de nuntă (1). 

La 12 Martie 1642 bailo Girolamo 'T'revizan raporta Dogelui 
că Vasilie Lupu a luat în serviciul săii ca medic pe Doctorul 
Scocardi Danemarehesul iubit și afecţionat de Serenisima Re- 
publică, cure servise la mai mulți Daili ai Veneţiei şi cure era 
căsătorit cu o fiică a defunctului mare Dragoman al L.egaţiu- 
nei Veneţianc, Borisi; bailo 'Trivizan adaogă că Vasilie: Lupu 
avea pe acest doctor Seocurdi în mare iubire și stimă, că-T 
plătesce un onorar de 1500 reali pe an, osebit de tote cele-ululte 
cheltueli, de locuinţă și de întreținerea casei sale; că un ne- 
pot al lui Scocardi a fost la Constantinopoli, însăreinat să ho- 
tărescă epoca nunței lui Grillo; că doctorul Scocardi a scris 
lui, declarându-se de servitor devotat al Serenisimei Republice 
şi doritor să dovedâscă prin fapte devotamentul săi; că el, 
bailo "Trivizan, “Y-ai răspuns încredințându'l despre stima în care 
îl are Serenisima Republică, și că pâte fi sizur despre părin- 
tesca că afecţiune. Bailo 'Trivizân mai scrica în raportul stii 
către Dogele Vencţiei, că stă în corespondenţă cu Scocardi în 
interesul binelui publie al Veneţiei. Apoi bailo Trivizan "apor= 
teză că doctorul Scocardi i-a scris, că Vasilie Lupu a trimis 
soli la Mosceva pentru a trata despre relrocedarea Azacului ; 
apoi că Grillo "i-a spus că o serisore grabnică a sosit în (dece 
dile de la Vasilie Lupu la Marele.Vizir, relatând reușita solilor 
moldovenesci pe lângă Marele Duce și trimițând pe lângă ca 
Vizirului , scrisorea autografă ce el, Vasilie Lupu, primise de 
la Marele Duce al Mosevei, respundătore la serisârea Domnului 
Moldovei. Acâstă serisore Crillo încredința că a văduto în-mâ- 
neic trimişilor lui Vasilie Vodă, și că, după ce ea trata despre a- 
facerile atingătore de Inalta Portă, cuprindea că Marele Duce 
Limite lui Vasilie Vodă pictori pentru a-i zugrăvi nisce bise- 
rică. Grillo mai spunea că Vasilie Vodă -mai trimisese un sol 

  

(0) Hurmuzaki Documente, din Arhivele Vencţiel, IW. part. 1, pag. 513 
No. 597, -
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la Moseva; și căi acest sol îi raportase că a vădut pe Marele 
Duce, și că este tratat la Cuvlea de la Moscva cu mare iubire 
și cinste (1). 

La 21 Iunie 1642 bailo Veneţiei Angelo Alessandri raporta 
Dogelui că doi trimiși din partea lui Vasilie Lupu Voevod 
sosise grabnic la Constantinopoli, unul după altul, aducend 
scrisori marelui Vizir; că marele Iragoman Grillo cunoseea 
cuprinderea. lor înainte chiar de a le primi Vizirul, și că -ati 
făcut cunoscut lui Alessandri acea coprindere ; aceste serisoră 
însciința pe marele Vizir, că marele Duce al Mosevei, a ra- 
tificat condiţiile mijlocite de Domnul Moldovei despre retroce- 
darea Azacului. Așa dar, adaogă bailo Alessandri, după destăinui- 
rile lui Grillo, Gtă că afacerea despre Azac s'a hotărit, prin 
mijlocirea lui Vasilie Lupu, cum ai dorit 'Turciă, și Vasilie Lupu 
a isbutit în așa scurt timp să câștige de la marele Duce al Mosc- 
vei “ceea. ce 'Tureii n'aii putut să dobândâscă cu tote silințele 
lor în curs de doi ani. 

Bailo Alessandri esprimă Dogelui mâhnirea sa pentru acest 
succes al 'Turcilor, mâhnire, qice el, ce toţi Principii vecini o 
vor simţi-o, din causa consecuenţelor acestui succes, care va 
lăsa acum liberă armata și flota tureâscă; bailo adaogă că 
Dragomanul Grillo, îndată ce a luat cunoscință de ambele 
scrisori ale lui Vasilie Lupu, a mers să vestâscă aceste nou- 
tăți marelui Vizir, care l'a ascultat cu mare “mulțumire, di- 
cându-i că, după ce le va verifica, îi va da un bun hacșiș ; 
marele Vizir a lăudat mult pe Vasilie Impu Domnul Moldo- 
vei, ruda sa de sânge, dicând că şi-a câștigat mare cinste și 
recunoscință la Înalta Portă, şi că Mehmet-pașa va merge . să 
mazilscă pe Matei Vodă Basarab care și-a atras nemulțiimi- - 
rea Înaltei Porţi (2). 

La 2 August 1642, bailo Angelo Alessandri raportezi Do- 
gelui Veneţiei că s'a dat .de Sultan, lui Vasilie Vodă Domnia 
pe viaţă, spre recompensa mijlocirei sale in afacerea Azacului. 
Apoi adaogă : Vasilie Vodă, Domnul Moldovei a trimis aici 
(la Constantinopoli) pe un boer al săii ca să conducă în Mol- 
dova pe siniorul Ambrosiii Grillo viitorul săă ginere, fiul sna- 
veluii Dragoman al Ambasadei Veneţiane, care s'a și gătil să 

  

- (1) Hurmuzaki Documente, din Arhiva Veneţiei, |. cit. pag. 515, 
(2) Hurmuzaki Documente din Arhiva. Veneţiei, pag. 517.
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plece săplămâna viitore și care va sta în' Moldova numai câte- 

va luni: «la egli mandato qui un suo gentilhuomo per con- 
dur in Moldavia il signor Ambrosio Grillo designato suo ge- 
nero figliuolo del Dragomano grande, il quale si va mettendo 
all” ordine per partie la prossima settimana per truttenersi ivi 

come ho seritio, per pochi mesi» (1). 

La 21 Aprilie 1643 bailo Giovanni Soranzo raporlă Dogelui 

că a isbutit să alle că marele Vizir este cu totul hotărit să 

detroneze pe Domnul Valahiei, dar ne-putend saii ne-voind a 

se încurea însuși în acestă afacere e, a trimes prin Regeb da- 

rară, haine scumpe, cat și alte odore, Ilanului 'Tătarilor şi Du- 

celui de Moskva, în scop ea aceștia doi împreună cu Vasilie 

Lupu Domnul Moldovei, să îndeplinâseă acâstă lovitură. Gio- 
anni Soranzo adaogă că de la Grillo n'aii putut afla nemic, 

căci acum cl a devenit forte reservat, dar că vădend în urmă 

că bailo Soranzo scia totul, i-a mărturisit că s'aii făcut ace- 

ste demersuri, că se aștepla încă un Ambasador cure venea 
de la Moseva prin Moldova, şi că între acela şi Vasilie Lupu 

ai urmat puneri la cale pentru resturnarea Domnului Valahiei. 

Am descoperit, dice bailo Soranzo în raportul săi, că Grillo 

are o mare parle în aceste. nesociări care: adeseori pricinu- 

ese multe supărări, și iată pentru ce, cum mi se dice, Grillo 

începe a se căi de înrudirea sa cu Domnul Moldovei, din causa 

multor încurcături ce-i pricinuesce, și că el se teme chiar pen- 
tru viața fiuluă stă, dacă vre-un desastru sar întâmpla lui 
Vasilie Lupu Vodă (2). 

La 6 Decembrie 1645 builo Veneţiei Giovanni Soranzo ra-. 

porieză Dogelui că a rugat pe Domnul Moldovei, prin mijlo- 

cirea lui Grillo, să-i înlesnâscă calea Moldovei pentru cores- 

pondența cu Serenisima Republică, și că Vasilie Lupu a pri- - 

„mit cu mare delicateţă; că așa fiind-el speră că Dogele va 
“primi de acum scrisorile sale cel mult în timp de o lună, 
că el a scris despre acâsta şi cancelariei din Veneţia, și că 
a pus la cale ca fiul lui Grillo, care se află în Moldoca, să * 
primâscă și să espeducscă depeșele; că trebue să fie pentru 
acesta doi curieri: unul la Iași și unul la Viena (3). 

Din raporturile de mai' sus, din 21 Aprilie 1643 și din 6 De- 

(1) Hurmuzaki Document. Vencţ. pag 519. No G0£. 

(2) Document. din Arhiv. Veneţiel pag. 524. 

(3) Document. din Arhiv. Veneţiei pag. 538.
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cembrie 1645, se vede că -ginerile lui Vasilie Lupu, Ambrosio 
Grillo, se afla tot la Iași, la curtea socrului săi, lucrând îm- 
preună pentru realisarea măreţelor dar grelelor planuri ale lui 
Vasilie Vodă. 'Tote se scriea şi se: concerta prin Grillo (1). 

„ Acum isbuenise luptele între Turcia și Veneţia pentru insula 
Creta. La 2 Septembrie 1645 bailo Giovanni Soranzo raporia Do- 
gelui că aii avuLo conversaţie cu Chehaia Sultanci mume, și că 
Grillo t-a făcut ore-care revelațiuni despre o convorbire ce 
a avut cu acest mare demnitar Otoman, cu prilejul unei vi- 
site ce el (Grillo) a făcut Chihăci, ca să-i vorbâseă despre 
afacerile Moldovei (2). 

La 19 Septembrie 1645 bailo Giovanni Soranzo scrie I)ope- 
lui că fica lui Vasilie Lupu, soția fiului lui Grillo, venise la 
Constantinopoli în afacerile și complicațiunile politice atingă- 
tore de Polonia, Cazaci, 'Turci și Veneţia, și csprimă părerea 
sa că Republica să puie la cale, ca de acum corespondenjele 
ci cu Moldova să se facă prin alte căi de cât prin bailo din 
Constantinopoli, căci el (bailo Soranzo) trebue să se I6mă de 
ori-ce indiscrețiune, chiar în interesul Domnului Moldovei, a- 
dăogând la sfârșit că: cu tâte acestea e un lucru forte deli- 
cat a se încrede în Vasilie Lupu (3). 

La 25 lanuarie 1646 bailo Giovanni Soranzo raporta Doge- 
lui, că Vasilie Lupu a trimis la Constantinopoli mai multe 
care cu bani şi cu daruri și că i-a scris și lui, adecă lui 
Soranzo, despre mișcările 'Tătarilor. Railo trimete Dogelui și 
o copie de pe scrisorea ce dragomanul Grillo primise dela Va- 
silie Lupu, a cărei coprindere cra următârea: 

«Domnule Consuocero al mei, (4). In scrisorile D-tale am 
găsit două bilete scrise de mâna Duimitale din care unul coprin- 
dea corespondența Excelenței sale lui bailo. Dumneata, vădând | 
că împrejurările resbelului nu merg bine și că nu se sporeză 
să fie liniște, cum speram, că lucrurile merg din răi în mai 
TE, și că prin urmare expediţia pre mare nu este sigură, aă 
credut cu cale să facă expediţia corespondenţei Escelenţei sale 

(1) Vei Documentul din Arhiv. Veneţiei pag. 538 (6 Decembrie 1645) 
şi pag. 539 (17 Decembrie 1645). 

(2) Document din Arhiv. Veneţiei, pag. 837. 
(3) Docum. din Archiv. Veneţiei, pag. 337. 
(£) Consuocero italienesce vrea să dică tatăl ginerelui saă al norel: 

cuscrul, cousocrul.
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bailo prin acâsta cale, adecă pe la noi, ca 'ca să fie predată la Viena ear de acolo expediată Serenisimei Republice. Deci după părerea D-tale și. înțelegând importanţa lucrului, mai ales când se atinge de binele creștinătăței, n'am perdut o minută şi am pus (tă grijea nostră, ca să găsim 6meni siguri și vred- nici, care ai credut cu toții că este mai bine calea prin Po- lonia, ca să trâcă prin Cracovia şi de acolo la Viena, și că astfel corespondența să se dea cu may multă îngrijire. Noi am scris în acest scop Voevodului Rusese care se află la hotar între Polonia și Germania, ca să înlesnâscă trecerea corespon- 
denței, și nu ne îndoim despre bunele resultate, Vom pune tot deauna totă căldura sufletului nostru şi sperăm că Escelenţa „sn bailo va bine voi a dispune totdeauna de serviciile nostre pe care i le închinăm. D-ta facă alusie l cheltucia, și dică că eu va îi în sarcina Republicei, și că ginerile nostru Ambrosio s'0 plătescă ; dar acâsta cheltudlă e atât de mică, și o vom face noi. În răvașul D-tale ne (ici, că Sultanul a seris Hanului 'Tă- tarilor să puie în piciore 50,000 de âmeni ca să calce Bosnia şi ca să distrugă statele Republicei. : dar despre acâsta nu sciiă ce să-ți răspund, căci omenii NOȘtrii sunt duşi cu Ambasado- 

rul Muscălesc la Hanul Tătarilor, și n'am putut afla nimie. Noi am trimis la 9 ale curentei curieri Și scrisori la Cighirin că- We Ilanul, ca să cerem să deie drum Omenilor noștri să se întorcă aicea, şi atunci vom sei tot adevărul, și atunci te voii însciința. Cu tote aceste ași putea face Ore care deducţii priv indiciile ce am. Se seic că Hanul Tătarilor își pregiitesce pulerile și se dice că are de gând să calce Polonia, sati Moscovia ; dar apele ne fiind încă îngheţate, se află oprit; însă îndată ce va putea, se va pune in mișcare. Noi așteptăm informaţiile ce ne vor aduce Gmenii noştrii, dar prin indiciile de mai sus, se va pu- “tea descoperi adevărul (1). 
La 27 lunie 1646 bailo Giovanni Soranzo raporiâă Dogelui că aii priimit scrisori din Moldova. Vasilie Lupu domnul Mol- dovei îi seriea că în Septembrie se ror videa lucruri mari, și că cl singur se teme că ra Gtca mare grijă, că în curând „Se va întâlni cu ginerile săă Palatinul Lituaniei, care urmâză 

să vie în Moldova, sub pretest că aduce pe Soția sa, ca. să-și vaqă pe tatăl-sti, și vorbesee de planurile Tătarilor și a Polo- 
(1) Docum. din Arhiv. Veneţiei, pag. 5îă. 544,
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nilor și de alte mai multe. 'Bailo Soranzo raportâză' Dogelui 

și despre 'o nenorocită întâmplare care s'a petrecut în Iaşi 

la Curtea lui Vasilie Lupu Vodă : Un ture secretar al lui Va- 

silic Lupu pentru limba turcâscă, s'a hotărât de o dată să'l 
păriăsescă, și -aii început să strige câ va da pe faţă rela- 
jiile secrete ce Vasilie Vodă ține cu dușmanii Sultanului, 
dicend încă în public, că scie că stii trimes prin. bailo So- 
ranzo sumi mari de bani în Polonia și la Cazaci; turcul în 

„fanatismul săii a vrut să lovâscă cu pumnalul pe fiul lui 
Grillo chiar în casa lui Vasilie Vodă, strigând în gura marc, 
că Vasilie Lupu era în corespondențe tainice cu bailo So- 
ranzo, prin mijlocirea tatălui lui Grillo. Bailo adaogă că 
Vasilie Lupu a întrebuințat tote mijlocele ca să liniştâscă 
pe turc, dur acesta întărâtat de fanatismul săi, ai vrut să 
plece numai de cât și a și plecat; ânsă turcul din întâmplare 
a fost omorât în drumul săi, și acum femeia tureului nu nu- 
mai că susține că Vasilie Vodă a omorât pe bărbatul ci, dar 
2 făcut un arz către Vizir contra Domnului Moldovei, ară- 
tând și ea tote câte le spunea bărbatul ei în Moldova, și a- 
mestecând în acâstă grea afacere pe Dragomanul Grillo. Ba-- 
ilo adăoga, că ela aflat tote aceste dela însuși Grillo care era 

acura forte supărat; că se întrebuinţeză tâte mijlocele spre. a 
“linişti pe tureoica, și a o îndupleca a nu mai amesteca pe Cirillo 
în acestă afacere, fiind liberă a se jelui cum i-ar plăcea contra lui 
Vasilie Lupu. «Nu sciii, dice bailo, cum are să se sfârșâscă acâstă 
intrigă, pentru care am indicat lui Grillo câto-va persone, care 
ar putea să'l împace cu luredica. Rog pe Dumnedeii să-mi ' dea 
putere ca să pot răbda tote aceste loviri> (1) 

La 12 lunie 1646 bailo Giovanni Soranzo raporlâză Dogelui 
că “Turcii încep a se teme de Vasilie Vodă, căci făcea înar- 
mări grozave şi că'l spionâză prin înadins trimiși în Moldova, 
de și Agenţii lui Vasilie Vodă spunea că Domnul Moldovei se 
înnrmeză pentru cventualităţi de a apăra ţ6ra Sultanului” despre 
Poloni. Eii sper, adaoge bailo Soranzo, că luredica, văduva 
Secretarului lui Vasilie Vodă, s'ar fi liniștit, dar Grillo are alte 
îngrijiră, ciică acum i sa trimis răspuns că ar fi bine ca “fiul 
sză se nu mai steie la Curtea lui Vasilie Lupu. La 10 August 
1646, Soranzo raportâză Dogelui că Vasilie Lupu era forte su- 

(1) Docum. din arh. Veneţiei, pag. 552.
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părat de prâpusurile Turcilor, și că qicea că spre ai vindeca de aceste prepusuri, era hotărit acum să'și oprâscă fata şi să îs- gontscă pe ginerele stii (1). 
La 25 Mai 1648 bailo Giovanni Soranzo serie Dogelui, că Domnul Moldovei a primit pe Dragomanul Grillo cu mare re- celă, din causa unor scrisori ce-i adresase fiul săi, și pe care Vasilie Lupu pusese mâna; că Vasilie Vodă a pus chiar în închisâre pe ginerile sti, făcând tot așa şi cu alți secretari ai săi, care luase parte la acâstă afacere (2). 
In sfârșit, în diua de '5/2- Aprilie 1649, Vizirul Cara-Murad- pașa, înfundă în închisorea de la Hârsari, pe bailo - Veneţici Giovanni Soranzo cu totă suita sa, iar pe întâiul săi Dragoman Grille, cuserul lui Vasilie Lupu Voevod, îl spândură” fără eru- jare ; abia, prin intervenirea energică a ambasadorului Fran- cici, se învoi femeei Dragomanului Grillo să ia și să îngrâpe trupul soțului ei, și nu i s'a confiscat averea (3). Contimpora- nul Mezeray scrie : «le 27 Avril 1649 le baile des Vânitiens fut arest & mis aux fers avec toute sa suite, comme il sortail de Vaudience de chez le Visir, On fit pendre son premier Dra- soman, nomm6 Grillo> (4). 

La 5 Mai 1649 bailo Veneţiei Giovanni Soranzo raporta I)o- gelui că prin Constantinopoli se vorbea că agenţii lui Vasilie Lupu Domnul Moldovei ar fi pus la cale mortea Dragomanului Grillo, după ordinile secrete ale Domnului lor ; că Ienicer-Aga 
aii mers la marele Vizir și Paii rugat mult să nu jertvescă pe Grillo ; dar că Vizirul prefiicându-se că e mișcat de bunele senti- mente ale lui 'Enicer-Aga, a trimis îndată după plecarea a- „cestuia un înadins al săi cu călăul, ca să'] sugrume ; ajungend la închis6re trimisul Vizirului, găsi pe Grillo dormind, și 1 tvedi dicendu'i să'l urmeze, că'l chiamă Vizivul ; dar abea cșit pe : sciivi, turcii se aruncară asupra lui Grillo ; nenorocitul se luptă să scape, dar în zadar. Omul Viziralui raportii că ultimele sale cuvinte aii fost: mor fără vină; sermanii moi copii, unde”i lus!!(5) 

(1) Document. din Archiv, Veneţiei, pag. 553, 554, 
" (2) Documert. din Archiv. Veneţiei, pag. 556. | 

(3) Smaphăzos Dutios ș Heovzzavatwvoizodrs tom, II, pag. 427. Alhenae 1<62. (4) F. E. du Mezeray, Ilistoire des Tures, tom. II, pag. 183. Paris 1650. Vegl şi : Leon Galibert, Histoire de la Republique de Venise, pag. 403—404 Paris 1855. 
(6) Document. din Arhiv. Veneţiei. pag. 570,
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Ambrosio Grillo veni la Constantinopoli cu soţia sa, în urma 

acestei catastrofe, după ce s'aii mai liniștit furtuna; dar Vasilie 

Lupu Vodă nu mai vroca acum să lase pe fiica sa, să mai tră- 

iască cu cl, și isbuti ai despărţi cu sila. La 14 August 1649 
bailo Giovanni Soranzo raporta Dogelui că «în sfârșit Domnul 

Moldovei a biruit tote dificultăţile, ca să'și 'reiee fata, și ca 

va pleca în Moldova peste o di saii două; din tote aceste lu- 

mea conchide că bietul Dragoman Grillo se opunea acum la 
punerile la cale ale Domnului Moldovei, şi din causa ucâsta se 

vorbesc multe lucruri despre mârtea sa»... (1). 

Cine seie ce rumega politica istâţă, și ne pătrunsă a lui 

Vasilie Vodă în aceste împrejurări!.... Chronicarii noştri nu 

vorbesc nimic despre fiica lui Vasilie Vodă căsătorită după 

Ambrosio Grillo, nici despre tote aceste; de sigur că în ci 

este o lacună provenită din scăparea copiștilor; cică este cu 

neputinţă ca ei să nu fi pomenit despre. acestea.. Domnița 

Roxanda a fost, se vede, fiica lui Vasilie Lupu Voevod trimisă 

la "Țarigrad cu bani. mulți, la 1645, la Sultana-mumă, “spre a 

asigura pe Turci despre credința lui Vasilie Vodă, după mă- 

ritișul Domniței Maria cu Radziwil, și trimisă și acum în cursul 

acestor noue complicără, când, la 1646, Vasilie Lupu, trebuind 

să dee o nouă dovadă de credință Tureilor, saii mai bine qi- 

când, trebuind să-i adormă din noii, hotări sto despărțâscă de 

Ambrosio Grillo și a pus la închisâre pe numilul sâii ginere, 

lăsând pe Domnița Roxanda ostalie la Țarigrad până la 1649. 

Inainte de a o da soție lui Timuș IImelniţki, Vasilie Vodă o că- 
sătorise, se vede, la 1641, cu Ambrosie Grillo, fiul marelui 

Dragoman al Veneţiei Antonio Grillo vechiul săi prieten, care 

ajutase mult pe Vasilie Lupu la 1634, să capete Domnia Mol- 

dovei. Domnița Roxanda trebue să fi fost dar întâi soție lui 

Ambrosio Grillo; remasă văduvă, în urma acestor întâmplări, ea 

  

se căsători la 1652 cu "Timuș Ilmelniţki. Nu se pote crede că 

Ambrosio Grillo ar fi fost bărbatul fiicei a treia a lui Vasilie 

Lupu, făcută din căsătoria cu a doua sa Domnă, cu Cercaziana, 

căci Vasilie Vodă s'aii căsătorit cu acâsia la 1639, și prin ur- 

mare fiica avută cu ea, fie chiar la 1640, nu s'ar [i putut căsători. ? ? 

cu Grillo la 1641, căcă la 1641, ca era abia de un an. Sciinţele 

ce avem până astădi despre familia lui Vasilie Lupu Voevod, 

sunt încă necomplecte. 

(1) Documente din Arhiv, Veneţiei, pag. 371,
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Vasilie Lupu se lezase în legătură de familie, cu Ambrosio 

Grillo, fiul marelui Dragoman ul Serenisimei Republice a Ve- 
neţici, pentru interese și scopuri politice. Pe acele vremi, 
mulţi Principi Dalmaţiani, Sârbi, Moldoveui şi Munteni, având 
nevoe de ajutorul Serenisimei Republice, se lega prin căsătorii 
cu patricienii Veneţiei (1). Așa la 1619 cerea să găsâscă 
ajutor prin căsătorie, Gaspar Vodă (iratiani,: Domnul Mol- 
dovci. Francesco Contarini Ambasador și Almoro Nani builo, 
raporta Dogelui Veneţici, la 2 Martie 1619, că Domnul Mol- 
dovei (iaspar (iratiani vroia să: ice de soție pe o fiică a 
Dragomanului Leszaţiunei Veneţiane «din Constantinopoli Mâr- 
cantonio Horisio (2); (iaspar Vodă seriea Dozelui Vencţică 
o cpistolă li 6 Octombre 1619, ccrend iînvoirea de a lua de 
soție pe liica Drisomanului Dorisio (3); dur steua lui Guspar 
Vodă, cra efemeră și nesigură, și politica Veneţiei mult prevă-" 
qătore: Bailo Almoro Nuni raporta Dozelui lu 9 lunie 1619 că 
ambusadorul Borisio refusă să'și deic fiica după Gaspar Dom- 
nul Moldovei (4), și lu 24 August 1620 bailo Almore Nani ra- 
porta Doselui că (iaspar Vodă bătut și risipit de Turcă sa ma- 

“ zălit și a fugit în Polonia (5). Multe de asemenea inrudiri cu 
patricienii Veneţici, găsim înehcete cu Domni și fi de Domni, 
Români, în scopuri politice. 

  

Grillo cu care se incuserise Vasilie Lupu Voevod era o fa- 
mnilie vechie de patricieni, La 1308, găsim un membru din a- 
cestă familie, pe Antonio Grillo, ambasador al Genovei pe 
lângă lanul Usbecn. : Antonio Grillo, umvasciatore Genovese 
ul Can Usbeeh.; (6) la începutul secolului XVII, găsim pe un 
dom Angelo Grillo, savantul benedictin la Mont- Cassin, fon- 
datorul Academiei Umoriştilor din Roma (7), și la mijlocul. se- 

(1) P. G. Mounenti, La vie privee â Venise: denuis les premiers temps 
juequă chute de la Râpublique, pag. 126 sq. Venise 1592. — Document. 
din Arhiv. Veneţiei pag. 53t4—537, 497, 

(2) Documente din Arhiv. Vereţici în colect. de mai sus tom, IV part. II 
pag. 377 Nr. 409. 410, 

(3) Documente din Achiv. Veneţiei, pag. 353 Nr. 418, 
(+) Documente din Achiv. Veneţiei pag 373 Nr. 412, 
(5) Uhi supra pag. 337. 339. ' 
(6) Veqr Giuseppe Miller, Le colonie Commerciali degli Italiani in Q- 

riente ne! medie evo, tom. II, pag. 27. Veneţia 1868, 
(7) Lalanne, Biographie Universelle, pag. 692. Paris 1833. — G, Vape: 

reau, Dictionnaire Universel des littâratures, pag. 8, .
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colului XVIII pe literatorul și om de Stat din Genua, Grillo Catanco (1). 

Chronicarul dice : «aceste întâmplări, aceste reutăţi întâm- 
plate crăiei Leșesci şi Țerii Moldovei, stingerea casei și dom- 
nică lui Vasilie Lupu Voevod, a fost precedate de semne pre- 
veslilOre, de o cometă saii stea cu codă, de întunecarea Sore- 
lui, și de lăcuste neaudite veacurilor, — care tâte semnele 
aceste, bătrănii şi astronomii în f6ra Leșâscă, a mari reutăţi 
că sunt acestor țări, menea (2). — La 1654 o brumă năprasnică 
şi neașteptată a ars tote grâele împrejurul Cracoviei, chiar în diua Iălțărei (3): tote aceste era piczi vei, cum se dicea în limba nâsiră vechie, adecă semne rele (4).. 

Miron Costin gice: «Precum munții cei înalți și malurile 
cele înalte, când se mâruese de vro parle pre cât sunt mai 
nalţi, pre atâta și durât fac mai mare când se pornesc, și co- pacii cei mai 'nalţi mai mare sunet fac când se oboră, — așa și casele nalte și întemeete cu indelungate vremi, cu mare ri- 
sipă purced la cădere când cad. Intr'acesta chip și casa lui Vasilie Vodă de atâta ani întemeiată, cu. mave cădere și risipă, 
și apoi la deplină stângere ai purces de atunci. (5). 

Dimitrie Cantemir Domnul şi istoricul Moldovei, nu se arată 
bine-voilor memoriei lui Vasilie Lupu Voevod ; el dice despre 
acest Domn : Văsilie 1 de la Epir (saii Albania, se chiema 

Lupul, şi la ungere a păstrat acest nume; jugul lui Paă 
purtat supușii sti, cu îndestulă răbdare mulți ani, însă la 
urmă totuși Paă gonit, și ai pus în locul lui pre Stefan XII 
Burduja... (6) Dar judecata lui Dimitrie Cantemir în privința 
lui Vasilie Lupu e părtinitore, și apreciarea sa despre modul 
suirei pe tonul Moldovei a lui Gheorghiţă Stefan, prea in- dulgentă.... Dimitrie Cantemir vorbesce aice din slăbiciune 
din dragostea de rudenie, nu cu nepărtinirea de istorie: Ghe- 
orghie Stefan Vodă era cumnat al lui Antioh Cantemir Voevod 

(1) Lalanne ubi supra. | 
12) Letop. Moldov, tom. |, pag. 823. 
(3) Malte-Brun, Gâographie universelle, tom III pag. 647. Paris 183, (£) Letop. Moldov. tom. 1, pag. 248. 
(9) Letop. Moldov. tom, |, pag. 296. 
(6) Descrierea Moldov, pag..99. Cap, Ii,
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fratele cel mai mare al lui Dimitrie Cantemir. (1) La 1701 An- 

tioh Cantemir luase de soție pe Catrina, saii Ecaterina fata 

lui Dumitrașco Ceaur din Vulca Secă, ce a fost logofăt 
mare. (2). | 

Curând muri și Matei Vodă Basarab (in (iua de 8 Aprilie 1654) 

în “Tărgovişte de vana sa, căpătată la bătălia de la inta 

la 17 Mai 1653, lisănd cu, limbă de morte ca urmașul stă, 

să țină tot de a una alianță en Rakozzi și cu Domnul Mol- 
dovei Gheorghie Stefan. Dar alianțe aceasta făcu pe Turci să 

se ten de mure beleu (5). Miron Costin dice despre Matei Vodă: 
<om fericit peste tote domniile acei ţeri (Valahiei), ne-mân- 

dru, blând, dirept om de (ară, harnic la resboic, așa neinfrânt 

și ne nespâimat, cât poți să asemeni cu mari şi vestiți oştenă 

a lumei> (4) | 

In locul lui Matei Vodă, se sui pe tonul Munteniei nepo- 

tul seii Constantin Basurab. Voecod fiul lui Șerban. ] Voevod 
Basarab, fiind atunci mare Serdar, și cunoscut sub numele de 

Constandin Sărdar de la Dobreni (5). Rakozzi II și Gheorghiţă 

Stefan Vodă: aii ajutat. pe acest Domn la 1655, să bată şi să 
supue pe Seimeni și pe Darabani cari se vesculase contra 

Domnului lor, ucigând nui mulți boeri vestiți, pe Gheorghe, 

Vistier de la Popeşti, Giorma bunul, Drâghici din Greci, Papa 

Brâncoveanul, Cârstea al lui Socol din Corniiţeni, Udrea sluger 

Doicescul, Preda Beka din Maia, Sava Șufarcustiurean, Dumitru 
Comis de la Stânescă, Mihai Ciodar, Gâdea Capitan, Bâlciul Câ- 

pitan, loan lancul Căpitan dela Călinezcă, (6) Ghinea Vistierul, 

Radul Vărzerul dArmașul, Socol Cornăţeanul clucerul cel mare, 

și pe alți (7). Rebelii proclamase Domn pe unul „lintre ei, 

pe Spatavul IHrizea : Ifrizica Vodă. Constantin Basarab fugise 
de frică peste Dunăre... (8). 

(1) Letop. Moldov. tom. III, pag. 38. 

(2) Letop. Moldov. tom. II, pag. 17, 285. 

43) Şincai Cronic. Român. tor, Ii, pag. 71. — 

(&) Lietop. Moldov, tom, |, pag. 326. 

(3) Constantin Capitan. Istoria Doinnilor țerii Româneşti, în Magasin, Is- 
toric, Tom.], pag. 395. — dhoozevos “Iscozia zis Aarias, tom, II, pag. 196. Sul- 

tanul aă luat din succesiunea lu! Mater Vodă Basarab 700 pungi de lei, 

şi aceşti bani ati înlesnit pe Turci să-şi plătească armata. (ilammer 

_tom, X. pag. 346, 347). 

(6) Constant. Câpitan. Ubi supra, Maaas. istor. tom, |, pas. 309, 

(7) Şincai-Chr. Rom. tom, III, pag. 60, 
(8) Letop. Moldav. tom. 1 pag. 327-328.



88 nn ta | In diua de 17 Iunie 1655, (iheorghie Rakozzi și Gheorghiţă Stefan bat: pe rebeli; la satul Șeople lângă Teleajân, se dă o bătae înfricoșală, și rebelii fură frânți cu lotul, cea mai mare parte uciși, ceilalți răsipiţă (1). Domnul Constantin Basa- vab, care fugise peste Dunăre, se întors în țară, şi tată cu mare pompă și cu prietenie pe ajutătorii să, Gheorghiţă Stefan Vodă și Gh. Rakozzi 1], Aprâpe de Ploești, pe Prahova (2), Rakozzi Domnul Transilvaniei, Constantin Basarab Domnul Mun- lenici şi Gheorghiță Stefan Domnul Moldovei, ședii la masă tus-trei, VOioși şi veseli de isbânda făcută, de risipa Scime- nilor și a Darabanilor ; <Cimpoiașul cu cimpoile imbrâcate de urșinic, la dvorbă cu zicătură, și apoi dacă sai vesclit ati poltit pre Stefan-Vodă pentru Surlari să dicâ, și a dis și sur- arii... (3)> Rakozzi om tînăr, în bine și în multă avere, sbura cu gândul în tote părţile, a-și face ceva veste. Rakozzi şedea în capul mesei, din drâpta Stefan Vodă, din stânga Constantin Vodă ; boerii lui cu boerii amânduror f&rilor, vârstaţi; în frun- tea tuturor Kemeny Ianoș- hatmanul săă, Înghiţea Rakozzi mari și inalte gânduri cum S'ar videa Crai peste Crai și Domn peste Domni... dar tte acesta pritea Turcii cu coda ochiului, aceste tovirășii a țărilor acestora (£). 

Intoreendu-se biruitor de la Suc6va, (iheorghiţă Stefan Vodă descălecă la Roman la Episcopie (5) şi serise cărți din partea fErci și din partea sa la Portă, prin Stamati postelnicul, cerena după obicciii, steug de domnie. Matei Basarab irimete sultanului 20,000 de galbeni pentru a căpăta lui (Gheorghiţă Stefan Vodă investilura (5). Porta recunâsce de Domn Moldovei pe (ihcor- ghiță Stefan, şi-i trimete la Roman, (1654) printrun îna- 

(1) L. V. Rusu, Compendiu de istoria Transilvaniel. pag. 328. (2) Cronicarir noştri seria tot-d'auna : Praora. (Letop. Mold. tom 1, pag. 280, 430), 
- " (3) A dice din surle, vra să dică a cânla din surle (C, Negruţţi, Scrieri tom. I pag. 151.) — Cronicarul Necula! Costin serie: «Dimitrie Cantemir sciind bine în tambur, îl chema Agil la Ospeţe pentru zicături. (Letop. Mol- dov. tom. II. pag. 99) şi aiurea : Antioh Vodă, de voe bună fâcând masă mare şi veselinduse cu toți boeri!, şi Qicend Surlarii şi trimbicerii. Letop. Moldov. tom. II, pag, 61) 

() Letop. Moldov. tom I, pag. 33, 
(5) Letop. Moldov. tom. L, pag. 323 
(6) Hammer, tom, X, pag. 336,
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dins Aga, Caftan şi steag de Domnie. Gheorghiță Stefan Voe- 
vod a stat la loman, până când f-aii venit insignele Dom- 
niei din partea Snltanului (1). De aicea el a dat o carte dom- 
n6scă de scutire lu satele Episcopici de Iluși, lusând tot iurisdicția 
şi totă judecata asupra acelor sate, în mânele Episcopului de Lluși 
Ghedeon, care îl unsese Domn.. Cartea e datată U Doman 
7162 (1654) Noembrie 8 şi subserisă: Aoy Gheorghie Stefan 
Voccodu (2). Semn al recunoscinţeă lui Gheorghiţă Stefan Vodă, 
călre Episcopia de Roman, care i-a dat ospitalitate cu tâtă. 
Curtea sa, este chrisovul săti seris din Iași, la 9 Ianuarie 1654, 
pentru nisce mori: Sub Vasilie Voovoa, târgoveţii din Roman 
Nica și Pirţa, făcuse mori pe Moldova, lângă Roman; Episco- 
pul Mitrofan, intentză proces acelor lârgoveţi, şi dovedescc, 
că după privilegiile hărizite Episcopiei, nimene afară de ca, nu 
putea poseda moră lângă târgul Romanului. Judecata lui Va- 

'silie Lupu Vodă, aii recunoscut dreptă pretenţia Episcopiei și-i 
a dat morile în stăpânire. Dar după co a câștigat, Episcopia de 
Roman, morile, Vasilie Voevod, în puterea dreptului. co credea 
că are ca Domn, luă acele moră din stăpânirea Episcopici şi 
le hărizi Monastirei sale Trir-lerarehi diu lași. Episcopia lăcu, 
până la sfârșitul Domnie ; însă când veni noul Domn Gheorghie 
Stefan, reclamă dreptul săă de posesiune asupra acelor mori. 
Pricina fu tratată în Divanul Domnesc, s'a desabropat fapte fos- 
tului Domn ca, ncdrâptă, și morile S'aii înapoiat Episcopici prin 
Chrisovul citat al lui Giheorghiţii Stefan Vodă (8. 

Din Roman, după primirea semnelor Domnesci, (iheorghiţă 
Stefan Voevod sa dus la lași, și s'a aşedat li Domnia Mol- 
dovei. Necredător in Moldoveni, judecând pole pre toți după 
sine, Cl iși alcătui unu corp de gardă personală de 400 Nemţi 
pedestri, sub Loncenski polcowicul, şi de 200 Poloni călări, 

„sub Voicecovski Căpitanul (4). Miron Costin numesce pe Voi- 
„cecovski Căpitanul mure vitâz la tote trebile câte ui fost fie- 
când, și slujitor deplin. După căderea lui (ihcorghiță Stefan 
Vodă, Căpitanul Voicecovski a rămas în 6stea (ării și a fost 
tot-d'auna unul din Căpitanii cei viteji ai Moldovei (5). Unul 

  

(1) Letop. Moldov. tom. ], pag. 325. 
(2) Melchisedek, Chron. Iluşilor, part. |, pag. 67, 
(3) Melchisedek, Chronic. Romanului și a Episcopie de Roman, tom. ], 

pag. 275—276. , 
(4) Letop. Mold. tom. 1, pag. 325. 327, 
(5) Letop. Moldove tom. 1, pag. 344.
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din acești oficeri de gardă, întimpinase pe semne, cum am vt- 

dut mai sus, din partea Domnului Moldovei Gh. Stefan, aprâpe 

de laşi, pe Ambasadorul Suediei Welling, cum ne spune Hil- 

debrand, și acâsia este: “garda care păzea porta curței Dom- 

nesci din laşi, şi care a întimpinat la întrare pe Hildebrand 

cu strigarea : Ver-da. Dar aicea trebue să mărturisim că 

și Vasilie Lupu Voevod a avut un'corp de gardă personală 

compus din Nemţi, cum dovedesc Letopiseţile țărei şi cores- 
pondenţu sa cu Kemeni Janoș, când amic când imunicul s6ii, 

pe care Vasilie Lupu îl ruga, „prin scrisorea sa datată din lași 

din 30 lunie 1647, ce i-o trimitea prin Gheorghie Stolnicuul, 

să-i trimită, pentru a-și compleeta garda sa, un număr din pe- 

destrași Nemţi (1). In acele vremi amestecate, slujitorii streini 

era o putere Domnilor, Insuși Miron Costin serie, că după re- 

staurarea. lui Vasilie Lupu și gonirea lui Cihoorghiţă Stefan din 
Moldova, prin ajutorul lui 'Limuș, Vasilie Lupa ar fi trebuit să 

se-așede cu pauza tecbilor la Impărăţie, întărindu-se cit sluji- 
tori streini, şi că așa, nime' nu ar mai fi venit asupră-i și m'ar 

fi perdut Domnia (2). Gheorghiţă Stefan Vodă ţinea şi in Su- 

ceava un corp de 200.de nemți cu poleovnicul lor (3). | 

Gheorghie Stefan Vodă, suindur -se pe iron, a compus sfa- 

tul stii din următorii bocri:'Zonușeu Rusul vel logofăt, Ste- 

fan Boul vel Vornic al ţării de jos, Vasilie Iatmau i pârcă- 

Jab Sucevei, Istrati Dubija vel Yozuie a țării de sus, Birial 

Sturzu și Ioan Habuşescul pârcălabi de Hotin, Bantăș pârcă- 

lab de Neamţii, Goe părcălab de Roman, Ilie Șaptelici Vel po- 

stelnie, Gligorie Rusul vel spătar, Jogâldea vel paharnic (4), 

Solomon Bârlădenul vel Visternic, Stamati vel Stolnic, Darie 
Rărâvâț vel Comis, Miron Buciol; vel slugiar, Miron Ciogo- 
lea vel Ciueiar, Nicolai Pusilie' Beldie Vornic de gloată, Bu- 

huș ireli logofăt, şi Dumilrașco Roşca, — cum se vede dinir'un 

chrisov din 2 Aprilie 7164 (1656) prin care: (ihoorghe $ Stefan 

(1) Letop. Moldov. tom. [, pag. 503. 304 Șincai, Chronic. Român. tom. 1 
pag. 46. 

(2) Letop. Moldov, tom. Î, paz. 807. 
(3) Letop, Moldov. t. |. pag. 827. | 
(4) Mogildea cra, cum am dis mal sus (pag. 53), unchiă a! lui Gh, 

Stefan Voevod, şi i se cuvinca păhărnicia pentru munca ce a suferit de 

la Vasilie Lupu Vodă din causa trădărer nepotului stă. — (Letop. Moldov. 
tom. ], pag. 300). ,
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Vodă întăresce fondaţiunea, donaţiunile și șe6lele de la Trey- Sfetitele din Iaşi ale lui Vasilie Lupu Voevod, și dintr'o carte a boerilor Divanului Moldovei din 30 Mai 1655 (1). 

In dilele când Gheorghie Stefan Vodă aștepta ln Roman steg de Domnie de la Sultan, patriarehul Macarie al Antiohiei, a- micul lui Vasilie Lupu Voevod, visită orașul Roman şi pe noul Domn, la 8 Noembrie 1653, și cu acâstă ocasie Pavel Arhi- diaconnl săă, nc-a lăsat câte-va noțiuni despre târgul și Epis- copia Romanului, și despre Gheorghie Stefan Vodă. Lu 13 No- embric, diua Sfântului loan Gură-de-Aur, patriarchul si Domnul cu tot poporul asista la Liturgie, Episcopul de Roman Anasta- sie III săvârșea Sânta Liturgie învestmîntat cu felonul Sântu- lui loan Gură-de-Aur, care se păstreză și aslădi în biserica 
Episcopală de la Roman. Acest felon a fost dăruit de un pa- triareh al Constantinopole, lui Stefan Vodă cel bătrân (1359), iar de acesta închinat Episcopiei de Roman (2). is 

Matci Basarab murind, a lăsat cu limbă de morte, cum am 
dis mai sus, că urmașul săi să trăâsci tot-d6-una unit cu Ra- 
kozzi Il şi cu Gheorghie Ștefan Vodă. Unirea cra bună; dar 
faple necugetate ati scos, tocmai din acestă unire, risipirea a 
tus-trei acești Domni, și ati adus cumplite valuri asupra ţări- 
lor lor. 

La 1656 (3), Gheorghe Rakozzi II Domnul Ard6lului, umplut 
de duhuri spre: mari lucruri, și îndemnat de Regele Svediei 
Carol N Ciustav, se unesce cu acesta, cu Hatmanul Cazacilor 
Bogdan Hmelnițki și en Domnitorul Prusiei Marele Elector de 
Brandeburg Fridorik Wilhelm, ca. să împărțescă Polonia. Ra- 
kozzi lrimete soli la Domnii Gheorghie Stefan și Constantin 
Basarab şi! cuprinde în acâstă alianță. Armata aliată, între 
care un corp de Cazaci sub polcovnicul Anton, un corp de 
Munteni sub Ctpitanul Odivoeanul, şi un corp de Moldoveni 
sub Grigorie Habaşescul Serdarul și Frâtița Căpitanul de Făl- 

_ (D) Veqi aceste acte în Th, Codrescu, Uricarul tom. III, pag. 279—280. . Melchisedek. Chron. Huşilor în Apendice, pag 70—173. — Th. Codrescu, - Uricar tom. VII, pag. 6-8. 
(2) Archiva istorică a României, tom, [, part. 2 pag. 87. — Melchise- dec Chronic. Romanului, tom. I, pag. 268, 269. 
(3) Letop. Moldov, tom. 1, pag. 331.
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căi (1), întră în ţara Leșasă pe la Sniatin, şi pe la Stry, și su- 
pun Cracovia și Varsavia. Aceste t0te se făcea contra voinţei 
Sultanului (2). 

Dar acâstă nebunatecă espediţie n'a isbutit, cum vom re- 
lata mai jos : aliații fură risipiţi și țările lor călcate și prăpă- | 
dite de 'Turcă, de 'Tătară și de Poloni. Sultinni măzilesce pe 
tustrcă Domnii (iheorghe Stefan, Constantin Basarab și Rakoz- 

. Înainte de a du firmanul de destituire, Vizirul IKiupeuliul 
suclipuise un alt mijloc, ca să pârdă pe tus-trei Domnii (Ghe- 
orghie Stefan, Constantin Basarab și Gh. Rakozzi: el cugela 
să puie mai întâiii pe Domnii Moldovei şa Valahiei ca să bată 
pe Rakozzi, ear apoi tot săi mazilâscă și pe aceștia. Chroni- 
curul Miron Costin dice :<Vizirul singur se gătea asupra lui 
Rakozzi, și la Domnii dintraceste două ţări (Moldova şi Va- 
lahia) trimisese (pe la sfârșitul anului 1656) poruncă pre-un 
Agă mare de la Impărăţie, anume Uzum-Ali-Bei, întrebând pre 
Domni, apucase-vor că să mârgă amânduoi asupra hui Iakozzi 
cu oști, să fucă sluji acistă Împirăţici, să se curățescă de 
faptele lor și de amestecături ce acuse cu Rulozzi? Si atunci 
span că socotise Kiupruliul să scoţi pre Vasilie Vodă din E- 
dicula, săl pnie Craii în Ardcl în locul lui Rakozzi, care po- 
roncă dacă a venit la (Gheorghiţă) Stefan Vodă aice, şi pre 
atunci purcesese Stefin Vodă la munte, să alâgă loe de Mă- 
năstire, care se chiamă Caşinul, din Răcăciuni m'ait trimis 
pre mine (Miron Costin) în ţera Muntenâscă, sfătuindu-se cu 
Constantin Voli ce răspuns vor da, viindu-le amânduror o pO- 
rundă, și la un prepus fiind amândoi la Împărăţie și amândoi 
Domnii toema întrun chip de primejdie aprope. Nu sati. a- 
pucat de acela stat Constantin Vodă cu Stefan Vodă; ce incă 
so temea să nu iasă ceva de la dânsul, să vădescă la împără- 
ție Stefan vodă, ce aii respuns: cum ar socoti Dumnealui fra- 

(1) Familia Fâtița, era uă familie de boeri vestiți în ţinutul 'Fălciului, 
"La 1662 păsim pe Ewstratie Dabija Voevod numind pe Zoiariul sei Prâ- 

tița pârcălab de Lăleiă, ca să cerceteze la faţa locului, o cerlă rezășescă, 

şi să alâgă hotarele moşiel Iachimeştir, prin cartea sa din acest an, 162 

Aprilie 29, scrisă românesce, care se păstreză în original în Archiva Sta- 

tului şi în copie la Episcopia de Iluşi (Melchisedek, Chron. Hușilor part, II, 

pag. 74. — Indice documentelor: allate în Arhiva Statului, publicat de Mi- 

nisterul Cultelor și al Instrucţiunei publice pag. 71. Bucuresci 1876), 

(2) Letop. Moldov. tom. 1, pag. 331—3833,. .
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tele nostru mai bine, așa să răspundă lut Uzum-Ali-Beiiă, și să 
ne facă scire pe acea cale să respundem și noi. Ati priceput Sto- 
fan Vodă îndată îndoila inimă a lui Constantin Vodă și meșter- 
șugul, și ati scris la Uzum-Ali-Beiă cum că el este gata să facă 
porunca Împărătâscă, unde va fi voca Vizirului, acolo va merge 
cu totă stea sa, Însă nu cra acest r&spnns din t6tă inima. 
Ear Constantin Vodă, s'a. apucat îndată de pungi să'şi tocmescă 
domnia cu bană, dieând Tureilor : că el pa sciut viclenie, nici a 
luat Domnia cu sabia sait cu oști streine, ce Vaii ales Țira după 
mortea lui Matei Vodă, și el de mare silă a lui Rakozzi și a 
lui Stefan Vodă, temându-se 'de dânșii, aii dat puţină oste. Şi 
cu de acâstă silea, să'și tocmescii domnia. Vizirul dacă ati vă- 
dut, că nu se apucă că să se sfădâscă cu lakozzi, și nu 
va face nimica cu acâsta, ai stătut asupra Domnilor, numai 
să, vie (la Adrianopoli) să sărute pola Împărăției de Domnie, 
Și SiUȘI mârgă iară la Domnii, amenințând la dineontră cu 
măzilia» (1). | 

La 1657, vine ordin la Gheorghiţă Stefan Vodă și la Con- 
stantin Vodă Basarab, de la Marele Vizir să mârgă la Andri- 
anopoli să se închine în personă Sultanului și să primâscă per- 
sonal investitura și recunoscerea lor de Domni. Dar poflirile 'Pur- 
cilor la asemenea împrejurări avea două fețe: pe de o parle 
aparența de prietenie, pe de alta sabie ascunsă. Domnii Ro- 
mâni refuză, neîncredându-se în Turci, și cunoscând ce-i a- 
șteptă la Andrianopoli. Atunci Sultanul vădend refuzul lor, îi 
destitui pe amândoi. 

Firmanul Sultanului cuprindea că «Gheorghe Siofan Vodă 
„se mazilesce, pentru că a ajutat pe Ralhozzi contra Polonică, 

șI pentru că Sultanul este încredințat că Rakozzi face parte din 
complotul ce se urzesce contra Imperiului Otoman» (2). 

În locul lui Gheoghie Stefan Vodă, Sultanul numesce Domn 
Moldovei pe Gheorghie Ghica 1, de n&m Arniiut, nepot şi Capu- 
Nehaia al lui Gheorghiţă. Stefan Vodă, și mai nainte Capu-Ke- 

„haia a lui Vasilie Lupu Vodă la Curtea Turceâscă (3). 

(1) Letop. Mold. 1, 334—335. 
(2) Des Noyers. Lettres pag. 372. — Dazovzz Xpovoypkzos în Sathas Mz- 

Gatevizi, tădrzr, tom. III, pag. 5. Veneţia 1872. 

(3) Cantemir, Descrierea Moldovei, pag. 91. — Dora d'Istria, Gli Al- 

banesi in Rumenia, pag. 6—9. Carra, Histoire de la Moldavie et de la 

Valachie, pag. 80.: Neuchatel 1781. .



dt 
Gheorghie Ghika atunci în vrâstă de 60.de ani, nu vroâa 

să primâscă domnia, și contra, vroinței sale a fost silit de Sul- 
tan să primâscă. La 7 Martie 1658 ambasadorul Germaniei Re- 
ninger raporta Imp&ratului, din Andrianopoli că «noul Domn 
al Moldovei, Georgius Ghila, este un om de aprope 60 de ani 
și a fost numit Domn fără voia sa. Ambasadorul Veneţiei din. 

„Viena raporta Dogelui la 13 Aprilie 1658 că Gheorghie Ghica 
«contra sua voglia € stato costretto ad acceptare il principato, 
ore lhanno mandato (1). Gheorghie Ghica avea o posiție mai 
bună și mai sigură în Constantinopoli, pe când Moldova că- 
duse acum înti'o stare de plâns; apoi Gh. Ghika, datorind re- 
cunoscință multă lui Vasilie Lupu Vodă, și fiind nepot lui Gh. Ste- 
fan Vodă, nu vroea să fie succesorul lor, după așa împrejurări, 
„Regele Poloniei loan Casimir dorea și recomanda Sultanului - 

să facă Domn Moldovei, din noi, pe Vasilie Lupu Voevod și 
Sultanul primise chiar, Este cunoscut că un fel de căință cu- 
prinsese pe 'Lurci, pentru resturnarea. lui Vasilie Lupu Vodă. 
Vizirul Kiupruliul, când numea Domn pe Gh. Ghica, cugeta să 
numâscă pe Vasilie Lupu, cum scrie Secretarul Reginei 'Po- 
loniei, dar a trebuit să numâscă mai întâi pe Ghica, pregă- 
tind Domnia pentru Vasilie Lupu. După Gh. Ghica, Vasilie Lupu 
simțindu-se slab, se rugă să fie Domn fiul săi Stefănucă Vodă, 
ear la 1659 când acesta era Domn Moldovei (după dorința ta- 
tălui săi), Sultanul vroea ear să puie Domn pe Vasilie Lupu, 
căci se dovedise că Stefiinucă Vodă, nu era om serios, ci, cum 
dice Chronicarul Ioan Neculcea, domn tînăr, desmerdat şi î- 
nimos... de multe ori cână eșea cu boerii la primblare, punea 
de lua fvâele din capetele cailor boerilor, și da în cai să fugă 
de cădea boerii jos, de'și sfărma capetele, în cât se îngriijise 
a mai merge cu dânsul; apol vrând întrun rând să seâtă 
fumărit pe ţ6ră câte şase orți de casă, Toma Vornicul cel mare 
și Iordachi Visternicul, Cantacusinesci, se opunea ; ear Stefăniţă 
Vodă îndată se mâniă, în Sfat, şi scoțând hamgerul se repedi 
să dee într'Enșii, și că ati fugit afară... Ioan Neculcea dice : «Au- 
dind aceste fapte rele Vasilie Vodă tată-săii, la "Țarigrad, nu” 
părea bine, și! scriea de multe ori să se lase; și de nu ar fi 
murit Vasilie Lupu Vodă, era numai de cât să'l scotă din 

(1) Apud Dora d'Istria, GIi Albanesi in Rumenia, pag. ii etc. not; 2.4.



Domnie pre fiul săi, să vie cl Domn în Moldova, căi cunoscâă 
că nu va procopsi fiul săă în Domnie (1). 

Miron Costin observă: Zocmai pre vremea aceia i'aii venit 
mazilia lui Gheorghie Stefan Vodă, pră ce vreme aii scos şi cl 
pre Vasilie Vodă din scaun», adecă niai nainte de Paști cu 
o săptămână, adecă «cirea finem Mensis Martii 1657, — dice 
istoricul Ungur Katona (2). i 

Îndată ce Gheorghie Ghika Voevod primi st6gul Domnici şi 
ocupă tronul Moldovei, aducându-și aminte de binele, de iubirea 
și de cinstea care le aii avut de la Vașilie Lupu Vodă, căci 
Vasilie Lupu Va făcut întâiti Iapi-Kihate Ii Țarigrad și Vornic 
mare în Moldova (3), aii eliberat şi a beimis pe Domna lui 
Vasilie Lupu şi pe fiul săi Stefan Vodă, la "Țarigrad. 

Eliberarea Dâmnei și a fiului lui Vasilie Lupu Vodă, s'aii da- 
torit și prieteșugului ce Marele Vizir Kiupruliu avea către el. 
Când Gh. Ghika Vodă se presintă înaintea. sa, în ajunul ple- 
cărci sale spre Moldova, Vizirul Pa întrebat: unde sc află 
Domna și fiul lui Vasilie Vodă? Georghic "Ghika a răspuns: 
în Moldova; Vizivul replică hotăritor: Îndată co veci ajunge în 
Moldova săi trimeţi aică la Stambul (4). i | 

Vasilie Vodă era încă închis la Edicula ;, și Domna sa, era 
slobodă a merge ori când vroia, ca să'l vadă. Pe Ștefăniță 
Vodă Ta dat tată-săii Vasilie Lupu la cate la prieteni, și fă- 
cendu-se voinie mergea câte cu un Lăvaș la: Vizirul Kipruli, de 
la tată-săă Valilie Vodă, pentru nevoile sale. Când la v&- 
dut vizirul, a gis: «fecior voinic are Vasilie Vodă,» şi din 
acel moment tronnl Moldovei cra asigurat lui Stefiinucă Vodă. 

(1) Letop, Molăov. tom. 1, pag. 209, cap. 38, 39, 10, Pierre des Noyers, 
letires. . ! 

2) Letop. Moldov. 1, 334, 986. — tbrozevos, Iscng, Azerlas II, 113, 414.— 
Letop. Moldov. tom. I, pag. 337. — Șincai, IL. 72. =. Stephan. Katona, 
Historia Critica Regum IIngariae tom. XIV, ordine XĂXIII, pag. 38. Bu- 
dae 1804, — Se păstrâză un Chrisov de la Gheorghiţa Stefan Vodă dat 
din lași la 5 Februarie 1657 pentru o moşie din valea Corabica din ți- nutul Cernăuţilor, a lui Pelin Visternicul Şi alţi (Arclriv. Istor. a Român. 
tom. ÎI, pag. 236); şi un Chrisov din 8 Martie 1657, întăritor hirotoniei 
făcute de Mitropolitul şi Episcopi! Moldovei în Iași, a lut Lazar Barano- 
wiez în demnitatea de Episcop al Cernigonului (Archie. ist. a Român. I, part. |, pag. 66). Acestea trebue să fie dacă nu ultimele, dar aprope ul- timele acte Doinnesci date de Gheorghiţă Stefan Voevod. 

(3) I&n Neculce, Letop. Mold. tom. II, pag. 208, 8 87. 
(4) Raisagioy Dama Xzovoyeăzos apud Sathas III, 5, 
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Marele Vizir Kiupruli, prietenul hui Vasilie Lupu, aștepta nu- 
mai timp. (1) Căderea, lui Gheorghiţă Stefan Voevod, a cărui 
și viața era amenințată, căci Vizirul căuta să'i tae capul, umplu 
de speranţă pe Vasilie: Lupu. Ambasadorul Reniger raporta ba- 
ronului de Sehwarzerihorn, la 13 Februarie 1658, că «Vasilie 
Impu Vodă are mark! speranțe de restaurare». Enicerii cuprinși 
de dragoste pentru bărbăţia lui Vasilie Lupu, îl favorisa în se- 
cret; iar pe acei cari nu era bine dispuși pentru el, Vasilie 
Vodăi îi atrăgea, prin | fă găduinţi de bani. Aceste deslușiri le a- 
dunăm dintr'un răpolet din partea Ambasadorului Veneţian, către 
Dozele, din 1 Martie 1658. Porta însă nu se înevedea în Va- 
sile Lupu, și se temea de el, căci Vasilie Lupu susţinut acum 
de Polonia, de Cazaci și de Veneţia, putea să device stăpân 
nemărginit a Moldovei; vechile relaţii ale lui Vasilie Lupu cu 
Hegele Ion Casimir /și cu vestitul ITatman Bogdan Chmielnisky, 
lăsase în mintea '“Iareilor, urme vii, în cât ei, de şi avea lotă 
plăcerea, pentru Vasilie Vodă, dar se temea de el, cum ne în- 
credințeză raporturile Ambasadorilor Veneţiei din 1 și 14 Mar- 
tie 1658 (9). 

Sultanul destitue și pe Rakozzi II (3). Constantin Basarab, 
Domnul Valahiei, se mazilesce la 6 Ianuarie 1658 (4); în locul 
stii, Sultanul numise, Domn Valahiei, la sfivșitul lui Marie 
1657, pe Mihail VI Radul, cunoscut mai bine sub numele de 
Mihnea Voevod III (5). Acest Mihnea Voevod, crescut în Con- 
stantinopoli icoghan al lui Canaan-pașa, trecea de pogoritor 
din Domnii Valahiei, el era însă feciorul lui Eni surdul lă- 
cătușul, de naţiomalitate Grec, și singurul stă titlu la Domnie, 
a fost cunoscința limbelor Arabă, 'Tureâscă şi Persană, și 

"figura sa frumosi și măreţă. În faţa acestui om fără de nici 
un merit, în faţa acestui îcoglun, era sorții să fugă din patria 
șa, şi de la troţul săii strămoșesc, cea de pe urmă odraslă a 
Basarabilor! (6) |Chronicele turcesci numesc pe Mihnea Vodă 
Cioban-bei (7). | 

(1) Letop, Mold: tom I, Pag. 348. 
(2) Apud Dora d'lstria, '0p. “laua. pag 14. 15. 
(3) Şincai, tom. [III, pag. 72. 
(+) Istor. ţăret Fiomânesel, MS. din Chişinăii, tom. II, pag. 110. 
(9) Șincai, III, 72. —Fotino. II, 203. —Katona Histor. Reg. Ungar. XIV. 38. 
(0) Vaillant, La Romanie Ii, 59.—lIstor, 'Țărer Românesc, “MS, găsit în - Chişinău publicat 'de A. Creţescu, tom. ÎI, pag. 111. Bucuresel 1859. 
(7) Ratoagtov Azasbv=e Ăgovoțpăzos, În Sathas Mo Sătovzr, fretodrzr, tom. III 

pag. 5. Veneţia 1672. tă
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Vornicul Ioan Neculcea, ne urută [iica îndrăsnăţă şi hotărilore 
2 lui Cheorshiţă Stefan Vodă, dicând că cîntr'o di, când ora nu- 
iti bocr, murindu-ă jupânâsa cca d'intâiti şi aflându-se văduvoiă, 
intelnind o jupândsă serucă, dar tinără și frumâsă, u-nume 
Suflu din nâmul Doeseilor (Sufla Boul), ai timpinato pe. 
din mergând cu rădvanul (1) la lași, și aă poprit rădvanu 
cu sili. și sai suiL fără de voie în rădvan, şi ai întors răd- 
vanul la casa lui, şi pro-urmă aă primit şi ca, și stati cununat 
cu dânsul, și ati ajuns de at fost și Domnă; dar mai tării 
el o ULisc, umblând prin ţ&ră străine, şi ati trimis'o în (eră 
aice, până a nu muri cl, și el Şi-a luat o slujnică țiitore dintre 
acele țări streine» (9). Domnu. Sufte i trăit în Moldova multă 
vreme, după mortea lui (ihcorghiţă Stefun Vodă. O carle-a 
că, din 4 Alartie 1657, închină sântului Mormânt, mănăstirez 
Bistriţa din ţinutul Neamţului, unde moșii şi strămoșii ci că 
fost celitori (3). - 

Pianul de Aleppo, ne da?o trăsătură despre caracterul lui 
Gheorghiţă Stefan Voevod : < (rhcorghiții Stefan Vodă, este de, 
0 sgăreenie (avariţie) nemărginită (0). i o 

Strângea bani peste bani Dicţit Domni Români pentru pă- 

(1) Rădean în limba vchie românescă vra să dică trăsură mare, des- 
chisă. fără arcuri, ceia ce franțuzesce se dice coche, car nemţesee bie, 
Sutide. Acest cuvânt este de origine eu:at latinesc: la Romani se dicea, 
rheda o trăsură mare cu patru TOȚI şi cu seaune, în care încăpea o fa- 
milie întregă, şi care se întrebuința de Romani atât în târguri cât şi la 
(eră; aceslă trăsură şi numele cf era de origină Galică (Isidor. Origin XX, 12. — Juvenal. Il. 10. — Mart, [IL 47, 9. — Cicer, Mil. 20, - ad Attie” 
VI, 1; V, 17. — Sueton. Jul. 57. apud Anthony Rich, Dictionnaire des an- 
tiquites Romaines et Greeques. traduct. M, Cherucl, pag. 3535. Paris 1878, 
—Vei şi Lexicon Românese-Lătinese-Ungrirese-Nemţe se, pag. d79. Buda 
1525). Letopisiţele notre vorbese de cincl elitiri de trăsuri în vechime, „răddean (Let, ÎL, 206). feagăn care era pe arcuri sati resâre (Let, 1; 16%) 
carâtă, lrăsură închisă :Letop. 1, 255, hinteiă, adecă droşcă, buteă (ver 
poesia populară Oprişan, în Informaţiunile din Bucuresel, an, II, Nr, 221 
din 26 Martie 1871), și leftica, tot .un fel de calâscă (Letop. II, 179, 1. 96) 
care “ȘI trage «de sigur numele de la latinescul Zectieu. 

(2) Letop. Moldov. tom. II. pag 206, 
(3) Uricar. tom. Y, pag. 230, tom. VII, pag. 120. Mănăstirea Bistriţ 

are de ctitor întru început pe Alzxandru cel bun, cure exte îng opat în 
arca mănăstire (Letop. Moldav. tom. |. pag. 1053). 

(£) Archiv. Istor. a Român. |, pari. |. pag. 56. Vedi o trăsătură despre * 
avariția lut Gheorghiţă Stefan Vodă şi în loan Neeulcea, Letop. Moldov, , 
tom. ÎI, pag. 206, $ al. 7 

- 
4
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gâniă turci. şi pentru dile negre de mazilie... căci la Ture 
bani! era ioț:- fără bani nici putea ajunge la Domnie, nici 
se putea” ținea în. scaun, 0 dată ajunşi. Nu numai tu Sultani, 
nu numal la Harem, nu numai la Vizir şi la tote Agalele și 
Pașalele, trebuea' dăți bani fără contenire, dar şi la tote ce- 
remoniile Curţii Saltanilor, și la tote Șah-zadelele lor. Când 
Sultanii făcea Sunnât, adecă tăerea împrejur copiilor lor, cel 
mai de pre urmă demnitar din Imperiii, trebuia să-f trimită 
daruri după puterea sa. Când sultanul Mehmed IV aii făcut 
sunnet copiilor săi, Domnul Moldovei de atunci, X-a trimis 
daruri 40 de pungi de aspri, două blane de samur, două blane 
de vulpe, 100 coţi de stofă aurită și două mătănii de diamante 
costând fie-care grăunte 15 pungi !!!. (1) Eva forte răii dacă 
nu se du aceste daruri. Ministrul Franţiei de la Haye, pentru 
că a zăbâvit numai cu câte-va dile de a da marelui Vizir 
Kiupruli, darul ce se obicinuia, fu pus în închisore împreună 
cu fiul sii, care cu câte vu dile mai nainte ati fost bătut cu 
vergi. (2). La 1643 Sultanul n'a vroit să primâscă pe amba- 
sadorul Împăratului Germaniei, până când nu i-ar fi promis că 
va plăti în fie-care un câte una sută mii de vichedales, sub cuvint 
de dar. Contimporanul du Meseray serie : En 1643 le grand 
Seigneur refusa de recevoir TAmbassadeur de 'Empereur, jus- 
quă ce qu'on luy eust accorde de lui payer tous les ans 
cent mille richedales, sous le nom de present, non pas de tii- 
but. L'Empereur rejelta cette honteuse condition : mais il luy 
fit une priere plus honteuse, luy demandant secours contre les 
Susdois, fortifiant sa demande par la promâsse d'une grande 
somme d'argent. (3); 

Cronicarul Ion Neculcea, scrie că «Gheorghe Stefan Vodă, 
după ce ai eșit din Domnie, s'a dus în ţâra Ungurescă, a 
umblat prin multe părți de loc, ca să i se dea oste de invasie 
să recapete Domnia Moldovei. El a umblat rugându-se pe la 
Neniţi, pe la Poloni, pe lu Musecală, pe la Svedi, și a dăruit 
Impăratului Moschicese: o cruce ferecată cu aur şi cu pie- 
tre scumpe, care costa Patru sute de pungi de bani (4) ca să-ă 

("Ada Ko, Viaăsuz, ză usca tv oav pag. 719. 
(2) rază, Bute, 3 Kunvzezievbunoaa. tom. II, pag. 432. 
(3) Du Meseray, IHistoire des Tures, tom. IL pag. 170-171. Paris 1630. 
(4) 1 pungă =500 lel; 400 pungi =200,000, valâre colosală pentru a- 

tunci, equivalând cu aprâpe una sută mii de gălbeuă !
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dea coste să vie iar în Moldova; dar Țarul Ta tot purtat cu vorbe și nu i-a mai dat 6sle, până ce i sa și timplat de « murit acolo la Dloscă, și pre urmă ti-a adus dsele lui în dloldora, în Mănăstirea lg Caşinu de Pai îngropat» (1). Ion Neculcea se înșală despre locul unde a murit Gheorghie Ste- fan Voevod; el n călătorit întradevăr la Moscva; dar în'a murit în părțile "Țarului Moscvei, ci în Pomerania, în vechiul Castel din Stetin, și la vechiul stă aliat Degele Sredică, 

Pe lingă bogăţiile sale în moșii, în bani, și altele, Gheorghie 
Stetan Vodă avea bijuterii vestite. Afară de cele co le amane- 
tase în fuga sa, unui jidan anume Ivenkel, la Viena, afară 
de crucea ce a dăruito arului, el a vendut Eleetorelui de 
Brandeburg Friderik Wilhelm un 'diimant care singur cumpă- 
nea Î1!/, carate, pentru 4000 de taleri, dar care valora mult 

„mai mult (2). Soţia sui amanta sa, Stefana Mihailova, avea de 
la el bijuterii de mare preţ. Lu 23 August 1665, ea se împtru-, 
mută cu 1800 imperiali (mille oetingenta imperiales) de lu Prin- 
cipele Elector Friderik Wilhelm, puindu-i amanet o cruce îm- 
podobită cu diamante și cu smaragde (3). 

Miron Costin serie că Ciheorghiţă Stefan când a fost gonit 
din Domnia - Moldovei. ducea cu cl mai multe care pline de 
bogății (4). . | 

„ Părăsind Moldova cuprinsă de foc și de sabie din pricina 
sa, Gheorghiţă Ștefan Vodă socoti să mar core vechiul stă 
meșteșug, ci să redobândâscă Domnia. Luând din noii 6ste de 
la Rakozzi, care se opunea încă Tureilor, şi adunând omeni 
cu bani, calcă Moldova. ca să răstorne pe tiheorghie Ghica- 
Vodă; dar Gihica, prinqând de veste, strînge oștile sale cele mai 
alese, și trimete pe fiul săă (iligoraș, de-i iese înainte la 'Târgu- : 
frumos, la Strunga, unde având biătac, a birait pe Ciheorgzhiţă 

“Stelan Vodă, de Pa dăduit iarăși în Ardeal. La Strunaa, Gli- 
goraș (ihica,. rădică o movilă mare pe locul de luptă, în amin- 
tirea biruinţei sale, care movilă se vede și astă-Qi în fața sta- 
bilimentului de băi de li Strunga. După acestă catastrofă, 
Gheorghiţă Stefan Vodă, n'aii mai stat prin Transilvania, fiind 

(1) Letop. Moldov. tom. II, pag. 207. | 
(2) Archir. din Berlin, în A. Papiii Ilarian, Thesaur de morumente isto- 

rice pentru România, tom. III, pag. 93, 94. 
(3) Id. ibid. pag. 86—87. 

„ (4) Letop. Moldov.
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că vedea apropiata cădere a lui Rakozzi, și. fiind ruşinat că 
A fost bătut la Strunga, EI fugi în Polonia, de acoio la Moxeva 
și prin alte ţări, cu mare giiiă, căcă teribilul Vizir Kiupruli 

„Pașa, dorea tare mult să aăbă capul lui Gheorghiţă Stefan Vodă, 
cum dice Reninger Ambasadorul Gernnici întrun raport al 
săi către Impăratul, din 7 Martie 1658 (1). Dar pe Domna sa 
Safta, ajungend în Polonia, a trimis'o. înapoi la Moldova la 
casele ei, pentru că o mut iubea (2). De atunci na mai 
vădul Gheorghie Stefan Vodă, în tătă ziaţa sa, Jjoldora (3). A- 
cestea se petrecea în cursul anului. 1658 (4). 

Rukozzi II, săturându se de Gheorghie Stef Vodă, a eer- 
cal în anul următor când lot se bătea încă cu Turcii pentru 
tronul 'Trunsilvaniei, să trimilă pe mazilitul Constantin Pasarul 
Voevod, ca să calee Moldova și să puie măna pe Domnie ri- 
sipind pe Gheorghie Ghica Vodă. Constantin Basarab. ajunge 
la lași, în iua de 15 Seplenibrie 1659; Vodă Ghica se trage 
la Tighina, (Render) dar de acolo se întrec cu Hanul 'Tuta- 
rilor, itră în laşi cu o armată de 20,000 de "Tătar, și bule 
de stinge pe Constantin Basarab, omorându-i 2,000 de omieni. 
Constantin Vodă fuge și scapă în Transilvania, adună 0 oste 
nouă cu ajutorul lui Rakozzi, intră în Valachia, şi se uședă 
in Bucurescă, dar audind că o armată mare de “Turci, de "1î- 
lari și de Moldoveni vine asupra lui, se iragc în Transilvania 
și de acolo fuge în țâra Ciizăcescă, de unde, peste puțin, stein- 
rend oste Căzăcescă trece Nistrul la Soroca și calcă iarăşi 
Moldova. Acum donmea în Mollora Stefăniță Voevod, fiul lui 
Vasilie Lupu. Sultanul mutase po (iheorzhie Ghica din dom. 
nia Moldovei la domnia Valachici, căci nemernieul Milne 
Vodă fugise, iar în locul stii pusese Domn Moldovei pe fiul lui 

"Vasile Lupu în Noembrie 1659. La incepul. Constantin PBasa- 
vab en Cazacii săi, bate stea Moldovei, căci unii din Căpi- 
tanii lui Slefăniță Vodă era ment firă crieri, dice ehron:cu- 
rul, precum Catargiul, Grigore paharnicul și Mihalcea Hâncul 
Hatmanul; dar în sfârșit Stefăniţă Voevod sdrobesee pe Con- 
stantin Basarab și 71 risipesce, Constantin Vodă abea scapă viii 
fuge cu Casacii S6i, trece Nistrul la Movilă, vnle ai av 

  

ut 

(1) Apud Dora Wistria, op. laud. pag. [+ ct not, %, (2) Şincai, JI. 73 -74. Fotino II, 201, 
(3) Miron Costin, Letop. Moldov. 1, 3338, 339. 
(4) Letop. Moldov. 1, 311.
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“mare nevoe și primejdie de la Cazaci care-şi cerea lefele, și de aici scapă în Polonia, de unde nu sai mat întors în țară (1). Vitâzul Rakozzi 1, bătut de istov lu Cluj, unde capătă o ană grea în cap, fuse în Urbea Mare şi muri acolo la 8 lu- lie 1660, în vârstă de 39 de ani?) * 
La 1854, ne sătatul A. Papiii Ilarian, descoperi în arhivul Statului de la Berlin 30 bucăţi documente, care îndeplinese viaţa „ui Gheorghiţă Stefan Voevod, «lupă plecarea sa din Moldova. 

Din acezic sa lămurit că a treia sa soţie suit amantă, se “nu 
mea Stefania Mihuilova și că el] na muri la Moskra, 'enm 
-crede chronicarul Necnleca, ei la Stctin în Pomesania. Din a- 
cele documente, se dovedi că Ghcorahie Stefin Vodă u eă- 
lătorit prin multe părţi de lume, și anume pe la Principii și 

"“Regii pe cari ajulându-ă o-dinioră își perdu tronul, -— eerzind 
oră ajutor ca să se intorcă iarăși în Moldova, oră cel puţin 
mijloce spre ași putea susținea viața, Dintre toți acești Prin- 
civă, rumal unul se vede a nul fi părăsit. până la cca de pre 
urmă miscric și până în ora morții; și acesta crai marele E- 
lector de Brandehurg. Frederik Wilhelm, numit marele elector, 
e uuul din ccă nui iluștri Principi din cusa brandeburgică. 
Domni de lu 1640 până la 1688, Il puse cele întită temelii ale 
puterei și mărirei cască sale, Mar înteiiă Svedii, apoi Polouii, 
îi recunosenură suveranitil ca asupra Prusiei, EL întemeiă armata 
permanentă, reorgzanisă :financele, primi pe Iluzhenoți, înaîntă 
agricultura, industria, si comereiul, și cu deosebire iubia artele 
și seciinţele, - 

La 1662 (iheorshiţă Stefan Vodă întreprinde 0 călătosie la 
Moseva. la 5 Septembrie trecând prin Viena, împrumută. de 
la jidovul Frinkel dece mii taleri amanetându-i Pentru acestă 
sumă, scule în valore de șase-deci mii taleri. Pe la 23 Sep- 

= tembre ajnnue în staturile Electorelui de Brandeburg, cu care 
pe la 1657, fiind încă Domn în Moldova, se afla în cea mai pric - 
tenâscă corespondenţă în causa espedițici asupra Poloniei. E- 
lectorele îl primesce en multă ospitalitate. Peste duoi ani, în 
vara anului 1664 1 vedem, pe Gheorghiţă Stefan Voevod, în- 

(1) Letop. Moldov. tom. [, pag. 350—352. Archiva Istorică a Românie!, 
tom, II, pag. 80, — A. 'Treb, Lanrian, Elemente de istoria Românilor, 
pag. 103—105. | 

(2) Rusu, Compendiii de Istoria Transilvaniei, pag. 321.— Miron Costin, 
Letop. Moldoy, tom. 1, pag, 332—354, . 

= -
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tors de la Moseva fără de nici o ispravă. El se așeqă în Stetin 
în Pomerania, sub protecţia regelui Svedici, de lu care primea 
un ajutor de două mii taleri pe an, De nică din Slelin, cores- 
punde cu cleelorele care "1 mângâe și 7] ajută în eziliul săii cu- 
o rară delicateţă și ospitalitate, In anul 1665 călătoresce la Re. 

„gele Svedici, pe care *] ajutase în resbelul asupra Poloniei. 
Șase luni (;heorghiţă Stefan Voevod peirece | Stocholma, și 
se intoree iar la Stetin, cu făgăduințe deșarte și fără de nică 
un ajutor real; amărât în suflet, lipsit de bani și de mijlocele 
vieței, disperat. de viitor, părăsit până și de secretarii săi, bolnav 
de podagră, recurge tot la graţia și umanitatea Electorelui, 
care, din parie-i, intru adevăr, nu lipsesce a'l ajuta cu tote cele 
trebuitore pentru susținerea cască, împrumutându'l și cu ban 
şi mângâindu'l de a pururea cu speranța in viilor. “Tot ast-fel 
de viață amărâtă duce Gheorghie Stefan în Stetin, luptându-se 
neîncetat cu miseria și bola, până la începutul anului 1668 
când începe să presimţă în serisorile ce trimetea Electorelui a- 
propiarea orci fatale. In fine la una Februarie 1668, Stefania 
Mihailova care se subserie Principesa și rădura a li Ghcor- 
ghic Stefan, însciințeză pe Electorele, că prea iubitul ei bărbut 
a tecul din acestă viață în cea vecinică, rugându'l să bine- 
voiască a-X acorda voie liberă dea tvece prin staturile sale ș. 
a transporta cu siguranţă trupul veposatuliti în patria sa. Elee- 
lorele *i încuviințeză cererea pe lângă o serisore afectuosă, 
dându'i vas, și ordonând tuturor gubernatorilor și dregătorilor 

sti, ca să-i dea și să X înlesnâscă fără de nici o plată tote mij- 
lâcele de transport și tote proviziile ivehuitore, pre veri unde 
va lrece prin staturile zale. 

„ Urmâză apoi o serisore a lui (Gheorghie Ghica Domnul Va- 
lahici, din 12 Aprilie 1668, prin care Vodă (ihica scrie unui 
amic al săi, care se ull în serviciul Principelui Elector de Bran 
deburg, că a alla cn durere la Viena, de la Andrea Neu- 
manu, Heședinlele ucestui Principe Elector lângă Curtea de 
Viena, dezpre morlea lui (iheorghie Stefan Vodă ; că după le- 
gile, constituţiunile şi ohieciuvule Moldovei și ale Valahiei (Mol- 
daviae el Valachiac loges, constilutiones et consuetudines) mu- 
rind un Domn, Icrarile ce se țin de Curtea luă, precum 
odore și alte de asemenea, nu tree la fraţi şi la rude, ei iime- 

„dial la Domnii succesori consângeni ; că Stefania Mihailova, disa 
soție a lui Gheorghiţă Stefan, nu-i eru soție legitimă, că- ea
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“se alla în casa Domnei lui Gheorghie Stefan ca servă, fiind : 
rescumpărată de cu (cujus fuit redemptum mancipium), şi că 
prin urinare, după legi, nu-i pote fi moștenitore, iar adevă- 
rata soţie nu ce acolo de față; că Domna lui Grigorie (ihica 
AMaria Turzuna Ghicu (î) se alla lu Viena cu el, și după legi, 
ca intră in moştenire, și că i se cuvin sculele care aii fost a 
Principilor antecesori. (ihica-Vodă împuternicosce pe amicul 
săi să mergă la Stetin, să sizileze (6tă averea lui (iheorghiţă 
Stefan Vodă, şi să-i trimită copie adeverită de pe testamen- 

“tul săi, iar pe Stefania Mihailova s'o sfătuâscă ca părinte, ca 
mind cu ea corpul reposatului, să “se întorcă în Moldova cu 
t6tă familia şi cu servitorii; şi dacă! nu: va vroi să. intre în 
Moldova, să rămâie cu onor pe lângă Domna lut Vodă Ghica 
care 0 va ţinea ca pre.0 soră, şi la timp, el, Qhicu-Vodă, îi 
făgăduesce, cu voca lui Dumnedeii și cu învoirea ei, s'o a- 
şede în căsătorie bună și cinstită, și că-i va da şi parte din 
lucruri; altmintrelea, dacă.ea se va potrivi după capul și în- 
chipuirile ei, ori după amăgirile altora, să scie că el are so 
urmărescă ori unde va fi, și că în asemene cas, cl (Ghica), 
speră în -dreptalea Prineipilor Chreștini. 

Ac6sta este cuprinderea documentelor găsite în Arhivul Sta- 
tului din Berlin, de A. Papiii Ilarian (2), 

Grigorie (ihica Vodă, de la care vine acâstă scrisore, este 
Domnul Valahici care a domnit la 1660, şi care la 1664 a 
mers în Ungaria cu stea sa, unde a mers și Domnul Mol- 
dovei Eustratie Dabija cu a sa, și lanul Crimeii, în ajutorul 
Tureilor, dar unde că cu toţii aii fost bătuţi de Nemţi. După 
acestă învingere, (Ghica Vodă, temându-se de mânia Sultanu- 
lui, se întorse repede în Valahia, luă pe Domna, copii şi a- 
verea sa, și fugi în Transilvania, apoi a stat la Vina, şi 
de aice a trecut în Veneţia. Acest Grigorie Ghica, a mai 

"domnit în Valahia la 1672 (3). 

(1) Sturza spătarul fratele Dâmnet lut Grigorie Vodă Ghica (Letop. Mol- 
dov. tom. III, pag. 134). Dâmna lu! Grigorie Ghica-Vodă, era fata Sturzii 
Pornicului nepolă lul Cheorghiţă Stefan Vodă (Letop..Moldov. tom. |, 
pag. 337). «Grigorie Ghica Vodă feciorul lur Gheorghie Ghica Vodă, aii 
avut Domnă din bun nm din Sturzeşii: pe Dmua Maria fata lu! Ma= 
tieş Sturza, Visternicul din Moldova». (Letop. Moldov. tora. III, pag. 148), 

(2) A. Papiu Ilarian, Thesaur de monumente istorice pentru Românie. 
tom. ii, pag. 73—10£. Bucureşti 1864. ' 

(8) «Drozzwvos “Isop. Daxias tom. III, pag 216 231. 245. Ss
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- În arhivul Statului din Berlin osistă și o relație, adecă un 
memorii, din partea lui Neumann, ministru rezident al Elec-. 
torelui de Brandeburg lângă Curtea din Viena, din care se 
vede că după judecati urmată, moștenirea lui Giheorghiţă Ste- 
fan Vodă, a fost dată lui Grigorie (ihica Vodă, dovedindu-se 
că Ștefanu Mihailova nu ora soție logilimă a lui (Ghoorghiţă 
Stefan Vodă. Acâstă relaţie pe care A. Papiă Harian na v&- 
dul-o, o găsi Principesa Elena Kolţof-Masalsky, născută Cihica (1). 

Nu scimn dacă Stefana Mihailova, care mai nainte de jule- 
cala urmată, se întitula : Stefana Iihuiloca, Clarissimi Mol- 
duriae Priucipis relictu vidua ac Priucipessa (9), sa mii în- 
tors în Moldova; nu seim cine a fost ca, şi nică scim cine și 
când a adus și a îngropat în Mănăstirea Cașinu, osele Ini 
(ihooeghiţă Stefan Voovod. La 11 Februarie 1658, Principele 
Elcelor de Brandeburg, a dat pas pentru cai de postă, pro- 
visiune şi mâncare, Principosci de Moldavia, care petrecea în 
patria sa, trupul răposatului ci Domn: Pass auf Vorspan Tut- 
ter und Mah] fiir die Tiărstin con Moldau scelehe Ihres Ilerru 
Leiche în Iv Vaterland fiihvct; dar se vede-o serisre din 
22 Pebruarie 1688 de la Stefania Mihailova, către Principele 
Elector, jălnind că după mortea lui (heorghie Stefan Vodă, 
româind sinaură și văduvă, este neroită « sta âncă aice în Sie- 
tin din causa multelor datorii, si za seie cum se ta transporta 
în patrie trupul reposutului ; că a allat că un anume Maria- 
DOVICZ ave să seqnostroze clenodiele roposainlui Principe (3). 
Se mai vede-apoi că-l 72 Aprilie 1665, corpul reposa- 
tului Domn Gheorghiţă Stefan. nu pornise încă din Ste- 
tin, căci .Cirigoric. Ghica Vodă seriea cum am vădul mai sus, 
sub acea dată, din Viena; amicului s6ui, Reședintelui Prinei- 
pelui Elector de Brandeburg de lângă Curtea din Viena, care 
era acum la Stetin, să sfâtnâscă pe Stofana Mihailova şi so 
îndemne că luând cu sine trupul veposutului să se între în 
pulrie cu LOlă familia și servitorii ete. ete, (4). Cine a tuluz 
dar de la Stetin, și când, și a îngropat în Biserica Monăsti- 
tei Caşinu: corpul lut (iheorzhiţă Stefan Vodă, cum dice Chro- 

“ (1) Dora d'lstria, Gli Albanesi in. Rumenia, pag. Il. Firenze 1873. 
sz Act, din archiv. Berlin. apud Papiă Marian ap. laud. T UL pag. 99—100. 
(3) Arhiv, Beliu. apud Pepit Op. laud. ibid, pâg. 101. 
46) Arhiv. Berlin, apud Papiă, ubi_supra Ii, 101—104.
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nicarul Ioan Neculce, eave era: Mare Vornic de țara de sus în 
Moldova ? (1). 

Am cercetat la Monăstireza Cașinu și prin bisorică şi pe afară 
dar nam dat de nici o inscripție, limuritore că acolo ar fi 6- 
sele lui (iheorshiţă Stefan-Voevodul. Dar locuitori bătrână din 
sutul Casinu, pată încredințat că la 1805, când stati reparat 
biserica de Isaia Izumenul, în nănnteu ci sta găsit sub zid în, 
partea stinză, înt”o criplă un sceriii, și că acela cra sccriul 
Domnului (Gheorghiţă Stefan ; cripla se cunosce Și axtă-di, 

În esiliul săi, casa sâii curtea luă Gheorghiţă Stefan Vodă, 
se alcătuia din Zeromonuhul Antonie, cate ora și «cerelar al 
săi pentru limba. românescă (2), din Iacob Iursanyi, secreta- 
rul «6 pentru limbele Nemţâscă și Latineseă și Magistru Ca- 
sc Domnezei (3), de Colonelul Alezravdru Tuliă Torquato, buron 
de Frangipani cuie și cumnat al lui (ihcorghe Ștefun Voe- 
vod (4), de Colonelul Constantin Nucolosilz, și de bocrul Ces- 
pur Ilidi (5). Se vede că (iheorghie Stefan Vodă a mai avut 
0 soră, pe care o luase de soție baronul Iuliă Torquato. Vom 
vedea mai jos că Gh. Stefan Vodă, înt'o scrisore din Ja- 
nuarie 1665, către Regele Francici Ludovic al XIV, numesce pe 
acest cumnat al săi : ilustra și mare bărbat, amic şi cumnat 
al săi preu-iubit, Alexandra Iuliă Torquato buron din fumilia 
Prangipani, preşedinte Consiliului Velie și Colonel. 

Trangipani cra 0 familie mare romună, vestită în secol XII 
și XIII. După Chronicele italiane poporul Romei ai dat unui 
suitor al acestor familii numele de Frungepuni, spre vecuno- 
scință eternă, că într'o vrome de fomete, cl îi distribui pâne în 
dar (frangere punem ; am putea dice românezce frânge-pâne.). 
In dilele luptei Guclfilor cu Giheliniă, F'rangipanii se puseră în 
purtitul Gibelinilor și se ilustrară prin ura lor contra Guelfilor. 

(1) Letop. Moldov. tom. II, pag. 207, şi precuvântarea lut Neculce. în 
acelaşi tom. pag. 195 despre isvârele sigure după care a scris letopise- 
ţul scă. | | 

(2) Archiv. Istor. a Românier tom. L, pas. 108. 
(3) Papi, Thesaur III, 81. Acest Iacob Harsanyi servise d'intâr lut Ra- 

Kozzi în Transilvania în calitate de Cancelar al stă (Palajotta ap. Şin- 
cai Ii, 76), apor veni la Berlin cu espatriatul Gheorghe Stefan Y. inti- 
tulându-se : Secretarius „Inlaegue AMagister Principis Moldaviae (Hasdeă, Arhiv, Istor, a Rom. tom. [. pag. 176 No. 261 şi nota). ” 

(+) Papi, Thesaur III. 84. 85 
(5) Papiă, Thesaur, III, 86.
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la 1118,-Cincio Frangipani, bâtu în conclav, în biserică, şi 
stălci 'pe Papa Gelasie II, protejat de-tinelfi, şi 1 izgoni din Ita- 
lia. Iacob Franzipani, după invinzerea de la 'Tagliacozzo, a 

- tradat la 1268 pe Domnul săii Conrad al 1 Regele Siciliei, dis 

Conradin de Souahe, ultima odraslă u casei Imperiale de [lohen- 
staufen, dându'l în mânele lui Charles d'Anjou, fratele. Hegelui 
Fraucise Ludovic IX cărui Papa Clement al 1V i dăduse Sicilia. 
Conrad II, trădat astfel de Frangepani, fu decapitat pe piaţa pu 
blică de la Neapoli. Familia Frangepani a odrăslit mii multe ra- 
mure, care s'aii stabilit în mat multe părţi în Ilia, în Feiul și în 
Ungaria. În sseolul-al XVII un membru din acâstă ramură şi î- 

“nume Francisc lrangepanc, ati luat parte cu lrancise Rakozzi 
fiul lui Gh. Rukozzi UI, şi cu “Fekeli, în reseola cea mare a Un- 
gurilor contra Împăratului Leopo!d, care isbueni la 1665 Și DU SE 
stinse de cât la 1669. Frangipani era enmuat Comilelui de 
Serin (Zrini), vice rege sait ban ul Croatici, unul din principa- 
li Capi aă acestei mişcări naţionale şi anti-austriace ; cl a tra- 
dat, pentru a-și asizura grațiarea, pe Comitele de Zrini, care (u 
decapitat în diua de 50 Aprilie 1671, la Neustadt, iar lut8 No- 
embre, 1673, fu decapitat și Comitesu de Serin, sora lui Lrangi- 
pani. (1) Însuşi Francisc Fraugipanii fu decapitat apoi, numai 
Francisc Rakozzi, ati fost amnistiat. Familia Frangipani (Românii 
die : Frangepane şi Trangepan), cu care era inrudit Gheorghe 
Stelun Vodă, dând pe sori sa după unul din membrii acestei fa- 
milii şi anume după Alezandra Iuliă Torguato de Frungepuui, 
era din Frangepanii stabiliţi în Ungaria, care avea aice (în Ungu- 
ria) o posiţiune înaltă. Precum Vi ilie Lupu Voovod, în Po. 
lonia, în Ungaria și în Veneţia, — aşi și (ihooeghie Stefan 
Vodă, în Ungaria, căutase lozături cu vițe de Omeni miri, cu 

„familii vestite și puternice, cu Frangepanii şi prin aceștia cu 
Zrinii, ca să se ţie la domnie !... dar, vorba lui Miron Costin : 
roata lumii nu-i aşa cum gândește omul, ci în cursul sită se 
întorce... (2). 

Gheorghie Stefan Vodă avea un frate mai mic, pe Iatmanul 
Vasilie Ceuur, care a fost în urmă Vel Logofăt sub Petriceico-. 

(1) Lalanne, Biografie Universelle, pag. 524. 396. — Dictionnaire de la 
Conversation, de la lecture, tom. XII pag. 17. — tom. LVII. pag. 291, 
Paris 1845. Șincai, Chroniv. Român. tom. Il, pag. 103. — C. Cuntu, Iis- 
toire Universelle, tom. XVI, pag. 427. 

(2) Letop. Moldov. tom. , pag. 279;
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“Voevod la 1673 (1); ei ai avut și o soră, pe Doamna lui Antioh 
Vodă Cantemir, și aii fost prin urmare cumnaţi lut Antioh Cante- 
mir Voevod (2). Se vede că Hatmanul Vasilie Ceaur, fugise vre- 
melnicesce prin Germania, după căderea fratelui săi Gheorghie 
Stefan Vodă, căci la 1660 Vasilie Coaur Ilaumanul, scria we 
ueaenţiint Bemak tvr Jena, adecă din țara Nemțescă din Viena, 
cum citesce cruditul B.P, Hâjdeii, pote să fie insă din lena 
lena. Matmanul Vasilie Ceaur, avea și d] în fuga sa, o mică 
curle saii casă, care se compunea din Albota, hiv jizuicer, din 
Gheorghie sluger şi dintr-un secretar Constantin sin Nacul (3). 

In Arhiva Statului din Bucuresci, se păstrâză două cărți o- 
riginale de la : Nor Gheorghie Stefun Voevod ce am fost dintru 
mila lui Dumnedeii Domn Țeriă Moldocci. Una din aceste 
cărți este datată de la Viena ş apa Heawracia SS eu, din 
1 Aprilie 1660; prin eu (iheorghie Stefan Vodă dăruesee slu- 
că sule bătrâne Toader Ungurenul, care Vai slujit şi în bo- 
erie când căi fost bocr în Țară, slujitu-Paii şi la Domnie, car 
acum mai apoi Vaii slujit şi la multă lipsă și nevoca sa prin 
țără streine, — satul săă ALihieștăi la ţinutul Trotușului, și cu 
două sălașe de 'Țigani. A doua carte este către fratele săi, 
[Hatmanul Vasilie Ceaur, datată din Stetin, $ G'reruu, de la 
24 Decembrie 1667, prin care îi scrie cu amărăciune şi cu 
jale, că moșia Mihieștii o dăruesce acum Ini Stefan Andrieșun 
care Laii slujit prin streinătate din copilărie până acum la să- 
cârșenia su, Gheorghiţă Stefan Vodă adaoge, că acea moșie 
0 dăruise mai înainte lui "Toader Ungurenul ca să'l slujască, 
dar acesta ca o slugă rea, ati fugit cu furișul de la el, ca o 
slugă viclână, și pentru acâsta ati socotit a da moșia lui Stefan 
Andricșan pe care Puii mâncat străinătatea și lipsa, și vogă dar 
pe fratele săi Hatmanul Vasilie Cenur, să desbată moșia a- 
câsta La Domnie şi pre aiurea pre unde va trebui, ca să fie 
pomană lor și părinţilor lor (4). 

(1) Arhiva Istorică a României, tom. 1, pag. 96, No: 130 şi pag. LOS, 
No. 12, _ - , 

(2) Letop. Mold. tom. III, pag. 88. 
(3) Vedl documentul din Arhiva Istorică a României, tom. I, sul No 152, 
(4) Arhiva Istor, a României, tom. I, pag. 1083—109. Se mar păstrâză 

în arhiva Statului încă patru acte de la acest Domu, din 1656, 1655, 
1654, 1657 publicate în Arhiva Istorică a Româniel toin. |, pag. 230, 231, 

„232 şi 236,
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Acestea sunt câte scim până astă- Ni, despre Gheorghie Ste- 

fan Voevod, Domnul Moldovei, care a plătit cu lacrămi de 
sânze, mâncândul străinătate şi lipsa, în şir de 10' ani 
(1658—1668), păcatul de trădare către Domnul săi. El a 
făcut pe Vasilie Lupu Vodă, să moră gonit sub cer strein, Cao 
el în străinătate, în bolă și în miserie ati murit, trăind umilit 
la Stetin. din pomana Eleclorelui și a Regelui Svedici. lau 23 
lunie 1666, Ciheorsfiie Stefan Vodă serica din Stetin lui Fri- 
deric Wilhelm, că ai ședut în zadar şase. lună în S've- 
holm (1) suferind şi de o poiluzră atât de nolosă în cât me: 
dicii nu scica cc să mai dică; că Seeratarii săi Tai părăsit, 
căci își cerc lefele rerulat la sfărșitul fio-zi cărei luni, eul 
el trăia noni cu sporita de zurlă cere ajutor de ln Fride- 
ric Wilhelm. și-i propune să-i mai vindă nisce diamante (2). 
La $ Seplembrie 1667, el serie Marelui lector că se allă 
lipsit și stors de Lote ajutorele de viețuire şi de ale mâncărci 
și băuturei, și că duce o viață mizerabil : « destitutus ieague 
et omnibus pirondi subsidiis erhaustus, duco rilam satis -mi- 
serum (3). La : Decembrie 1666, (iheorghie Siefun Vodă 
se plâuve călre loa de Drandebure, că Noselo Svedici i 
da ajutor două mii de taleri pe an, carii la început în anii 
cci dintâi, i-a și primit, iar acum de dot cui nu-i mai pri- 
ned (1). In sfârșit la 21 Tannarie 1668, el serie plângând din 
castelul Stetin, de pe patul săi de morte, lui Friderie Wilhelm, 
0 serisore de ullim adio, presimţind sfârșitul săi, și-I exprimă 
recunoscință pentru bine-facerile generose în timpul cesilului 
săi 2 aaprope de ami da ultima sullare, cer ajutor, serie Gheor- 
&hic Sicfan Vodă, căci: mam cu ce cumpăra  medicameule (5), 

(ihoorzhie Stefan- Vodă, și-aii plătit păcatul, dar Istoria îl nu- 
„mesce : logofătul cel trădător (6), și! asemănâză cu Iuda, care 
aă cindut pe domuul săi (7). 

(1) Chronicari! Moldovei numese Stocholmul Ştozul (Lotop. Moldov. 
tom, ÎÎ. pag. 385). 

(2) Act. Arh. Berlin in Papiă, Op. laud. tom. III, pag. 835—89. 
(3) Arh. Stat. Berlin ubi supra, pag. 96—97. 
(4) Arh, Stat. Berlin. ubi supra, pag. 9295, 
(5) Ibid. pag. 49. 

(6) Kroniezka Ioachima Ierlicza, ed't. Warszawa 1853, în Arhiva istor. | 
a Român. tom. Il, pag. 15, fragm. IV. 
(7) Manuscripte: de la Cozia şi Șerbănesci, publicate de A. Creţescu, 
tom, II, pag. 92. Bucuresci 1859,
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Miron Costin care aii fost sub domnia huY Ciheorghiţă Sle- fan Vodă boer de Divan, sfetnic al săi, şi trimis sol la vremi grele la Constantin Basarab Donul Muntenici (1), când începe să serie istoria Domnului sti, se silesce să arunce un văl de îndurare peste pomenirez sa, dicend: «Incepem 0 scriere de 
donmiu lui Stefan Vodă (eheorghic, care ori că direplă cule, 
ori cu neilirepte mijlăce, rădicăndu-se asupra Domnului său, ic lat! domnia, tăte unele ca acestea din orânduirea lei Dum- nedeii a fire se ercd... (2). Aică Miron Costin este părlinitor, ca 
istoric, pentru Domnul stii. Nu așa judeca el pe boerii Șep- 
teiici Hatmanul și (Goia postelnicul, care ai tradat pe Dom- 
nul lor Gaspar Vodă Ciraţiani, la 1620, căci vorbind despre a- cești trădători, Miron Costin dieo : « Spureută şi grâsnică fuplă 
şi ncandită în tote ţările chreștinezcă; Domnul ori bun, oră răii 
la tote primoejeiile lui ferit trebuesca.... Dar plătituă apoi cu 
capetele sule acestă faptă Și Șeptelici și Goia, de la Alexandru 
Vodă, pre lege dirâptă : că le-ai (ăia capetele, iară trupurile 
le-ai aruncat. în eșiiore și cat eale că fieut, că dupi spuscată 
faptă, scârnucă mârte vine»... 3" 

Muit ai. umblat, multe (eri aii cutreierat; mult să lucra și mult ai suferit, nenorocitul Gheorghie Stefan Voevod, de lu 16657 
pănă li (668, până la ecu de pe urmă a sa sullare, corecnul 
să capele din noii domnia, căci < Dulce este domnia Moldovei, 
cun dice o vorbă vechie Moldovenâseă (7). Câte ţări, câţi Su- 
verani, ma audit glisul săii rugător, și suspinurile sale! Un- 
guria, Germania, Polonia, apoi "Țarul Moskvei, apoi Regele Sve- 
dică vechiul săi aliat, apoi lesele Francici Ludorie XIV, apoi 
Electorele de Brandeburg şi toți Principii germani, Lai v&dut 
de-a rândul stăruind și seriind,... In arehivul Ministerului” afa- 
cerilor streine din Paris, se păstesză în original o epistolă, 
scrisă latinesce de (iheorghie Stefin Voevod către Revele Fiun- 
cică Ludovie XIV, datată din 5 Ianuarie 1665 din Șletin, prin 
care se roză în numele chreștinătăței și în numele julnieci. Alol- 
darici, să-i deie protecțiunea sa, ca să-și recapete lronul. Acostă 
scrisore, (Gheorghe Stefan Vodă ai trimiso hegelui l'raneici Lu- 
dovie XIV. prin ilustrul şi măroțul amic al stă și iubit cumnat 

- (1) Letop. Motd. Tom. |, pas. 855. 
(2) Letop. Moklor. tom, [, pag. 802. 
(3) Miroa Costiu, în Letop. Moldov. tor, I, pag. 241, 
(& Letop. Moldov. tor. I, pag. 266,
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Alexandru Tulii Torquato Frangepani, baron și colonel și pre- 
ședinte Consiliului săii de resbel, de pe când era Domn Mol” 
dovei, dicând Regelui prin acea scrisore că Laii însărcinat să 

vorbâscă Maiestăţei Sale pre larg și să-i lămurâsră rugămin- 

tea şi starea sa, și tote împrejurările sale. Scrisorea este scrisă 

lutinesce, iscălită întâiit latinesce și upoi Românesce cu litere 

cirilice, de Gheorghie Stefan Voevod (1). | 

lată acâstă scrisore : 

  

Sacra Regia Christianissima Majestas 

«Domine Domine Nobis Clementissime. 

«In extremo rerum praesentium statu ac ultimis cogitatio viri- 

«bus nostris tot in vanum consultis, et froustra requisitis Chri- 

«stianis principibus (ne quidquam intentatum amore boni publici 

<velinqueremus quo videremur divino tribunali obnoxi) novis- 

«Sima desideria nostra, apud Christianissimam Majestatem Ves- 

«tram legum Potentissime, deponimus, atque per Illustrem et 

< Magnum Virum, amicum et cognatum nobis charissimuun, A- 

<lezandrum Iulium Torquatum a Frangepaniis, Liberum Baro- 
«nem in honestissimi belici Consilii praesidem, et Colonellum. hu- 
«militer proponimus. Qui pro ea quă par est, atque pollet consilii 

« dexteritate et experientia, animi nostri sententiam et voluntatem 

«[usius latiusque exponet, atque boni communis pro viribus pro- 
<morebit inerementum. Hune ut at comissi'sibi negotii uberiorem 
«relationem, Sacra Regia Christianissima Maestas Veslra Sereno 
«vultu admittere plenamque illi non secus, quam nobis si presen- 

" «tes essemus, in singulis dietis faetisque fidem adhibere dignetur, 

«non tantum magnopere petiinus, verum etiam propler immi- 

«nentia în orbem cehristianum majora perieula qui vehemen- 

«tissime efilagitamus. Aderit in zelo Regio divini Numinis fa- 

«vor et nos quidem Christianissimae Majostatis Vestrae aus- 

<«picia secuti nec non armis, viris, mediisque adjuti juneto 

<consilio roboreque barbarae infidelium tyrannidi obriam ibi- 
«nus, et feralem in nos illius impelum ac feroci, unimo con- 

«tundemus, longe felicius quam hactenus in eceteris orbis chris- 

«tiani principibus -sperabamus. Istud cum et mutua mortaliura 

<omnium societas maxime vero christianae Religionis amor 
. 

(1) Correspondance Diplomatique de la Turquie. Paris alfaires ttrangeres 
vo]. 6. D. Collect. Odobescu III, pag. 28 - 29. Document. Academie! Române,
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<lumeerto iminens malorum periculorumve melus exigant, non. 
«POssumus, (puam sunctissime ct efficacissime de propensione 
<et clementia Sacrue Hegiae Christianissimae Majestatis Ves- 
«irae sentire atque in his novi ami auspiciis, cum omnimodo 
<Telicissimorum suecesunm comprecatione pro legio erga nos 
<aflectu eL Rem publicam solicitudine omnem in proesens et, 
<in futurum adjectis una-.afflictis protinciis sinceritatem ac 
< subjectianem  polliceri. 

Sacrae Regiae Christianissimae 
Majestatis Vestrae 

Servus devolissimus 
Stetini in Pomerania Georgius Stephanus Calend. lannuarii Princeps Moldaviae 

anno 1665 Leoprue Grrean Boenoa. 
La 19 Octombrie 1666, Regele Franciei Ludovic XIV, după 

primirea epistolei de mai sus de la Gheorghie Stefan Voevod, 
ordona ambasadorului săi din Constantinopoli, de Ia Jaye, să 
lucreze pe lângă Portă în favârea lui Gheorghe Stefan: Vodă. 
Etă răspunsul ambasadorului la ordinul Suveranului săi : 

Pra de Constautinople ce 
Sire, 15 Jauvier 1667 , 

«Par une dâpeche de -Votre Majeste du 19 Octobre, Elle m'a 
«command6 de travailler sil se peut ă li reconciliation et r&- 
«tablissement d'un Prince de 2oldavie qui s'est refugi6 aupres 
<du Roi de Suede. Je juge que c'est celui qui s'upelle Stephano, 
«car le dernier dâposscd6, (ui est ici, se nomme Duca. II n'y 
<a pas d'apparence que Stephano puisse estre restabli. Tuca 
<qui a beaucoup MWamis, solicite pour reprendre sa place. 
«Celui qui la tient aujourdhui sapelle Alexandre, qui a aussi 
«sa brigue pour se muintenir.» (1) 

„După cincă luni, Ambasadorul Francez de la Haye, face un 
noii raport Suveranului s&ii, după un noii ordin ce primise, 
pentru Gheorghie Stefan Vodă, cum urmeză : 

Pera, 6 Juin 1667, 
Sire, 

Jai recu le 8 Janvier un ordre de Votre Majest du 19 Oc- 
tobre de truvailler autant qu'il me serait possible pour le re- 

(1) Affaires 6trangâres. Vol 8. D. 196. 198. Colect. Odobescu IV, pag. 34.38. Document. Academiei Române. E
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tablissement d'un Prince jadis de Moldavie qui stest râfugic 
ers le Nord, ă quoi jai respondu par ma dâpesehe du 15 Jar:- 

vier que c'estail une entreprise difficille, et de faict, elle me 
semble encore tele prâsenteiment, mais depuis pen de jos, 
un des amis de ce paatere prince mv'est venu lrouver au nom 
de plusicurs aultres qui afleetionnent son parti et souhele- 
raient son restablissement. Je n'ai pas jugc ă proposde nrouvrir 
sur les odres que j'en avais de Votre Majesi6, mais sur ce 
que jay respondu que je serais bien aise de Lrouver ocea- 
sion de le sertir, îl mia dit quil n'y aurait point d'aulre mo- 
yen sinon que ce Prince vinst icy incognito ct cuil me plouct 
de le retirer dans le Palais de Vostre Majeste, (prensuite ses 
anys travailleyeut ă obtenir sa grâce du Grand Seigncur, el 
movennant mou assislance on pourrait cusuile ospârer de le 
restablir dans sa Principaul6. Je me suis oflert en toul ce qui 
mec scrait possible, et peut estre que par ce moyen les afhaires 
de ce Prince s'ajusteront. avec le temps. Sil vient icy, je lui 
ferai connoistre qu'il est redevable î Vostre Majeste des as- 
sistances que je lai auray donees ct je ne manqucrai pas d'in- 
former Vostre Majest6 de la suite de cette alt re. (1). 

Nu scim ce a mai făcut Ambasadorul Francică, nică pen- 
tru ce (iheorghiță Stefan Vodă nu sa dus la Constantinopoli 
să se adăpostâscă în Palatul Rege Francici ; Vedem nu- 
mai că acest s&rman domn, cum îl califică cu dreptate Mi- 
nistrul Francici de la Haşe (ce pauure prince), nu se obosei 
stăruind. După ce la 5 Ianuarie 1666, a scris epistola de 
mai sus Regelui Francici Ludovic XIV. Gheorghie Stefan Vodă 
vădend că nu-i mai vine Domnia, se adresă din noii către Ite- 
gele Svedici şi către fratele Regelui ladovie XIV, ca că să mij- 
loctscă acun asistența Râgelui Franeici. Ludovic XIV primind 
aceste noui stăruinți, trimite Ambasadorului s6ii din 'Farigrad 
următorul ordin : 

Paris le 295 Juillot 1667. 

Monsieur de la Jhuye, 

Le Roi de Sucde, mon cousin, monsicur mon Îvâre ct le 
Prince George Iistienne de Moldurie muvant requis employer 
mon soin el mes olice ă la Porte Otomane pour moyenner 

Qj Afaires trangăres. Vol, 8. D. 228, 
a



113 mn | le restablissement du diet Prince dans les Estats qu'il: a perdus - Jay bien volontiers consenti ă leur dâsir et Vous faict ceste, lettre pour vous ordonner de passer â Vavantage du dict Prince tous les offices n6cessaires ă cette fin de la maniâre que vous estimerez la plus propre pour lui estre utile; â quoi m'asse u- rant que vous ne manquerez de satisfaire, je ne vous feray celle-cy plus longue que pour prier Dieu qui'l vous ayt, Mon- 

  

sicur de la Ilaye, en sa saincte et digne garde (1). 
Când Regele! Franciei a priimit serisorea lui Gheorghe Stefan Vodă, — nu numai că a dat ordine Ministrului săi de la Constanltinopoli, dar aăi și respuns la 28 Iulie 1667 lui (iheor- * ghe Stefan Voevod, prin următorea scrisore : 

Alon Cousin, 

Vai regu par les mains du Baron Spatarius* cy-devaut rostre general, la lettre que vous m'avez escrilte, et aussitost, sui- vant la requisition du. Roy de Sucde, Monsicur mon frere, ot. la vostre, j'ai expâdid lordre que vous m'avez lemoigne d'avoir au Seigneur de la Ilaye Vantelet, mon Ambassadeur â la Porte Ottomaue, afin qu'il employe ellicacement mon nom et mes offices pour vostre restablissement de la maniere qu'il ju- gera plus propre pour vous cstre utile. Vous trouverez cy joint un duplicata de la lcttre que je lui ai escrite,. | Jay Deaucoup d'estime et d'affeetion pour votre personne. Je souhaiterois bien d'estre en estat de mesme pouvoir soula- g&ee dans vos malheurs que je pric Dien de faire bientost cesser et do vous „prendre, Monsieur mon: Cousin, en sa sainete et digne garde. 
Eserit ă 'Tournay, le 28 our de Juillet 1667 (2). -. 
Dar Ambasadorul Franciei n'a putut face nimic. Gheorghie Ștefan Vodă era acum bolaav pe sfârșite, ln Stetin, și la finele luy : 

(1) AfMaires Etrangtres vol. 9. D, 852, Collect. Odobesco IV, pag. 39. Docum. Academie Române. | 
(2) Documente privitâre la istoiia Românilor din Archivele Min:sterului afacerilor streine din Paris, culese de A. 1, Odobescu, — Suplement la „ colecţiunea lui Ilurmuzachi suplement I, vol. 1, pag. 25£. Bucuresci 1886.— Din scris6rea lui Gheorghie Stefan Vodă către Ludovic XIV, din respun- sul acestuia şi din corespondenţa Ambasadorului frances din Constanti- nopoli, se vede că baronul Alexandru Iulie Torquato de Frangepani, a fost spălarul lu! Gheorghie Stefan Vodă în dilele Domnici sale în Moldova. 

8
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Ianuarie 1668, cinci luni după 'data ordinului de mai sus a 

Regelui Ludovie XIV, Gheorghiţă Sicfan Vodă îşi da sufletul... 
- Darea de semă ce ne dă Rezista Baltică despre Jemoriile 

lui Ilildebrand şi despre festamrntul lut Gheorghiţă Stefan 

Vodă, îndeplinesee istoria acestui Domn. Memorile lui Iilde- 

brand, archivele de la Stocholm, de la Moskua și de la Stetin 

ar putea. să ne puie în stare de a lămuri acestă epocă, şi de 

a relata pre: larg și cu seumpălate împrejurările alianţei Ro- 

mănilor cu Svedii, cu Casacii și cu Drandeburgul, și mersul 

espediţici lor contra Poloniei. Până aluncă vam cerea să dăm 

câte-va inlormaţii despre acestă epocă, și despre aceste în- 
tâmplări după diferiţi istorici și seriilori. 

Regina Svedici Christina, fiica lui. Gustav Adolf, abdicând 

la 1654(1) în favorea vărului stii Carol Gustav, lăsă finanţele 

în starea cca mai prostă. Svedia avea deci nevoc de pace și de 

linisee; dar Carol X Gustav, suindu-sc pe tron la 16 lunic 1654, 

nu pulea să se despărțescă de firea sa resboinică: Carol Gu- 

slav iubea mai presus de tâlc resbelul. și luase de model 

pe (iustav Adoif, a cărui bărbăţie o însușea cu deplinătate. 

Suit: pe tronul Svedici, Carol Gustav sta “pe gânduri, cui să 

pornâscă reshoiii: Danezilor, Rușilor sait Polonilor, —a căci cl 

mavea nică un motiv să declare resbel nică unora nici altora. 

De o dată îi veni în gând. că lon Casimir Resele Poloniei. 
protestase, de şi mai mult pro forma,.conlra suirci sale pe 

“tron, prelindend că numai el (Ion Casimir) avea dreptul de a 

fi Doge al Svedici; în acâstă privire esista de mult, un fel de 

prigonirc, sii cârlă diplomatică, între Sredia și Polonia, pri- 

gonire care data de la 1597. Regii Polonici ținea între liilu- 

rile lor și titlul de Zege a? Seediei, pentru că o dinioră Și- 

gismund III: Waza fiul Regelui Svedici Ion JI, fiind ales Rege 

-Polonici la 1587, a stat și Reze al Svediei la. 1592, prin drept 

de moștenire, și ast-fel întrunise pentru un timp, pe capul săă, 

amândouă coronele a Poloniei şi a Svediei. Corona Svedici 

Waii pututo, purta insă, mult timp, Sigismund II Vaza, penteu 

că unchiul săi, Ducele de Sudermania, pe carel numise Rezent 

al Regatului Svedici, refuză de al mai cunosce, în Dicla de la 

Abrașa (Februarie 1597), și ast-fel începură luptele dintre Po- 

(1) Despre Regina Christina suht fârle interesante memoriile et; <M6- 
moire de Christine Reine de Sutde, 2 vol. Paris 1820. 

r
r
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lonia și Svedia, adâcă dintre ambele ramure ale casei Waza. legele Svedici Carol X ( iuslav, se rădică deci la 1655 contra Poloniei, cu totă puterea sa. [n Casimir Waza Regele Polo- niei avea drepturi legitime la tronul Svediei; el nu înceta de a se considera și de a se titlui de Rege al Sredici ; dar Carol Gustav era de fapt Regele, și poseda Corona Svedioi. Carol Gustav se folosi de greutăţile ce bocrii Poloni fiicea lui I6n Casimir Regelui lor. Boerii Poloni trăia în dușminii vecinice cu Suveraanul lor: când i făcea viaţu amară, când se supunea la vo- ința sa ovbesce ; ear une Ori, ca să scape de mânia Regelui lor, fugea prin ţări streine, ca si urzâscă acolo conlra patrici lor pro- iectele cele mai criminale. Nemulţumiţii fugea prin &ri streine Și de acolo lucra contra șuveranilor Poloniei, în unire cu streini... Acest obiceiii de a pribegi, Vaii avut și la noi boerii nemulță- miţi. lon Neculeca ne Spune, că : bocrii pribegi în streinătate făcea ronestecături( 1). şi acestă pribegire se dicea risipa ferii(2),. Ieronim Badzidjowski. Cancelarul Poloniei, fuge la Stocholm, (1652) și se dă apoi cu totul Regelui Svedici Carol X Ciustav, indemnându'l să calce Polonia ; Râdzi6jovski se scuza de fapta sa, vinuind pe Pegele Ioan Casimir, că ar fi stat în legături de amor cu femeia sa. Chronicarul Poloniei Vespasianus â Kochow ochowski și istoricul lonchim Lelevel ne dai relații întinse despre trădarea lui Radziâjovski. «Regele Ioan Casimir umbla să despartă pe Ieronim Radzi6jovski de soția sa Elizabeta nă- scută Sluzek, măritată -în întâia căsătorie după castelanul Ha- liţului Adam Kazanovski (latinosce Kazanovius) mort la 1651 „îu resbelul cu Cazacii. Acâsta femee îndemnată de Regele, porni un proces defăimător soțului ci pentru ca să iee din mâna sa cârmuirea averei, («de manu mariti usum bonorun vindicat>) și luă în adminisiraţia că tote bunurile şi palaturile care aparținea ci și soțului ci, Radzicjovski, amărit de acestă urmare defitimătâre, luă înapoi în putere, spre a'și resbuna, palatul IKazanovski din capitala Varsavia, situat lângă palatul Regal. Chiemat din ordinul legelui, în judecata Mareșalului, Radzicjovski fu osânait criminalicesce. Obosit de durere și plin "de mânie și de dor de a-și resbuna, Radzidjovski părăsesce . patria sa Polonia şi fuge în Svedia. hegele loan Cazimir, ca 

= (1) Letop. Moldov. tom, II. pag. 293, 
(2) Letop. Moldov. tom. I, pag. 202,
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să-şi indestuleze ura, a scos (1652) dinaintea Dietei, : scrisori 
de ale lui Radzijovski, care aţăţa şi îndemna pe Cazaci contra 

Poloniei, și cu aceste dovedi Regele dobândi de la Dietă un 

decret care declara pe Radzi6jovski de trădător şi “| osândea 

  

la morte și la infamie. Radzidjovski respundea de departe și . 

nega, autenticitatea acelor scrisori, dicând că aii fost scornite, 

plăsmuite, pentru a'l calomnia. Osândit, şi sub" greutatea unei 

asemenea ocări, hadzitjovski găsi: o tristă mângâere într'o 

vesbunare culpabilă, sfătuind și îndemnând cu stăruință pe Re- 

gele Svediei Carol X Gustav la resbel. contra Poloniei, ba. 

chiar și întovărășind armala Svedeză, pe care aii conduse € 

însuși contra patrici sale. Un cetăţen cu virtule, observă forte 

bine Lelevel, nu trebuea' să slujâseă de unealtă streină. spre 

a-și resbuna ofensele sale personale»... (1); dar chronicarul 

Poloniei, Kochowski, mai îndurător către Radzieiovski, îl califică 

de ziovus Poloniae Coriolanus. (2). Radzijovski nu numai că 

servi să aducă asupra Poloniei pe Carol X Gustav, dar organiză 

în Polonia un parlit care lucra ca să supuie Polonia - Regelui." 

Svediei.: La 10 lulie 1655 :Arfred: Wittemberg Duceie armatei 

Svedeze calcă Polonia, şi la 17: Octombrie 1655 Generalul 
Svedez :Konigsmarcus (Koenigsmark) supune Cracovia după 

șapte asalturi. (3) Generalul Polon Czarnecki, care comanda ce- 

tatea, nu mai avea ce face, și a trebuit să capituleze. Ar- 

mata Svedeză respectă condiţiile capitulaţiei în ce privecee 

pe soldaţii poloni, dar orașul totuși a fost prădat, Bisericele 

din Cracovia și locuitorii despoiaţi de averea lor;.o lasă de 

809,000 de scuqi se aruncă asupra "orașului Cracovia, și se 

împlini cu sabia. Regele Svediei calcă apoi Varsaria (1656), 

căci oposiţia şi nemulțămiţii "i aii deschis porțile cetăţei, ba 

încă lanuș Radzivil: închină lui Carol -X: Gustav -o partie din 

Lithuania; Ura care se îhcuibase între câți-va magnați și între 

Regele. Cazimir, aruncă ast-fel Regatul Poloniei în mânele duş- 

manilor și, parcă tote aceste nenorociri nar fi fost de ajuns, 

o anarehie înverșunală se întinde peste lieta și peste Dieti- 

(1) Ioachim Lelevel, Ilistoire de Pologne, tom. I. pag. 173, Chap. 169. 

&dit. Paris 1844. - . . IL, : | 

(2) Vespasianus ă Kochow Kochowski, Annalium Poloniae. tom. | pag. 

174, 193, 258, 302—308. Cracoviac 1683 şi tom. II. pag. 21. Cracoviae 1688. 
(3) Vespasianus Kochowski, Annales Poloniae, tom, II, pag. 21 Craco- 

viae 1688,
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nele Poloniei (1). Regele Poloniei Ioan Cazimir fuge în Silesia, Și tronul săi rămâne în mâna biruitorilor. Regele Svediei rădică tote bogăţiele Varsavici, şi răscolesce- prin Palatul Re- gilor Poloniei, da jos tavanurile, și scote dușumelele, căutând comori, bani și odore (2). «Carol X Gustav, dice Adam Mi- ckiewiez, avea o armată puternică : el era în capul vetera- nilor resbelului de trei-decă de ani; el trimete un corp de oste să ocupe. Polonia-AMlure şi în același timp pune mâna pe Dantzick și desbarcă la Stelin cu armata sa de reservă, Ca- rol X Gustav chimă apoi în ajutorul sii, din fundul '[ransil- vanici, pe principele Gheorghie Rakozzi H, care cuprinde Podolia cu 20,000 de omeni, și ia Cracovia. Armata din Li- thuania, încunjurată din tote părţile, se supune, și proclamă pe Carol N (iustav de rege al Polonici. Nemulţărniţii, mulţi la nuinăr, se folosiră de acesti împrejurare, ca să-și resbune con- tra Regelui lor. Nobleţa Poloniei mari arboreză colorile Sve- dici, și se închină de bună voe Regelui Svedici, din indemnul lui Radziejovski; iar legele loan Casimir, părăsit de totă lumea fu silit să tescă hotarul: și să se ascundă in. Silesia, Polonia nu mai avea ființă pe Charta Europei» !... (3). | Carol X Gustav, temendu-se ânsă că izbânda sa și dăra-. marea Poloniei, nu va plăcea până in sfârșit, suveranilor de prin prejur, se gândi cum sar putea apăra despre acei ce ar vroi să-l oprâscă în calea biruinţelor sale. - | EL seiea -că Gheorghe Rakozzy IL Domnul Transilvaniei, era răvnitor peste măsură, și că cugela să fie Rege al Poloniei, indemnat la acesta. de fagăduinţele si de însinuaţiile oposiției din Polonia. Chronicarul Moldovei Miron Costin dice, ' despre Rakozzi II, că era „umplut de duhuri spre mari lucruri (4), La 1655, când incepea resbelul intre Poloni: și Svedi, Ra-' kozzi, folosindu-se de starea critică a Polonici, oferise Rozelui loan Casimir să-i fie aliul. contra Svediei; Rakozzi îi mai o- 

(1) Charles Forster, La Pologne pag. 117. — Le Monde, Histoire de! tous 125 pauplos, tom. VI Ilistoire de la Pologne et de la Suăds, pag. 206 —2655: 425.—.130, E a (2) Lettres de Pierre des Noyers Secrâtaire de la Reine de Pologne Marie I ouise de Gonzague, pag. 1-6. Berlin 1839. i (3) Adam Mickievicz, Histoire populaire de Pologne, pag.. 19%. Pa- ris 1867. conf. Lelevel, Histoire de Pologne, tom, , pag. 173--174, (4) Letop. Moldov. tom, 1, pag. 331, Ă Sa
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ferea să se facă catolic și să. puie la disposiţia Poloniei tote 
puterile sale, dar cerea, în schimbul alianței și a convertirei 
sale la catolicism, ca hegele Poloniei să înlieze pe fiul săi și 
să-l declare de moştenitor al săi. Pierre des Xoyers, scereturul 
Reginci Poloniei, soţici Regelui loan Casimir, care. ne dâ a- 
ceste informaţii oficiale, a avut în mânele sale scrisorile lui 
Rakozzi către Regele loan Casimir, coprinătore de aceste pro- 
puneri. Dar Regele Polonici nu putea priimi asemenea condi- 

„ți. de şi Rakozzi ai adaos că mai oferea hegelui dou€ milione 
in numerar şi 40,000 de omeni, — numai să alegă pe fiul 
stii de moștenitor tronului 'Polonici (1). 

Când  ficeu aceste propuneri luă loan Casitnir, Rakozzi ne- 
gocia în același limp și în același scop, cu Carol N (iustav 
Regele Svediei; cl sciu să dobândâseă chiar bunele graţii ale 
lui Cromwell, cum. ne asigură Ambasadorul Electorului de Bran- 
„dehurg din Englitera : <obsercubatur Ragolzium calde « Crom- 
atcllo «estimari ; putem ct maluerat Poloniuc Deyno quam Su- 
ecum poliri»... Acestă bună voință o căpătase Rakozzi de la 
Cromwell, pentru” ideile sale inaintate in reforma religiosă. 
Gheorghe Rakozzi IL era mare căpilan şi mare vilez; suit pe 
tronul “Transilvaniei la 1648, el cugeta la intreprinderile cele 
mai primejdiose, dar și cele mul mărețe ; streinii il lângusea 

din tote părţile, pentru că. el. deschisese minele din Transil- 

vania, și pentru că era bogat peste măsură (2). 

Uneltirile oposiţici din Polonia contra Regelui lor, se mani- 

festase încă din ultimele dile ale lui Rukozzi 1. Am vădut mii 

sus tratările din lași de la 1648 dintre Vasilie Lupu și.Ne- 

meni lanoș solul lui Rakozzi |. In acele tralări ncastâmpăru= 

tul Vasilie Lupu, Domnul Moldovei, cră de sigur echoul, și pote 

chiar mijlocitovul acelor uneltiri, profitând și el de aceste îm- 

prejurără, ca să facă pe Rakozzi | să ţie cu cl și nu cu Ma- 
tei Basarab, pentru interesul de a deveni Bege al Polonici. 

îegele Svedici Carol X Gustav trimete decă în Ardeal pe Con- 

„sSiierul săi intim Gustac Lilliceron, ambasador pe lângă Hat- 

„manul Cazacilor Dogdan IImelniţki, să facă alianță cu Rakozzi. 

In luna Iu Angus! 1656, Lilliceron merge în Alba-lulia (Cron- 

(1) Pierre des Noyers, Lettres, pan. 13—53, 

(2) Cantu, Histoire universelle, tom. XVI, pag. 426,
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 stad) și încheie tractat de alianță (1). După acest traclat.da ali- 
anţă, Regele Svediei ceda lui Rakozzi II Polonia pănă la Bug 
și până la Nota, eu condiţie cu el, Rakozzi, să-l ijute să ice 
restul, și ambele Prusit (2). a 

La (4 lanuaric 1657, după porunea lui (ihcorahie Dacozzi II, 
toți nobilii, Secuit și ostașii Ardelenesci, se adună la cetatea 
Vişcului din Maramurăş; aicea veni și Rakozzi cu domua sa Sofia 
Datori, cu fiul săi Irancise Hakozzi, cu maica sa Anna Za- 
krazka, și cu ccă trei Magnaţi Francize Redei, Stefan Șeredi 
și Akakie Parceai, pe care-t Eisa Regenţi in lipsa sa, și aice 
le-aii dat ordinile și inzteucţiile sale. Aicea ati sosit, la Daukozzi, 
şi un sol din partea Muscalilor, cu daruri bogate, silindu-se să'] 
întorcă de lu intreprinderea si asemenea și un sol din partea 
Impăralului Austriei, anune (iheorshic Selepcini Episcopul Ni- 
teică, tot cu misie dea intorce pe ltakozzi din hotărârea sa 
contra Polonică ; dur. Rakozzi nu-i ai ascultal, rămăind ere- 
dincios lezălurei ce încheese cu Regele Svedici (3). | 

legele Svedici încheie tot atunci alianță și cu Iatmanul Ca- 
zacilor Bogdan IImelniţki, care trata cu Svedia, cu să imparţă 
Polonia intre Electorele de Brandeburg, între: Radzivil pula tinul 
de Vilna şi intre Rakozzi Principele Transilvanici, aspirant. la 
titlul de Jtege ul Poloniei, en tote că ltegele Polonici loan Ca- simir și Ambasadorul săi Lubowiccki sperase că. Ialmanul 
Chmelniţkii va fi aliat zl Polonici, și cu tote că se credea că 
sar fi iscălit chiar un traetat intre Ilatmanul şi loan Casimir, 
după mijlocirea Ilanului 'Tâtarilor (4). Hatmanul Bogdan" Chmel- 
nițki şi Cazacii avea un drept de reshunare contra Polonică, 
La 1652, pe când Chmelniţki serbătorea nunta fiului săi Timur cu Domnița Ruxanda fiica lui Vasilie Voevod, Nobleţa Polonă 
culcă fără veste Kievul, pradă orașul, dă foc cască lui Chmel- nițki și ia în robie pe Mitropolitul. Cazacii trimiseră depulaţi 
la Begele Ioan Casimir spre a se plânge despre acâstiă ofensă 
şi spre a seci dacă acâstă călcare sa fiicut cu scirea sa, şi 

(1) Șincai, Cronie. Român, tom. III pag. 66-—07.— Monumenta Hunga- riae historica, tom. XXIII, pag. 567. 622. Buda-pesta 1871. 
(2) Lettres de Pierre des Noyers, pag. 291. 

(3) Szalărăi Iânos a'siralmas Magyar Kronikânak apud Şincai Chr, Rom. tom. III. pag. 67. | , 
: (4) Cantu, Iistoire Universelle, tom. XVI.pag. 493.—Picrre des Noyers, Lettres pag. 69. 94. 105. 185, ”
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spre a cere satisfacere. Regele loan Casimir respunse depula- 
țieă, câ acea călcare, pe care. cl a blamal-o și o blama și 
acum, cra o fuplă a nobleţei Polone, faptă pe care cl n'avea 
insă pulere ca s'o pedepsâscă (1). Puțin mai nainte, Carol X 
Gustav iscălise un tractat de alianță cu Electorele de Brande- 
burg Friderie Wilhelm, cu tâte stăvuințele contrarii ale Hanu- 
lui Crimeei Mohamed. care fiind aliat al Poloniei, serica la 
20 Martie 1656 lui Friderie Wilhelm, să se alieze și el cu Po- 
lonia, car nu cu un Rege sperjur ca Regele Svedici (2). Fri- 
derie Wilhelm, după mai multe sfaturi cu miniștrii săi, so ho- 
tără pentru alianța cu Svedia, și se folosi d'acest prilej, ca să 
emancipoze țâra sa, Prusia hegulă, de sub suveranilatea Po- 
lonici, încheind tractatul de la Lubeck (3). Cu data de la 

_2 Martie (st. noii, adecă 18 februaric) 1657, Domnul Moldovei 
Gheorghiţă Stefan Voevod, Domnul Valahici Constantin Basa 
cab şi Iatmanul Cazacilor Bogdan Hmelniţehi, primiră prin- 
irun Ambasador special, următorea epistolă identică de la Mu- 
rele Elector de Drandeburg Friderie Wilhelm, serisă latinesce 
al cărui conceptul original se află în Arhivul Statului din Lerlin, 
capitala Elcetorelui de Brandeburg : 

Fridericus Wilhelmus Illustrissimo Domino (ieorgio Stephano, 
Voivodae Principi Moldaviensi, 

Ilustrissime Princeps Domine amice admodum dileete. 
Posteaquam nobis nuntiatum fait Ilustrissimam D. Vostram 

una cum Colsissimo '['ransilvaniue Principe Cicorzio Ragotzy 
cxpudlitionen în Poloniam medituri, (quam clium susceplam nec. 
absque suceossu inehoatam nuntii (fuidam referunt, noluimus 
omittere (uin propterea Illmae [).ni Vas gratularemur. Id unice. 

(1) Puftendort, Iistoire Gensrale livre IV, tom. IV, ilistoire Universelle 
depuis le commencement du Monde jusquă prâsent, composte en Anglais 
par une sociăl& da gens de lettres. tom. 107, pag. 199. 202, Paris 1783, 

(2) Pierre des Noyers, Lettres pag. Î11 —112, 
(5) Pierre du Noyers, Lettres, pag. 113 et not. Prusia, vechie provincie 

po:onă, şi al căre! nume chiar este polon însemnând : șira vecină Iusiei- 
(no Pyeu) fu împărțită în secolul al XV în doue părţi: una. Prusia apusană, 
reveni Polonie şi constitui palatinatele Pomeraniel, Culm, Marienburg şi 
Episcopatul de Warnick ; cea laltă, Prusia de jos sai răsăritenă, remase 
supusă ordinului Teutonic ca fief al Poloniel. Mat târqiui Prusia resări- 
tenă a fost dată Ducilor de Brandehurg, dar cu condiţie de a fi vasală: 
Poloniel. Cea dintâi din aerste provincii fiind că aparţinea direct Regi. 
lor Poloniel, se numea /rusia Jegală, cea a-doua Prusia Ducală.



optantes ut porro omnia ex volo suceedant, tandemque alma 
pax -honesta ratione hisce oris reddutur. Ad quam  obtinendam 
dum pro virihus allaboramus, sve certa nitimur Deum Opui- 
mum Maximum bonae cuusac patrocinaturum , armadue pro 
salute publica capta, prosperis sucecssibus benediclurutm esse. 
Caeterum nihil accedere posset nobis gratius (uam occasionem 
dari qua benevolum nostrum in-l. D. V. affectum reipsa de- 
clarare possemus. Quam dum Cxpectamus, Exhibitor. harum 
propensum animum nostrum pluribus IMlustritali Vostrac Cxpo- 

net. Quam hisce divinac proteelioni commendamus. — Regie- 
monti die 2 Marii 1657. | 

„Adecă pe lomânesce : 
Friderie Wilhelm, către Gheorghie Stefan Voevod: Domnul 

Moldavici, 
| 

Prea luminate Principe şi donne, mice prea iubite. | 
Făcându-mi-se cunoscut. cum că luminarea Vostră aveţi de 

pând să întreprindeți o expediție contra Polonică , impreună 
eu prea-înallul Principe al 'Transilvanici Gheorghe Rakozzi, 
care expediţie ni se spune că ov afi și întreprins deju și început 
cu succes: am YOiL să gratulăm pentru acâsta prea luminatei 
Domnici Vostre, urându-vă, ca LOle să vă suceâdă și do aci 
întuinte după dorința inimci, şi ca în linc, să se incheie paceu 
cea dorită întrun chip onest. Întru acesta com lucru și noi 
după puterile nostre, şi nu avem cca mai mică îndoială că 
Marele Dumnedeii va apâra causa cea bună, şi va bine cu- 
vinta cu succese fericite armele rădicate pentru salute: publică, 
Deulinintrelea, nimic nu ne-ar putea fi mai plăcut, de cât a ni 
se da ocasiunca prin caro să vă putem dovedi buna voinţa 
ce păstrăm Luminăţiei Domnici Vostre. Acâstă ocasiune o și 

„așteptăm. Aducătorul acestei epistole ra arăta mi pre lary ple- 
carea înimcă nostre pentru Laminarea Vostră, pre cure vă re- 
comandăm prin acestă protecțiunei Divine. 

Seris în Regiomonte, 2 Martie 1657 (1). 
Din acestă epistolă a Elcetorului de Brandeburg se vede că - 

Principii Români, la data de 2 Marie 1657, nu numai că in- 
"trase în înțelegere cu Rakozzi, dar și întreprinsese şi începuse 
cu succes espediția contra Poloniei. Ambasadorul Svediei Wel- 

(1) Arhiv. din Berlin. Papi Ilarian, Thesaur de Monumecte istorice 
pentru România, tom. III, pag. 76. : -
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linz, fusese, cum'am vădut mai sus, la lași, la Gheorghie Ste- 
fan Voevod, în sara de 28 Decembre 1656. În diua de 7 fe- 
vruarie 1657 (stil noii) oștile lui Gheorghe Hukozzi II trecură 
în Polonia, și se împreunară în Podolia, cum vom vide mai 
jos, cu Ilmelnițki Hatmanul Căzăcese cire aducea cu sine 
40,000 de Cazaci, şi cu oștile lui (iheorrhie Stefan Domnu] 
Moldovei și ale lui Constantin | Fasarab Domnul Valahiei (1). 

Pe ucele vremi, Moldova, Valahia, Rusia mică (Cazacii de 
Ucraina) şi 'Tătariă, siuţise nevoca.să fie uniţi, în faţa nesta- 
torniciilor Rusiei și ale Volonici, care când se ulia cil se 
bătea între ele. Aceste (Er se grăbiră deci și acum, afară de 
Tătarii, a răspunde ulirmativ la propunerile de alianţă ale lui 
Carol N (iustav. Pe la 165% până la 165$, solii Moldovei și 
ai Valahici, mergea și vinca tot una lu Cighirin, cupitala Ca- 
zacilor, pe care Chronicarii noștri o numese Cehriu (2), la Târ- 
goviște și lu lași. Pe la începutul anului 1655, Gheorghie Ste- 
fan Voevod Domnul Moldovei, avea times sol la Moskva, la 
Parul Alexci Mihailovici, pe Mitropolitul Moldovei (ihedeon ], 

“în interese politice; atunci Patriarehul Rusiei Nicon,: profitul de. 
presența la Moskwa a pateu Ierarehi streini, adecă a Putriar- 
hului Antiohiei Macarie, a Patriarhului Serbiei Gavriil, a Mi- 
tropolitului Nikeci Grigorie și u acestui Aitropolit al Alo'dlo- 
că Ghedeou, alcătui din ci și din Ierarhii Ruși, un Sobor, în 
cestiunea ardătore a îndreplărei Cărţilor biscricesci sluvoneseă, 
după cele vechi grecesci și sluvonesci (5). La 1656 Iaumanul 
Bogdan IImelniţki avea la lași un sol care, de frica Tătarilor, 
nu sc putea întoree de la lași la Cehrin; acest sol al lui Inel- 
nițki se numea -lndreas Giraecus și avea un om de cre- 
dință a nume Lendacus, prin care lrimetei raporturile sate Iliut- 
manului ; alți trimiși au% lui Iimelniţki către "Țarul Moskwci, sta 
la Iași, împiedecuţi de aceiași cauză, Solul lui Imelnitki co- 
respundea şi cu principele Giheorhie Rakozzi II; asa, li 18 funie 
1656 acest sol seria Iu Rukozzi că se gătea să mergă la Re- 

(1) Grondzki: in Ms. |Elencho ad an. 1657, apud Şincai Chroniea Ro- mânilor, tom. III. pag. 67 | | 
(2) Letop. Moldov. tom. III, pag, 21. 
(3) Merapia Poecineroii ueprnut, paz. 266, St. Petersburg 1538. — Melhise= “ dek, Istoria Lipovenismului, pag. 14 în noia, Bucuresci 1874,
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gele Svediei prin Ungaria, şi se ruga să fie asigurat de Prin- 
cipele 'Transilvanici, în. drumul să (1). 

Cazacii temendu-se de Rusia, ca na cum-va să puie mâna pe 
Ucraina, se unea când cu țarii Moscoviţi, de esemplu la 1655, 
recunosceud suveranitatea lor, cu hegele Svedici, cu Domnii 
Moldovei și ui Valahici şi cu anii Tătarilor, contra Poloniei, — 
când temendu-se de Museali, să nui cedeze Polonici, sc lega 
cu Polonia, cu Moldova, cu Valahia și cu 'Tătarii, contra Ru- 
siei. In diuu de 3 lunie 1657, hatmanul Bogdan Ilmelniţki 
respundea cu o rară și vilejâscă francheţă, solilor trimiși lu el 
din partea "Țarului Aloxcă Mihailovici : «tii nu mE voiii des- 
părți de legele Svedici cu care mă găsesc legut cu sase ant 
mai nainte de a recunosce suzeranitatea Husici ; căci ducă ei 
nași fi alia cu Svedia, cu Rakozzi, cu Moldova, cu Valahia 
şi cu 'Tătarii Crimei, — Polonii ar face ci, alianță cu aceste 
[Ei contra Husici mică, Și ar prăda și arde de istov [era meu, 
până când mi-ar sosi, pote, ajutor de la Ţarul Lusici>.,. Arhi- 
vele afacerilor streine din Moseva, cuprind amănunţimi de 
mult preţ despre acâstă epocă (2). O epistolă scrisă latinesce din 
partea Iatmanului Bogdan Hmelnițki datată din Cigirin (dutuun 
Ceyhyrini) din 18 Ianuarie 1657, către Carol X (iustav, asi- 
gură pe legele Svedici că Cazacii vor (i pururea contra P'olo- 
nici, de frică ca nu cumva 'Țarii Rusici să deic într'o di Ucraina, 
Poloniei (3). In Martie 1656, cinci ambasadori venise la Llatmanul 
Chmelniţki :- unul din partea Regelui Svediei; unul din partea 
Țarului Muscălese, unul din partea anului Crimei, unul din 
parea [Domnului “Transilvaniei (iheorhie Hakozzi II, și unul din 
partea domnului Moldovei (iheorghie Stefan Voevod. (1) La 
finele anului 1656, Dozdan Hmelniţki înehoiese tractate de i- 
lianţă, în Cigirin, cu solii Domnului Rakozzi II și eu solii Domni- 
lor Moldovei și Valahică și a Ilanului Crimei (5). In lulie 1656, 
hatmanul Bogdan Iimeliţki se legă print”un tractat. solemn, 
scris latinesce, în numele stii şi în nnmele tuturor supușilor să 
Cazaci Zaporojeni, către Rakozzi II, să nu lic nici uă dată 

(1) Monumenta Iungariaa historica. tom, NXIII. paz. 350—381. 
(2) Banrurnrr-Ramereniii Jeropia Maawi Poceiu, tom, II, pag. 5-38, 
(3) Vedr acestă epistolă în Dauruiurr-Kameneriii, ubi supra, tom. Il p. 13. 

şi în suplementă. pas. 1—2. sub nota 3, 
(£) Pierre des Noyers, Lettres, pag. 97. 
(0) Banrurmnre-amenexiăi, op. laud, tom. II, pag. 13,
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în dușmănie cu el și cu confederații săi și vecini, Voevodii Mol- 
dovei și Valahiei, să nu dea voce de a strânge în statele sale 
Gste contra ucelor domni, şi el însuși să nu deie nici o dată 
şi nimărui, ajutor contra lor, fie sub cuvânt de subsidii, fie 
sub oră-ce all cuvânt (1). a 

„In qilele acestor alianțe 'se hirotonisi în lași un Episcop al 
Czernigovului. O carte de la Mitropolitul Moldovei și Sucevei 
Ghedeon și de la Episcopil Anastasie al Romanului și “Teofan ” 
al Hușilor, din 8 Martie 1657, care se păstrâză în original în 
husia, dice că numiții arhierei mai mari al. țării A/oldorei, 

  

* după rugămintea Cârmuirei civile și bisericesc din țara Caza- 
cilor, și anume după rugămintea luă Silvestru ossoue, arhie- 
piscopul și Mitropolit al Kievului, Galiţi ci și a tolă Rusia, şi 
a pre luminatului Bogdan Chmicluicli, IMatmanul oștilor Ca- 
zacesci, și u luminatului Ioan Mihoustii, - gra malicul general 
al acelorasi oști! Cuzăicesci, și cu înroirea Pre luminatului, 
strălucitului și bine credinciosului Gheorghie Stefun Voevod 
Domn ţării Aloldovci, aii hirotonisit, în Mitropolia din laşi, pe 
de Dumnedeii iubitul kir părinte Lazar “Baranoutiez; Episcop 
de Czernigow.(2) | | 

Deci la 3%, Decembrie 1656, Gheorghie Rakozzi II publica 
un manifest prin care: declara : resboiii Poloniei. (3). Rakozzi 
fiind pregătit, pune în mișcare oOstea sa contra Poloniei, la 
începulul anului 1657, Ei calcă Polonia, și trece în Podolia, 
în diua de 7 Februariii (stil noii) 1657, făra se opri de 
cumplita - Grnă și de omătul cel mare (£). Corpul săi de es- 
pediținne era de 50,000 de omeni după mărturia secretarului . 
Hezinci Poloniei și după alți istorică (5), car după cum serie 
Adam Mickiewiez, de :20,000 (6). Bakozzi lrimete soli de 
mai nainte la Domnul Moldovei Gheorghic Stefan și la Dom- 
nul Valahiei Constantin - Basarab , aliați și ei ai Regelui 
Svedici, și zi săi, deșteptându-i să fie gata, de și totul era 
pzezălil. La 1656, Daniil Ambasadorul lui Bogdan Imelniţkii, 

(I) Monumenta Hungariae historica, tom, ANII, pag. 416—417, 
(2) VeqI acest document în Arhiva Istor, a Român. tom. |, part. ], pag. 65, 66. No. 76. | : 
(3) Pierre des Noyers, Lettres, pag. 293. 
(£) Șincai III, 67 ” 
(5) Charles Forster, La Pologne pag. 117. 
(6) Loco citato ante. aa Aa
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de naţionalitate grec, mersese la regele Svediei din partea hatma- 
nului spre a” oferi alianţa Cazacilor, contia Poloniei şi a se 
plânge de Muscali; tot atuncă un alt ambasador, din partea lui 
IImelniţkit, se înfăţoșase la Domnul Ard6lului Rakozzi. La 1656, 
Regele Svedici primesee o serisore de la Domnul „Moldovei 
Gheorghiţă Stefan Voevod întovărășităi de daruri bogate, de 
cai și de un cort mare şi frumos: aceste daruri și acâstă seri- 
s6re, aii fost presentate Regelui Svedici de un sol al Domnu- 
lui Moldovei, în diua de 2(14) Aprilie 1656, la tabăra dintre . 
„Wielutesch și Liscowa, — cum serie “Pierre de Noyers se- 
eretarul Roginei Poloniei, în relațiunea sa oficială către Mi- 
nistrul Poloniei din Amsterdam Ismacl Bouillaud (1). "Țarul 
Rusiei, uflând că cazacii se aduna la Bar, ca să lvimâtă. Dom- 
nului 'Țransilvaniei un contingent de 20,000 de omeni, trimete 

„Tespuns lui Chmelniţkii că. dacă va pune în mișcare stea sa 
contra Regelui Poloniei, cl va călca Ucraina cu-o armată 
numerosă; asemenea şi Tatariă trimit respuns, că vor călca 
Ucraina, dacă Cazacii, adunaţi la Bar, vor merse contra Po- 
lonici. Domnii Moldovei și Valahici, vădând îndoclu Cazacilor, 
trimit soli lu Rakozzi, scudendu-se, de frica, Tătarilor, că nu 
mai pot da contingentul de câte 20,000 de Omeni, ce-i făgă- 
duisc. “Tot atuncă Episcopul de Nilria Vice-Cancelarul Ungariei, 
vine la Rakozzi aducendu-i scire că Palatinul Ungariei are ordin 
de la. Impăratul Germaniei, să calce Transilvania, dacă Bakozzi 
va intra în Polonia (2). 

Carol. N, Giustuv, cuprinsese acum Cracovia, Varzava și O 
mare purte a Poloniei. . : 

loan Casimir de și fugit în Silezia, dar tot nu perdea spe- 
vanța ; eăți-va nobili “i remăsese credincioși și organiza un 
fel de confederație la Tiszovee spre apărarea patriot lor. Carol 
Gustav în mânia sa, dcelarându-i de resvră litoră, confiscă averile 
lor și omori pe toți, câţi aii putut prinde (8). Polonii începuse 
i se, mai gândi și a mai prinde la inimă, dar mai ales un 
călugăr seăpă Polonia. In monastirea și cetatea Czenstochowa 
din eparhia Cracoviei, se găsea grămădite comori şi odore 
sfinte de secoli, și cra o icână a Maicei Domnului, făcătore 

S
u
.
 

(1) Leitres de Pierre des Nuyers, pag. 149, 
(21 Pierre des Noyers, Letlres pag. 295, 296, Ni 
(3) Lelevel, Hist. de Pologne tom. I. chap. CLXXUI. pag. 175. 176.
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de ininună. Generalul Svedez Afiller, cu S000 de 6meni și cu 
20 de tunuri, înconjură cetatea cu Monaslire în care se afla 
68 de călugări, o garnizonă de 160 de soldaţi și 50 de no- 
bilă poloni cu familiile lor, adăpostiţi aie, adecă peste tot 400 
de Omeni. Ac6stă Monastire este zidită pe înălțimea ce se 
chiamă Fasna-Gora adecă Muntele luminos; ea avea de Egumen 
pe August Kovdecli, care, în acele împrejurări, a fost inima 
cea mai lare și cea mai curată din totă Polonia. Giâneralul 

- Miller trimete răspuns garnisonci să capituleze, dar Egumenul 
lordecki se opune și in cu crucea în mână, comanda garni- 
sonci, Generalul Miller aduce artilerie de asediii ; dar când ge- 
neralul Svedez începe a bombarda celățuia, cântăreții Mona- 
stivei ureându-se pe vârful turnului îi răspund prin cântarea 
națională a polonilor în slava Maicei Domnului : 

    

Boga Rodzica — dziewica 
Bogiem stawiena, Marşa ! 

Y tiwezo syna — Gospodzina 
Matko zwolena, Marya * 

Zisci nam spust winam, kyrie Eleison. (1) 

Egumenul hotărasce că la estremilate să deie foc erbăriei 
şi să arunce în aer monastirea, cetatea, pe sine și pe toți. 
Intro qi se respândi vorba, că generalul polon Czarniecki 
făcea încercări să alunge pe Svedi din Polonia mare, că he- 
gele Cazimir se întoree de peste hotar, și că soldaţii Poluni 
care dezeriase causa Palrici lor, rușinaţi, vEdând acâstă celățuie 
că se apăra croicesce de luni întregi, începuse a dezerta de 
sub stegurile Regelui Svediei ; în sfârșit se zări că un corp 
de ste Polonă vinea în ajutorul Danatelui luminos. In diua 
de 27 Iecembrie 1655, (ieneralul Miller, rădică asediul, după 
ce-a pârdut multă lume (2). Acum Polonii adunânduse, după mui 
multe lupte, împresurară Cracovia, ocupată de Svedi. Ostirea 
Regelui Svedici sia închisă în Cracovia, așteptând ajutorul lui 
Rakozzi și al celor-alalţi aliați. Polonii vădând că Svegii stră- 
bat biruitori prin (âra lor, limetea acum respuns lui Ba- 
kozzi, să intre îu legătură cu ei, figăduindu'i că sati îi vor 
da regatul Poloniei pentrn fiul săti Francisc, dacă acesta îşi 

(1) Vedi această străvechie cântare naţională a Polonilor în V. Iagic, 
Archiv fur Slavische philologie tom. 1, pag. 75, Berlin 1876. 

(2) Adam Mickiewiez, Jlistoire populaire de Pologne, pag. 196—202,
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vă schimba legea calvină- și va trece la cea catolică, saii îi 
vor da de voci irei-spre-dece orașe la hotarele Transilvaniei ; 
dar Rakozzi nu vroi să primescă ofertele Polonilor, ci rămuse 
statornic ulianței înehecte cu Svedii, nădăjduind că cu acest 
chip, mai usor va pulca ujunge la tronul Poloniei, ce il garan- 
tase, încă de nai nainte, unit din Maguaţii poloni, și fără de a fi 
Silil a-și schimba. religia (1). Cu tote amenințările 'Turcilor și ale 
Impăratului (icrmaniei Ferdinind IL, ameninţări despre care am 
pomenit "mai sus, cum și a staturilor (ării, Rakozzi calci Polonia 
la 7 Februarie 1657 si. noii și înainteză arabnie spre Cra- 
covia, în ajulorul Svedilor împresuraţi. Polonii părisese Craco- 
via, și plâcă să întâmpine şi să' oprâseă po Bakozzi, în mar- 
șul săi, care străbitea ca fulgerul in tâte părţile(2). 
"Rakozzi nu se tomea de amenințările Impăratului Germaniei, 

căci Regele Svedici trimilea bani cu grămada la Viena, și 
cumpăra pe ministeii lui Ferdinand II, ca că să se opuie de 
a da ajulor Polonici ; ba încă un scerotar al Consilului Impe- 
riul, dextâtnuca și spunea lot, Ambasadorului Svedici (3). Ru- 
kozzi imenința âncă pe - Inpăratul Ferdinand j că dacă se va 
amesteca. în trebile Transilvanici, cl (Rakozzi) are mijloce să 
facă chiar pe Turci, sa ealee Polonia (4). Bărbăţia lui Ra kozzi 
induplecă pe toţi Principii aliați ai Legelui Svedici Carol N 
Gustav, Donă-deci de mii de Cazaci, după. ehronicele nostre, 
car după isloricul Cironski 40,000, subt comanda lui Anton Adamo- 
vică. polcovnicul de liev, din partea Iatumanulni Bogdan Imel- 
nițki (5). 2,000 de Munteni sub comanda Cipitanului Odiro- 
canul din partea lui Corstantin Basarab Vocvod, și 2,000 de 
Moldoveni sub comanda Serdarului Grigori Iabageseul (6) şi 
a lui Frătiţă Căpitanul de Tăleiă. din partea lui (iheorghie 
Stefan Voevod. se pun în guișcare și adunându-se lu Cernăuţi 
intră în (6ra leșască pre la Sniatin (7): 

(1) Felmer Iist Transylvaniae. pag. 231. apa LV husa 0p. laud, pag. 226, 
: 

(2) Pierre des Noyers, pag. 297, 
(=) Pierre des Noyers, pag. 300.—301, 
(4) Pierre des Noşers, pag. 302. 
(5) Pierre des Noyers, pag. 291. 293. 
(6) Acest vitez oştân al Moldovei, deveni în urmă Halman. sub Gheor- ghie Gika Voevod, urmaşul lui Gheorghiţă Stefan (Letop, Mold. tom. Î, 

pag. 845.) 
(7) Letop. Moldov. tom 1, pag. 332.
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Armata Moldovei avea o bună artilerie, căci Gheorghie Sle- 
“fan Vodă făcuse tunuri bune şi mată, în fabricele de la Liov, (1). 
Rakozzi tu igând la rândul săii ostea sa de 50,000 de omeni (2) 
peste munţi, se pogoră şi el în Polonia pe la Sniatin și pe la 
Strei (Sty), unde oștile aliate Căziicesci, Moldovenesci și Mun- 
tenesci i eşiră înainte și așa se întrunese tus-patru aceste oști, 
aice la Stry (Strei), în diua de 7 februarie 1657. 

Orăşelul Stry din Galiţia, reședința ocolului Stry, se află în 
partea stângă a riului cu același nume, care se consideră ca 
principal izvor al Nistrului (3). Aice comanda peste tus-patiu 
armatele aliate, se dă lui Rakozzi II; dar Rakozzi cunoseia de 
„comandant suprem pe Regele Svedici Carol X. Gustav. 

Rakozzi II cu aliaţii Moldoveni, Munteni şi "Cazaci, căleând 
„Polonia pe la Suy, aii făcut o mare greșală.. Regele Carol X 
Ciustav en Consiliul săii de resbel îl sfătuia să intre în Polonia 

“prin Palatinatul de Bressici și se aștepte aice “joncțiunea sa 
„cu armata Svedeză (4). Seriitorii militară dic, că dacă Rakozzi 
ar fi.ascultat de sfatul Regelui Svediei, seopurile sale şi ale 
aliaților s'ar fi împlinit și Polonia sar fi risipit cu desăvârşire ; 
Rakozzi n'ar fi fost silit în urmă, să fugă, cum vom vedea mai 
jos, înapoi în 'Transilvania (5). Rakozzi era vitez dar îndrăsneţ 
și înderepnie până la nebunie ; lui i piioea să se vâre unde era 

"primejdia mai mare. | | 
Chronicarul Moldovei Miron Costin, se înș6lă pote când serie, ci 

contingentul trimis de Domnii Moldovei și Valahiei cra de câte 
2,000 de omeni, saii este grașală in „Manuseript, căci Piorre de 
Noyers, secretarul Reginei Poloniei Maria Luisa de Gonzague, 
soția Regelui Ioan Casimir, ne încrediițeză, în relaţiile sale ofi- 
ciale, că contingentul acestor Domni cra de câts 20 „000 de s- 
meni(6); și un raport al Consulului flandei Levinns Varnerus, 
resident la Constantinopoli, din 31 Martie 1657, către guvernul 
săi, dice că mișcările 'Transilvănenilor și ale vecinilor lor aii 

(1) Letop. Moldov. tom. |, pag. 337. 
(2) Charles Forster, la Poloane pag. 117 Paris 1871. 
(3) Slalte-Brun, Geographie Universelle, toin. ÎN, pag. BB. Gi6, Paris 1898, 
(4) Brescia, Bressicia (Drzesetu). oraş și palatinat a Lituaniei (V, Des- 

champs, Diclionnaire du Gcographie Ancieune moderne pag. 207. Paris 1870, 
(5) Paffendorf, Histoire Gentrate,— şi Histoire Universelle depuis le com- 

mencement du monde jusgu'ă present, composâe en Anglais par. une so- 
cistă de gens de letires, tome 107, pag. 210-211. Paris! 1135, 

(6) Pierre des Noyers, pag. 296.
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speriat pe Turci, căci osebit de Transilvania, Domnul Valahiek a trimis un contingent de 30,000, car Domnul Aoldovej de 20,000 de Gmenă (1). Scriitorul polon Cavalerul de Pasek care a luat parte la tote trebile și resboele din dilele Regilor Po- loni loan Casimir, Mihail Coribat și Ioan III, dice cu stilul să îngâmfat în memoriile sale, sub an. 1657 :. «precum 0dinioră Xerxes aii rădicat resboiii asupra, Creciei, așa și Pan Rakozzy cu acelaş noroc având '40,000 de Unguri şi AMoldoveni, pe lângă cure aii atras tot pe atâțea Cazaci, a plecat după usturoi în Polonia, — dar i s'aă dat nu numai usturoi, ci și covrigi cu chimeon»... lako Xerxes podni6sl przeciwko Grecyi wojne, tak pan lakocy podobnăz szezestiwoâseia we ezterdziestu tysiecy Wesrow z Multanami, Kozakew zaciagnawezy drugie tyle, wWy- bral sie na szosnek do Polski, alec dano mu nielylko czosnku, ale i dniglu z Kminem. (2).: Dela Stry armatele unite înaintâză, bat şi supun cetățile Lantzut; Przenysl şi se îndreptâză spre Cracovia, pe care o găsesc ocupată de generalul Svedez Wârtz, care comanda cetatea Cracoviei în numele Regelui Carol X Gustav (3). Rakozzi intră în Cracovia ; dar generalul YWirtz nu'l lăsă să ocupe castelul, ci numai orașul, - din care causă Rakozzi se supără. Rakozzi cugeta să lase în Cracovia 28,000 de Români, și să ție cetatea -în numele săă propri ; dar. Regele Suediei n'aii putut primi acâsta, fiind el comandantul suprem peste toți aliaţii, Se vede însă că lucrurile 'se învoiră, căci chronicarul Miron Costin dice : <Rakozzi luând Cracăul orașul pre sama sa, aii purces spre Varsava (4). Rakozzi cu Românii şi eu un corp de Svedezi bate încă și ia cetatea Brzisc (5), reședința obvodiei Kuiavici, in palatinatul Masoviei. (6) La Cra- covia sosise grabnic un Ceauş din partea Sultanului (7) să de- 

(1) Correspendance Diplomatique de la Turquie Paris, Affaires €trangă- res. Volume 5. D. 558. Collect, Odobescu III, pag. 21—22, Document. A- cademiri Române. 
(2) Pamielniki Iana Chryzostoma, z Goslawie Pasca Z czasow pano- wania lana Kazimierza, Michala Rorybuta i lana II (1656 -.1688) pag. 13 i. edit. Lwov, 1877, 

| (3) Pierre des Noyers, Lettres pag. 158, 265, 308, 3), " (4) Letop. Moldov. tom. 1 pag. 332 A (5) Lelevel Hist, ae Pologne, tom. |. pag 175. i (6) Maltebrun, G6ographie Universelle, tom. III. pag. 663, 672. (7) Ceauș: cuvânt turcesc, vra să dică curier de stat, franțusesce jues- sager d'Etat (Hammer, Hist. de TEmp- Ottom. tom X, pag. 195).: 

9
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clare lui Rakozzi că Padișahul nu încuviințeză purtarea sa, și 

că-i poruncesce să se retragă; dar Rakozzi refusâ să asculte; 

acelaș ordin fu trimis de Sultan, Domnilor Moldovei și Valahiei, 

cari se prefăcură ca vor trimete porunci armatelor lor, ca-să 

se întrcă, cum scrie Pierre des Noyers la 2 Aprilie 1657 (1), 

dar dovadă că armatele Moldovei şi ale Valachiei nu s'aii re- 

tras, este că la 19 Tuniii 1657, generalul Polon Czernecki ra- 

porta că se bate cu Moldovenii (2). La 20 februarie 1657, Le- 

vinus Varnerus, Consulul Olandei din Constantinopoli, raporta 

guvernului să, că îndată ce acolo saii aflat despre alianța 

federală, sociule fiedere, a 'Transilvanilor. Moldovenilor, Mun- 

tenilor și Cazacilor, și că acești aliați trimet oștiri să calce 

Polonia, Vizirul chemă pe residenţii (Kapu-iehaele): Principilor 

aliați, și le vorbi cu mare asprime, acusând pe Domnii lor că 

în contra, credinței jurate și fără voea Sultanului, aii făcut a- 

semenea. alianțe și tractate. Agentul Transilvaniei respunse 

Vizirului că <secundum pacta mulua de minime obstringi ut 

in ejus modi facto hine peterent consilia ideoque fidem suo loco 

illibatam constare ; ear reședintele Moldovan şi cel Muntean «Va- 

lachi et Bogdani sese purgatori affirmarunt concessu Principum 

“nullum omnino militem ibi fuisse collectum. Illos qui transeunti 

exercitui se adjunxissent, factiosos.et refractarivs -[uisse qui in 

disciplina contineri non poltnerint... (3). 

In același timp Domnul Moldovei Gheorghie Stefan trimete 

daruri și bani Sultanului, ca să-i potole mânia; dar Sultanul 

ia: darurile și spândură pe solul Moldovei, care i le-aii adus, și 

se pregătesce să trimită Domn în Moldova pe bătrânul fostul 

Domn Vasilie Lupu Voevod; «Noi lucrăm însă (seriea des 
Noyers la 2 Aprilie 1657) ca să restumnăm și pe Rakozzi din 

Transilvania și să punem Domn în locul săii pe unul dintre 

Movilesci, frații soţiei palatinului de Cracovia, carii sunt. fii ai 

Domnului Moldovei ce aii domnit înainte de Vasilie Lupu»:(4) 

(1) Pierre des Noyers, lettres pag. 310. 
(2) Pierre des Noyers, lettres, pag. 828—332, 

(3) Correspondance diplomatique de la Turquie. Paris. Ministere affaires 
&trangeres, Vol. 5. D. Collect. Odobescu, II. pag. 20. Document. Academ. 
Române. ” 

(4) Pierre des Noyers, paz. 3li. .— Moisi JMozila sait Moghila Voerol 
este Domnul care a domnit în Moldova înainte de Vasilie Lupu (1634 
—1634), Letop. Moldov. L. 270—272.
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Impăratul: Germaniei şi Sultanul se îngrijiră de eventualităţile ce ar fi putut nasce din espediţia contra Poloniei a acestor trei Domni Români și a Hatmanului Cazacilor, şi de alianța lor cu „Regele Svodiei și cu Flcetorele de Brandeburg. EX se mai te- mea âncă și se îndoia unul de altul ; din causa acâsta ati ur- mat, multe negocieri în Constantinopoli, între marele Vizir și Ambasadorul Germanici..La 22 Iulie 1658 Ambasadorul fan- «ces de la Ilaye raporta la Paris că «le grand Vizir a promis au Resident d'Allemagne qu'il ne tentera plus outre sur la 'Tran- sylvanie que de subjuguer les Princes d'icelle et ceux de Va- lachie et Moldavie, -et le dict Resident a promis de la part de Son Maistre qu'il ne assistera aucun de ces princes lă ou de leur donner de la protection dans. ces pays (1). Lăsând in Cracovia Generalului Wiirtz, care avea: 4000 de Svedi, un corp de 3000 de 'Transilvaneni și Moldoveni cu Ioan bethen(2), Rakozzi, -cu restul armatei aliate, înainteză spre Var- savia, şi operâză în drum joncţiunea sa cu Regele Svediei Ca- rol X Gustav. Se spune. că Regele Carol X “Gustav, când a vâdut stea lui Rakozzi, i ar fi dis: <Nu vey stăpăni Polonia cu acâstă Oste» (3). Secretarul Reginei Poloniei serica, la 9 Maj 1657, că Regele Svediei și Rakozzi, cu armatale lor, : operase întru- nirea lor lângă Sandomir, și înainta, să împresore Zumoscul, Sultanul supărat pe Rakozzi pentru că a călcat Polonia, fără voea Porței, porunci Pașilor de Silistria, de Bosnia și de Buda, să prade Transilvania, cugelând să puie Domn în locul. hainu- lui Rakozzi pe un Pașă. Dar Polonia se «ruga de Sultan să puie Domn 'Lransilvaniei pe Bogdan Moghila, fratele femei Palatinului Cracoviei, care era fiii de Domn: Moldovei Și era crescut și cunoscut în Constantinopoli.: Armata Polonă,. sub povăţuirea vitâzului şi neobositului ei General Stefan Czarnie- cki, facea la 15 Mai 1657 0 mișeare simulată de retragere ca să ademenâscă pe Regele Svedici și pe hakozzi, şi se-ă atragă în Volinia, țară pustie și plină de „bălți și -de strimp- . tori, prin care o armată e silită se defileze - imprăștiată, ca se potă trece (4). Regele Carol Giustav și Electorele de Brande- 
(1) Correspondanee Diplomatique de la Țurquie. Paris, affaires €trangăres Vol. 5. D. 580. Collect. Odobescu III, pag. 23 Document. Academ, Rom. „ (2) Des Noyers lettres, pag. 335 543 
(3) Letop. Moldov. tom. 1, pag. 332. 
(4) Pierre des Noyers, lettres pag. 522-—927,
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burg, bat pe Poloni lăngă “Praga și-i “înving, dupa o luptă 

înverșunată care a ţinut trei-dile întregi (1). La sfărșitul lui 

Iunie 1657, Secretarul Reginei Poloniei însciința pe Ministrul 

resident de la Amsterdam, că un Ambasador al Poloniei, a- 

nume Iaskolski, trimis la Constantinopoli, a. fost prins în cale 

de Români, și scrisorile ce le ducea aii fost caltite și rupte; 

că Pașa din vecinatate, aflând despre acâsta, a scris lui Ra- 

kozzi, că va da foc și că va: prăda Transilvania întrâgă, de 

„nu va pune îndată pe Ambasador în libertate; că Rakozzi 

a liberat pe “Ambasador, dar Sultanul în mânia sa a pus 

în fere și în temniță pe Ministrii lui Rakozzi de la Con- 

stantinopoli, rostind 'ameninţările și sudâlmile cele mai cum- 

plite contra Domnului lor (2); şi că Sultanul cu Vizirul și cu 

o armată formidabilă a tăbărit la: Adrianopuli ca se fie mai 

“aprâpe de' teatrul acestor evenimente, unde a stat până ce a 

mâzilit și a isgonit:pe Domnul Moldovei şi pe al Valahiei. (3). 

Am qis că Regele” Carol Gustav și Rakozzi înaintară spre 

Varsovia. Regele Poloniei loan Casimir pârăsise, cum am vă- 

'qut mai sus, capitala și tronul său, și fugise în Silezia (4). 

La 20 lunie 1657 Regele Svediei și Rakozzi se afla în fața 

Varșaviei, și la 27 lunie 1657 : Varșavia era în srăpănirea 

„“Svedilor şi a Românilor. Rakozzi găndea acum să se repeqă 
de aice în Transilvania, aflănd că Pașa de Silistra și Pașa 

de 'Temeșvar cu 'Tatarii și cu 4000 de Poloni comendaţi de 
MareşaluLubomirski, intrase şi prada țara sa. (5) 

" Carol X Gustav cugetase în taină, se îndeplinscă planurile lui 

Gustav Adolf, se întemeeze un mare Imperiii Nordic sub scep-. 

trul sei, alcătuit din Svedia, Prusia, Polonia, și din alte țeri. 

Dar de la începutul luptei, el simţi că planul săii era prea colo- 

sal, şi că-i va aţiţa mulți şi puternici dușmani; el vădu că nu 

va putea păstra t6tă Polonia, și se hotări s'o înpartă: păstrănd 

în partea sa Prusia Regală, Carol da Polonia mare, ca Regat, 

Electorului de Brandeburg, iar Polonia mică o da lui Gheorghe 

Rakozzi principele Transilvaniei, și Litvania o da Iui' lanuș 

(1) Lelevel, Histoire de Pologne, tom. I. pag. 175. 176. 
(2) Pierre des Noyers, Lettres pag. 328—332. 

"(3) Des Noyers, Lettres pag. '400—402, 
(4) Pierre des Noyers, pag. 310. 319. ta 

„(5 Pierre des Noyers. Lelires, pag. 328—3832,. „588 — 330, E
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Radzivill. Astfel numai Electorele Friderie Wilhelm, a pus tote 
puterile sale în serviciul Regelui Svediei .(1). 

Imtirnpinâm aice o nedumerire pe care arhivele de la Stoc- 

holm ar putea-o lămuri. Rakozzi, aliat Regelui Svediei, comanda, 
şi contingentul de 20.000 de Moldoveni și acel de 20,000 sai 
30,000 de Munteni, date de Gheorghie Stefan Vodă și de 

Constantin Basarab Voevod. Rakozzi, după tractatul din Alba 

Iulia, urma se iee în stăpănirea sa Polonia până la Bug și 
până la Nota; chear Hatmanul Bogdan Hmelnițki se asigurase 

prin teactat, cu Rakozzi, subseris la 26 Septembre 1656, de par-. 

tea ce urma. se iee din Polonia spre a întregi Ucraina (2); dar 

care era partea, care era folosul, ce urma să tragă Moldova 

și Valahia din acestă alianţă?.. ce cuprindea Ore scrisrea pe 

"care ai adus'o în sera de 28 Decembre 1656, Ambasadorul 

Svediei Welling Domnului Moldovei Gheorghie Stefan Voevod, 
și respunsul autograf și secret al acestuia către regele Sve- 

diet trimis prin acelaş Ambasador? Papiii Ilarian califică acestă 

espediţie a Moldovenilor și a Muntenilor contra. Poloniei de 

| nefericită și nebunâscă (3). Un pasagiii din velaţiunea îui Hil- 

"debrand, că Domnul Moldovei Gheorghie Stefan în schimb pen- 
tru ajutorul ce i-aii dat Rakozzi II ca să deie jos pe Vasilie 

Lupu, a plătit o sumă anuală Domnului Trausileanici, ne 
pune în bănudlă că atât Gheorghie - Stefan cât și Constantin 

Basarab, ar fi intrat în acestă încurcată și grea daraveră, nu- 

“mai din datoria de recunoscință către Rakozzi II, căi ai a- 

jutat să restorne pe Vasilie Lupu.. Să sperăm că timpul ne 

va lămuri acestă nedomirire. 

„Este de regretat că s'aii perdut scrierea lut Dumitrie Can- 

lemir în care el descria ca -contimpuran și ca. cunoscător, 

mai ales că era înrudit cu Gheorghie Siefan Vodă, tote aceste 
evenimente. In chvronicul seii, Vodă Cantemir. dice: <într'acest 

an punând nâdejde în dumnedessca -ajutorință, cules-am chro- 

nicul Moldovei, de la pomenitul Dragoş. Vodă, până. la 
domnia luă Stefăniţă Vodă, feciorul lui Vasilie Vodă, care 
chronică întăi este scris de Ureche Vornicul până la Aron 

(1) Cantu, Histoire Universelle, tom. XVI, pag. 483. — Lelevel Histoire - 
de Pologne, tom. |. pag 175—176. 

(2) Adam Mickieviez, Histoire populaire de Pologne, pag. 242. 
(3) Thesaur de monumente istorice pentru România, tom. ll. pag. 73.
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* Vodă, cel ce-i die cumplit, ear de la Aron-Vodă pănă la Ste- făniță-Vodă este -alcâtuit de Miron Costin logofătul, — ânsă într'amândoi acești scriitori multe, și de trîbă a se sci lucruri 
carele la istoricii streini însemnate se afla, îi (eu ce pricină 
nu putem sei) cu condeiul trecăndule, noi la trupul și la locul stă a le aduce ne-am nevoit. (Di 
"Mulţi bank trebue să tot fi“lat Gheorghie: Rakozzi 1 și de la Constantin Basarab Voevod 'și: de la Gheorghie Stefan Vo- 
evod. Găsim o scrisre a lui Gheorghe „Stefan Voevod către Rakozzi II Domnul Transilvaniei, datată din Iași, din“ 17 Apri- lie 1655, care aruncă Ore-enm lumină asupra' relaţielor dintre- acești duoi Domni. aliați. Et acâstă scrisore, originalul căreia 
este scris unguresce : - E <Serisorea trimisă. de Măria Ta prin blândul Mărieă “Tale ser- vitor Derză Iânoș am primit'o ; tot asemenea: am înţeles și ve- latarca acestuia ce mi-aii făcuto verbal din partea Mărici 'Tale. 
Ce se atinge despre afacerile pe care ni le-aţi comunicat prin: 
Paharnicul nostru, precum și despre hotărârile luate, VE res- pundem că noi ne aflăm, Măria 'Ta, forte supăraţi în momen-- 
tul de față, martor ne este Dumnedeiă, că ne apasă forte mult 
Sreutatea ce o avem în împlinirea rânduelelor ce ni s'ati în- credințăt ; din acestă causăi me rugăm, Măria 'Ta, să: daţi cre- QEment acestei scrisori ale nostre că dacă până acum nu-am putut îndeplini ordinele ce ni le-aţi dat și am întârdiat întru 
împlinirea lor, causa nu este de cât greutăţile ce le întâmpi- 
năm și credem că Măria “Ta ne va ierta, Dar mâne poiniâne 
vom trimite Măriei "Tale pe Gheorghiţă Șeptelici prin care "ți 
vom comunica. despre tote împrejurările nostre, precum și om 
vespunde tot prin acest trimis al nostru la tote întrebările ce 
ni ați făcut Măria Ta prin boerul nostru Marele Paharnic. Ce 
pritesce însă cestiunea banilor, Vă rugiim să credeţi pe tot ce 
avem mai scump, că în privința banilor. stăm într'o stare forte 
rea : suntem așa de strimtorați, în cât nu vom fi în stare cu 
ce plăti nici oștirea; Vă: mărturisese cu tot cugetul -meii că 
într'o așa strimtorare de bani ca acum nu ne-am aflat 'nici o dată ; ba chiar acum suntem constrânși de-a plăti și haraciul 
către Portă, și nu scim ce să ne mai facem, căci venituri 

(1),D. Cantemir. Chronie. Romăno-Mold. Vlah. ton. 1. pag. 225996 laşi. 1835, ” ”



135 

    

n'avem de loc nici din vămi nici din ocne, de 6re-ce drumu- 
rile sunt nesigure și sunt chiar închise, și ast-fel Gmenii de 
negoț nu pot umbla, și o să fie a dracului 16tă daraverea a- 
câsta de vămi fiind că din aceia ce luam până acum 1000 de 

galbeni, în anul acesta n'am luat nică a 30-a parte; din ocne 

mam luat nici un ban, acâsta V'o spui pe cugetul mei. Calul 
cel sur la ales Dumnealui Derră pe care Vil trimit Măriey 
Tale ; să VE dea Dumnedeii noroc la dinsul, căci noi Vi Pam 
dat cu totă inima. Să trăiţi Măria Ta la mulţi ani. 

Teoprue Grejau Hornoa, (1)... 

După căderea Varsaviei și a mai multor ţinuturi polone în 
mânele Regelui Svediei Carol X Gustav, Austria se înspăi- 
mântâ că Svedia se apropiase de hotarele ei, ear Regele Da- 
nemarcei Frideric III, sfătuit de Republica Țărilor de jos, și 
țarul Moskvei Alexei Mihailovici, vădând peirea Poloniei şi în- 
groziți de puterea și de întinderea Svediei, — se uniră, ca în 
fața unei primejdii comune. Friderie III calcă deci Svedia, Im- 
păratul Leopold chiemat și rugat cu necontenire de Polonia, a- 
lârgă în ajutorul lui Ioan Casimir, ear Rusia intră în Livonia. 

Impăratul Leopold, fără să rupă pacea ce datorea să ob- 
serve, după tractate, cu Svedia, ca împărat al Germaniei, a- 
juta pe Polonia ca Rege al Ungariei; însă când mat târdii a- 
cest Impărat și Rege a scos izvodul cheltuelilor ce a trebuit 
să facă dând acest ajutor, Polonia sărăcită și împustiită n'a 
fost în stare să le plătâscă, ci a fost siliti. să deie amanet 
Austriei ocnele de la Vieliczka. (2). 

„La 27 lunie 1657 Secretarul Reginei Poloniei seriea Minis- 
trului Poloniei Resident la Asterdam, că Domnul Moldovei Gh. 
Stefan Vodă, a fost destituit de Sultan și că 18000 de Aus- 
triacă înaint6ză în ajutorul Poloniei, din care 5000 merg grab-: 
nic să cuprindă ocnele de la Vieliczka, credându-se că Svedii 

(L) Vedi acestă scrisâre in Monumenta Hungariae historie. Elsd Osz- 
tâly : Okmânytâr. tom. XXIII, pag. 172. Buda Pest 1874, Insemnăm aice 
că acestă publicaţiune de la Buda-Pesta este forte importantă pentru is- 
toria n6stră. Ea coprinde sute de documente de o mare însemnătate pen- 
tru nol. Ar fi bine ca sciutorii de limba ungurâscă să colecteze din ea 
şi să traducă românesce tot ce ne privesce. Academia Română posedă 
acestă publicațiune cuprindând până acum 53 de tomuri în 8, 

(2) Lelevel, Histoire de Pologne, 1, 175.178,
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și Românii „avea, de gând să le dea.foe (1).. Polonia mai dobân- 
desce o alianţă cu Danemarca, prin mijlocirea Republicei 'Țerilor 
de jos. .'Tot odată fiind bătută, lângă Praga, cum am qis mai sus, de armatele întrunite ale. Regelui. Svediei Carol X Gustav şi 
ale „Marelui, Elector de Brandeburg. Friderie Wilhelm, Polonia 
încheie. la. Vela saii Welau, în diua de 19. Septembre 1657, 
după sfatul luk.. Ferdinand IL. Regele Danemarcei, un tractat 
de pace cu numitul Elector prin care. Polonia renunţa la drep- 
turile sale asupra, Ducatului Prusiei, și recunoscea indepen- 
dența și Suveranitatea, lui Friderie Wilhelm şi a statului săi (2), 
şi. astfel: Polonia a: scăpat de. armele teribile ale lui Friderie 
Wilhelm.. Puffendorf dice :  L'Electeur de Brandebourg voyant 
que. Charles, Gustave n'tait pas en €tat de le mettre en posses- 
sion- absolue. de la Prusse Ducale, comme il avait ât6 stipul€ 
entre eux, et: qu'il avail mâme 'râsolu â composer avec la r6- 
publique :pour 800,000; rixdales, se -râsolut ă “traiter avec les 
Polonais, -ă. avancer celte somme-ă Casimir, et â unir ses 
forces.aves celles de ce Monarque, aux mâmes conditions ar- 
retees prâcedemment entre lui el le Monarque Suedois. Le re- 
publique,. razie denlever & son ennemi un allic si redoulavle, 
consentit & la proposiţion, ă condition que la Prusse Ducale 
retournerait ă la Pologne, si l'Electeur venait â mourir sans en- 
fants mâles (3). ME 
” Regele Poloniei începuse a trata în Iulie:1657 și cu hat- 
manul: Cazacilor, Bogdan Hmelnițki, ca să dobândescă și retra- 
gerea acestuia, precum dobândise pe a lui. 'Friderie Wilhelm: 
In urmarea acestor tentative, . Hatmanul ordonase Poleovnicu- 
lui. Anton, să-se retragă, și să părăsâscă pe:Rakozzi ; dar Pol- 
covnicul Anton refusă- să asculte -de: Hatmanul, și ast-fel Ca- 
zacii se. împărțiră în două tabere : una era pentru Polonia și 
se ținea. la o parte, . ear.cea laltă, cu polcovnicul Anton, remase 
credinciosă. alianţei (4). i Da 

Regele Carol X Gustav, vEdendu'și țera incăleată de Frideric II , 
lasă: pe. Rakozzi “cu Moldovenii, cu Muntenii și cu Cazacii pol- 

(1) Pierre des Noyers. Lettres, pag. 333—339, 
„(2) Lelevel. Histoire de Pologae, tom. [. pag. 176, 177. — Cesar Cantu, Histoire Universelle, tom, XVII, pag. 43. edit, Paris 1835. Camille Paganel Histoire de Frederic le grand. Introduction, tom. ], pag. 78. Paris 1830, „(8) :Puflendort Aff. de. Brandebourg:t. VIII. Sect -LV.- pag. 508, 
(4) Charles Forster, la Pologne, pag. 118.



137. 
Sara 

covnicului Anton în Polonia, și le da Cracovia, ear . el se re- 
pede ca fulgerul, spre țărmurile Baltice, trece pe. gheață cu. 
armata sa, peste micul și peste marele Belt, și împresâră ca- 
pitala Copenhaga, care nu se aștepta nică prin vis, la o ase- 
menea  visită. Resultat al acestei loviri vitejesci şi minunate, 
aii fost pacea încheiată la Roskild, sati Roeskilde, prin mijlo- 
cirea Franciei și a Engliterei, la 29 Octombre 1658. După con- 
diţiile acestei păci, Danemarca perdea și da Svediei, Scania, 
Bleking saii Bleckingen, Halland, 'Fronheim sai Drontheim și 
insula Bornholm. Carol X Gustav murind la 1660, lasă corâna 
fiului săi Carol XI, minor în vârstă de cinci ani, sub hegența 
soţiei sale, Reginei Hedwig Eleonora, a Cancelarului Magnus 
de .la Gardia și a senatului. Intr'aceste, Prusia renunță de a 
mai prelungi alianța ei cu Suedia conform tractatului de la 
Wellau, citat mai sus, Regența Suediei se grăbi să încheie 
pacea cu Polonia, pace care aii fost subserisă în orăşelul 0O- 
liva, la o milă de la Dantzig, în diua de 3 Maiii 1660 (1). Re- 
gele. Poloniei loan Casimir ultimul Wasa, renunță Ja titlul de 
Rege al Suedici şi lasă în stăpânirea Suediei Livonia, Esthonia 
şi insula Esel, din tâte cuceririle ale lui Carol X Gustav. Su- 
edesii deșertară restul - Poloniei (2). Ast-fel sati pus capăt la 
3 Maiii 1660, luptelor dintre Suedia şi Polonia care începuse 
de la 1597! 

Dar să ne întorcem la aliaţii Români și la cele petrecute 
în ţările lor. Rakozzi aii remas in Polonia cu aliaţii Moldo- 
veni, Munteni și Cazaci. Chronicarul 'Lopeltin - dice : «ce ai 
suferit Polonii de lu Rakozzi, se spuie Polonii ; dar la ce ai 
ajuns Ardealul, din causa acestor espediții. a lui Rakozzi, noi 
una mie de ani se plângem cu lacrămi».(3)!.. O armată 'Po- 
lonă calcă și pradă Ardealul; apoi un corp de „urci și tote 
urâiile 'Tătarilor din Crimea, sub conducerea lui Mahomed- 
(iheray-Han, năvălesc, pradă și ard Transilvania, Moldova, Va- 
lahia şi Ucraina. . . . . | 

Cum aii lipsit Regele Svediei de lângă Rakozzi, și cum s'aii 
audit că Împăratul Austriei trimete ajutor Poloniei, Polonii s'aiă 

4 
Ă - 

(1) Pierre des Noyers lettres, pag. 568. Stephan. Katona, Historia cri- 
tica Regum Hungariae, tom. XIV, pag. 15, Budae 1804. îi 

(2) Librel, Hisl. de Pologne, 1, 177. a , | 
(3) Letop. Moldov. tom. I, pag. 333. Des Noyers, Lettres, pag. 311— 

315. - i
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îmbărbătat, şi acei care erequse că vor fi fericiți sub domnia 
nouă a lui Carol X Gustav, începură a se căi, și se gătea la luptă 
pentru ași recăpăta ț6ra. Polonii pornesc să scape Cracovia, 
şi la 2+: August 1657 Generalul Wiirtz & silit să capituleze și să 
deie înapoi Cracovia. Intre condiţiile de capitulaţie se hotărâ 
despre Români că ei avea voe să se 'întorcă nesupărați în ţă- 
rile lor; însă mulți uii remas în Polonia. Cu acâstă ocasie se- 
cretarul Reginei Poloniei, dice despre ei că era bărbaţi frumoși 
și voinici (1). 

In lulie 1657 Rakozzi trimite pe un trâmbiţaș la Regele Polo- 
nii, cu o epistolă din partea sa, propuindu-i pacea (2). Ba- 
kozzi propuind pacea în numele stii, oferea să restitue doue 
cetăți pe care le ocupa în Polonia, să plătâscă o despăgubire. 
de resbel Poloniei, se predeie Regelui Poloniei o parte din ar- 
iata sa, și se lega chiar contra Regelui Svediei despre care se 
plângea că lati înșelat. Regele Poloniei priimi întâiă, dar în urmă. 
se resgândi. Rakozzi vădându-se refușat, arde bagagele sale și 
trece, înapoindu-se, Vistula, la Sandomir. Armatele Poloniei în- 
trunite îl urmăresc ; 6000 de tătari vin în ajutorul Regelui Ca- 
simir, și Polonii se grăbesc se cuprindă trecătorele munților, ca 
să tae retragerea lui Rakozzi. Regele Casimir serie lui Lubo-; 
mirski să se întârcă din T ansilvania, ca să se întrunâscă cu 
armata Austriacă (3). | E „ 
„-Poloniă se iai după Rakozzi din tâte părțile. Acum Rakozzi 

cra lovit și de Hanul Tătarilor, care chiemat în ajutor de Czer- 
nieski, năvălise cu totă puterea sa, și Rakozzi pierdu în lupte 
tunurile și bagagele sale. Cazacii în relragerea lor, ajungând 
la tergușorul Meji-Boj sati Miedzybor, în Podolia, la hotarul 
Moldovei, aud în urma lor, spre a se apăra de urmărire, tote 
podurile de pe: Nistru. Moldovenii Și Muntenii apucase să se 
relragă cu câte-va ore mai nainte tot pe aice, pe la Miedzy- 
bor spre Nistru, iar Rakozzi se retrăgea și el cu mare grabă, 
căci primise scire că 'Tătarii intrase în 'Transilvania și că Imp&- 
ratul Austriei trimetea în. ajutorul polonilor un corp de 6ste 
sub comanda generalului Sehprok (4). Kemeni Ianoş generalul 

(1) Lettres de Pierre des Noyers. pag. 335. 343, 
(2) Charles Forster, La Pologne pag. 118. 
(3) Des Noyers, Lettres, pag..335—343. | Pa 
(4) Des Noyers, Lettres, pag. 319, 320, — Șincai Chron. Rora. tom. III, 

pag. 68, i [
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lui Rakozzi și cei-lalţi consiliari ay sti, vădând catastrofa, în- 
demna pe Domnul lor să se întorcă el în Transilvania, că de va scăpa el, să aibă de grija celor ce vor rămâne în Polonia(1), 
În retragerea sa, Rakozzi cade prins in măânele Polonilor, cer- șindu-și de la ci Yiata prin rescumpărare, plătind două milione 
pentru care le-ai dat zălog pe fratele săi Apafi, îneheind cu Polonii o pace ruşinosă, la 24 Iulie 1657, între târgușorele 
Cearnovstrag și Miedzybor, și se întrece în Transilvania cu un corp de abea ună mie de omeni !..(2). Restul armatei sale ati rămas în Polonia sub comanda lui Kemeni lanoș, și fiind împre- surată de Tătari și părăsită de Cazaci cade cu Kemeni lanoș. în robia 'Tătarilor, Kemeni Ianoș socotise că va scăpa de Tătari 
de se va trage spre munţii Moldovei, dar a fost împiedicat de 
la ac6sta, pentru că de și Hanul 'Tătarilor era coprins în trae- 
tatul de pace îneheeat de Rakozzi cu Poloniă, totuşi el nu 
primea pacea sub prelext că ati fost încheiată fără voea. sa, și 
porunci ni Nardan-aga genâralul săi, să calce pe Ardeleni în 
retragerea lor, cu trei-deci de mii de Tătar, ajutând și însuși 
Hanul în deosebi, şi ast-fel Ardeleniy câți. n'ait fost omorâţi 
de 7 ălari, ati rămas robi şi duși în Crimea și prin Bugeac cu 
generalii lor Kemeni Ianoș, Corniș Ciaspar, Beldi Pal si alţii(3). 
Abea, după ce aii stat irei any în robie, Kemeni lanoș şi cu 
cei-lalți ati fost vescumpărați prin mijlocirea. Domnului Valahiei 
Radul Mihail. sai Mihnea Voevod. Ast-fel ostea lui lakozzi, 
parte "peri, 'parte fu prinsă, și acâstă întreprindere nebunescă 
și îndrăsncță aii costat mulle mii de morți și multe mii de 
robiţi 'vansilvaniei, Moldovei și Valahiei (4). Sunt pline de.in- 
teres pentru acâstă epocă, serisorile lui Pierre des Noyers, Se- cretarul Reginei Poloniei Mari: Luisa de (ionzague, Soţia Re- 
gelui Poloniei Idan Casimir, către Isnacl Bouillaud Ambasa- 
dorul Regelui Casimir pe lângă statele Provincielor Unite, la 

(1) Constantin Căpitanul in Magasin istoric. pentru Dacia. tom, Î, pag. 313, (2) |. V. Rusu, Compendiă de istoria Transilvaniei, pag. 327, — Veqi 
condiţiile acestul ruşinos tractat în Şincai Chron. Rom. tom. III, pag. 68, 69. 

(3) Șincai Cronie. Rom. tom. IN, pag. 63. - Constant, Capit. în Magaz. 
istor. pentru Dacia, ton. Î, pag. 313, - : 

(3) Letop. Voldov. “tom. L: pag. 331—334, N Baurururi- Kaenertiii, Merop. 
Mao Pocciu, toni. |. — Adam Mickiewiez, Histoire populaire de Polosne, pag." 245—248,:—:C,. Cuaparzonă, PyRozoaerzo -k% “noauani1o- Horofi Ierojiu, pag. 184, 185. — Cantu flistoire Uhiverselle, tom. XVI, pag. 482—488. — Ch. Romey et A. Iacob, La Russie ancienhe-et "moderne, pag. 136—140,.
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Amsterdam, şi “memoriile Cavalerului polon Paseh: care aii de- 
scris tote reshboele cele "mari ale Poloniei contra Ruşilor, Pru- 
sacilâr, Transilvanenilor şi Svedilor (1). Regele Poloniei Ioan 
Casimir, lipsit de energie, era condus de Maria Luisa de Gon-! 
zague, soția sa, ear după mortea er (1667), în loc de a se 
simţi liber, găsindu-se fără îndemn și fără povâţuire, se hotări 
să abdice, și s'a retras, la 1668, la monastirea de Saint-Gier- 
main des Pres, la Paris, — unde acesta cea de pre urmă o- 
draslă barhatescă a familiei Waza, s6 sevăvși: din viață la 
vrăsta de 73 de ani, în diua de 16 Decembrie 1672. Polonii 
alescră Rege în locul seii pe Principile Mihail Coribut Wis- 
niowiecki (2). 
“Găsim prin mai mulți istorică contimpurant și prin rela- 

ianile diploniatiee, trăsături despre - vitejia Românilor. Așa 
de pildă, un raport câtre Mareșalul Grammont, din 10 fe-: 
bruarie 1656 ne încredințâză, că în armata: Polonă era la 1656 
un corp de voluntari Moldoveni (Boaoyin) care da mult de lucru 
armatei Svedeze repedindu-se asupra că cu lancea: și cu sabia. 

Acest” corp de moldoveni, după mai multe loviri, a fost bătut 
de Principele de Sulzebach în Ianuarie '1656 și risipit peste 
Doneţ, 'lâsănd mulţi prinşi în mânele Svedilor, între cari pe 
Colonelul lor Denhof. Regele Svediei i-a gonit până la 'Tarnov, 
cincă leghe de la locul luptei. Acâstă risipă a corpului de 
Moldoveni, a fost, serie diplomatul frances uit. Courtin, Reşe- 
dinte general al Regelui Ludovic XIV pe lângă Statele de la 
Nord, câtre Mareșalul Grammont, mare pagnbă pentru Poloni (3). 

Pe atunci (dice chronicarul Miron Costin) «Moldoveni, mulţi 
și feciori de boeri, se ducea la lefe la Muscali, unii la Leși, 
unii la Rakozzi, unii la Șved pentru agonisita» (4). 

- (1) Adam Mickiewicz, Les Slaves. Cours professe au Colltge de France 
tom. II, pag. 329. Paris 1847. 

(2) Cantu. Histoire Universelle tom, XVI. pag. 496. Adam Mickiewiez. 
Op. laud. pag. 248. Un studiă interesant despre Regina Maria de Gonza- 
gue, aă scris D. Albert Vaudal: Un mariage politique au XVII Sicele, — 
“Marie de  Gonzague & Varsovie, în Revue des deux mondes du l-er fe- 
vrier 1883, pag. 671—694, Veqt şi Charles Forster, La Pologns, pag. 192 - 
196. 

(3) Pierre Chevalier, Histoire de la guerre des Cosaques contre la Po- 
” -logne. Copie d'une relation de la guerre.du Roi de Suede contre la Po- 

logne, &crite par Monsieur Courtin & Monsieur la Marechal de Grammont 
10 fevriez 1656. pag. 43, 44. Paris 1663.. | 

(4) Letop. Moldov. tom. II, pag, 301.
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Așa era şi în Transilvania. Fr. de Mezeray. dice sub an. 1636: 
«La Transilvanie fourmille toute de _geus de guerre qui ne cher- 
che qu'employ..»(1). | 

«Gheorghie Stefan Vodă, gice Miron Costiri, imbla legănân- 
du-se la 1658, în cotro o va lua, că era unii del sfatuea 
să mârgă la Cazaci, şi acel sfat era fără temei, că nu socotea 
că de acolo Vasilie Lupu Vodă, cuseru fiind cu Hmil, nu s'aii 
putut pune în picidre cu ajutor de la. Hmil,. până a stătut cu 

kăndul numai se purecâdă spre Rakozzi, cu care avea cârți. cu 
juramânt «se nu lase unul pe altul până vor ateu 0 pâne se 
o împartă> (2). Dar cu tote aceste :jurâminte și încredinţări 
date lui Gheorghie Rakozzi II şi luate asemene în scimb de 
la el, Gheorghiţă Sfefan Vodă se găndea mai mult, la folosiul 
seii: el cercă se facă apel la inima de cavaler a: Regelui Po: 
loniei I6n Cazimir : el scrise marelui Mareșal al armatelor Polone 
Gheorghie Lubomirski «se râge pe Regele Poloniei, ca se fie 
priimit cu averile sale în Polonia sub protecţia Regelui, de și 
el (Gheorghie Stefan Vodă) a fost un mare dușmah al Pol6= ” 
niei, când datorea în mare parte Regelui lori Casimir Domnia 
Moldovei»... Insă Regele Casimir refusă, de şi unii din minis- 
iriă sei îl sfătuea se lase pe Gheorghiţa Stefan. Vodă să se 
aşede în. Polonia, și apoi se puie mâna pe el şi pe averile 

- sale... (3). 
-Mazilia adecă ordinul Sultanului de destituire, a venit lui 

Gheorghie Stelan Vodă la sfârșitul lui Martie 1657, cum am 

dis mai sus (pag. 95). EL însă nu părăsise incă Domnia la 

începutul lui Decembrie 1657. Ghreorghie Stefan Vodă, Cons- 
tantin Vodă Basarab și Gheorghe Rakozzi II erai hotăriți să 
se opuie cu armele contra. firmauurilor de mazilie, cum ne 

încredințeză şi Pierre des Noyers Secretarul Reginei Poloniei. 
In arhivul Principilor Czartoryski din Cracovia „se " păstreză în 

original o scrisre de la Gheorghe Stefan Vodă, scrisă Polonește 

şi subscrisă cu litere cirilice, cu data din Iuşi 13 Decenbri ie 1657 

adresată lui Stefan. de Pilce Korycinski marele Cancelar al Re- 

gatului Poloniei, care scrisâre dovedesce într'un mod positiv cele 
dise mai sus și cercarea lui Gheorghe Stefan Vodă de a Înca 

"0 Fr. de Mezeray; Histoire des Tures, tom. II, paz: 145, Paris 1662: — 

(2) Leiop: Moldov. tom. 1, pag. 337. - - - : 

(3) Pierre des Noyers, Lettres, pag. 372, î
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* blănqi pe Regele. Poloniei In Cazimir şi a căpăta ertarea și 
ajutorul seii. Etă. cuprinderea acei "scrisori : 

«Luminatule, Măreţule 6r Mie bine:voitorule: Domnule Mare 
Cancelar al: Regatului. Poloniei.» 

«0 „dinioră când întemecsem plăcuta prietenie” cu Domnia 
ta, nu speram alta ceva de-cât a putea culege fructe mănose 
din intimitatea nostră. „Dar din causa timputilot nefavorabile, 
acâstă strinsă prietenie a nostră a trebuit se remâie la 0 parte. 
Acum din mila lut Dumnedeii,. „Cerul s'aii, mai seninat. și întreb. 
cu aviditate despre starea sânăţăţei Domniei tale. dorindu- -ti 
se trăești mulți ani cu tot. feliul de. belșug; Și fiind câ, te-am 
cunoscut tot dâuna bine-voitor mic, așa dar şi acum te: rog 
ca. se fii tot așa de afectuos, și prin ghibăcia şi puter ca Dom- 
nici tale se mă introduci în graţia Aaiestitţei sale Regelui. 
Deci dar ne îndoindu-mă că mi vei remânea tot dâuna tot așa 
de favorabil și că mă vei îndatora într'o mie de moduri cores- 
pundend dorințelor mele în acestă privință și făcendu-mă se. fiii 
tot așa de gata și eii a te servi, iți ofer serviciile mele cât 
de urgente, 

Din laşi, 13 Decerobrie 1657 

Al Domniel tale devotat prieten şi sugă. 

Teopriie Crean. RorRoAa 
n Focnosap ae Aleaqanertiy (1). 

Aceste se. potrivesc și cu chronicarul Miron Costin care dice 
că Gheorghe (Ghika urmașul lui Gheorghe Steian Voevod s'au 
suit pe tronul Moldovei la 1658, cănd tot el ne spune că mazilia 
i venise lui Gheorghe Stefani Vodă la Martie 1657 (2). 

Marele Cancelar al Poloniei Korycinski era cunoscut și prieten 
mare lui Gheorghe Stefan, de când nici unul nici altul n 'ajun- 
sese încă la înaltele trepte la care se urcară în uimă. Viaţa 
amânduror acestor prietini a fost cam de o potrivă vijeliosă, ȘI 
norocul lor de o potrivă schimbător. 

Gheorghie Stefan. Vodă și Constantin Vodă Basarab, isgoniţi 
de la domniile lor, fugiră în Transilvania (3), la sfârș itul anului 

4) Veqi Vol. 402. pag. 313 al Arhivului Principelui Czartoryski din Cra- 
kovia. (Arhivul Acadmiei Române posede copil legalisate de pe docu- 
mentele atingătore de istoria nâstră din Arhivele Principilor Czartoryski). 

(2) Letop. Moldav. tom, |, | 
(3) Des Noyers, loltres, pag. 103,
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7165, adecă la 1657 (1). Chronicarul: Miron Costin ne. arată Qrumul pe unde ai fugiti Gheorghie Stefan „Vodă: «de la Târgul frumos, mergend pe la, Buciulcşti, la Comiineşti aii întrat prin munţă în fara Ungurescă> (2), . 
Gheorghie Stefan Vodă, a.stat în Transilvania, cât a trăit și se lupta încă Gheorghie Rakozzi II, sperând “în isbânda a- cestuia și în schimbarea norocului, Avem o scrisore de la Gheorghie Stefan Vodă datată din Szighet (Sighet, din Mara- murăș aprope de hotarele Moldovei), din 3 Octombre 1659 prin care el scrie lui Gheorghie Rakozzi, țiindu'l în: curent despre amestecările ce partisanii săi făcea în Moldova, în interesul causei sale, partisani între cari se vorbesce despre Căpitanul Durac care cu un corp de voinici de 600 de Omen prăda Basarabia până la Nistru, despre boierii Diacul Ioan şi Dumitraşcu Boul şi despre legăturile ce mai ave în âra Căzăcâscă de unde, cu tată împotrivirea Hatmanului, el aștepta ca un amic al săi dintre Capii Cazacilor anume Jere-Ilohul polcov- micul să calce Moldova cu toţi cazacii de sub comanda lui(3). Dar învingerea, rănirea și mortea lui Gh. Rakozzi II (8 Iunie 1660) puse capăt ucestor „speranţe și acestor silințe, "Turcii şi Tătarii cuprinseră Moldova şi Valahia, și Gheorghie: Stefan Vodă își îndreptă pașii şi tole nădejdile către Principii, Germani foștii „săi aliați şi către Regele Svedier Carol XI Gustav, succesorul aliatului săi de altă-dată Carol X Gustav, cum am dis ma” sus. Abea s'a întors Rakozzi în Transilvania, și comisarii turcesc. sosiră după dânsul cu firmanul Sultanului de destituive, pentru că 

n'aii ascultat ordinele Porței, pentru că ai dus țara în pri- mejdii și pentru că a turburat liniștea obștâscă. In Octombrie 1657 se stringe Dieta la Alba Iulia, după ordinul Comisarilor 
turcesci, și se citesce firmanul fulgerător de destituire ; Siatu- rile era chiemate.să alâsă alt Domn. Dieta sili pe Rakozzi să abdice ; dar el abdică cu condiţie, câ dacă Sultanul îl va, erta,- 
să-și recapete Domnia. Statele Transilvaniey. aleg. Domn, la 31 
Octombrie 1657 pe Rhedei Ferenz; Rakozzi izbuti să fugă cu fiul săă, și să se închidă într'o cetate a 'Transilvaniet, Statele 
Transilvaniei cer, spre a-i da libertatea, ca el să rescumpere 

(1) Letop. Mo:dov. tom. |, pag. 530. 
(2) Letop. Moldov. tom. 1, pag. 337, 
(3) Veqi acestă serisore în Monumenta Hungariae [listorica. Elsă Ostâly: Okmânytar, tom. XXUII, pag. 655, Buda-Pest 1874. .
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pe toți cei robiţi de Tătari, în timpul retragerei sale din Po- 
lonia (1).:Ferenz Rhedei abâică în favorea lui Rakozzi, Sul- 
tanul Mahomed IV, furios pentru nesupunerea lui Rakozzi, tri- 
mite pe pașa de Buda cu 40,000 de Tătari, să calce și să 
prade Transilvania, o supuse la capitulaţii. grele şi dă domnia 
Transilvaniei lui Achace Bartzai.. Rakozzi stvinge o armată și 
ihtră în 'Transilvania ; Bartzai abdică, dar: națiunea "i contestă 
dreptul de a abdica, Bartzai întărit prin 6stea 'Turcâscă bate 
pe Rakozzi la Satul Gradiște, localitate unde a fost odinisră 
Ulpia Traiană. Rakozzi întrunindu-se cu Domnul Valahiei Radu 
Mihnea Voevod, care se făcuse protestant şi se unise cu Ra- 
kozzi, și adunând '6ste, intră din noii în “1 Transilvania, bate. pe 
Turci şi-i fugăresce în Ungaria. Barlzai se închide în Sibiiii cu 
un corp de 1500 de Turci ; Rakozzi împresâră cetatea Sibiid 
și. 0 bombardză totă earna. La inceputul anului 1660. Rakozzi 

„ audind că turcii 'din Ungaria năvălese în Transilvania, şi că 
Doinnii cei nuoi ai țărilor Moldova și Valahia primise ordin 
de la Sultan să calce și ei Transilvania, spre a coprinde pe 
Rakozzi din tote părţile, părăsesce Sibiiul şi plâcă:spre Cluj. 
Inire Gâleii şi Feneș, din sus de Cluj, se dă o bătălie înfri- 
coșată, în qiua de 9 Maiii 1660; Rakozzi se luptă ca un lei, 
dar rănit grei, fuge la Urbea mare, unde acest Eroii muri în 
diua de 8 luhie 1660, în vrâstă abea de 39 de ani. 

Din acest moment, Sultanul hotări să supuie Transilvania 
Împeriului său (2). 

Acestea sunt. evenimente la începutul cărora, Regele Svediei 
Carol X (Gustav, trimisese pe Ambasadorul săă Welling la Con- 
stantinopoli, dându-i misie să trâcă pe la Iași, pe la Gheorghie 
Stefan Voevod. Domnul Moldovei primi. cum am vădut, la 28 
Decembrie 1656, pe ambasadorul Svediei, n6ptea, în audiență 
secretă, ferindu-se de Ceaușul Sultanului care venise tot atunci 
la lași, aducend porunci lui Gheorghe Stefan Vodă, pe care 
le-aii dus şi lui Constantin Basarab şi lui Rakozzi II, ca să 
mârgă în ajutorul Regelui Poloniei și să nu facă legături cu 
Regele Svediei. Sultanul Mahomed IV amenință pe tus-trei 

(1) Des Noyers, Leitres, pag. 365—368. 
(2) Cantu, Histoire Universelle, tom. XVI, pag. 426. .Pierre des Noyers 

leltres, pag 367- 372, — 1. V. Rusu, Compendiii din istoria Transilvaniel 
pag. 329—231.
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Domnii Români că de-za intra un singur ostaș al-lor, ca duş- 
man în Polonia, el % va destitui şi za călca cu urgie: ţările 
lor ; tot așa, scrise Sultanul și lui Mahmud-Gherai Hanul Tă- 
tărese (1). | De E 

Manuscrisul lui Hildebrand și arhiva Statului de la Stocholm, 
trebue să cuprinqă relaţii întinse despre acestă epocă a istoriei 
nostre. La, Stocholm trebue sii se găsâscă atât copia scrisorei 
Regelui Carol X Gustav către Gheorhie Stefan Domnul Mol- 
dovei, cât și scrisorea de respuns a. Domnului Moldovei către 
aliatul săii Regele Carol X Gustav, trimisă din Iași prin: Ambasa- 
dorul Svediei Weling la 1656. - . o 

Neuitatul A. Papiă Ilarian, a publicat portretul lui Gheorghe 
Stefan Voevod, găsit în Germania și Vaii reprodus prin - lito- 
grafie în Tesaurul să. Acest portret Saii reprodus și de A- 
cademia Română în fruntea tomului al 1V part. I al continua- 
țieă la publicaţiunea Hurmuzaki : Documente atingătore de istoria 
Românilor (Bucuresci 1885). Pe acest portret stă, seris împrejur 
italienesce : Stefano Giorgizza Principe di Jloldavia, şi la mar- 
gine sub portret însemnarea : A. Bloem. del. IV Bianchi scul, 
Abraam Bloemaert pictor şi gravor care a scos portretul -a- 
cestui Domn, ai fost un artist renumit, elev al lui Franz-Floris, . 

„născut la Goreum la 1564, mort la 1658, prin urmare contim- 
poran al lui Gheorghiţă Stefan Vodă (2)... 7 

Conrad Iacob Hildebrand, care a lăsat memoriile sale, încă 
inedite, despre acâstă epocă și despre călătoria sa în Moldova 
cu' Ambasadorul Svediei Welling, este un.scriitor cunoscut în 
literatura Pomeraniei. Geografulu ' Malte-Brun citsză o- carte a 
sa de mare valore pentru istoria Pomeraniei sub titlu Gene 
alogia Ducum Pomeraniae (3). - N 

Pomerania, ţara de pribegire și de adăpost a-lui Gheorghie 
Stefan Vodă, este astă-di provincie a. Prusiei, pe țărmurile 
Baltice; ea se hotaresce la nord cu marea Baltică, la Apus 
cu Meclemburgul, la Sud cu Brandeburgul, la Răsărit 'cu Prusia 
Apusană. Numele acestei provincii (Pommern) derivă din:sla- 
vonesce : Pomorski, adecă țara de lângă mare. o 

Stetin capitala Pomeraniei, pe fluviul Oder, este un'oraș 
forte vechiii și important. In vechiul Stetin se află anticul cas- 

(1) Pierre des Noyers, Lettres. | 
(2) Lalanne, Biografie Universelle pag. 202. Paris 1853, 
(3) Malte-Brun, G&ographie Universelle tom. IN, pag. 76. Paris 1853, 

10
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tel regal în care a trăit și a suferit Gheorghie Stefan Domnul 
Moldovei, și unde ș'aii dat sufletul la 1668. După stingerea 
nemului vechilor Duci ai Pomeraniei,”la 1637, Electorele de 
Brandeburg, cu dreptul de înrudire, urma, să moştenâscă t6tă 
Pomerania ; dar la mârtea celui de pre urmă Duce al Pome- 

"raniei Bogislav XIV, în dilele resbelului de trei-qeci de ani, 
Pomerania găsindu-se ocupată de Svezi, Brandeburgul a fost 
silit să se mulțămâscă numai cu o parte din ea, adecă cu 
Pomerania de sus (Zinteru Pommern), iar restul Pomeraniei 
cu Stetinul, cu Strasburgul și cu insula Rugen, a fost cedate 
Svediei, spre răsplata sacrificiilor ce ea făcuse în acel lung 
resbel religios. După catastrofa Regelui Svediei Carol XII, Fri- deric Wilhelm deveni stăpân peste Stetin, peste insulele tWrolin 
şi Usedona până la Peene : tote aceste i-a fost cedate de Svedia, 
„după pacea de la Stocholma din 1720; tractatul de la 4 lunie 
1815 a asigurat tote aceste Prusiei și ast-fel Pomerania a 
devenit provincie a Prusiei. De la 1805 esistă la Stetin o So- 
cielate istorică şi archeologică a Pomeraniei (1). In analele a- cestei societăți saă publicat de eruditul Doctor GH. Haag din 
Stetin, articolul despre care am vorbit la început, 

-La 1864, A. Papiă Ilarian, descoperind în arhivele din Berlin 
actele pe care le-am citat. mai sus, scriea : «n'am putut citi 
fără o vie emoțiune, meditând și plângând ursita schimbătore 
şi tristă a Domnilor Români» (2). Dar acâstă emoțiune trebue 
s'o simțâscă cine-va, și mai tare, visitând vechiul “'astel din 
Stetin, unde dintre sfărâmăturile vecurilor, la urechile sale se 
aude plângător, suspinul de durere al lui Gheorghiţă Stefan 
Voevodul Moldovei... 

Miron Costin qice : 

<Orb norocul la suiş, şi lunecos de a stare pe loc, grabnic 
şi de sârg pornitor la pogoriş>...(3) 

(1) Malte-Brun, GEograpie Universelle, tom. III. pag. 76, 81, 129, 127 --128, 329. Diction. de la Conversation et de la lecture, tom. XLIX pag. 490 —49]. tom. XLIV pag 390—391. Paris 1838. 
(2) Tesaur de monumente istorice pentru România. tom. Il, pag. 73. (3) Miron Costin, Letop. Moldov. tom. I, pag. 830.
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La pag, 14: 

aloviţă se dicea în Moldova juniea s'aii junca, adecă vaca 
tînără care n'a, fătat încă; franţuzesce Gcnisse. Acest cuvînt 
este slavonese Ironmra. (veqi Caonapr IIepxoBno-Czabaneraro 
n Pyecxaro flaenca, tom. IV pag. 482. C.IL. B. 1847. — Și Ch. 
Ph. Reifk, Dictionnaire Etymolugique de la langue Russe, tom. II, 
pag. 1108. — St. Petersbourg 1836). 

La pag. 28: 

Bucioc (Buton saii Bouon) a fost boer mare, mare Vornic 
de ţera de jos sub Gaspar Vodă Domnul Moldovei, și «dintre 
boeri mai cap era ţerii pre atunce Bucioe Vornicul 'Țerei de 
jos, cum qice Chronicarul Moldovei (Let. tom. I, pag. 237). 

Vornicul Bucioc era prietin și credincios al lui Gaspar Vodă. 
Cu tâte aceste Gaspar Vodă a cereat întrun rând să”l olrăvâscă, 
ear pe Vasilie Lupu hinul sei Va băgat în temniţă și.l'a pus 
și la muncă, dându-i pricină că nu Qă sâmă de o sumă de 
bani a Visteriei, căci Vasilie Lupu Vodă era Visternie mare la 
Domnia lui Gaspar Vodă (Letop. 1. 237. 238) 

După asasinarea, lui Gaspar Vodă, Bucioe Vornicul a scăpat 
la Braniște la un hin al seii Toador Brăniștânul și s'a oploșit 
la el; dar acesta, îl dădi pe mâna lui Schender-pașa care l'aii 

apucat îndată şi la pus în țapă, la 19 Septembrie 1621. Vor- 

.nicul Bucioc sfătuea pururea pre Gaspar Vodă spre bine (Let. 

Mold. tom. 1. 241. 243) 

La pag. 35 : 

Matei Vodă Basarab a înzestrat cu odore și cu moșii monas-



ră) na 
tirea Soveja. Se păstrâză un zapis din 1650 prin care <Pe- trașco Ciogolea biv logofăt și Miron Ciogolea biv parealab de Cotnari, vînd satul Mazareștiă și (rupt) ce sunt în Moldova întrun hotar (afară de un loc de casă din sat mai nainte vîndut) Mâriei sale Iw Matei Basarab Voevod Domn ţerii Ro- mânesci, împreună cu toți vecinii, dirept 400 galbeni ce i a plătit în fața Divanului din Târgoviște». — In zapis se dice la sfârșit, că Matei Vodă cumpără aceste moșii și le dăruesce Monastirei Soveja. Acest zapis este scris întreg românesce cu mâna lui Petrașco Ciogolea, și are data; în Târgovişte 7159 (adecă. 1650) septembrie 30 (1). 

La pag. 55: 

Pile pline de frică şi de tromu .. Lumea fugea și se ascundea în tote părţile “de frica și de urgia invasiei, și-și îngropa în pământ averea și documentele moșielor. Despre acâstă spaimă vorbesce și următorul urie scris slavonesce de la Domnul Mol- dovei Iw Antonie Roset Voevod din 7186 (adecă 1678) No- embrie 5. 
«Cu mila lai Dumnedeii noi Iy Antonie Roset Voevod Domn țării Moldaviei. Precum ati venit înaintea. n6stră și înaintea a marilor noștrii și mici boeri ai Moldaviei, Ignat... nepoții și stră- nepoții lui Muşat și Ivanco, cu multe mărturii pe numele lui Halohie Guzul din satul Nicoreștii, și Apostul ot tam, și Ionașco sin Ignat ot tam, și Necolai Balica ot tam, și Paraschiva ot lam, și Stefan ot tam, și Irimia ot tam, și Vasilie Hânsarii ot tam, - și cu alţi mulți...... zicend că ar fi avut ci un uric de la... Voevod pe oa patra parte din tot satul Nicoreștii de jos Și Nicoreştii...... un hotar în ţinutul Tecuciului, care acea a patra parte hind dreptă cumpărătură moșilor și strămoșilor lor, Mușat! și Ivanco...... și de la Petru spătariul, ficiorii Magdalinii nepoții lui Șendrea Hatmanul; că acel uric a fost îngropat în păment când s'ai rădicat cu oști ungurești şi cu oști Munteneşti Ghe- orghie Vel logofătul asupra lui Vusilie Voevod Domnu Țeriă Moldaviei și izgonit fiind Vasilie - Voevod din fra nâstră, şi rămâind în locul lui domn țărei ndstre Gheorghie Stefan Lo- gofătul, atunce pulrezând şi prăpădindu-se acel uric, numai 

(1) Acest zapis se pâstreză la Ministerul Domeniilor, pachet No. 9364, El mi sai comunicat în copie de Dl. V. A, Ureche. —
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pecetea aii rimas, şi aii arătat'o înaintea mostră. Drept a- ceia vădând mare a lor jăluire, și atâte mărturii încredințate, i-am dat și noi și i-am întărit lui Ignat..... și lui Vasile Har- sar și lui Apostul sân Mutul și lui Gligorie sin Bârlădâncăi Și lui Antop....., nepoților și strenepoților și . restrenepoţilor lui Mușat și lui Ivanco pe acea a patra parte din tot satul Nicoreștii de jos şi Nicoreştii de sus. fiind amândouă călunu= rile un sat, să le fie lor acea a patra parte din tot hotarul, Ear hotarul acelui sat se începe din hotarul Sfredeleștilor în sus, pe lângă hotarul Sârbilor și deasupra, 'Tecuciului, prin dum- 
brava galbină şi pe lângă hotarul Hânţeştilor în sus..... spre apus pe hotarul vechii, pe unde ai umblat din învechime. Și spre acâsta este credința Domniei Mele mai sus scris Noi Iw Antonie 
Roset Voevod, și credința pre iubiţilor fii Dumnealor Alexandru Voevod și..... Voevod, și credința, boerilor nostrii Moldovenesc : credința boerului Ilie Sturza vel Vornie Țerii de jos și cre- dința boerului Gligorie Ghenghia vel vornie țării de sus, şi cre- dința boerului Gavriil Costaki hatman, și credința boerului Ramandi vel postelnic, și credința boerului I6n Rakoviţa vel Spatar și credința boerului Chiriac Sturza vel paharnic, și cre- 
dința boerului Ursul vel Visternic, și credința boerului Pavel 

" Costâș vel stolnic și credința *boerului Costandin vel Comis. 
Și spre mai mare putere și întârire poroneit'am la al nostru 
cinstit boeriă Miron Costin vel logofăt se scrie și pecelea n6s- 
tră se o spănzure la acest adevărat uric al nostru. 
Am scris Andronaki Băv rob Let. 7186 Noembrie 5. (1). 

La pag. 65: 

Pe Domnița, Ruxanda, o ceruse cu stăruință de soție și Piotr „Potocki fiul vestitului marelui Hatman al Poloniei Potocki (2). 

La pagina 76 : 

Etă dovedi că Vasilie Lupu a fost cununat și îndestrat de Gaspar Voevod: 

I. Uric de la Iw Duca Vocrod Domnul Moldovei, din 23 Martie 7179 adecă 1671. | 
«Iw Duca Voevod Bojieiu milostiu Gospodar Zemli Moldav- 

(1) Originalul suret se păstreză de mine. — 
(2) Dr. L. Kubala Szkice historyezne pag. 136, Lwâw 1881,
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„skoi. Adecă au venit înaintea nostră și înaintea alor noştrii 
Moldovenesci boeri a mari și a mici boerul nostru Pantelie 
stolnicul și s'aii jăluit cu mare jalbă pentru sat pentru Greci 
carele ai fost drept Domnesc din hotarul târgului Vasluiului, 

A şi în Qilele bi Gaspar Vodă fiind Vasilie Vodă comis mare 
34 SE, Saă timplat căsătoria şi cununândul Gaspar Vodă Pai mi- 

“Fluit cu acest sat Grecii ; ear după ce aii stătut Vasilie Vodă 
a a Domnie aii miluit cu acesta sat pre Dumitrașco larali Clu- 

cerul și pre jupânesa lui Marga, și în viața lor ai tot ţinut 
ei cu direse de întăritură de la toți domnii, ear mai pe urmă 
ali țiuut acesta sat jumătate Marga și jumătate Pantelie stol- 
nicul partea, tătână-săă lui Dumitrașco Iarali clucerul. Ear câtă 
agonisită și strinsre aii avut larali clucerul tatăl lui Pantelie 

“ stolnicul « cu jupânssa lui cea dintâi și cu jupânesa lui Marga, 
după mârtea, lui Iarali ai rămas tâte pe mâna Margâi ce sar 
fi venit pe dreptate parte a lui. Panteli stolnicul din agonisita: 
tătână-săii, nu i s'aii dat nimica ci ati mâneat tâtă Marga, pre- 
cum arată și dieata. de la mârtea lui Iarali clucerul. Pentru. 

„ aceia cerșându-și Pantelie Stolnicul al seii şi neputând lua ne- 
mica de la densa, cu judeţ dirept am socotit ca se ţie Pan- 
telie şi cea jumatate de sat de Greci partea Margăi pentru 
669 de lei bătuți ce i saii aflat partea lui din agonisita, tătâ- 
nă-seii, precum serie și dicata. Pentru aceea și Domnia mea 
am dat şi am întărit boerului nostru Pantelie Stolnicul ca. să 
ție şi el tot satul Grecii întreg cu tot venitul» (1) 

„IL. Cronicarul Miron Costin gice : « Vasilie Vodă era hin de 
cununie lui Gaspar Vodă» (2) 

(1) Acest Uric se află în original la Creditul fonciar Rural din Bucu- 
"rescă, Mi s'aă comunicat în copie de D-l V. A. Urechiă. 

(2) Letop. Molă., tom. 1, 238, 

  
 


