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PREFAȚA 

“Fyagimentele pe care le dăm aici nu sunt 
luate ia întâmplare “ca în alte culegeri, pripite 
sau iîncompeleute, . jăcute în vederea noului pro- 
gram care “prevede cetivea din cronicari. Am 

- căutat. să dau istoria însăşi a neamului nostru, 
Și anume în acele. părți. care, pot crește încre- 
derea. noastră în noi înşine, părțile ce cuprind 
vitejie, danii pentru biserică, ispravă, faptă 

- întrun cuvânt, luând din fiecate cronicar ceia- 

ce se potriviă mai. bine, cu acest scop. Nu 
cred să fi lăsat la o parte din mărturiile irc- 
cubului nostru. nimic din triiumțurile. şi „japtele 

bune ale mea, - 
Se va înţelege deci pentru ce Ureche e re- 

„produs în sare parte, şi pentru ce cronica lui 

Mihai Viteazul e dată. întreagă, pe când din 
alle cronici se spicuieșie namnai. 

Insă niciun scriitor de frunte din acei cari 

mi-au dat însemnări istorice, wa fost lăsat la 

-o .Darte, aşa. încât rostul literar al culegerii nu 
e întru îimic ştirbil. - 

Ortografia e a Academiei, avându-se în vedere . 

și scopul şcolar.. S'ai păstrat toate. arhaismele: 
şi provincialismele,. "dar. nu în felul de a scrie 

cvlointele a -
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Cred că am dat astfel, în acelaşi timp, o 
carte şcolară şi o carte de culiură natională, 

„de culinră populară . chiar, fiindcă şi astăzi 
Poporul înţelege mai bine pe vechii cronicari, 
cari scriau pentru toți, înlr'un graiui care nu 
era încă osebit după clase, decât pe noi, Scrii- - 
Zorii de azi, şi poporul nostru, pentru a trăi 
în viitor, trebuie să capete conștiința trecu- 
tului său. 

N, lorga,.



NOTIȚE DESPRE CRONICARI 
  

|. Mihail Moxalie, călugăr din Oltenia, a: prefăcut, 
după îndemnul episcopului Teofil de Râmnic, apoi 

Mitropolit, în cele d'intâtu două decenii ale veacului 

al XVII-lea, Anale bulgăreşti şi sârbeşti,-un „crono- 
graf pornind dela Facerea Lumii şi. mergând şi după 

„1400. E tipărit în Hasdeu, „Cuvenfe den bătrâni”, II. 
II. Grigore Ureche, fiul lui Nistor Vornicul şi al 

„_ Mitrofanei, ctitorii mănăstirii Secul; a învăţat în 
Polonia. Vornic-Mare al Moldovei supt Vasiie-Vodă . 

„Lupu, el a dat, în 1646-7, o formă românească ve- 
“chilor anale: slave ale Moldovei, alipind. la acest 
<letopiseţ», încheiat supt Petru-Vodă . Şchiopul. de 

călugărul Azarie, amintiri din viaţa tătălui său despre . 
Domnia lui Aron Tiranul. -La acest element a. mai 

_adaus unul, luat din “cronica polonă a lui Ioachim 
Bielski. — Cronica lui, «Domnii țerii Moldovei», s'a 
fipărit în «Letopisețele> lui Kogălniceanu, L. O reti- 

părire cu. bogate note istorice în limba - franceză, a 
dat-o d. Emile Picot (Paris, 1878). | | 

III. Miron Costin. Fiul lui Costin Postelnicul şi 
- inul lui Miron-Vodă Barnovschi. A făcut şcoala la 
„Bar în Polonia. “Ajunge Mare-Logofăt al Moldovei. 

Invăţatul boier, „care alcătuise scrieri istorice polone, : 

"îşi puse în minte a povesti toată istoria Moldovei 
dela Traian <descălecătorul> până în zilele sale. De 
fapt a alcătuit numai o introducere despre timpu- | 

rile romane şi o poveste a vremurilor mai nouă, de
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unde se oprise Ureche, în 1594, până la 1661, lă- 

'sând: apoi răzlețe însemnări -pentru vremea următoare. 

Miron -a fost ucis pentru bănuieli de trădare, de 
Constantin-Vodă Cantemir, în Decembre 1691. Cro- 
nica a fost tipărită -în <Letopiseţe» I şi deosebit de 
V. A. Ureche: am urmat ediţia |. a 

IV Stoica Ludescu, Logofăt de casă.al Cantacu-. 
“zinilor, a prelucrat întrun “corp de cronică —cel 
d'intâiu la Munteni — vechlie însemnări de pomel- 
nice domneşti şi de anale, cronica luptelor lui Mihai 
"Viteazul, de un om a! Buzeştilor, ştirile din poemul 

grecesc al lui, Matei Vlădica Mirelor, veştile, date 

poate de Udrişte Năsturel, cumnatul lui Matei-Vodă 
Basarab, asupra începuturilor. Domniei (acestuia şi 
unele notițe cantâcuzineşti, precum şi amintirile sale 
despre Constantin Postelnicul. Cantacuzino şi fiii săi 

(— 1688). Publicat în cMagazinul istoric ' pentru 
Dacia.> IV-V. a E 

V. Impotriva acestei cronici scrie Constantin Că2 

pitanul, fiul lui Pană Filipescu şi al Maricăi, fiica 
lui Constantin Cantacuzino Postelnicul. E1 îrttrebu- 
ințează scrierea lui Ludescu şi adaugă cele cunos= 
cute de dânsul. Se opreşte odată cu duşmanul său 

„Politic. — Cronica 'a fost tipărită în <Jagazinul [s- - 
toric>. I-Il şi în ediţie.separată de N. lorga la 19021, 

  

: Fragmentul ce dăm luându-se din greşâlă du iți | : | pă ediţia cea veche, — la „ 155-8 ru inte - în- 
trsoaiațare: PP „155- găm a se indreptă înainte -de în 

+ 155, alineatul:2, r. 2 de Sus, cet. „sătească“ pentru „eă= 
sească“ ; .r, 3 de sus, după „Domnul“ :...; ia p. 56, T. "de Sus, după „ciumă îm.5 alin. 2, r. 4. de sus: „invățaţi“ pentru - ainvăţat 5 7. 9 de sus: „fără câtă, pentru, „numai“; alineatul - 2, 1. 2. de sus: „Cantacuzinii“ pentru „ei“; r.2 de. jos: „Por- tariul pentru, Postelnic“ ; ibid, „Să-i“; pentru „să“ p. 151. al. d 3,de jos: „pre Aga“, în loc de „cu Aga“; r.2 de jos: „acii : pe loc în loc de „indată pe loc“; „între Turci“ în loc de „între ; „3, r. sus: „in ştire“ peâtru „ *:p. r. 10 de sus: „Cum trăiă, pentru „că ăia. | ştire i. P 158,
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VL Radu - Greceanu, fiul lui Tudor Şatrarul şi 

urmaş după străbuna-sa, Domnița Florica, al lui Mihai. 

Viteazul, a tost Logofătul-cel- -Mare al lui Vodă Brân- 

__„eoveanu. Traducător întrebuințat în pregătirea Bi- 

_bliei din 1688, Greceanu, care a lăsat şi alte lucrări - 

de tălmăcire religioasă, îu însărcinat de Domn să 

scrie Istoriă Vieţii ” lui. Prefaţa e din 1698 şi, opera . 

întreagă se întinde dela 1688 până la 1713, un an . 

înainte de căderea Domniilui. 2 Cronica a fost tipă- |. 

mită în «Magazinul istoric», UI, şi apoi deosebit de - 

d. Şt. Greceanu, Bucureşti, 1906. 

VII. Constantin Stolnicul Cantacuzino, fiul Pos- 

" telnicului cu acelaşi nume şi al Ilinei fiica lui Radu- 

Vodă Şerban, frata cu Şerban-Vodă Cantacuzino şi 

cu mama lui Constantin-Vodă Brâncoveanu ; tatăl : 

lui Ştefan-Vodă Cantacuzino. Invăţase i în Italia. Îşi. 

__ pusese în minte a scrie o istorie a tuturor Româ- 

nilor, dela Daci - până: în “zilele sale. L-au oprit în- 

deletnicirile sale politice cu mult înainte de a fi zu- 
grumat de Turci, la 1716, — Cronica sa tipărit în 

culegerea librarului . Gh. Ioanid (unde: se dau după. 

„manuscripte şi alte cronice muntene) şi în «<Letopi- 

sețe» 1; apoi în <Operele lui Constantin Cantacuzino 

Stolnicul>, publicate * de N. Iorga. 
"VIII. Nicolae Costin, fiul lui Miron şi al linei, 

fiica pretendentului loan Movilă, nepoata de fiu a 
lui Simion-Vodă, Ajuns Logofăt 'Mare al Moldovei, . 
el scrise Viaţa Domnului său, Nicolae Mavrocordat, 

şi din însărcinarea acestuia începi un corp de cro-: 

nici moldoveneşti, pe care-l duse până la 1711. În 
| frunte-i puse o prefaţă erudită despre epoca romană 

„prefaţă. pe care-o apucase a o redactă între 1708 şi 
1709. — Cronica s'a tipărit în «Letopisefe», 1 (Intro- 
ducerea), II (povestirea). 
“IX. Radu Popescu, fiul Vistierului „Hrizeay care, a
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fost prigonit şi omorât de Şerban Cantăcuzino; a 

fost unul dintre cei mai învăţaţi boieri munteni din 

vremea. sa. A scris întâiu amintirile sale, pe care le 

începe Cu Domnia Brâncoveaniilui, la 1688, şi le ur- 

mează până la căderea lui, ba chiar până la 1716. 

Pe urmă, după însărcinarea lui Nicolae Mavro- 

_ cordat, el alcătui un corp al cronicelor 'muntene, pe 

“ care-l adăugi cu lucrarea sa de linereţă,. prefăcută 

_—'după interesele Domnului şi continuată până. ia 1726, 

La 1729 nu mai eră în viaţă. 

_ Cea d'intâiu cronică s'a tipărit în Magazinul istoric, 

vV; a doua tot acolo, IV. a 

X. loan. Neculce. Boier dintr'un neam mai de jos, 

fiu al Vistierului Neculce, inrudit însă prin alianţă 

cu Cantacuzinii şi cu Vasile Lupu: Hatman al ui 

Dimitrie-Vodă Cantemir, pribeag în Rusia după în- 

irângerea Ruşilor la Stănileşti, el se întoarse în ţară. 

abiă peste nouă ani. Trăi şi după 1740. Cronica lui» 

care porneşte din locul unde se oprise Miron Costin, 

merge până la 1744, cu adausuri din acest an, de 

un continuator. — S'a tipărit în cLetopiseţe», II. 

XI. Se atribye lui Nicolae Mustea, «diac al Diva- 

nului», o compilaţie a cronicelar Moldovei, care duce : 

la o povestire întinsă a Domniilor în această ţară 

ale lui Mihai Racoviţă, mai ales a Domniei a treia. 

Partea de compilaţie e deosebită 'în cele două ver-: 

siuni care s'au publicat în Lefopisefe, ŢII şi în Ma- 
gazinul istorie, III. Scriitorul: Domnilor lui - Racoviţă 

nu c, de sigur, Mustea. 

XIIL. Ienăchiţă Văcărescu, poetul cunoscut, fiu al 

lui Şteian "Văcărescu şi al Catincăi Done, fusese 

crescut cu cea mai mare îngrijire : ştiă turceşte, ita- 

-lieneşte, franţuzeşte. A scris «Istoria otomăiească a 
prea-puternicilor şi marilor Împărați» în surgunizi
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peste Dunăre, dela 1788 la 1794, după câtevă iz- 
voare turceşti, . 

S'a- tipărit în < Tezaurul de monumente istorice» 
al lui Papiu Ilarian, Il. - 

XIII. Dionisie Eclisiarhul, un Casnic al marelui 
episcop de Râmnic Chesarie şi al lui Filaret, urmaşul 
acestuia, a vrut să.deă urmare .analelor muntene dela 
1769 înainte. Însemnările sale merg până la 1814. 

S'au tipărit în Papiu,-1. c. 
XIV, Maiorul Voinescu II a lăsaţ amintirile din 

<are reproducem. 
S'au publicat în < Revista Carpăţilore, II.
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PARTEA L-iu, 

- Dela început până la moartea 
„lui Ştefan-cel-Mare: - - 

=
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CAPUL > 
„ IMPĂRĂŢIA ROMEI (RÂMULUI?). 

“ (DIN NICOLAE COSTIN?) 

  

Pentru Împărăţia Râmului şi pentru hotarele ei. 
impărația - Râmului, căreia -în putere şi în, 

lăţime. n'au fost nicio Imparaţie: de când este 
lumea, — cetește istoriile Râului și a- lumii 

„şi “vei află de mărimea ei —, şi alta mai mare: 
Impărăţie decât aceasta n'a fost, — de această. 
Impărăţie află-vei şi la prooroci, ales la Da- 
niil, cu dezlegarea visului lui Nabucodonosor 
Impăratul Asiriei. De această Impărăție cântă - 
şi sfânta Biserica noastră, în seara naşterii 
Domnului. şi Dumnezeul nostru Isus Hristos: 

_ ÂBTŞET €AiHO HanancrByiymy na simui 5, adică: Ay- 
gust singur domniă pre. pământ, iprocis. Acest: 
“Avgust, Impărat Râmului, au stat cel întâiu 
„după stăpânia cea de obşte, de stâtuiă Râmul. 
“cu obştie?. 

In zilele acestui s'a născut Hristos, Mân- 
tuitorul lumii, din Prea-Curata Fecioara Maria. 

Numele său. se trage de pre oraşul Roma, 
noi zicem Râmul, care Oraş eşte în Italia, pe 

-1 Numele vechiu al Romei, | 
2 Cap. VII. | : 
3 Mai dc mult în biserică se citeă slavoneşte; pe vremea 

lui Nicolae Costin, limba noastră începuse a pătrunde însă: 
+ Slavoneşte =şi aşa mai departe. a 
5, Stăpânie de obşte = repubilcă, 

R
a
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apa Tibrului. lar începutul Impărăţiei acesteia 
este din Troada, care o au risipit-o Elinii, 
având multă vreme războiu cu  “Troadenii, 

- pentru răpirea Elenii, soţia lui Menelau, de A- 
lexandru, feciorul lui Priam, Împăratul “Troadei, - 
pentru care femee, să -o întoarcă Domnul 
său de unde o răpise, pururea sfătuiau doi 
domni din Troada, anume Antenor şi Enea; 

-ci, măzdindt pe alţi domni sfetnici feciorul lui 
Priam să. nu dea pe Elena, s'au trăgănat 
sfada până la stângerea de tot a Troadei, 
şi mau hălăduit nime altul, nici în cetate, nici - 
în olatele ei“, fără aceşti doi ce s'au pomenit 
Antenor şi Enea, cu gloatele lor. Orică ştiă: 
Grecii sau Elinii că acești doi domni sfătuiă- 
spre bine pe Troadeni, şi i-au: lăsat de nu 
i-au gonit, ori ei, cunoscând la ce trage lucrul, 
sau păzit de vreme, şi au ieşit cu: oameni săi - 

“şi s'au încărcat în vase, şi s'au dus în lume. 
"Deci, Antenor au descălecat la. Veneţia, pre 

- pământul -ltaliei ; iar Enea, pogorând mai jos, 
au abătut iară la marginea Italiei, unde domniă: - 
Latin Craiul-o parte din Italia: Indemnat şi 
de proorotii.lor păgâneșşti, au început sfadă - 
cu acel Craiu; anume Latin, după -a' căruia 
nume se numește /imba latinească?..  - , 
„Nu eră acele locuri 'pre: atunce cu 'oameni - 
deşi aşezate, și: singur Craiul, îmbătrânit de | 
zile, numai 0 fată dir trupul său aveă, și . 
“eră logodită după un domn-de Italia, ânume 

„ Turnus, şi-i eră mulţi domni de 'Italia neprie- 

  

1 De la mâzdă; mită, Deci: mituind - 
3 Ținuturile vecine. » mituind., sa Pa poeţi ele de până aici şi ce urmează sânt fabule, basme de:
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teni; pre aceia domni: i-au tras Enea în 
partea sa, împotriva lui Turnus şi a lui Latin : 
Craiul, şi, cu războaie, cu multă' vărsare de 
sânge, au biruit pe Turnus, până au' şi pierit”. - 

: Turnus în războiu. Deci, au căiitat lui Latin. 
Craiul a primi pre “Troadeni în ţara sa, în. 
Italia, şi pe Enea ginere, în locul lui: Turnus, - 
că lui Enea îi murise femeia de groază, când . 
au văzut din toate părţile arzând cetatea 
Troada. -Şi sau făcut Troadenii moșneni! . 

„ „ltaliei,. aşezaţi şi legaţi între sine, să- trăiască 
:” Troadenii “pre limba şi pravila de giudeţe? a 

Italienilor, şi Italienii să primească bozii şi 
rugile şi obiceiurile de biserică ă' Troadenilor. 

Deci, din: Enea și. din fata lui Latin Craiul 
sânt, din seminţie în seminție născuţi doi fraţi, - 

- anume Romul și Rem. Aceştia au urzit orașul 
„Râmul — pre jumătate Romul și pre jumătate . 
“Rem.Și, încă- neînălţate fiind zidurile, au venit” - 
într'o -zi Rem să! vază. sporul" lucrului frăţine- 
său d'incotro zideă. Romul, și, vrând să facă 
şagă, au sărit peste zidul: frăţine-său ;- iar 
irate-său, în loc“ luând semn şi piezi răit o- 
rașului, apucă un fuşte5-şi lovi pe frate-său 
prin mijlocul trupului, şi căzi mort la pământ. 
lară Romul, stând deasupra trupului au zis: 
Așă “să petreacă foți cari ar vreă să. sae zi- 

„durile: aceste. Şi -au rămas singur - Romul 
urzitor oraşului şi Crăiei: după a' -căruia 
nume este orașul Roma, sau Râmul, cuin zicem: 
n0i, şi după oraș şi. numele -Impărăţiei. | 

! 1 Băştinaş, moştenitori, stăpâni ai pământului. - 
| 2 Pravilă de giudeţe = legi, . | 

3 Adecă ; pe dată. - 
“+ Adecă: piază rea. TI 
5 Adecă:: un băț, :
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„ Fost-au această Impărăţie, d'inceputul. ei, 

supt Craiul . Romul, Craiul cel d'intâiu, până 

la Tarcvinie Superbus, adecă Mândrul. lar un” 
fecior al acelui Tarcvinie Mândrul au îăcut | 

_silă unei doamne, la casa ei; nefiind domnul: 

său acasă, și după acea silă, acea doamnă, 
-anume: Lucreția, din pat nu s'a sculat, ci de 
sârg au scris la :bărbatul ei, unde eră, şi la 

“un unchiu al. său, ce eră veștit sfetnic şi: 
senator la Râm, anume Brut, să vie cum mai 
de sârg la dânsa, că-i de spre moarte. Şi daca 
'veniră şi intrară în casă, unchiul acelei femei 
şi bărbatul ei, iar ea-au zis: «Nu vă apro- 
“piaţi de patul. mieu», spurcat de îeciorul lui 
Tarcvinie ; ce, de este trupul silit, nevinovăţiei 
mele moartea mea va fi martur!» Şi scoase 
un cuţit de supt perină, ce-l gătise de acea 
treabă, şi s'au lovit în inimă, şi, după câtevă . 
ceasuri, au murit, — că n'au gândit de: moarte 
ca aceia, nici bărbatul, nici unchiul, ce, până 
a năvăli să apuce cuțitul, ea sau înjunghiat. 
Făcutu-s'au 0 zarvă mare în tot oraşul de 

fapta aceia, arătând tuturor cuțitul crunt de 
sângele n+vinovatei temei, şi sila. Şi statu tot 

- Râmul şi olatele de. au jurat, cu Brut, ca sa 
nu mai sufere Craiu peste înşii! mai mare. 
lară Tarcvinie Impărat, urât şi părăsit de 
toți sfetnicii şi. slujitorii lui, pentru spurcata 
faptă, au îugit “la Franţuzi?, şi, dela aceia 
luând ajutor, sau ispitit, cu silă, să apuce 

“impărăţia Râmului; ce tot în deşert: s'au : 
intors gonit şi risipit, şi nau _mai dobândit. 
ce au perduţ; în viaţa lui, nici el, nici altul, 

.. Dânşii, | - 
> mai Scriitorul vrea să zică Gali, dim cari vin Francezii.
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Și, de atunce, Sau  cârmuit acea  împaraţie - 
tot cu sfatul. senatorilor;; până la Avgust Ce- 
zarul, cinci sute şi mai bine de ani. De mirat 
lucru că această împărăție, la statul şi lățimea 

„ei, cât au venit, tot într'acele cinci sute de 
“ani, din cârma 'sfetnicilor ! Și alegeă: ei, cu 

Sfatul, din an în an, câte doi mai mari, cărora 
li ziceă Consuli, “adecă . capetele” Statului; și 
mai mare eră acest nume, Consul, decât Îm- . * 

" perâtor, că acest nume; Imperator, eră a hat- . 
manilor . cari mergeau în vr'o parte .cu oștile, .. 
iară, dacă se întorcea acasă, nu se mai chemă . 
Imperatori, ci iară. pe numele său se numiă. 

. Imperator: se zice poruncitor : iară, pre urmă, a 
"pentru izbâuzi. ce făceă acei imperatori, Sau . 

- numit. Imparaţii, și au ieşit mai, mare şi mai. 
“de cinste numele. Impăraţilor decât a Crailor. . 

Hotarele acestei Impărăţii a Râmului mai“. 
necuprinse. sânt, că nu cu munți sau cu ape: 
eurgătoare, cum vedem acum că despart Crăii 
„de Crâii şi Impărăţii de Impărăţii, ce din toate 
„părţile au. fost - “hotarul mare Ocheanul, care . 
„ încunjură: pământul, începând din părţile de. 
spre Miazănoapte, — Oceanul cela ce încun- : ! 

| jură Englitera, şi tot acel Ocean și despre Apus 
şi de spre Hispania, și “Portugălia, și despre 
Apus se trage tot acela Ochean, încunjurând 
tot pământul de spre Miazazi,. pe după Africa, 
—noi zicem Barbarezii 2—până vine la Marea- 

SMoşie, care este între Eghipet şi Arabia. Câte... 
Cimpăra ţii, Crăâii, Domiiii şi feri 'sânt'de le în-. 
Seunjură. Ocheanul,. precum s'au pomenit mai 

« -. 
m . 

* - 
i Aproape. - ” ! po. | 

> ? Airica-de-Nord, Barbaria, țara Barbareziloi. 
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sus, toate supt ascultarea. Imăpăţiei Râmului _! 
“au. fost. Incă mai spre Răsărit dela Marea- 

*- “Roșie, dela: Ocheanul :de:. Amiazăzi tăind pe 
uscat :' Arabia, Asiria, până la- muntele Cav- 
caz, între “Hindii şi: Parthi, până în Marea 

' Caspiei; cu Armeniile “amândouă, şi câte țări 
sânt. între. Marea: Caspiei şi  Marea-Neagră : 

„_. Giurgii,, Minegrilii,. Cerchezii şi alte-ţeri, şi de. 
„* acolo: apa Donul;şi. Volga, — toate supt “as- 
 cultarea Râmului.. au fost. Şi dela Tartaria -. 

cea mare, ce se: zice acum .Juzbeci, Hanii cei 
Se mari dela Râm luau steag:de Hănic.: Numai 

„cu, India mau încheiat lumea toată despre Ră- 
„sărit; şi veniă și de:acolo multe ţeri să se în- , 
chine, ce, dela o vreme, nici: şi-i mai. primiă 
dela locuri aşa. depărtate,:!  . 

„Şi. unghiul cestalalt la Ochean,- 
acum 'Svezii: şi Danii, şi unghiul mai'spre apa 
Rinului, — pre. aceste ţeri nemţeşti (că și Svezii... 
şi Danii tot Nemţi.sunt, şi un neam”), nu i-au. 
putut supune nici întrun: chip Râmlenii,-până 

ia: îndreptatul acei împărații în:omulte săzți.: 
- Şi câtţă oaste. au pierdut cu. Nemţii ka bătând. 
războaie, cu ceia parte de luție n Muzi0 asuoti 

„Pierdut. Insă numai Cisparțe, de Nemţi rea puși 
"mau fost, iară, câtoţinezapair Rinului sțaeplaa- 
ce sunt pesteisana. ORinuiuii, jcinulteniloggtră cau 
iost supuse, :oumtusşii:Engilitera, i Franiuazii îi 
toată 'Hispabiasn âq— * HISSIBĂTRE 192 10 Cauti arme €sq eugttiinintruoteată mulţi * 

* mea giJhțimea delumdircâterimpră ii maissunt acmijrcumşunt'Enelitera, FrestuziulOHisparia, - 
1Dibec, 
* Adecă: tot un neam: -. - i Ă 1 an. e “oeBona SR a > Nemţii: Gernraali;i strămoşii .Nomţităr. boia Boczină A ee 

an, unde :sunt-
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Nemţii pâna la Rin, Africa; Felul: Ati, Livia,.. 
âproci, tot Egipetul, Habeşii? şi împărăția 
Asiriei, 'Persul,: Armeniile, Capadochia, - toată | 
Grecia şi Macedonia, Iliria, Dachia, unde sân- ” 
tem noi acmii, şi alte țeri şi ostroave, şi pre 
Ochean, şi pre Marea-Albă, şi. pre Marea-.. 

Neagră, şi pre Marea Caspia, la toate acestea . 
„ jeşiă Pași” 'dela Râm, la 'unele-pe un 'an; la: 
„ altele “pe trei ani, şi mai mulţi, —care.nu- -i mai - 

- pomenim anume! țerile şi. olatele, Paşii “ ieşiă 
“şi la lerusalim,. la. ţerile jidovești, tot dela , 
această” împărăție, cum scrie şi la Sfânta Evan-" 

. ghelie. O. seamă. de: ţeri -mai departe, supt - 
". Crai. birnici ei lăsă, ales la Africa, Eghipetul, . 

Armenia; iară 'la celelalte, cum este Hispania, 
E Franţuzii,, Nemţii, pănă la apa Rinului, Italia, 
“Terile greceşti, țerile! lerusalimuiui, Anadolult; 

„„ ostroavele toate, cu senatorii, sfetnicii , Râ- 
mului se ocârmuiă. Pentru ce au zis un filosof 
al. lui Pir, Craiul Epiroţilor sau Arbanaşilor 5, - 
când. l-au trimes -în solie la Râm: că a văzut: 

.. Sfat de Împărați adunat... - 
„Ce, cât ne trebuie la rândul Istoriei noastre, 
| ne ajunge atâta ŞI. da Împarăţia Râmnului, : 

- 

. Fezul, Capitală” Marocului, dea: Marocul, . -. 
a Abisinia., “ : | 

„2 Adecă guvernatori. | 
"4 Anatolia: Asia-Mică. RE 

, „* Albanezilor. . pa. 

pi 

* 

"
o



“CAP. 1 

Danii și i Goţii:  văzboaiele prin. caza Teaina 
â cucerit, locurile noasire, | 

- ton CONSTANTIN CANTACUZINO STOLNICUL). - 

„şi iar zic ca Dachii. şi Ghetii+ îi? zicăă- şi La 
sp. numiă stăpânitorii și lăcuitorii acestei Da- 

chii, cine au fost întăiu. Acele neamuri, ce le . 
“ziceă  Dachi și Gheti, eră oameni 'varvari și. 
groşi, idololatri, iar ostaşi mări şi tari la bă- 
taia: războaielor, nepohtitori a se supune al- - 
tora, “nici îngăduiă ase birui de alţii. Avea. - 
Craii şi oblăduitorii lor, şi “nu eră nimului* 
supuși, si mulţi. încă de dânșii se îngroziă, şi 

“vecinii lor foarte! se  speriă de dânşii, . căci -. 
„de puţine. ori -se intorcea: biruiţi de - „unde o 
mergea a se bate.  . . ” 

Acestora' dar, mergându-li nurnele şi vestea, N 
cum. sânt,. și de: tăria lor, : Impăraţii romani,. 
fiind pohtitori de lățimea. Impărăției lor, precuin 

" toate Impărățiile puternice sânt lacome de a 
“supune pealții și a-şi lăţi şi mări hotarele Împă- ” 
rățiilor, şi nai vârtos romana inonarhie, atuncea, 

e “acele vremi, înflorind,—de multe ori şi în: 
ot tot chipul au frimes să se supuie şi acei Dachi, 

2 Geţii. 
Lia 
> Nimârui. 
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N precum şi: pre alte. ţeri, toate câte eră îm- 

prejurul lor, au supus, pre unii, cu arma, pre 

alții cu groaza numai [a] puterii, lor,.că atâta. 

împotriva lor... . 
cât nicio ţară, niciun pământ au putut stă 

„Aceşti, dară, Impărăţi, vrând să spiie şi să 
 biruiască şi. 'pe;: âcest. pământ, cu lăcuitorii 

Dau . Î a 

“tui care eră atuncea, în tot chipul siliă şi şi de 

multe ori. oşti mari şi grele au trimis asu- 
"pra-lOr, cari, mai de multe ori, mai biruiţi de- 

: August, trimițând asupra .lor odată :;50.000 de. 

+ 

cât biruind sau întors; precum și Chesariul 

- 

_slujiă şi întracele remi, norocul :izbindii lor, 

ostași, d'abiă.. marginele : Dunării. le păzea; 
carii, după: aceia, Dachii: şi Ghetii,. adaogân-. 

- du-şi: oastea, până. la: 200.000 de oameni zic 
că au: făcut, şi, trecând Dunăsea, . biruinţele” 

-- romanei .Impărăţii foarte greu şi:rău, cu foc, 
cu fier.și cu robie le-au stricat, atunci Craiut 
lor . fiind . Birebiscat. Şi. Bonfinie2. scrie şi 
ceasta. căci? nici cum: Romanilor nu'sta bine, 
şi, arije încă având, de acei :nedomoliţi: oa- 

- meni, nu. se odihneă, nici. îi uită, ca'în lungă 
odihnă şi în lină pace să se afle, nici să se 
obrăziicească în biruinţele. lor..ce le făceai: 
lăsă; ci, măcar:deşi legă câte“odată cu.ei 
pace, pentrucă: și 'vecini li.eră, de vrems ce, 
cum-s'au și mai sus zis, toate împrejururile+ 

*“1or luate şi biruite de Romani: eră, dar încă 
„Si pentru -oricare pricină 'mică:se .şi . scorneă 

oşti, unii spre alții-pornindu-se. 

a “Boerebista cel mai nare “Re a Sa 
* Cronicar italian,. scri Set ind de zuri srelaea, iu: 

Siştan-cel-Mare. | Spre Unguri pe Vremea, ju: 

pa A. Terite vecine.
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Aceasta. dar, în mulțime de ani. iragându- -se, . 
şi” aşă lucrurile lor învârtindu- -se între. dânşii, 
până în „vremile. ce stătă . Impărat Romanilor: 

- Ulpie- Traian, carele se trăgeă de neam 'spaniol, 
începând Impără ţia de: vrâstă. fiind de ani 42, 
la anul: dela Naşterea :Fecioarei.[98].: 

Om înțelept, de: altmintrelea, fiind” învăţat 
mare, ci sfat întru toate şi foarte drept, cât 
şi aceasta zu făcut, . zic..istoriile, . cum: că: 
puindu-se Impărat, Şi chemând pe cel dintâi 

- al pretoriuluii, i-au dat sabia, zicându-i: <Pen- ...: 
tru mine slujeşte-o, până direptele fac; iar, . 

" nedireptele .de : voiu fac, împotriva mea: “tu o 
- întoarce!» ; și ciiinimă mare, mai vârtos. într'ale : 
„oștilor lucruri, Acesta. dară altcevâși mai pe 

„deasupra decât cei ce fusese.mai de'nnainte. 
vreme, şi de această: ţară :gândind, şi soco- . 
tind într'alt chip, şi ale: sale gâtiri de războiu 
își tocmiă. ŞI, nu prea. mulţi: ani-de Împărăţia. 
lui. trecând, deci cu mari greimi de: oști şi cu 

+ nespusă putere s'au sculat 'a oști într” aceste - 
| părţi. Câţă dară va îi fost puterea lui atuncea, :. 

- Şi cu <âtă mulţime de canieni. va fi umblat, 
în cât au umblat şi au supus părțile lumii, 

„ putemu-ne,: însă -cu mare mirare, şi domiri: 
"câte. cevaşi, că, iată, vrând pe larg acele oş- . 
_tiri. ale 'lui şi Tucruri mari ce apucase. şi făceă, 
ca' să-i. rămâie şi”în fapte :slavă şi pomenire, 
doară şi; minune la oameni în veci râmâidu-i, 
— pe unde: mergeă, drumuri mari. de piatră 
faceă, și şanţuri” groaznice : trăgeă, pe -:unde 

N mergeă. și -umblă. Precum şi până astăzi se 
„văd şi la noi aici În.. fară, cărora încă treia 

po 
i 

1 Străjii. : - aa i Ai - Na Ş
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„ oameni aveă. Precum -şi lesne este a- socoti şi” - a crede neștine î că aşă va fi fost,-de vreme - ce, aiară dintr'altă vreme trecută. mai de 'nna- . - inte, câte şi câte războaie grele și bătâi sân-! 
4 

Ă 

> 

a 
———————— - 

nuri* li zicem, rămâind de atuncea. den om 
în om.acel nume, carele se trage .şi până 
„astăzi, — măcar că foarte puţini sânt. carii le 
ştiu, drept ce li zic troianuri. lar acesta este  - 

- adevărul, că de oştirea acelui. mare Împărat, 
Traian 'Ulpie, sânt rădicate âcestea; şi. nu 

"numai aici, ci şi printr'alte. ţeri așă au facut, 
"cum .S'au zis, pentru ca să rămâie neamului 

” omenesc pomenire de mari şi de puternice 
„„ îaptele “lui. Iară, de va fi şi altcineva. făcut - 

„ca acelea, din: Romanii: Voevozi: sau Împărați: .. 
mai înnajite vreme, cum şi poate fi făcut (că - 
toți puternicii stăpânitozi.ca acelea nevoiesc 
a lăsă pe urina: de mari faptele lor pomenire), 

"aceia nu 0 ştiu, pentru că, dela acest Impa- 
rat încoace, asemenea acelora nemai făcân- 
du-se, nici a să mai pomeni vedem; unde 
rămâne, de vor fi făcut şi alţii, iară Dre nu- mele acestuja au rămas de a se numi şi a. se pomeni întracestaşi-chip.- 

» Aşă deci Traian acesta, începând războiul 
„întăiu cu Dachii, 16 anii.: Sau. tras, — întra- „ele vremi crăind? pe aici” Decheval, care 
"eră foarte om viteaz şi meşter la'ale războa- . ielor, precum, şi Dion il scrie, în Istoria vieții lui “Traian, ce face*, și bogat,'şi mulţime. de. 

geroase făcuse între dânşii! Care Decheval şi - 

1 Nu vine însă deta “Traian... aa * Fiind Craiu, : IC n grecește acele tir i Cinevă, > pe Se pari, 

Zi
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“în vremile -ce împarăţiă Domitian la Roma, la 
anul dela Învierea Domnului 99 (2), cu mari 
puteri s'au sculat împotriva lor, și nu puţine 

„rele şi stricăciuni au simţit Ținuturile Roma- 
„nilor de dânsul. Apoi de. 16 ani năprestant! 
cu o Împărăție mare .și puternică ca aceia a 

Romanilor, cum se. pomeneşte, — câtă putere 
“Și câtă avuţie au trebuit să aibă, de au putut 
„stă atâta împoirivă şi a rabda? 

. 

” ietorului ; satului delâugă cetate, moşul Severin. . . | > După greceşte :. istoriaeac, " . 

Însă, în cea de apoi, văzând Trâian că în 
lung se, trage acest războiu,* şi gândind .ca 
multe. se pot întâmplă dintracea zăbava (mu- 

* tător foarte. tuturor acestora fiind norocul), e! 
însuşi cu'toată romana putere-i, s'au sculat de: 
au venit spre Dachia, şi, viind până'la mar- | 
genile Dunarii, din jos. de Ciadova, s'au apucat 
de: pod de piatră stătător peste Dunăre, ca- 
muia, şi pănă astăzi, şi dincoace de' Dunăre, 
și dincolo, i se- văd margenile: şi începăturile „„.- cum aufost şi drept ce loc au fost. Mai vea- 

„de-se, Zic;. și, când scade apa la mijloc, şi 
“alte colțuri, ca: neşte Dicioare. de zid; lânga care pod este şi cetatea Severintiui,. dincoace, „ mai Sus Oareșice, care eră făcută de 'Severu Împărat:, mult încoace mai pe -urmă decât „„Liatan impărățind acela, la anul dela Hristos 213 [-211]; însă: acuma spartă şi mult veche. - se vede. | aa „Acel. pod. mare minune şi mare lucru au fost Și alavea. semn este de nespusa putere ce au - avut acea Împăraţie. De care pod mulți isto-. - resc 5,. şi mulţi între alte minuni ce se vedea 

  

N » Necurmat. * „ IC N ” Şi aceasta eo greşală. Severin vine dela nume!e înteme. : : 

[...



"ale lamă! E numătă, şi de meșteşugul: lui; cun: - 
l-au făcut, şi de altele cât de multe au trebuit 
„până: a-l face ; iară de cheltuială, cu. cât s'au 
facut, este! necrezut 'de“a se şi' spune: Zic . 

scriitorii. de acest minunat” pod, şi: alții: mulţi . . 

scriu, lară şi loan Ţeţu , în cartea istoriilor - 
lui, puțin mai pe larg si faptura lui cum au 

fost, spune, și căzută laudă îi dă. Însă şi Dion, | 
“carele! istoreșta ale: lui: Traian toate, mai. pre 

„larg, de. acest: pod scrie aşă. . Ni 
“ Cuvintele: “lui acestea sânt: «Dupa acestea, 

"Traian podul de piatră peste: Dunăre a se - 
tace au grijit, care toate-alaite ale lui: faceri. . 

" mari departe le-au întrecut ale acelui: pod... 

“Stau: tot de patru laturi: cioplite pietre: picioa- - 

„rele lui, 'a cărora înnălțime de 150 de: picioare 

"este; fară temeliile lor ; -iară, lăţimea, de 60 

“de picioare cuprinde ;: şi dela unul «până.la - . 

„altul sânt: depărtate, picioarele: de 170;.şi co- 

“ prinse dela unul pânăla altul cu colaci». Acum: 
„dară, cât va fi fost de lung şi ce: pod va fi - 
fost, socotească 'cine! 'pohteşte şi este grijuliv* 
_ca “de: acestea a şti. Ailâtu-s' au în Ardeal . i 

(poate. îi dusă de aici) .şi o piatră, care-au . . 
„fost la capul podului pusă, și scrisă de acest. 

„pod, cu. 2. 'slove leţinești însă, care va să zică : Zi : 

 brovidenţia “ui Avgust; "aevăratului Pontitex. a 
" Puterea romană, ce nu: se supune supt jug, — — 
„Iată că răpește şi Dunărea, E 

“Acest pod şi în. banii acelui Împărat Ulpie 
Tiaiai se puneă.: de:0: “parte de monetă, “bătea: a 

"chipul lui, şi de .ceealaltă parte tipariă podul „i 
f: 

CUL. slove:, -» carii așă tâlcuiese : ;. ESI RR A 

  

A Tizetzes, comprator bizantia, N i îi ia A . - 

* Doritor, cu grijă. Pie
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E Stâtul şi Norodai roman prea-bunului Doma aceasta au grijit 
i tipări, intru pomenirea: minunatului pod, iproci. 

Care şi până astăzi într'acea monetă (adecă 
întracei bani) se vede, vrând în tot .chipul 
acela să lase pomenire nemoartă-de mari îap- 

“tele lui în veaci, . :.. 
„__” Aşă deci, făcând podul, au trecut şi el pe 
- dânsul în ceastă parte, săvai! că nici-cât au 

" şezut el acolo zăbovind,+până a se face podul,: 
"că lucrurile războiului se află în .odihnă şi în 
lene, ce dese. bătăi cu :vrăjmașii săi făcea, şi 
prăzi, arsuri şi alte rele pe tot locul se vedeă. 

Decheval încă nu-într'un loc şedeă,. nici fâră 
de mare grijă se află, ce. şi el, cu toate.pu- 
terile câte aveă, tare se apără, .şi de'multe ori 

„Şi izbândiâ; ce, nicio potrivire,: nicio asemă-. 
nare având Crăia lui către Împăraţia romană,- 
el din' zi în zi şi tot mai slăbiă, că nici cu nici 
una detocma?* eră ca până în săvârşit să se. 
poată bate şi să poată stă împotrivă. e 

„.. Aceale. deci şi ei cunoscând tocma atunce 
„mai bine, zic cum că au trimes de câtevă ori 

la Împăratul Traian ca să se împace, cum şi 
alte dăţi făcuse, ci încă și toată biruinţa 3 să 
9 închine Împărăției lui, puind armele lui jos:, 
ŞI haraciu să.leage 5, și. pe toți robii romani, 
câți aveă. prinşi, să-i sloboază (câ mulţi aveă, 

„ŞI din: oameni mari prinşi robi). lară nici cum 
„ n'au'vrut să-i priimească atuncea acele cereri şi 

" făgăduinţe zicând că; nu numai atuncea umblă 
să inşăle şi să adoarma Împărăția, îngrozindu-se 

- * Deşi. De fapt: «dacă vreai». ! 
* De o potrivă.. -- n 

- 9 Stăpânirea, : 
* Depune armele. N 

„* Să se învolască a da haraciu (tribut), . +
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de dânsa, ce și alte dăți.de multe ori ca acelea 
au şi ispitit şi au şi facut; iar, apoi de nici * 

una nu S'au ţinut. Pentru că.ziceă că și alte 
„_ dăţi așă făcuse, birtiindu-se de Romani, şi câ- 
_zând la pace, şi tari legături cu ei legând,” 
"apoi, "numai 'că: trecea. cât : de puţină. vreme, . 
atuncea numai decât impotriva lor. se -sculă. 
Şi altă dată au'oştit Traian împotriva lui, 
„şi prea tare şi groaznic războiu au,ayut cu el, 
atâta cât, măcar -că Romanii au biruit. şi 

mulțime de vrăjmaşi au omorât, iară şi din- 
tvinşii încă atâţia au fost de mulţi răniţi în-" 
t”acel războiu, cât, ne mai având cârpe băr- 
biariit de a legă ranele, şi, auzind Împăratul, 

"însuşi ale lui haine "nu şi-au cruțat, ce le-au 
dat de-i lega, şi cetăţile 'cu destulă osteneală | 
ile luă, - re 
+ Însă, văzând Decheval . că şi de Scaunul. 

. Crăiei lui se apropie, să-l gonească, atuncea 
“au trimes soli-de pace la Traian, cu multă . 
“rugă, făgăduind că şi armele şi meşteşugurile - 

„cu care bateă cetăţi şi războaie, şi pe meşterii 
„aceia să-i deă, şi apoi şi ce-va poilti el să facă. 

Şi, așă, viind şi el însuşi la Împaratul, la pă- - * 
mânt plecându-se, s'au închinat Împăratului. 

Aşă, deci, în Italia Traian îutorcându-se, solii . . 
lui Decheval cu dânsul 'i-au-adus, pe cari îna-: 
intea a tot “Sfatului lui. roman ducându-i, ar- 
mele lor acolo şi-au lepădat, şi,. mânile strâu- 

gându-şi n chipul robilor, mult şi cu multe: + 
ă cuvinte S'au rugat, „și, aşă, pace făcându-şi,. 

iar li-au dat armele, şi s'au dus... .: 
- Insă -Decheval, nu prea-mult trecând; îar de. 

x 

"Ei intocuiza la bicurgie pe medicii de astăzi, i 

-



o" AU şi făcut 

  

09 07 _ | ! 

-“: mouă: hitlenii se apucă; 'tocmelele şi legăturile 

silind. şi: stricând ; însă, cunoscând el că mare 

Patocma putere de față 1 ca-să se bată, au. 

“ început; pe-ascuns, -a. vicleni pe” Traian să-l 

„omoare, —că. de el. foarte: se :temeă şi :se: in- 

-- groziă, cunoscându-l: mare :şi: tare ostaş; În- 

* sPacestaş chip “dară:.au... început :vicleşugul; 

ştiind el:că.de acel: Împărat lesne:se apropie 

omul şi, cineva 2, grăieşte . cu: dânsul, el au 

“ ailat oameni ca aceia; cari să zică că au îugit, - 

“şi; apropiindu-se de 'el, să-i: grăiască, şi, de 

„vor puteă;:să-l omoare.: Aşă, dară, mergând 

* dintraceia;. unul, s“au:cunoscut cum umblă: cu 

+ vicleșug. de se:apropie de, Împăratul. Aşă deci, 
prinzându-l şi: dându-i strânsoare:5, au -mărtu- 

“zisit lucrul, şi cum că au trimis Decheval,iproci. 

- Atuncea deci, a doa oară sculându-se “Tra- 
„ian, cu mai mare .şi mai multă. :decât întâiu. 
„putere, ca.să-l înțearce .de.toate. acele nea- 
stâmpărări şi vicleşuguri ale lui, au -mers-asu-: 
Dra lui, şi:s'au jurat, zicând că, până nu va” 

- desradăcină şi:pe'el. şi. pe tot :acel. rod de. 
oameni, nu.se va lăsă,-—cum, în. cea .de .apoi, 

RI e pa . . 

Însa” Romanii, temându-se, şi de. aceia -aşă 
au făcut, adecă, ca:nu cumvaşi: vr'odată, când 
ar începe -a scădea: și:a_se:mai plecă Împă= 
răţia. lor, ei,-aflând vreme, ca: nişte nedomoliţi. 
Şi nedomesiieci vrăşmaşi, pururea nevindecaţi . 
către Romani, ar fi gata să facă răscumpă-: 
rare tutulor .câtora au-păţii dela. dânşii, 'şi ei 

„1 La faodămână,: 
1 Vroieşte. 
? Torturânduel, - 
* Neam, a
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„ar fi silit, nu numai a surpă de tot Împărăţia. . 
romană, : ci. şi : numele roman. să-l stingă. şi: 
să-l: piarză dupre: faţa - pământului, de:ar fi 
putut, cum şi alți. mulţi : au silit. a. face, ci n "au . 

” nemerit;. 
- Aşa dară, sculându- -se 1 raian cu. toată. Bu 

| 4erea, Şi : mai în. lăunteurile - țerii. întrând:odată: 
„şi-altă dată; mare şi tare-războiu cu Dechevai 
„având, nu puţină. dintr amândouă; părţiie văr- 
" sare: de sânge “au făcut: In cea de apoi, însă; 
_Decheval, biruindu-se, au fugit, trăgându-se că-. 
ue Beligradult Ardealului, căci acolo'eră şi Sca= 

unul Craiei lui, Ci nici. acolo nu: Sau putut 
mântui, că iată oastea romană, trecând munții 
: Carpaţii -(că 'așă. aceşti înunţi. toți carii: cur-: 
mmează ţara aceasta de'către Ardeal se. chiamă, 
dupre cum scriu gheogrâtii), și, acolo: arzând” 

“şi sfărâmând, nici acel: Decheval au mai putut | 
scăpă; ci, pre el -prinzându-l, zic cum. să-l fie 
“omorât, alţii 2 zic cum el însuși: să-şi fie făcut. 
“moarte, . dupre. atâtea nenorociri ce i:se.în-" 
tâmplase şi vedea că tot şi cu totul se pierde, 
și. cum că.tot va tădeă în mâna lor: pre. urmă, 

_ „ci viu să nu-fie. 
“Atuncea deci, începând mai vârtos. şi, cu 

dadinsul a cercă şi avuţiile: lui,:zic cum multă 
sufhă. şi' mare .bogăţie să. se fie aflat: acolo . 
îi căaiările + polatelor.* lui; și: multe şi as= 

„ xăinseszid că au fost, .care : le-au. descoperit - 
şi le-au ivit *.unul dintai lui. Oameni, pentru 
ex) fiarta: asciurișeile țineă, acest felu de: meş- | 

- =v0i-0-B6-B9 Dn3090. 
îelrBăleoeadul, Alpa-LuliacDe fapt către: Hateg : ' Scannul, tut 
Dilebăl eră Şa Dsebal eră Șa aimisănelua, pe tocul „Grădiştii de azi, 

aiilău crsfia 

s-a, scpa li ală. 
tt sati ŞIR& ge Se mai zice. tn. Ardeal. , sa , 

4  
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- teşug, de a le ascunde. varvarul aflând: ade- 
”. săte,“zic că acolo, în. apa ce treceă pre lângă 

-.. polate, abătând întâiu apa. de a cură, printralt: 
„106: mare..foarte groapă făcând, şi cu lespezi 

pardosind-o, şi pe de-asupra bine tocmindu-o, 
-- iar:au dat apa preste acea groapă, ca.o peş- 

tere imare făcându-o, şi-acolo mult foarte în- 
„+ trînsa aur, argint 'şi alte: scule ce ştiă că de . 
„. apă nu se strică, au pus; care -ascunzătoare .: 
„" toarte cu 'nevoie. eră-:să.se afle, mai vârtos - 

„că nimeni nu '0. ştiă. Pentru căci, când o au 
„ făcut, „robi au “adus de o au':săpat, şi apoi 
„pre toţi aceia au -pus de i-au-'omorât, casă 
“nu iasă cuvântul şi acea taină la nimeni afară. . 
"Ci, iată. că nicio taină, nicio ascunzătoare 
iumească, dupre nemincinos- Cuvântul -. Dom- 
nului, la Luca, cap. 8,;nue Care 'să nu se 
aile şi la iveală să nu, iasă, Alţii zic că le-au 
ivit acelea şi le-au spus un boier mare român, 
„ce în mulți ani l-au fost ţiind 'acel Decheval: 
acolo rob. Aceasta dară poate îi, că, domirit 

” şi- mare la minte. om fiind, şi-ca acelea multe 
va fi iscodit, ca să ştie și să poata: cunoaște 

până în câtă: putere-aveă acea Craie de se 
„puneă aşă tare împotriva” romanei Impărați: 

„de a se luptă şi de-a se apără... Deci,. şi a- | celea spuindu-le Şi allându-le, le-au luat:Ro- | manii, şi, câte au cunoscut că âr fi fost de zăticnire lor, toate le. au' stricat şi le au dă- | 
_Trâmat.. o Daca i ş 

„Aşă. deci. Traiani, supuind şi desavârşit do- molind toată Dachia, şi socotind ca să o toc- - mească. 'într'acel' chip „dela care să nu mai: „aibă alte turburări,: nici să li mai .vie alte 
griji, au poruncit “de prin prejurutile biruin= |! 

- . 
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ților 1 sale de au adus Romani. lăcuitori, de. 
„i-au aşezat aici, şi dintra sa oaste au lăsat 

câţi au trebuit de a-i lăsă, ca să se aşeze 
aici, rămâind lacuitori acestor ţeri, cari şi până 
astăzi se trag, cum vom arătă, dintr'aceia. 

Insă, nu că doară din Dachi niciunul n'au 
mai rămas, cât doar, pustiindu-se de tot, şi 
nemai. rămâind nimeni cine a lăcul-aceste pă- 
mânturi, au pus Traian şi au aşezat Romani, 
ce numai a lor Crăie să nu mai fie, nici ca- 
pete dintr'inșii. poruncitori să nu rămâie, nici 
al lor nume de stăpânire să nu se auză, ci. 
numai de Romani, lar. şi din ei alții au mâi 
rămas, că iată și Lichinie ? de neam dac se 
trage, cum scriu mulți, însă de proști oameni 
eră; iar, mai apoi; la Roma mergând şi la 
mari Oameni slujind, fiind poate și om de. 
slujbă, aşă au ajuns de mare, cât şi'pre Con- 
stanția, sora lui Constandin: Impărat, celui 
Mare, au luat, — pre carele şi: soț. Impărăţiei 
i-au făcut, şi împotriva lui Maximin tiranului 
l-au trimes cu oaste, şi la Tars l-au biruit. 
Insă nici din pieptul acestui Lichinie au lipsit 
tirania, că şi către alţii crud eră, iară către. 
creştini nesățios gonitor şi muncitor, 3 

Insă marele Costandin nu l-au. lăsat aşă; ci, împreună cu flu-său Crispu, cu mare oaste 
impotrivă-i au mers, şi, şi.el cu oaste eşin- . . 
du-li înnainte, la Odriiu * având mare răz- 
boiu, l-au biruit foarte pe Lichinie.. Fugind 

' Provinciilor. 
, Candidat de Impărat în veacul al IV-lea, 
Prigonitor şi chinultor, . * Adrianopel.
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el deci în Vitinia, iarîncepeă a strânge oaste; 

însă, văzând că nu-i va merge, trmite pre 

soţia sa la - frate-său Constandin, de-i face 

pa:e şi-i iartă'viața, însă cu această tocmeală, 

ca. fară! dregătorie-să şază, să se odihnească, 

ia Solun * dându-i loc. lar el, rău fiind în- 
văţat şi neastâmpărat în rele, trecând câtăvă 

vreme, iar începeă a'se mişcă spre turburări 

şi â-şi strânge oameni asemenea lui. Insă ai 
lui Costandin ostaşi, fiind: la Solun păzitori, 
acolo l-au ucis şi l-au stins şi-pre acel tiran, 
ca pre. Dioclitian, Maxentie şi Maximin, cu- 
-răţind lumea de împuţăciunea tiranilor. Acest 

"dar -Lichinie, cum zisem, au fost de feliu Dac; 
săvai că foarte puţini rămăsese (zic istoriile), 
de atâta mari de ani, ce într'inşii atâtea grele 
oști şi nespusă .mulțime de vrăjmaşi au stătut 

„şi au bălăcit, pre cari cu sabie și cu foci-au 
stâns. Şi încă, din câţi şi rămăsese, cum s'au 
zis, doară cu viaţa numai ce eră, că alt tot 
supt nemilostivii ostaşi se mistuise şi se topise. 

N 

————————— 

* Sotum e Snlonic.
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- (REZUMAT, de N. lorga). . 
„Cucerirea Daciei... 106 . - - 

. Părăsirea Daciei de, Aurelian pe la 270. — 
„Pleacă şi se aşează peste Dunăre. ostașii, dre- 

gălorii, târgoveţii cei săraci.— Oameni -sălbateci 
ia apucături cu feţe. necunoscute, răsar pe dru- 
“murile cele “mari ale şesurilor, în cete mari: 
Germani bălani, Huni urâţi şi Avari cu 'chip 
mărunt, 0sos, cu piele gulbenă, ca Ungurii de 
azi. Trimişii lor vin în văi, Brin Doiene, de - 

“cer bir. Voevozii de Ținul, de vale, cari stă- 
Pânesc peste satele cu juzi, se învoiesc a plăti, 
Pentru ca' ai lor să aibă linişte. Când barbarii 
se întrec cu cerutul ori cu amenințarea, îi Bân- 
desc prin strâmtori şi locuri grele, şi câștigă 
„biruinţi, astăzi de mult uitate] Ia



CAP. ÎL 

Întemeierea Domnici Ţării-Româneşti, de când'aa 
descălecat Românii. 

(DIN LOGOEĂTUL STOICA LUDESCU), 

Insă d'intâiu s'au coprins ['Țara-Românea- 
scă] de Românii: cari au purces dela Romani, 

şi au venit spre Miazănoapte!. Deci, trecând 
apa Dunării, au descălecat la Turnul Severi- 
nului”, alţii în “Țara-Ungurească, pe apa Ol- 
tului, şi pe apa- Mureşului, și pe apa Tisei, 
ajungând şi până la Maramureş, Iar cei ce 
au descălecat la "Turnul Severinului, s'au tins 
pre supt poalele muntelui, până în apa Ol- 
tului; alţii. s'au pogorât pre Dunăre în jos, şi, 
aşă, împiându-se-tot locul de ei, au venit 
până la marginea Nicopoii. 

Atunce sau ales dintrinşii: boiarii. cari au - 
„fost de- neam mare,. şi puseră Banoveţ un 
neam 'ce-le ziceă Basarabi, să li fie lor cap, 

1.N'a fost o descălecare, ca in Moldova, ci Voevozii din 
dreapta şi stânga Oitului şi toţi juzii s'au unit, de vole ori 
de silă, prin căsătorii ori prin înfrângeri, supt Vocvodul văii: 
Argeşului, care-şi ave Currea la Argeş (Curtea-de-Argeş, 
adecă: Curtea-din-Argeș). Atunci acesta şi-a zis „Domna toată 
“Tara-Româncască“. |. a Ta E 

2 Scverinul a fost cetate ungurească, unde stăteau Bani de 
hotar, pe cari i-au scos Domnii. 

5 Mare greşeală. Numai dușmanii noştri spun, din interes, - 
că am venit din Balcani.în vremi târzii. 

7
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“ adecă Mari-Bani!. Şi aşezară întâiu să fie 
Ceea ul la “Turnul ez al doilea Scaun 
s'au pogorât la Strehaia”, al treilea Scaun 
s'au pogorât la Craiova. Şi, aşă fiind, multă 
vreme au trecut, tot ei oblăduind acea parte 
de loc. - , 

lar, când au fost la cursul anilor dela Adam 
6798 (1290), fiind în Ţeara Ungurească un 
Voevod ce l-au chemat Radu Negru Voevod, 
mare-herţeg pre Almaş și pre Făgăraş, „ră- 
dicatu-s'au de acolo cu toată casa lui, şi cu 
mulţime de noroade, Români, Papistaşi,. Sași, 

„de tot feliul de oameni: pogorându-se pre 
apa Dâmboviţei, început-au a face ţeară noua:.. 

> Întâiu au'făcut oraşul Câmpulung; acolo 
au făcut şi o - biserică mare - şi frumoasă şi 
înaltă. De acolo au descălecat la Argeş, şi 
iar au făcut oraş mare şi şi-au pus Scaunul 
de Domnie, facând. Curți de piatră, şi case domneşti, şi biserică mare. şi. frumoasă5. Iar noroadele ce pogorâse cu dânsul, unii sau tins pre supt munţi, ajungând până în apa 
Siretului, şi până la Braila ; iar alţii s'au tins 
in Jos preste tot locul, de au facut " oraşe şi 

  

i Şi aici e greşit, Banoveţi s'au zis frații  Cralovesti, te= ciorii lui Neagu, boier de Cra 
"Bi 

pepiră neamt | iova,. pentrucă luaseră „Bănia 
e poate ca u fost Curți” domneşti BEA ccunăstirea, de azi, să ti fost un vechiu Viza : Tri s' Y = > 

ae, Ungur, pentr auspau „Vladislav Vodă „ca ducat, 
, şă-gi închipuiă Ludescu, văzând că se atlă Saşi şi alţi catolici la Câm lung. acest oraș e îngropat, de Dână nicul său, Nicolae: Alexandru Va- evod, tiu al lui Basarab, întemeietorul, un Radu. Vodă depo dela Arges u, din confuzie cu Neagoe, cititorul 

” Cea mai ve 
Tuine 'se văd în Ctsoană e Sân-Nic 

che biserică ar i ară, ale cării că pe o culme oară, ceri
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sate până în -marginea Dunării şi până în Olt. 
Atunce şi Băsarabeştii, cu toată boierimea 

ce eră mai înainte preste Olt, s'au sculat cu 
toţii de a venit la Radul Voda Negru, închi- 
nându-se, să fie supt porunca . lui, şi numai 
el să fie Domn preste toţii, De atunci Sau. 

- numit ţeara de-i zic. “Țeara- Românească, 
lar tituluşul? Domiului s'au făcut precum 

arată mai jos: 

“Intru Hristos Dumnezeu cel bun-credincios şi cel bun-de=. 
cinste şi cel! iubitor de Hristos şi singur “biruitor, Io 3 Radul 
Negru Voevod, cu mila lui Domnezeu Domn a toată Țeara- - 
Românească şi herţeg al Almașului şi al Făgăraşului, 

Acesta. este. tituluşul Domnilor, de - atunce 
începându-se, pân: acum, precum adevărat 
se vede că este scris la toate hrisoavele țerii, 

Şi: în acestaşi chip tocmitu-şi-au Radu- 
“Vodă ţeara cu bună pace, că încă nu eră de 

„ Turci împresurată, şi au domnit până la moarte, . 
îngropându-l la biserica lui din Argeş.. Şi au: 
domnit ani 24.. 

De aice se începe povestea: altor Domni, 

cum arată mai jos: 
Mihaiu- Vodă, au domnit ani 19. 
Dan-Vodă au domnit ai 23. Acesta au 

fost frate cu Mircea Vodă- bătrânul, şi l-au 
ucis Șişman- Vodă, Domnul Sarbilor, „când. 
eră cursul anilor 6864 (13565). . 

  

A Aceasta. se făcuse încă supt  Basarab-Vodă, puțin după 1300, 
* Titlul, 

-* 10 îşi ziceau: Domaii noştri. pomenind întăiu, după datina - 
Bulgarilor, pe Ioan, cel d'intâiu Țar al acestora. 

* Aşă a fost titlul, dar n'avem acte dela Radu.. - 
* De fapt, la 1393. 

7 

„cari au” venit pre urma Negrului- Vodă, pre-
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Alexandru- Vodă au domnit ani 27, 

- (De fapt, șirul Domnilor munteni e acesta: 
Tancu (Ivancu). Tâhomir 12.. — 13.. Basarab 
l-iu cc. 1330 — c. 1340. Alexandru l-iuc. 
-1340—16 Noembrie 1364. Vladislav I-iu 1364 

„—c, 1380. Radu l-iu c. 1380—... Dan l-iu...: 

—1386.] a | , 

“Mircea- Vodă bătrânul. Acesta au avut mare 
războiu cu Baizit-bei dela Nicopoie!, Fâcutu- 
Sau acest războiu pre apa lalomiţii”, biruit- 

„au Mircea-Vodă pre.Turci, şi făr' de număr 
au perit, trecând Baizit-bei Dunărea fără vad; 
şi alte multe războaie au «avut cu Turcii. 

a a 

* De fa : pt, marete Sultan Ba 
i 

iczid, zis Fu Şi acolo odată; altă dată la Rovine, Ineu doljeaa. 

- - N



CAP. IW. 

Luptele -lui Mircea-Vodă cu Turoii, 

| (DIN MIHAIL MOXALIE) - « 

Atunce. se sculă multă mulţime de . Turci, 
„Şi începură a prădă şi a luă țări şi cetăţi: 
luară şi Amorea şi Draciul 1; până la Dalma-: 
tia, şi toată țara Arbănaşilor *; şi începură a 
scădeă puterea creştinească, că nu aveă ni-.. 
meni puteare să le: stea înainte. De-acii se 
duseră şi la -Sârbi, şi feaceră acolo razboiu 
mare, și mult sânge s'au vărsat, şi mulţi fară 
număr au pierit. Atunci un voinic, anume Mi- 
loş. Cobilici, viteaz «Și bărbat bun, deci meş- 
terșugui de se apropie -şi spintecă. cu .un 
hangeariu pe. Murat-beghi?, şi, așă pieri. . 

re acea vreme ucise și Șușman, Domnul 
Şcheailor î, pre Dan Voevod, Domnul rumânesc. 

" De-acii se rădică Baiazit-beg, feciorul lui 
Hiurat “de se lovirea cu Lazăr, Domnul sâr- 
besc?, şi-l birul de-l “ucise, Şi plecă. ţara 
Sârbească supt sine, să-i dea dajde, şi le-puse 
Domn pre Ştefan “Dispot, ani 6897 [1389]. 

  

1 Morta şi Durazzo. 
: Albanezilor. 
* Sultaaul Murad '-iu (1 1389). 
* Bulgarilor. - 
* 1 se zicea: Cncaz.
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De-acii se râdică Baiazit cu Turcii spre Ru- 

mâni, Deci, se loviră cu Mircea Voevod, şi fu 

războiu mare, cât se întunecă de nu se ve- 

dea văzduhul de mulțimea săgeatelor. Şi mai 

„pierdi Baiazit oastea lui cu totul. lară Paşii 

şi Voevozii periră toţi: atunce peri Constantin 
Dragovici * şi Marco Cralevici, aşă, de se 

“ vărsă sânge mult, cât eră văile crunte. Deci, 
„se spără Baiazit, şi fugi, de treci Dunărea, 

şi puse socotitori pre la toate vadurile, și 
prinse pre Şuşman, Domnul Șcheailor, de-l 
tăi&, ani 6903 [1395]. Atunce luară Turcii ţara. 
Şcheailor -cu totul 6905 [1397]. . 

„ “Jicmon?, Craiul unguresc, adună toată ta- 
ria' de spre Apus: Domnii, Voevozii, hoiarii, 
Nemţii: şi Frâncii ”, şi pre uscat, şi pre Du- 

năre, cât nu se vedea apa de mulţimea co- 
rabiilor : Mircea Voevod cu Rumânii, şi dela 
Manoil Paleolog veniră corabii multe, pline 
de voinici * de în Țarigrad, şi de în Veneţia 
30: de corabii. Deci, mergeă Craiu pre uscat 
in 05 pre Diinăre cu hvală 5 mare şi cu oşti 

» implâtoşaţi, poleiţi, și ii ți 
pâreă că răsare! Poe Li Si Scripiă de-i 

„Şi, când sosi în cetatea de Necopoe, el 
, ecopoia, iară Baiazit strânse. urci cu totul de spre Rasarit şi păziră, cu- an e se loviră fățiș cu cei de spre Apus, ŞI tu sftada mare în multă vreame. Ce înven- seră Turcii pre Unguri, iară Craiu' scapă în- 

  

* Al lui Dragases | 
: Sigismund. (Dragoş). 
3 Fraucezii. 
+ Oatași, 
* Fală,
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+79 corabie. lară Baiazit i-au gonit până la 

Dunăre, şi mulţi se necară în Dunăre, Deci, 

Craiul, cu-câtă hvală venise, cu mai mareru- 

“şine se întoarse că-şi pierdi voinicii cu totul 

şi lăsă oase de oameni, cât nu-şi putea ară 

- Oamenii pre acei câmpi. 

[URMAREA DIN LUDESCU. 

__“ Facut-au şi sfânta mănăstire Cozia, şi sfânta 

“mănăstire Cotmeana?, când eră anul 6801 

11382]. o IE | , 

Şi au domnit Mircea-Vodă ani 29, şi au mu- 

rit în Domnie '[lanuar 1418), şi s'au îngropat 

la- mănăstirea. iui, la Cozia. - 

: În Argeş.



CAP. V. E îi 
 Întemeiarea, Țerii . Moldovei şi Alexandru-cel-Bun 

Ă (DIN GRIGORE URECHE.) - 

După râsipa ţerii de'ntâiu,... mai apoi, după 
multă vreme; când feciorii -cei de Domni den. „munţii ungurești, pogorând după vânat, ş au 
nemerit la apa Moldovei, văzând locuri des- 
fătate, cu câmpi deschişi, cu “păduri. dese şi 

cu ape curgătoare, îndrăgind locul, au- tras 
„pre ai săi dela Maramurăș, și! pre: alții a: îndemnat de au venit. Şi au descălecat întâiu, 
supt munte 4, apoi, înmulțindu-se, mai Și cres- . când înainte, nu 'numai apa Moldovei sau Si- retiul li-au fost hotar, ce până la Nistru şi: 
până la Mare s'au lațit?,: Mai apoi şi. răz- 
boaie făceau, ca sa-şi apere țara şi pămân-. .. 
lul său de către Schiţi şi Goţi 3, și de către. 
alți vecini ce erau -prin pregiur. Ce, având purtători de grijă pre Domnii lor, cari-i ră- dicase dintre sine, de multe ori în "Țeara Le-. 
Şească au intrat, şi multă pradă și izbândă 

  

" De fapt intâiu s'a aşezat Voevod maramurăşean, supus Craiului unguresc, Dragoş. Iar—fiul lui, Sas, care i-a urmat, marind,—Bogdan Voevodul, tot din Maramurăş, a venit prla 1350 tără voia Craiului şi a ţinut țara în. voie, ca Domnie slobodă, e o * Pe la 1400, - Na - 3 Ureche crede că descălecatuil e mult mai, vechiu.
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âu făcut. Den câmpi pre Tatari i-au scos.. 
Așijderea şi Muntenilor, nu numai nevoie. 

_şi groază le făceau, ce şi Domniile le schim- 
” bau, şi pre „cine vreau ei, primeau. Pre Ar- 

deleni nu-i lăsau să se odihnească, ce puru- 
rea le făceau: nevoie, şi cetăţi multe le luase, 
şi le lipise către țara Moldovei, — carele toate 
la rândul său se vor arată. | 

* Mai apoi, şi cu “Turcii, cari se vedeau că, 
ca o negură, toată lumea.-acopereau, războaie 

: minunate făceau; de multe-ori i-au şi biruit. 
Mai apoi, de i-au şi supus supt jugul lor, de 

"câteva ori.i-au asudat, rocoșindu-se?, şi nu 
fară multă moarte şi pagubă în oameni, până 
a se aşezare, a 

Între acei feciori de Domni, ce au nemerit 
locul acesta, aw fost şi Dragoş-Vodă, fecio- 
rul lui Bogdan-Voda 3, carele eră din Domnii 
Râmului, ce venise dela Maramurăş, şi se ve- 

„_deă mai de cinste şi mai de folos decât toți. 
Pre carele cu toţii l-au ales şi l-au pus Domn, 

- mai mare lor şi purtător de grijă. ŞI, dacă 
l-au.pus Domn, au luat pildă de pre capul 

acelei: hieri nesâlnice, zimbru, ce... l-au vânat, 
ŞI puseră de. au făcut pecetea ţerii Moldovei, 
de trăieşte pâna într'aceasta -vreme, în mânile 
celui ce-l alege. Dumnezeu a fire Domn țerii, de se pune pre carțile Domnului, peaţru. toc- 
Mae şi egezarile lăcuitorilor, şi de asculta: 

ŞI certarea celor ce fac Â 
lăcuitorii țerii. > RL: strâmbataăţi între 

  

4 E1 erai domali câmpului 
2 Do a se cosculă; mpului. 
2 Fals. -
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Şi au domnit doi ani Dragoş-Voda, şi sau 
săvârşit. Şi, întru această începătură, au fost 
Domnia ca o căpitânie. Pre acesta semn, de. 
'ntăiaşi dată ce se arătă Domnia fară traiut, 

„se“puteă cunoaşte că nu va fi „aşezare bună 
„între Domnii Moldovei ; ce, cum au fost prea 

scurtă viaţa Domnului d'intâiu; aşă şi Domni 
ce vor fi pre urmă, adesea se vor schimbă, 
şi multă neaşezare va fi între Domnii Mol- 
Covei, o 

După Dragoş-Vodă au stătut Donin fiul său, 
Sas-Vodă, și au domnit patru ani,. și Sau 

“ săvârșit. a 
Şi au rămas Domn fiu-său, Laţco-Voda, şi 

au domnit-opt ani. ” i 3 
Iară, după -Laţco-Vodâ, au domnit Bogdan 

Vodă, şese ani.. - SR 
„Dupa Bogdan-Vodă au domnit Petru -Vodă, 

feciorul lui Mușat?, 16 ani... . aa 
„ tară, după Muşat, au domnit frate-său, Ro- 
man-Voda, trei ani. -- | , S 

După Roman-Vodă au: stătut la, Domaie 
„ Ştefan-Voda. . . , şi au domnit şepte ani. 

„_ lară ce se va fi lucrat în zilele acestor 
* Domni, nu se află scris nemică, cât au domnit 

ei, 46 de ani; cunoaşte-se că poate au fost 
neașezaţi, și de curând, şi mau avut cine scrie; 
nice vecinii, cari nemică n'au lăsat neînsemnat, 
nau știut nimic despre dânșii, să fie scris... 

  

1 Adecă unde a stăpânit prea puţin Rogdau (au Dragoş).— - 
lată adevaratul şir al Domnilor: Bogdan, 136U—c. 1264; Laţcu, - 
c..136 .— c. 1372 ; lurii (Iuga). Coriatovici, c. 1372— Decembrs 
1377; ? Stefan |, 137/, 1378— 137...; Petru |, c. 1378——c.1393; 
Roman |, c. 1593—c. 1394; Ştefan 1 (sau II), ce. 1394-1400 ; 

"Iuga, 1399-—1400, 
* Al muşatei.-Aşă o chemă pe maică-sa, care moştenieo 

drepturile de stăpânire ale Casei lui Bogdan-Vodă, .
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+ Dupa Domnia lui Ştefan-Voda au domnit 
loga-Vodă, apoi Alexandru-Vodă, carele se 

omeni mai jos. - 

„ Făcut-au [Alexandru-Vodă] două mănăstiri 
„mari în Moldova: Bistriţa şi „Moldoviţa, şi 
le-au înzestrat cu multe sate, şi vecini, și cu - 
hălăştaie, şi cu veşminte scumpe înăuntru, şi 
cu Odoare. Și, deacă s'au văzut luminat în 
cinstea Domniei, în doi ani a' Domniei sale, 
ilind mai întreg şi mai cuminte decât cei tre- Cuţi înaintea lui, şi multe râvnind şi  nevoind 
“spre cele de.folos sufletului său, adus-au, cu mare cheltuială, din ţeara păgână, sfintele moştii ale marelui mucenic Ioan Novi,- și le-au pus întru a sa vestită ceiate, ce este la oraşul Sucevei, cu mare cinste şi pohvală 1, de” feri-. rea" Domniei sale şi de.paza Scaunului său [1400]. De vei cercă la Cărţile Bisericii?, vei află scris viaţa. Stinţiei Sale, Miercuri şi Joi, in săptămâna Rusalelor: atunce îl slăveşte toată țara noastră, în sfânta Mitropolie în Su- ceava, unde-i. zac sfintele moştii.. E Și, cu dărul de înțelepciune c& aveă dela - milostivul Dumnezeu, pră vind Şi văzând cinstea - lumii, cum se cade a se purtare. Craii, Impă- rații şi Domnii, în podoabe şi în obiceie de cinste, socotit-au şi la această țeară, măcar că nau mai fost cautat-o alții ce au fost Domni de mai' nainte, întâia “dată au trimes la Patriarhia dela Răsărit de au luat blagos- lovenie, şi au. făcut “Mitropolit, și i-au dat. 

» Lauqă. h 
. . - ps . _ RE Vară Cazania, - Evanghelia invățătoare a „Mitro politului ,
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Scaun. o sfântă mănăstire în orașul Sucevei, 
să fie Mitropolie, lângă Curtea domnească, 
dându-i multe sate, şi ocini?, să fie de pos- 
luşanie sfintei Mitropolii. Dat-au şi o samă 
de "Ținuturi în eparhia Mitropolitului, facându- l 
epitrop legii. 

Mai făcut-au şi al doilea “ episcop, după 
Mitropolit, la sfânta mânăstire în oraş în Ro- 
man, şi-i dete eparhie o parte de Ținuturi, 
pe supt munte, în gios, 

, Moşii moştenite. , | 4 , |



7 CAPULUI, 
Bogdan-Vodă, Şi începuturile Domniei lui 

„ Rtefan-cel-Mare. - 

(DIN GRIGORE URECIIE) 

  

[Dornnii, dela Alexandru-cel-Bun : lic sau lliag, 1432-1434; Ștefan ÎI, 1434-1435; lie cu. Ştefan II, 1435-1443 ; Ştefan II, 1443-1447; . Roman |], 1447-1448; Alexandru II, 1448, iulie-August; Petru II, 1448-1449; Alexandru II, 1449; Bogdan Il, 1449-1451; Petru, III, 1451-1457; Alexandru II, 1451-1455]. -- Domnind Alexandru-Voda [cel - tânăr, fiul lui Ilie ȘI: nepotul celui bătrân Alexandrul țeara, s'au "sculat asupra lui, Bogdan-Vodă, în anul 6962 [1453], Avgust în 221, şi s'au lovit CU... Alexandru-Voda, ia Tămăşeni, aproape 
i, Şi, după imultă nevoinţă, 

uexandr eg podă, ua intacel războiu au. perit Oi runte: Oance, Lonofat l-cel-Mare și coste Andronic, şi alții. Sonata el lare, ronicarul lătinesc accasta 03 a € veste o scrie dastea că acest Bogdan-Vodz au venit cu T i 
> 

pra lui Alexandru- Voda, „Cum s'au 
1 De tapt, 12 Octombre 1448,
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pomenit mai sus, şi l-au gonit în "Ţeara Le-: 
șească, după ce au domnit patru 'ani. 

Alexandru-Vodă, dacă. au. îugit în Ţeara: 
Leşească, cu Doamnă-sa şi cu coconii săi, au 
poitit dela Craiu agiutor!; şi au trimis Craiul 
pze loan Sinavschi cu “Țeara Rusească?, şi au 
împins pe Bogdan-Vodă, şi au apucat Hotinul, 
şi Neamţul şi Suceava, şi au aşezat pre Ale- 

" xandru-Vodă Domn la Scaun. - 
lară Bogdan, fără. zăbavă, adunând oaste 

de pe unde au putut, au venit, și au scos. 
„pre. Alexandru-Vodă den Scaun, şi iar au stă- 
"tut Bogdan-Vodă. Domn. în Scaun. Deci, Ale- 
xandru-Vodă au. năzuit la Leşi, și au făcut 
jaloba: la :Craiu pre Bogdan- -Voda. lară-Craiul | 
au făcut-sfat ce. va face;cu această țară miş-. 
cătoare şi neaşezată, Siătuiau unii de ziceau 
să scoață Domnii,: să :nu'i mai lase să hie, şi 

„să pună giudeţele sale, şi: să o împarță să 
o îacă. Ţinuturi £,. ară alții „ziceau, cari erau 
împotrivă, că mai bine'este a: se: apără de 
“Turci de: după paretele a altuia decât. de e după 
al. său. Mă 

Şi, aşă, aleseră pre e Ozdrovots ş și pre Conieţ- 
„polschi, cu oaste, pentru pohta a o samă de 
Moldoveni, să: ducă: pre' Alexandru- Voda. la 

Scaun; cari. au;scos Voevozia rusească și au 
avut şi de- Moldoveni. gloate mari. Şi, dacă . 
au întrat în „Moldova, € cu trei i osti: Moldovenii, 

i „După mamă eră şi rudă cu Cratul. 
* Cu oștile din Rusia, provincia” polonă, de peste. Niste. 
> Judecătorii săi. 
+ Palatinate. 
s Ozdrowanscki.
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cu Domnul lor, cu Alexandru- Vodă, şi un 
polc de Podoleni +; cu Buciaţchie, şi alta parte de oaste eră cu Conie ţpolschi, oastea au țrecut Nistrul la Hotin, supt cetate. Ca eră cetatea Hotinul pre mâna. Oamenilor lui Alexandru- _ Vodă.lară Bogdan-Vodă eră atunce la Lipovzţ? Leşii, deaca au înțeles de dânsul, au vrut să treacă Prutul, să-i dea războiu. Iară Bog- dan-Vodă n'a vrut sa dea războiu, socotind - Să-i bage la locuri strâmte, şi, zăboyindu-i, să-i flămânzeascaă. Aşă, i-au purtat den luc până la âpa Bârladului; iara el țineă pădu-. rile, şi trimiteă cu înşelăciune soli că va sa se plece lui Craiu Şi să faca pace, giuruindu-i „.7.000 galbeni să-i de, pre an, şi încă şi alte multe. daruri giuruiă, numai Craiul sa-l apere de Turci. ._ -: Crezând. Leșşii acela cuvânt, au lăsat să hie pre îngăduința lui, şi s'au întors. Iară Bog- dan-Voda se aScuţia ca să-i poata vână unde ar puteă,. Ce, simțind aceste oamenii lui Ale- xandru-Voda, - au 

Va: meşterşugurile lui Bogdan-Voda, că în pay Meşterş g 
Dara Leşii, fiind dări ae Supusese? oaste. 
ce au întraț ” | Lt Să treaca padu 

* Din Podolia altă proviacie aia i CE : la Codrii Vaslui provincie Polonă la Nisteu,. se. - i Ie
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inainte carele cu pârcălabul de Hotin, şi.cu: 
dânsul toţi Moldovenii, şi cu Podolenii. 

Când au fost în mijlocul pădurii, făcut-au 
năvală oastea lui Bogdan-Voda.la carele Le- 
şilor. ŞI, apărându-se. Leşii, abiă au scăpat, 
cu multă pagubă şi perire. Apoi, vrând să 

“ între şi cealaltă oaste leşească, atunce - sau 
_îvit toată oastea lui' Bogdan- -Voda, cu multe 
steaguri şi buciune, şi îâră câlărime, iară multă 
pedestrime. -- | 

. Văzând aceasta Leşii, ei s'au tocmit de răz- 
boiu, şi au bagat în mijloc pre Alexandru- 
Vodă. Şi s'au tâmplat .acest războiu.a şese . - 
zi după pacea ce se făcuse la Crasna [1451]; 
şi s'au bătut denainte de apusul soarelui până 

"a înoptat, perind dintramândouă părțile,. până 
au năvălit şi gloatele de pedestrime,;. „care au 
făcut-la strâmtoare mare vărsare de sânge în 
Leşi, tăind cu coaselevinele cailor. Unde hat- - 
îmanii leşeşti, vrând să imbărbateze pre ai sai, 

“şi au pus și ei capetele, ales Petru Ozdrovot, 
şi “Neculai Porava. şi Buciaţchi, po 

Şi biruiă, Bogdan-Vodă, de war fi dat a- 
giutor Moldovenii lui. Alexandru-Vodă, care. 
trecuse pădurea cu Podoleriii, pre care îi îri- 
„misese cu carele, „Aceia s! au. vârtejitt. la răz- 
boiu, de au dat inimă celorlalţi, :ce erau pel- 
tori, şi au. împins: pre „oastea, lui: Bogdan- 
Voda, de unde au prins a fugire, şi împluse 
padurile, _Şi,.aşă, cu vitejia iar:a:- Moldove- 
nilor, au: ramas ;izbânda la Leşi, cei ce pier- 
duse: războiul, — dintre. cari. mulţi. aleşi peris 

or 

ii Stau lutors ta nipta, ; 
: Să piară, |
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în războiu: Nievorschie,. Biescovschie, Davi- 
dovschie, şi: alți mulţi ca aceștia. i 

Deci Alexandru- Vodă, cunoscând că nu se 
va putea, așeză la Scaun, că -pre vrăjmașul 

„său, pre Bogdan-Vodă,- măcar că de acea 
dată l-au fost înfrânt,'iară nicio. pagubă nu-i 
făcuse,—că' Bogdan-Vodă Şi cu oamenii săi, 
cumu-și erau învățați a ținere pă durile, măcar că” se răşchirase din războiu, prin păduri, ia-  răşi s'au strâns şi: s'au tăbărât, nepierzând 
nădejdea, și să lovească- pre Leși, ştiindu-i 
că sânt slăbiţi de: tot ajutorul, —- înțelegând „ de aceasta Leşii, de "mpreună cu Alexandru: Vodă, şi văzându-se slabi, nu eră. nâdejde de al doile rând să se lovească cu Bogdan- Vodă. Ca,nemică lui Bogdan-Voda nu-i stri- case, că den oastea lui puțini perise; -iară de la Leși cu totul perise. . ” Deci, văzând că nu le slujeşte norocul, nu „Sau apucat de Scaun, nici au aşteptat de al doile rând războiul,. temându-se să nu-i lo- vească Bogdan-Voda fără" veste, cu oaste tocmită, şi Vor petrece mai rău decât întâiu. Ce numai s'au bulucit*, dimpreună cu Ale- xandru-Vodă, Şi cu toții sau tras mai de- grabă spre Țeara. Leşeasca.. - - DN e lară Bogdan-Voda, văzându-se curăţit: de vrăşmașii sai, sau aşezat-în Scaun, | - 
După doi ani a' -Domniei . lui. Petru- Voda „Aron, rădicatu-sau dela Țeara 'Muntenească Ştefan-Voda, feciorul lui Bogdan-Voda [1457] Cu mulțime de oaste 

1 Gata; Să 
> Strâns laolattă, - 

muntenească, și: den
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țeară adunaţi şi. au intrat aici, în țeară; şi, 
silind spre Scaunul Sucevei, i-au ieşit înainte 
Petru-Vodă Aron, la sat la Joldeşti, pre Si- 
retiu, la Tină, și și-au dat războiu în ziua - 
de Gioi Mari, Aprilie 12, şi au înfrânt Ște- 
îan-Vodă pre Petru-Voda Aron. Şi nu se lăsă 
Petru-Vodă cu, atâta ci iar sau buluciti, al doile 
rând la Orbic, de s'au lovit cu Ştefan-Vodă; şi iar 
au izbândit Ştefan-Vodă, că au prins pre Pe-_ 
tru-Vodă Aron, şi i-au tăiat capul, după ce 
au fost Domn doi ani, — de-şi răsplăti moartea, 
tătâne-său, lui Bogdan-Vodă, IN 

Ştefan-Vodă au strâns boiarii, şi mari şi 
mici, şi altă Curte măruntă, împreună cu 
Teoctist Mitropolitul, și cu mulţi călugări, la 
Direptate?; şi i-au întrebat pre toţi: este cu 
voia tutulor să li fie Domn? Atunce toţi, cu 
un glas, au strigat: «În mulți ani dela Dum- 
nezeu să domneşti», Şi, cu voia tutulor, l-au 

- rădicat Domn, şi l-au pomăzuit de Domnie 
Teoctist Mitropolitul. Şi de acolo au luat: 
Şteftan-Vodă schiptrul. țerii Moldovei, şi au 
mers la Scaunul domnesc, la Suceava. 
Deci, Ştefan-Vodă, gătindu-se de mai. mari -- 

lucruri să facă, nu 'cercâ să aşeze ţeara, ce 

de războaie se găti; că au împărţit oştii sale 
steaguri, și au pus hotnogi* și .căpitani, — 

care toate cu noroc i-au venit. * » - 

: Adunat. | o 
2 Unde se aduceau, în margenea Sucevei, la indeplinire 

osândelo, - , 

3 După ungureşte. Asemenea .căpetenți de oaste se întâlnesc 

mai târziu. Ştefan avea în oaste: viteil, voinici, hânsari și 

- asupra lor căpitani, ”



CAP. VII. 
Luptele lui Ştetan-ce!-Mare. | 

(DIN. GRIGORE URECHE.) 

Fiind Ştefan-Vodă om: războinic, şi de-a 
„ pururea trăgându-l inima spre varsare de. 
sânge, nu se zăbovi vreme: multă, după ce 
se așeză la Domnie, ce, în al cincile an al: 

„Domniei sale, în anul 6969. [1461], râdicatu- 
s'au Ştefan- Vodă „cu toata puterea, sa, şi s'au 
dus la Ardeal, de au prădat Țara Sacuiască. .. 

„Nice au avut -cine sa-i iasa împotrivă, ce, după 
multă prada ce au facut, s'au întors. cu pâce 
inapoi, fară de nicio sminteala.. . . 
„lar în al şesele an a' Domniei lui Ştefan- 
Vodă, în anul 6970 [1462], lunie în 22, au 
lovit pre Şteian-Vodă cu o puşcă într'o gle- 
“znă, la cetatea Chileit... .. 

.:_.._ e. e ...:.s e . e: 

„În anul 6973 [1465], în iuna: lui. Ghenarie 
„23; adunând: "Ştefan- Voda “multa. oaste de. 
țeară, vrând să răscumpere “cetăţile care le - 

luase. păgânii dela alţi Domni, pogorâi-au cu 
toată puterea. sa spre cetatea. Chiliei, „şi, s0- 

“sindt* Miercuri spre: Joi, la” miazănoapte, 'au 

  

1. EI tacunjurase. cetatea, .pe care. ostaşi unguri O țineau 
peutru Domnul muntean. , ..;, ii mii ză
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încungiurat cetatea. Insă Joi nu s'au apucat 
de" harţă, iară Vineri, de diminiaţă, au înce- 
put a batere cetatea, şi, aşă,:toată ziua s'au 

“hărțuit, până seara. Iară, Sâmbătă, se închi- - 
nară cei din cetate, şi au întrat Ştefan- Vodă 
în cetatea Chiliei; şi acolo, petrecând trei 

__ zile, veselindu-se:şi lăudând pre Dumnezes, 
îmblânzeă oamenii în.cetate., . 

De acolo şi la Cetatea-Alba au tras, şi, 
multă năvală făcând, au dobândit și Cetatea- 
Albă, Și, aşă, amândouă cetăţile cu multă 

„Vărsare de sânge le dobândi; carele. le-au 
intărit cu bucate şi cu. slujitori. Au lăsat pre 

"Isaia. şi pre: Buhtea pârcălabi, ca să le gri- 
Jească ; iară Ştefan.Vodă :s'au întors la Sca- 
unul său, la Suceava,. i 

ară în al zecele an a”. Domniei sale, în „anul 6974 [1466], Iulie 10 [iunie 4], au în-, 
ceput Ştefan-Vodă -a zidire mănăstirea Putna, intru lauda lui Dumnezeu 'şi a Maicei noa- 
stre Născătoarei de Dumnezeu. .. 

„_„Mateiaş [Corvin], - Craiul. unguresc?, bizu- 
indu-se Puterii sale și meşterşugului său, cit care pre. mulți den vecinii.săi i-au surpat şi | faci SUPUS, —— Carele de.multe ori .războale acea cu Turcii, ŞI cu „noroc izbândiă,—ne- vând niceo pricină. direaptă asupra lui Şte- ascultarea “E Mumai ca să-l puna sa fie supt | când dea ue „Ca „să-i fie cuvântul deplin, 
că, câte razboi 1! „Se lăudă . Mateiaş Cralu, oale tace Ştefan-Voda, toate cu 

In veacul al XVil-lea, ostaşi ferâni. — Cetatea Albă n'a luat-o Ştetan; încă: 
: ; încă' de pe la 1410 ca: e , » Iancu, vestit viteaz, cra Ro a gioldorel. EI
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puterea lui le face, şi de supt. ascultarea 'lui 
face izbândă, şi, vrând, de ce se lăudare;:ca o 
să arate că-i adevărat, au: trimis soli la: :Şte- 
îan-Vodă, să i se închine. lară. Ştefan. mau 
Primiti 

Deci, văzând Mateiaş Craiu 'volnicia lui . 
Ştefan-Vodă că nwo poate supune, .au strâns 
multă oaste a sa, şi, agiutor luând dela alții, 
au purces, în anul 6975.[1467], şi au ieşit în 
Moldova, şi zicea că cu :cale merge, să ducă 
la Scaun în Moldova Domn pre Petru-Vodă: 
Și au ieşit la Trotuș, Noiemvrie 19; de-acolo 
au mers la Roman,::Noiemvrie 29, şi acolo 
s'au odihnit până a şepte zi, prădând şi jă- 
cuind, lară a opta zi,. Dechemvrie în 7,'au 
aprins : târgul Romanul, şi âu 'purces: spre 
Suceava, să apuce Scaunul, .: a 
-_Şi,- mai apoi, socoti să nu rămână vre-un 
unghiu nepipăit de “dânsul, au lăsat -calea:de 
spre Suceava, :unde-l aşteptă Ştefan-Vodă, şi 
au luat spre Baie, :unde au : sosit. Luni, De- 
chemvrie 14. Și acolo la Baie, cum nu vreă 

- avea nicio grijă” de” nicio parte, îşi lăsă oastea 
fără nicio- pază, la băuturi şi la jacuri. De 
care lucru având Ştefan-Voda ştire, şi. prin- 
zând limbă, Marţi,  Dechemvrie 15, au apriris 
târgul asupra: lor, când. ei erau fără de nice o 
grijă. ŞI, fiind ei beţi, i-au lovit Ştefan-Vodaă 
cu oastea tocmită, în -revărsatul zorilor, «de 
au făcut multă 'moarte. şi :perire în Unguri. 
Că ei, nefiind tocmiţi de războiu, nemică .de 
arme nu S'au apucat, ce de fugă. Nice urma 
să ieă, carii scăpa”, că, fiind noapte, de nu 

  

1 Veste,.  . aa
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știau încotro vor face, în toate părţile rată- 
«au, Deci, îi vână ţeranii în zăvoaie -și prin 
munţi, unde vre-o 12 mii periţi s'au aflat, 
Mai apoi, şi singur. Craiul, rănit de săgeată 
foarte rău, abiă au hăladuit prin potici, de 
au ieşit la Ardeal. De N | 

Așă noroceşte Dumnezeu pre cei mândri 
„Şi falnici, pentru să arate lucrurile omeneşti 
cât sânt de' fragede şi neadevarate; ca Dum- 
Hezeu, nu în mulți, ce în puţini arată puterea 

"Sa, ca nime sa nuse nadăjduiască în puterea sa, ce întru Dumnezeu sa-i hie nădejdea, nice 
fară cale războaie sa facă, — că Dumnezeu 
Celor. mândri. se pune împotrivă. , Pre acea vreime, având ştefan-Vodă pric- 

" tenie' cu. Leşii, au .trimes. din dobândat sa şi Craiului leşesc, prin solii să. . | lară- Mateiaş, Craiul „Wnguresc, dacă au 
scăpat, de iznoavă. gaţise oaste ca să vină supra lui Ştefan-Voda; ci, venindu-i alte 
Breufăţi de spre 'Ţeara Ceşeasca:, s'au întors 
ia Ceşi cu oastea sa, i 
=. Atunci, şi Craiui leşesc,. înțelegând că va să meargă Matciaş. Craiul asupra lui Şretan- Yoda, au trimis soli ca-i. va dă agiutor, de-l va. trebui, împotriva lui Mateiaş Craiu; și i-ar ii dat, de nu: Sare fi părăsit de acel gând? Mateias Craiu. e 
sava. acea Vreme, în 25 -a' luj Noiemvrie, sau svârşit Evdochia, Doamna, lui „Ştefan-Voda,  Înte . 9 ie. « Per, e o. s:...: 
: “Acelaşi an, dupa răaboiul lui . Ştefau- 

1 Prada, IDEII iii pa E 

p A Cehilor, Boemia, . Si De nu sar îș răsgându,
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Vodă ce au avut la Baie cu Mateiaș :Craiul, 
sau rădicat Ştefan-Vodă cu toată puterea sa: 
voind să-şi răscumpere strâmbătatea ce-i. 
iăcuse Ungurii, cu Mateiaş - Craiu, când ve- 
nise la Baia, sau dus la Ardeal, şi: multă 
pradă şi robie au făcut în. Ţeara Săcuiască, 
„neavând cine-i stă împotrivă, și cu pace s'au 
întors înapoi, fără nice o zminteală. - . E 

Nu peste multă vreme, au încetat vrajba. 
intre Craiul unguresc şi între Ştefan-Voda; 
că, văzând ei că vrăjmaşul lor şi a toată 
creştinătatea, Turcul, le stă în spate, şi. asu-. 
pra volniciei! tutulor întinde mrejile sale ca 
să-i cuprinză, şi arătându-se prieten, cu multe 
cuvinte înşelătoare, şi către unul, şi catre” 
altul, ca să-i zădărească şi să aile: cap de: 
price”, să înceapă zarvă, socotind că, între 
acele amestecături, i se vor închină lui, pentru | 

_să le dea agiutor, şi, mai apoi, îi va plecă 
„supt giugul său; ci văzând acezie înşelăciuni, 
Mateiaş Craiu şi cu Ştefan-Voaa sau împă- 

“cat, şi s'au aşezat; şi încă, după pacea așe- 
zată, şi legături tari ce. făcură -amândoi, au 
dăruit Mateiaş Craiul pre Ştefan-Vodă cu 
două cetăţi mari: la Ardeal, anume . Balta şt 
Ciceul. Si a o 

Venit-au mulțime de oaste tătărească, şi 
au întrat în țară să prade, în anul 6978 [1469]. 
lară Ştefan-Vodă, prinzând de: veste, le-au: 
ieşit înainte, la -o dumbravâ ce se chiamă ia 
Lipinţit, aproape de Nistru; şi s'au: lovit cu 

> Libertăţii. E 
> Inceput de gâtceavă, 
1 Cetatea de Baltă (adică din Baltă). 

_* Lipaic. - Mai
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" oasțea.sa, Avgust-20; şi, dând războiu vite- 
jeşte, i-au risipit, şi multă moarte şi „perire 
au- făcut întrinşii,. şi pre mulți i-au prins vii, 
şi le luă- tot pleanui?.. Da: care: lucru cunos- 
când Ştefan-Vodă că agiutorul nu de aiurea 
i-au fost, ci numai “dela Dumnezeu şi dela 
rea-Curata Maica Sfinţiei Sale, și cu mare 

laudă şi izbândă sau întors înapoi la. Scaunul 
său, la Suceava. Ia o 

Deacă; sau întors Ştefan-Vodaă dela acel 
râzboiu cu izbânda ce au fâcut, de au bătut 
bre acei Tatari, spre lauda .aceia au mulță- 
mit lui - Dumnezeu, . şi. au “sfințit. mănăstirea 

- Putna, care eră zidita de dânsul (Septemvrie 
„în trei), spre lauda . Prea-Curatei Fecioarei: 
Mariei, Maicei Domnului nostru Isus Hristos. La care sfințenie multă adunare de calugari „au fost, şi singur Teoctist. Mitropolitul, şi 3 larasie episcopul,. împreună - cu Iosif .arhi- pandritul şi egumenul Putnei. Zic că au fost . liturghie arhiepiscopi i. şi diaconi, 64 la jerttelnic. PS Pi preoţi Caconi, - 

a Într'acels Vrei, au. întrat zaviste 'între $ tefan-Voda ȘI intre Radu- Voda, Domnul mun- tenesc. Pre Obiceiul Îirii omenești: de ce are, de ce pofteşte să aiba mai mult, nu sosiă? lui Ștefan- Voda, ale sale. să.Je ţină şi să le „|jinească, 'ci:de, lacomie, cele, ce nu erau lui, încă - vra, să le cuprinză.. Strâns-au bara i slujitorii Săi, “și-au întrat .în “Ţeara V cască, de au prădat marginea. Fevruari 
J nească, de ea, Fevruarie in 27, şi au ars Braila, săptamana albe 1 Prada. - ae 2 Nu ajungea. PE a CR să ii 

Marţi în saptamâna albă. 
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„Radul-Vodă, Domnul muntenesc, --văzând 
atâta prada în ţeara sa,. ce-i făcuse , Ştefan- 
Vodă, n'au vrut să să lase nu-şi: cercet 
strâmbătatea sa. Ci adese se tâmplă, cela ce 
va să-și întoarcă bătaia, de doă ori îl bat; 
că, strângând oastea 'sa, şi  vecinească, au 
venii asupra lui Ştefan-Vodă,. Iară el, ca un 
leu gata spre vânat, de sârg sau pornit, şi 
la Soci le-au ieşit înainte;-şi, dând războiu 
vitejeşte, Martie în 7, veleat: 6979 [1471], nu 
mai puţin de vitejia Moldovenilor, carii: erau 
gata, au--să: moară, au. să izbândească, decât : 

„de meșteșugul lui Ștefan-Vodă, - Radul-Voda 
au pierdut războiul, cu' multă pagubă : de 'ai 
săi, Că pre toţi: i-au tăiat, şi: toate steagu-- 
rile Radului-Voda le au luat, şi pre:mulţi i-au: 
prins vii, şi pre-toți i-au tâiat. Numai.ce au 
lăsat. vii .pre doi boieri de cei mari, pre Stan 

„Logofătul şi: Mircea Comisul; zi 

„. Ştefan-Vodă, având inima. aprinsă “spre 
incruri vitejeşti, îi păreă ca un-an “ce -m'au 

„avut treaba de. războaie, ca are -multă pa- 
„gubă, socotind că. şi -inimele voinicilor,. în 

războiu :trăind, se. ascut, şi: truda şi osteneala 
cu care se deprinsese oastea,. e a doa vitejie, 
Strâns-au: de::iznoavă -oaste şi au: luat pre 
Basarabă Laiotă, ca să-l.ducă în. Țeara Mun- 
tenească, să-l puna:Domn, . ci i 

- lan'socotește;ca supt.un copaciu: bun-câţi 
se mistuiesc ; sau câtâ laudă îşi adaoge, nu 
numai -purtătorul,“ci şi. țeara,.: când :năzuiau 

"la. dânsul și la: -țeară şi Domnii: cei: străini, 

3) Răzbune,. st . a ÎPRRRE
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să-i ducă la Domnie ; şi, cu ajutorul lui, erau 
„cu nădejde că vor izbândi!  . 

ŞI, întrând Ştefan- Vodă în Țeara. Munte- 
nească, se găti să deie războiu Radului- Voda. 

“Deci văzând Radu- Vodă. că nu-i va putea 
sta împotrivă, au dat dosw cu oastea sa, şi 
şi sau dus la: Scaunul său, la Dâmboviţă!, 

Daca au sosit. Ştetan-Vodă la Margine, „Noiemvrie în 8, au împărțit steagurile oştii 
sale pre Milcov, şi de aici s'au împreunat cu '" Radu-Vodă [6981:—1473] Noiemvrie în 8 Gioi, la locul ce se zice Cursul Apei, și, dând răz- boiu vitejeşte de ambe părțile, s'au bătut acolo până în seară. Aşijderea şi Vineri şi Sâm- bâtă până în seară; lar, noaptea, spre Du- minecă, au lăsat Radu-Vodă toate ale sale : în tabără, şi au fugit cu toată oastea la Scaunul său la Dâmboviţa, lară Ştefan- Vodă Sau pornit după! dânsul cu toata oastea, şi, întraceastă lună: în 23, au încungiurat cetatea âmboviţa. Şi întraceia noapte au fugit Radu „ Yoda din cetate lăsându-și pre Doamna sa Maria, şi. pe fiica “sa Voichiţa, şi tot ce au avut, şi sau dus-la Turci, lară 'Ştefan-Vodă, în a acestei luni, au dobândit cetatea “ Dâmbo vița, şi: au intrat într'ânsa, şi au luat pre Doamna Radului-Voda şi 
„au » ŞI toată averea lui, ŞI - vistiriile lui,: şi hainele lui cele scumpe 

Şi toate steagurile. lui. Şi acolo sau veselit trei zile, şi d 
dând lauda lui “umnezeu. Iară pre Basarabă 
” 4 Cetatea Dâmboviţei, "Bucureşti, O 

e acii: s'au: întors la Suceava, .



N. 
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. și au domnit o lună. 

Laiotă Pau lăsat Domn în “Țara Muntenească,: 

„Iară Radu Vodă 'au năzuit Ja Turci, ca... 
„să-şi scoată agiutor-dela Impăratul turcesc 

„ Radul-Vodă; dacă au luat agiutor dela Turci „ “au întrat în “Țeara-Românească cu 15 mii de "Turci, făra: alţi leficii! ce-i adunase, și au dat Tăzboiu lui. Băsărabă-Vodă, Gioi, în 23 De- * cemvrie, și Pau războit cu toată oastea lui; - carele, văzându-se împresurat de toți vrimașii „Săi, au năzuit iarăși Ja Moldova, la stăpânul “Său, Ștefan-Vodă.. +. | | | “Atunci “Turcii s'au pornit pe urma: lui Bă- : „sărabă-Vodă. şi au vânit Până la Bârlad, şi au stătut ca un zid, Vineri, : Dechemvrie 31, „ȘI, aşă, au Slobozit riăvrapii? săi de au prădat ! 
ntors. prin “Țeara 

„toată țara; şi. de acii sau î _Muntenească. . NI 

În anul 6982 [1474]; Octomvris, întâiu, au. “luat: Ştetan-Voaa "cetatea! Ț 1-j a. Teleajnei3, şi au tăiat capetele părcălabilor,- şi” pre. muierile "“10r I6-au robit,-şi “mulţ : i Țigani 'au luat. si ce- tatea au ars-o.: Tig Mia A a 5 Intraceastăși lună, în 5' zile, au fost răz- a9lu în Țeara „Muntenească cu Ungurii, şi cu = h - . - . ie * 
» âPâluş- Voda +, și, cu agjutor dela Dumnezeu, i izbândit [Băsărabă). Stet i . ut” .. FIN . . , - a, . 

| Pe Unguri şi pe Țâpăluș Cu, războiu, 
=: Leteaiia ostaşi cu leafa, »! E aaa a WZapi, Oasto de avariata ră 2 Vâlnii-do Mantea ana dă turcească, | 

„ Basarab-cel-Tănăr, fiul celuilalt 
Ce L 

| 

și să-şi răscumpere Domnia cu puterea lor. - 

an-Vodă,. şi au - 

,
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într aceiaşi lună, în 20, 'a: mazbit şi pe, Ba- 
sărabă, . ă 
“În anul 6983 - (1475), Sultan: Mehmet fai 
„U-lea), Împăratul turcesc, - întrărmând . oaste, 
120.009 de . oameni, şi -oaste - tătărească. şi 
muntenească, să meargă cu Radul-Vodă, [Ba-. | . 
sarab-Vodă], au trimes asuprâ lui Ştefan- Voda, . 
lară Stetan- Vodă, având oaste gata, -40.000, . - 

- şi Leşii ce-i venise într'agiutor. cu Buceţchi, 
„2.000, dela Cazimir. -Craiul, şi Ungurii ce-i 
dobândise dela Matiaş, Craiul unguresc, 5.000, : 
„— le-au ieşit înainte; din sus de Vaslui, la” 

" Podul-inalt. Pre carii i-au biruit Şteian-Voda, . 
- au aşă cu vitejia, cum Cu meşterșugul.” 

Că, întâiu au fost învăţat de au iost: pâr-" 
jolit iarba preste tot locul, de au, slăbit caii 

- Turcilor. cei gingași, şi: apoi, agiutând: şi pu-= 
- terea cea “dumnezeiască, . cum “se. vra tocmi 
“voia lui Dumnezeu cu a: oamenilor, așă i-au E 
cuprins pe Turci o negură; cât nu se vedeau. 
unul cu altul: Şi. Ştefan-Vodă tocmisepuţinei - 
oameni de spre. lunca Bârladului, ca să-i a- 
măgească, cu buciune şi cu trâmbiţe, . dând. 

semn de războiu. Atunci oastea. turcească, 
- întorcându-se la glasul buciunelor, şi: împie- 
„<lecându.i' și . apa şi lunca, și “acoperindu-i și i 
“negura, . tăiau şi sfarâmau lunca,.să treacă: la 

- glasul : buciunelor. 'lară din 'dos i-au lovit ... 
Stefan- Vodă cu oastea ' tocmită; în 10: zile:a” -- 
lui: Ghenarie; unde. nice „eră loc” .de a-și toc- 

„mire oastea, nice'de a se îndreptare; ci, 'aşă: 
ei. în de sine tăindu-se, mulți au perit; Şi 
mulți -prinseră: vii pedestrime,, ci şi-pre aceia, 

„Bre toţi ! i-au. taiat, unde, pe! urmă, movite de



— 
= 

cei morţi au' strâns, şi mulţi Paşi-şi să ngeaci! au 
perit; şi pe feciorul lui Isac |sau: Isa]-Pașa, 
după ce. l-au .prins -viu, l-au slobozit; și 

„puştile” le-au 'dobândit, și steaguri mai multe 
de una sută au luat. . e a >. Dacă bau bătut pe Turci, au luat În gioș 

„dela Podul-Inalt 'pin pădure, şi au ieşit 'unde „purcede apa Smilei, în Ţinutul Tutovei; acolo, „în legea lor,'au dat lauda lui Dumnezeu că. 
- Sau văzut ieşiţi la lume, 

lară Ştefan- Vodă pornitu-s'au după dânşii cu Moldovenii săi. şi acei "2.000 de Leși, și au. gonit pe “Turci pâna i-au trecut Siretul, la lonăşeşti; unde: se chiamă' Vadul “Turcilor şi până astăzi, Și acolo, de-asupra Siretului, la movila cea mare 'a Tecuciului, au. odihnit „trei zile,:. AR Sa 

_Atunce, întorcându-se Ștefan-Vodă, şi mer- gând pre apa Bârladulai în sus, şi plăcându-i : „locul între Bârlad şi Vasiuiu, întru acea laudă ".. ŞI bucurie de. izbânda cu noroc, ce au biruit pre. Turci şi pre Munteni, au început a zidire biserica sfântului loan. Prediteci:, în târg în Vasluiu, dârid laudă lui Dumnezeu, Pre urmă au făcut ŞI case domneşti, cum se cunosc şi | până astăzi. Şi, odinnind „Şteian-Voda acolo 

Craiului leşesc Cu multă dobân ă, au trimis 

* Găpetenii, cu Steag, de: cetăți și Ținuturi mai mici, 5 Lumină. . ai ia - * Idainte-Mergătoru. î DIR 

  

 



"Ştefan Vodă 'solii săi: de i-au dus '36 stea- 

mulțămit de agiutor, 

În anul 69 
“câtă pagubă au avut în oastea sa de Ștefan- 

guri, arătând „vitejia ce au făcut, şi. i-au 

- i - . . . -. . . . . . -a . . 

4 [1476], văzând Sultan Mehniet 
Vodă, au socotit singur să. meargă să: strop- 

 şească țeara_ Moldovei “şi să-şi ieă cetăţile 
înapoi, Chilia. şi Cetatea-Albă, carele. fusese. 
-mai nainte pre mâinile lor!. Şi, aşă, au purces. 
cu mulțime de Turci; unde Stefan-Voda mult. 
S'au. nevoit să nu-i lase să treacă Dunărea; . 
ci nau putul, că 'Tătarii de o parte, “Turcii, 
de alta parte navălind, i-au căutat-numai a. 
dare cale . Turcilor.. S'au apucat. de Tatari, 
şi, pre-lesne' biruindu-i, i-au gonit până la 
„Nistru. Vreă dă războiu și “Turcilor ; ci văzând 
„atâta Turcime . cu împăratul, şi: mulțime de 

„ vaste, cu pedestrime. şi-:cu puști, — și încă 
îl sfătuiau. boerii să se .deie la loc-strâmt: 
de nu-i vor putea birul, încâi să se apereşi 
sâ. nu aibă zminteală —, întorsu-s'au, de au 
intrat spre munţi, unde şi-au “ales loc de 
războiu . la strâmtoare, la Valea- Albă, unde 
se. cheamă acmi Războenii, de - pre acela 
războiu. ce au avut- Moldovenii cu. Turcii, Şi, 
“pedestrindu-se.oastea ca să nu nădujduiască de 
îugă, ci numai la arme, şi-au dat războiu Luni, - 

-Aulie în 26, şi multă vreme trăind războiul 'ne- 
ales * de ambe păiţile osteniţi, şi Turcii tot a- 

* dăogându-se: cu oaste proaspătă, iară 'Moldo- 
venii obosiţi, şi neviindu-le agiutor nice de'a 

  

: Nu fusese, ci pe 'mânile Muntenilor și Ungurilor. 
 Nehotărit. -. . -.- Sa 3
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parte, au picat-—nu fieştecurm, ci până la moarte. 
„se apărau,-nice biruiți de arme, ci stropșiţi 

" de:mulțimea Turcilor, Au rămas: isbânda-la: 
“Turci, şi atâta de. mulţi au pierit, încât au. 

'nălbit poiana . de trupurile celor periţi, “unde 
au fost războiul. Şi mulţi din boierii cei mari 

“au picat, şi vitejii cei buni au pierit 'cu totul 
„atunce, Şi îu scârbă mare în toată țara, şi 

tutulor. Domnilor şi. Crailor- de. prin : pregiur, 
dacă au auzit că au căzut Moldovenii. supt 

„mâna 'păgânilor,. 
.,.  Intracel războiu -au căzut Şteian-Vodă de 
pecal: gios; ci: Dumnezeu 'l-au ferit de nu . 
Sau vătămat. ... Ss 
„Iară -Turcii s'au întors spre Suceava, și au 

„ars târgul, şi apoi s'au învârtejit! înapoi, pră- 
dând şi arzând țeara, . : o 
”lară, dacă au.ieşit neprietenii: din țeară, au „ strâns Ştefan-Vodă trupurile celor. morți, mo= vilă, și au zidit” de-asupra oaselor o biserică care : trăeşte “până astăzi. la' Războeni, întru pomenirea acelor suflete, 
„După -poticala lui Ștefan-Voda ce au pier- dut 'războiul, de sârg au strâns: oaste. ce'au „Putut degrabă, şi sau dus după: Turci, şi i-au | agiuns trecând Dunărea, 'în- vreme de miazăzi şi, lovindu-i: fără veste, i-au stricat,: de au plecat a fuigire, lasând pleanul şi: tot ce au: iost prădat. lară Ștefan-Vodă le-au luat ple- „anul tot; şi 's'au întors înapoi .cu 'isbâridă.: 

îŞ “ei „Ce au iost ia. Valea-Alba, au fost şi Băsăraba-Voda, cu Muntenii, în | 
* Intors, ou iN Pi Dă . N ea  
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tragiutor 'Turcilor, pre carele toţi. Domnii de . 
prin pregiur îl cuvântau de -rău, zicând că. 

„ n-aunfost într'agiutor . Crucii şi creştinilor, ci... 
păgânilor şi dusmanilor. | 

. . Li ... 3 î .- s e... ti 

n anul 6989 (1481), Tulie în 8, fost:au răz- 
-boiu în Țeara Muntenească, de s'au bătut Şte-. 
fan-Vodă, cu: Țăpăluş- -Voda la Râmnic; şi, cu 
mila lui Dumnezeu, şi cu ruga Preatistei, Şi 
a tuturor sfinților, și cu ruga marelui mucenic . 

„ Procopie, au biruit Şteian- Vodă, şi mulți. 
Munteni. au perit, şi toate steagurile le-au 
luat, şi mulți boieri au picat; și pre Țăpăluș 
încă l-au prins viu,- şi i-au tăiat capul. Dela 
Stefan-Vodă încă: au. “picat - oameni de frunte, e 
boieri. Şi» "au. pus Ştefan-Vodă Domn erii 

ă Munteneşti pre Vlad-Vodă Călugărul, carele, 
mai apoi, au făcut, vicleșug asupra lui! Ştefan- 
Vodă, pentru că -didese. agiutor 'Turcilor, când - 
„au mers de au luat cetaţiie și' au prădat țeara. i 
lasă Ștefan- Voda, după războiul cu noroc. 
"ce.au facut, | cu - mare lauda s'au. intors la. 
Scaunul său, la. Suceava, 

d 

[ALTĂ POVESTIRE ]: 

- Şi. i-au venit „veste. dela starostii”! “de Cra-. 
ciuna, ce-i:zic acmii Putna, că Radul [Tapaluş]: 

- Vodă vine cu: oști asupra lui Ştefan. Voda, 
| fără veste. Şi întristându- -se Ştefan - Vodă,'cu - 

cine-aveă,. cu ai săi, au repezit la oșteni, de-i. 
„ strângeă: de “sârg. Atunce au sosit şi Şendrea 
“Hatmanul %, cumnatul lui Ștefan-Vodă, cu o 

„1 “Pârcalabii. - ă ” Ă 
? Portar de. Suceava, Se zic Hatma adi de .pela 1560-70, /
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„samă de oşti ce: au „fost rămas înapoi; ŞI, „îndată, şi Costea “Paharnicul, cu alte oști, ce „- “gonise pre Turci de-i trecuse Siretul, au“sosit. „ŞI, având bucurie Ștefan- Vodă de -ai săi, cum. se ailară toți - Pregiur el, la loc de nevoie Şi „de grijă, îndată au răpezit pie Şendrea Hat- „manul. înaintea oştii munteneşti, cu puțintei  Slujitori 1, ca în. chip de strajă. Şi, dând de „ oastea Radului- Vodă, fură biruiţi de Munteni; şi“acolo au perit şi Şendrea Hatmanul, mai. „ gios de Râmnic, unde muit s'ati. pomenit Mo- vila” Șendrii; şi I-au “dus de l-au îngropat în biserica. din Dolheşti, lângă tata-sau 8, - Ințelegând Ştefan-Voda că. adevărat, Radul- Vodă cu oastea. sa îi vine asupră...; au trecut: Siretiul, şi: mai $us de Râmnic şi-au. „_ dat războiu vitejeşte, şi de âmbe părțile multa - „vărsare de sânge s'au facut, Și cu 'vrerea lui Dumnezeu, Yămas-au izbânda ia Ştefan-Vodaă; iară Muntenii pierdură războiul, Dat-au Ştefan- | Voda. voie oşții sale să piade în trei zile cât Vor putea în Țeara-Româneuscă ;-$b prădând - oștenii, adus-au multă dobânda. Sa “Şi Zăbovind Ştefan-Vodă acolo până a se „> Strângere oştile toate, aducând şi pre: mulți „ din boierii Țerii-Româneşti; Şi alți oameni de trunte,: acolo au 
„Meni de cinste de au “Vorovit și au tocmit de au despărțit. din Milcovul cel mare o parte de pârău,.ce vine pre lângă Odobeşti şi trece e dă în apa Putnei, —şi acela. până astăzi. este hotar ferii Moldovei; şi Țerii-Românești.. 
day 54 SC Zicea pe vromea lui Ureche ţeranii cari nu dau'bi 
Gar făceau oaste, ” i ai nn cau ok 

Se vede încă Mormântul,  - Die 

  
pus pre ai sâi 'boieri Şi Oa- -
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| tară mai înainte: eră: price. “între amândota 
-terile: că "Țeara Muntenească vra să fie ho- : 
tarul său până în apa “Trotușului; iară Mol- : 
_dovenii nu-i lasau, până: au. vrut. Dumnezeu . 
de s'au tocmit aşă. 

"Şi. au- luat Ştefan: Voda cetatea: Ciaciuna, . 
. cu “Tinut cu tot, ce se chiamă Ținutul Putnei, | 
„Şi l-au lipit de: 'Moldo va, şi au pus pârcălabii 
sai, pre. Vâlcea Şi . pre Ivan. „i 

Zic. unii să se. fie. arătat lui “Ştetan- Vodă, 
sfântul mucenic Procopie, îmbiând” de-asupra 
războiului călare şi întrarmat, ca un viteaz, . 
iiind . într'agiutor . lui: Ștefan-Vodă | Şi - dând 
-vâlhvă oştii. seale. Este de crezut acest cu-.- 
vânt, că, dacă sau întors Ștefan-Vodă cu. - 
toată oastea sa, -cu 'mare lauda, ca un birui! 

„or, la Scaunul său, la! Suceava, au zidit: bi- 
serică întru numele sfântului mucenic Procopie, 

la. sat la a Badeuţi „ £are traiește şi până astăzi. 

in aut: 0992. (1484), Suitan Baiazit, impa- | 
ratul turcesc, cu mare oşti.au întrat în ţeară, 

şi au bătut "Chilia şi Cetatea-Albaă;. încă și 
cu. Viad-Voda: Călugărul, Domnul muntenesc, 

--cu- Muntenii ce au mers. într'agiutor Turcilor, | 
cum. Sau zis . mai. sus că au “facut. vicleșug 
asupra lui Ştefan-Voda, a stăpânu-său, de au 
dat agiutor Turcilor ; -şi, „Miercuri, în 14 a” lui 

-dulie, au luat cetatea Chilia, - în zilele - lui 
Ivașcu şi 2 lui Maxim, pârcalabii.. . 

  

Aşijderea, într acestaşi an, Avgust 5 [= % DR 

1. In Bucovina,



pg 

au luat şi “Cetatea-Albă, în zilele lui: Gher- * 
man şi loan, pârcălabii, şi ar. fi apucat şi alte 
cetăţi, că Stefan-Vodă la gol! nu. îndrăzneă 

„să iasă, ci numai.la “strâmtoare nevoiă, de ie 
făceă- zminteală. . Ci, văzând Turcii - agiutorul 

" „lui Ştefan-Vodă dela Țara Leşească ce vanise, 
“sau însuşi Craiul, cum scriu: unii,. că au. tras de la Rusia și dela Litfa: țara toată, 'de se: „ Strânsese oameni de treaba tai mult de 20.000, Și, trecând” Craiul cu dânșii Nistrul, supt Ha- „- lici,-au venit la Colomeia3 de şi-au pus tabăra, -. „unde şi Ștefan- Vodă au mers'de s'au împreunat - cu Craiul, în anul 6993 [1485], Septemvrie 1. - Şi toate ce au avut mai.de treabă au hotărât; mai apoi şi ospătat-au pre -Ștefan- Vodă, şi 1... 3.000 oameni i-au daț de oaste, cu carii s'au 

S
e
,
 

_
 

leşesc, unde se -ad 

întors Şteian-Vodă la Moldova; şi împreunând oastea cea. străină cu a sa, pre. multe locuri „“au zmintit pre Turci, de le-au căutat a ieşire din țeară. -.. ... Aa i a: 
Aşă, Ştefan-Vodă au curăţii țeara de--vrăj- - maşi; iară cetăţile care. le-au luat: Turcii, „Chilia şi Cetatea-Albă, nu au Putut să le mai | “Scoată dela Turci, că ei, mai înainte de ce au | ieșit din ţeară, le-au grijit cu oameni, cu,puște. „şi cu "bucate 5 de-agiuns, şi, așă, au rămas pre mâna Turcilor Se până astăzi. :. . 

* 
„e 

Ci, până a 5e șfatuire Ştetan-Voda cu Craiul | unase, la. Colomeia, iara. 
. . 

i Ă i în ” E . . | ' La loc deschis, 
Lityania. , 

” ln Galiţia. - Ra Pt i Au fost siliţi, -: aie s Provizii. i ” ! a
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din gios: "venise Hroet! « Cu Turcii până la. Su- 
„ceava, și au ars: târgul, (Septemvrie | 19, Luni: 
și Marţi) ; şi, de acolo,. s au întors, “prădând 
şi arzând ţara, - - 

Ştefan-Vodă, într acestaşi an, , dacă au scos 
vrăjmașşii din țară, și dacă au. răcit'vremea și 

“caii: Turcilor au slăbit, au lovit pre Malcociu * 
la Cătlăbuga, în 116 zile a" lui. Noemvrie, de 
au topit toată oastea Turcilor, | - 

| “+ În anul 6994 [1456] venit-au Hiroiot cu oaste. 
dela Unguri: asupra lui Ștefan-Vodă, căruia 
i-au ieșit  Ştefan- Vodă cu oaste “înainte. la. 
Şcheie, pre Siretiu *; şi, dând războiu vite-, 
fejeşte de ambe părțile,: într'o Luni, - Martie. . 
în 6, au. pierduţ Hroiot războiul şi oastea, mai 
apoi şi capul; însă cu mare primejdie - lui 
Ştefan-Vodă, că i Sau-pornit calul de au căzut. -. 
gios, cât puţin au fost să încapă : în: mânile 
vrăjmaşilor” săi. Mai apoi, liroiot, fiind prins, 

- viu-de Ştetan- -Vodă, i-au! tăiat capul. 

Albert, Ciaiul leșesc, fiind ales de tară Craiu, 
după: Cazimir, tată-său, au uitat prieteşugul 
țătâne-său ce aveă cu Ștefan-Vodă. Nu făcea 
oaste împotriva păgânilor, carii. în toate păr-. . 

țile fulgerau şi trăsneau cu armele lor ca tu- 
netul, vărsârid sângele creştinilor şi stropşind - 

volnicia + tuturor, înmulţind legea lui Mehmed 
“cea spurcată; ce gândi ca să-și arate vitejia 

asupra Moldovei, socotind că prea lesne o va. 

şi Hromot ; uu pretendent la scauăul! Moldovei. , 

: Begul turcesc peste Chilia şi Cetatea-Albă : Bali-beg Lut 

lui Xalcociu.. , . A 
3 In Tinutul Romanului. 
+ Nimciad libertatea.
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„Supune, ştiind că de multe ori. se agiuitară -- Moldova de la Craii. leşeşti, - Şi, “strângând 
„oaste acel Craiu au scos cuvânt ca va 'să meargă “ia Turci, să iea şi să dezbată Cetatea-Alba şi Chilia, care cetăţi le juase dela Ștefan-Voda 
Sultan-Baiazet ;. şi încă adăogeă de spăriă: pre ai săi zicând că “Turcii, mestecaţi cu .Moldo-' Venii, vor sa treaca la Podolia. “Şi le-au dat „Ştire ca toți să încalice şi“ să se împreune cu „dânsul la Liov, şi au trimis.soli la Ștefan-Voda de i-au dat ştire să: .se găteze să meargă cu dânsul, să -bată Chilia şi Cetatea-Alba, Şi să-i - „„găteze staţii şi hrană de Oaste. De care lucru . «au părut bine, lui Ştefan-Vodă, şi cu. bucurie mare au primit pre soli, căci au- făcut oaste - . Asupra vrăjmașului sau. Numai Ce au. zis.-ca „Na veni acolo la loc cu oastea sa, supt Chilie. Pe ete ai atei e. :s 3 e . “e... De aceasta  Ștefan- Voda prinzând veste dela Unguri, :cum Olbreht vă să-i-vie asu- „Pră-i cu oaste, că nici Ungurii nu erau: bu- Curoşi să. cază Domnia Moldovei pre “mâna - Leşilor, măcar că Laşlău, Craiul. leşesc, ce-i „ Zicea leșeşte. Vladislav, eră fratele lui Olbreht, “Craiului leşesc,-ce se numea ungureşte Albert, —-trimis-au Ştefan- Vodă soli la Craiul.leşesc „pre credincioşii boierii. săi, Pre Tăutul :Lo-: Soiâtul şi pre Isac Visternicul, casă. poată „ Funoaşte cevă dela Craiu, ce i-i voiă sa facă, . Carii nimică mau cunosciit.-Căce Craiul, ci- | „ mu-şși îmblă Cu înșelăciune, ascunzând cuvântul, pre soli Cu bucurie “i-au primit, şi dariirile ce-l trimisese Ștefan-Voda cu mul țămită le-au. luat; şi- solilor iarăşi acelaşi Tăspuns au da: cum este mergător la Turci. Mai apoi şi solii 

Pi



săi au. trimis iar. la. Ştetan- Voda, sa- i înta- 
“ rească cuvântul; iară-el. au întors oastea. spre, 

Pocuția, | | 
Inţelegând Şteian- Vodă cum Craiul se a- 

propie cu oaste de margine, iar au trimis şoli: 
înaintea lui Craiu, pre Tăutul Logofătul şi 
pre. Isac Visternicul, cu multe daruri ; şi l-âu. 
tâmpinat peste. Nistru, și i-au închinat daru-: 
rile, şi iarăși cu dragoste le-au primit? Şi. 

“de-acii au trecut Nistru, pe la Mihălceri 
[> Mihalcea], î în- ceastă „parte, cu toată. oastea. | 
sa, și au venit la Coţmani. Acolo şi-au des- 

 coperit. toată - viclenia cea :ascunsă: că au: 
prins pre: Tăutul Logofătul și pre. Isac Vis-- 

ternicul, de-i băgă în .obeze,, şi: i-au trimi 
de i-au închis la Liov.. |. | 

„Iară Ştefan-Vodă, dacă au înțeles de aceasta | 
(dentru iscoadele' ce aveă între oastea „le- E 
şească, să știe de Craiul, încotro: merge cu' - 

„oastea leşeasca), cum Craiul l-au viclenit și 
vine asupra lui, şi: au trecut. şi - Nistru cu 

80.000 de oaste pre scrisoare, fără altă adu- 
"mătură, de sârg au trimis în toate părţile,-în 

țară, sa-i strângă la târgul Romanului. lară 
Albert, au _şezut cu oastea şepte zile la Coţ- . 
mani, “până a se strânge oaste lui Ştefan 
Vodă, Se "pâna i-a veni agiutor, că. şi Craiul 
«unguresc i-au trimis'12, 000 de oaste, cu Birtoc, . 
Voevodul Ardealului, ce eră CUSCTU lui Şte= 
fan- Voda;, şi de la -Radul- Voda” încă. i-au . 

LA fost o singură solie. o. 
* Ca unul ce se cobori din neamul Voevodidul Dragos. 

de'naiatea lui Bogdan-Vodii, cel d'intâiu, + * 
* Radu-cel- -Mare, ful lui Vlad Calugarul, pus de 'Stetân [II 

Scaiin. | , 

pa
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"venit agiutor oaste muintenească.. Şi, până a 
'se strângere oastea toată la 'un loc, iară Al- 
bert au purces cu oastea dela -Coţmani,. şi 

„au lovit la Şipinţi. Deci, văzând Ștefan-Vodaă 
câ-l impresoară -vrăjmașii săi, au tocmit străji, 

"Şi au. trimis împotriva Leşilor casă ţie vadul 
la Prut, la Cernauţi. i 

Iară : Șteian- Vodă, în 27 de zile a' lui Av- 
gust, Duminică; au: ieşit din. Suceava spre . 
târgul Romanului, cu toată oastea lui. Si în-! 

3 ” tracea zi i-au 'adus limbă“ streaja lui, șese. "Leşi; dintraceia, pre, trei au trimis la Împa- 
ratul Turcului, iară-pre trei i-au Spânzutrat.. 

: “Deci, Craiul leşesc au venit cu toată puterea : 
sa la cetatea Sucevei, Duminică, Septemvrie. . 

E 24, iară Marţi în 26, de către seară, au în-: „Ceput-a batere. cetatea, Şi, 'asă, au bătut-o trei.săptămâni, şi zioa, şi noaptea, şi nemică mau folosit, nădâjduind: că i. se: va închină: „: fara, pentru că -li se supărase cu Ştefan-Voda - întru atâte războaie Îără-odihnă: și fara -mă- “sură ce făceă, de cu toţii. se. batea”... „ară ţara socotiă că, de-nu li-i: îndemână cu al. său, deară cu străinul mai multă neîn- “ăduință li va fi*! Şi încă, văzând atâta pradă Şi răsipă ce facea oastea. leşească în țară, -de îmblă prin păduri de căută prăzi şi jacuri, Siiiau „toţi dese strângeau':la Roman, . unde li eră viliagul*, Aşă fara strângându-se; iară ' din cetate câţ. puteă 'se apără; _Şi ce răsipiau Ţ. 2 . a | | i , ! "ŞI cu puştele ZIoa, iară noaptea tocmiă şi. 
ÎN ao 

intăriă, de eră, munca lor.în zădar. Iară pre - 

: Veste, oameni cu. ştiri, - i PR N E Sa - Ma Cina învățătură pentru toate timpurile şi la tâate nevgile.. 

i 
4



79. 

„afară, unde și' află Leşi răsipiţi drept hrană ; - 
“îi legă, îi tăiă, de nu: erau volnici. să iasă 
"nice intr'o parte; mai mult strică. şie decât 
celor închişi, că în toate zilele li se adăogiă 
lipsa şi flămângiunea, 0: 

Văzând, Craiul atâte “cuvinte rele de 'dân-! 
„sul“, dela oastea sa, se temi ca să nu-l pă : 
răsească şi să îugă, și el să cază în mâinile 
vrăjmașilor săi. 'S'au -agiuns-cu solii frăţine- . :: 
său, lui Vladislav, Craiul' unguresc, ca să-i 
împace,—căci sosise 'şi agiutorul unguresc la - 

„- Ştefan-Vodă. Şi, aşă, -Birtoc, Voevodul: Ar- . 
* dealului, ce venise cu. agiutorui. unguresc, au 
trimis “solii săi la Albert Craiu, .să-i'spuie că 
va veni singur pentru pace; şi pre Ştefân- 
Vodă cu multe cuvinte l-au rugat să facă. 
pace cu Craiul.leşesc. Şi,:așă, au intrat la: 
mijlocul lor? și s'au dus la Craiul 'leşesc de 
“i-au împăcat într'acest chip: ca să se întoarcă . 
“pre urma+ pe unde au venit, să nu mai strice 
țeara „pre alt loc. Şi au dăruit Ştefan-Vodă 

„cu multe: daruri pre Birtoc, Voevodul Ardea- 
“lului; şi s'au întors de au. trecut. iarăşi în 
țeara lui, 

„ Atunce Olbreht, Craiul leşesc, fiind de inimă 
rea bolnav, au dat semn de întors înapoi, de. . 
care semn, toți erau bucuroşi să-l: auză, să. » 
se întoarcă dela atâta flămăngiune la: casele 

„lor. Şi; în 19 zile a" lui Octomvrie, Gioi, sau . * 
întors -Craiul dela Suceava; şi n'au mers pe" - 

câ să-și "caute hrana. . 
Despre dânsul. 
A mijlocit între ci. 

'* Pe calca, 

CO
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“calea 'ce Venise, ci pe altă cale, pe unde eră, 
țeara întreagă 1, :spre codrul Cozminului. 

„ Simţind Ştefan-Vodă ca Leşii n'au mers pe 
„unde venise, ci spre codrul Cozminului merg, 

îndată au trimis după Craiu, de l-au pohtit să 
nu iea spre, codru, ci pre urma pre unde au: 
venit; că apoi, văzând țeara paguba ce se 
va face de oastea leşească, nu va puteă râăbdă, 
ce.vor vreă să-şi apere ale -săle; de “unde 
poate să se ațâțe de. iznoavă .vre-un lucru 

"rău, carele” va strică şi pacea. Ci Craiul mai 
„ Bucuros eră de-a dreptul să meargă să iasă 
„în țeara'/sa; n'au băgat seamă, ci-şi-au păzit. 
calea spre codrul Cozminului. 
„Deci,. Şteian- Vodă, înherbântat de războiu, 

socotind că are: vreme de a-și răscumpărare: . 
strâmbătatea de pre cela ce n'au călcat numa;. 
pacea. cea veche ce au avut Domnii Moldove; 

„cu Craii leşeşti, ci şi. giurământul ' și - pacea 
“ce legase atunce de curând, tocmind sa se 

» întoarcă” pre unde venise; deci, îl aţâţă şi „ agiutorul ce-i venise de tutinderea *,. și. oastea 
„sa toată,_gata, strânsă și odihnită, văzând . „ dobânda de pre cei flămânzi. şi. Slabiți 1, —au „trimis înainte. ca să apuce calea. la. codrul “ Cozminului, să taie pădurea, s-o înțâneze:, . „Ca să o'poată porni sa cază asupra oștii, daca vor întră Leşii în pădure. ară: singur Ştefan- Voda, cu toată, Oastea, au tras după dânşii, Și Cu. două mii de Turci. Şi, a: patra zi, i-au 

  

* Neprădată, 
2 A-şi răsplăti, | 
* Pretutindeni, : : ” "Că poate prădă, adecă,: pe aceştia. Spre a-i opri căderea, : 

a 
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agiuns “intrând in pădute, Goi, 26 Octomvrie, 
„Şi, 'Iuând :agiutor. dela Dumnezeu, şi cu. ruga: 
. Sfinţiei Sale Precistei. şi -a -stântului "marelui. 

mucenic Dimitrie; i-au lovit, din toate părţile, 
şi, năruind copacii cei înţinaţi, asupra 'lor, .. 
„multă. oaste leşească -au perit; unii de oşteni, 

„alții de țerani, ce le cuprinsese. calea ca, cu . 
"o. nirejă, şi alţii de copacii. înținaţi. 

Aşă, pierzând puştele, şi lăsând steagurile, 
carele “toate ie-au adunat Steţan-Voda — iară... 

 Leşii, cine încotro au putut, așa s'au - risipit 
„Prin. padure, unde. puţini au scăpat. afara, Şi 
"* singur Craiul, cu: puţinei ce rămăsese, strân- . 

gându-se, s'au adunat întrun ocol, la sat la 
Cozmin, 'şi. de acolo, bulucinău-se, au ieşitla 
„Cernăuţi. lară, oastea lui Ştetan-Vodă. cu 
dânşii de asemenea . mergeă,  bâtându-se şi 

'. tăindu-se, cât nice acei puținei Leşi ce ieşise Sie 
din: codru nu vreă fi scapat, de nu'.s'are îi. , - 

- încurcat ai noştri în. carele craiești şi: boie=. 
„_reşti, de le-au îndelungat + vremea' “de iugit, - 
Şi acolo au venit veste-lui Ştetan-Voda cum - 

__ vine.şi alta oăste, leşeasca întragiuitor lui ..-.: i 
“: Craiu, Şi atunce. au chemat pre Boldur Vor- 
“ nicul, şi i-au dat oaste, şi” l-au trimis împo- 
triva acei oști, şi au zis să-le dea -războiu, 
ŞI, așă, Boldur 'Vornicul, luând oaste de agiuns, 
au. trecut Prutul impotriva acei oști, Sâmbată. Si 
seara ; şi Duminică dimineața, Octomvrie 29, 

li-au dat războiu, şi. îndată. i-au risipit cu 

- “agiutorul lui: Dumnezeu: şi cu narocul. lui. Şte-. 

îan-Vodă. Şi multă vărsare de sânge sau fă-. 

cut atunce î în oastea leşeasca, la sat ia | renţeşti, | 

Preagit. . 

„a
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"unde se. cunosc, ocopurile* Leşilor, facute de 

:- atunce, şi până astăzi. Şi nemică *n'au ştiut 
- “Craiu de venirea oştii aceia, nice de perirea ei. 

“Şi,” într'aceiaşi Duminică, . trecând. Craiul 
Prutul la Cernăuţi, i-au lovit o sumă de oaste 

a lui Ştefan-Vodă, de i-au .răsipit şi i-au tă- 
- iat, cât abiă au scăpat însuşi ; Craâiul cu pu- 

ținea oaste de a sa. Şi, de acoio, trecând 
Craiul-spre ţara sa, prin multe locuri au lovit 

„. Moldovenii, ales pre Craiul și pre cei scăpaţi 
“dintr'acel. pojar, de au; petit , mai toţi, Că 
Mazurii?, întorcându-se. să:deă râzboiu şi'sâ: 

“apere pre Craiu şi pre cei scăpațţi, “dat-au 
asupra, lui Boldur :Vornicul, de care s'au po-! 

„menit mai sus că eră trimis cu oaste împotriva 
ştii leşeşti ce. veneă agiutor lui Craiu; şi 
mare .perire au făcut întrinşii, la 'sat la Şi- 
pinţi, cât puţini au. scăpat -în oastea ce eră 

„strânsă lângă. Craiu.. Şi, aşă, Craiul, cu multă 
“nevoie strecurându-se,. au trecut ia Sniatins, 
și de acolo au slobozit oastea pe acasă, câtă 

„Tămăsese; iară el s'au dus-la Liov.. 

” Iară Ştefan-Voda, după - izbânda. cu noroc 
„ce au făcut la acel. războiu, s'au întors înapoi 
„la Scaunul său, la Suceava, cii-mare laudă, 
„ca un biruitor,: mulțămind lui Dumnezeu şi 
Maicii - Precistei. Şi. au sfințit și au înfrumu- 
sețat . biserica ce au fost zidită de dânsul: 

- Pre numele sfântului marelui mucenic Dimitrie, 
dând lauda Siinţiei Sale, în târg, în Suceava, 

Ă ? Şanţurile. |: Să 4 | | | „2 Oastea provinciei Mazovia. 

  

? la Pocuția: ' 
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ce este înaintea Giirţilor domneşti, care tra. 
ieşte şi până astazi. 

. e . e: « i. ..e . a. - . WI 

Dupa. aceia, dat-au. Ştefan-Voda cuvânt în. 
E +oată țara, oștenii: să. se: strângă la „Hârlău, 

ia ziua Sfântului Nicolai. -Şi,: adunându-se în: | 
_4acea zi. cu. toţii la Hârlău, fâcutu-le-au . 
- ospăț tuturor. boierilor și tuturor vitejilor săi; NR 

“şi cu daruri. scumpe i-au dăruit pre dânşii. 
„Şi de acolo i-ati siobozit de au- mers: cineși, i 

"pie acasăși, învăţându-i pie toți să deă laudă .. Ă 
“lui Dumnezeu,. pentrucă „toate . puterile sânt --. 

„dela Dumnezeu, de sus, -. 

În anul 21005 [1498], Martie în i, au intrat 
- Malcoci în “Țara Leșească cu multă mulțime - 
„de “Turci; şi mau fost cine li stă împotrivă, 
„Ce! multă. prada şi robie au tăcut, şi, agiuns. - 
până mai sus de Liov 25 de' poprişti * "side 

„acolo s'au. întors, - prădând țeara şi arzând; 
că se vedeă că după: acel războiu iără noroc 
„» ce fâcuse Leşii cu Ştefan-Vodă, va îi perirea lor, 

Intr acelaşi an, 7006 [1498], Tunie: 22, “Şte- 5 i 
| fan- Vodă,: vrând, să-şi întoarcă: despre: Leşi 
 strâmbaâtatea ' sa, strâns-au ţata,. şi au întrat 
„a „Podolia şi ia' Ruşi *, -Trecut-au şi de Liov, 
“până la Lanţut orașul, la apa Visloca, toate 

“satele arzând şi prădând. Ars-au oraşul Pre- : 
misla*, Radumnea, Prevoisca, Lanţutul, şi.o * . 
"cetate: „Terebul; şi multe averi-au luat  din- 
d insa, “şi mulţi joimiri au „5608, Și pre toți 

| : Popasuri, i o 
1 În Rusia, proviacie polonă. a Esi - i 

„3 Przermyst, 

7



  

--sâ-aa “taiat, şi mai mulți au ars în cetate. Şi. 
„ “cetatea; Buceciul. multă, nevoie au avut; şi. 
+ Podhaeţul au ars... : 

Și mulţi oameni, barbaţi şi muieri, şi copii, : "i-au luat robi, mai. mult de o sută de mii, ce „bau aşezat. Ştefan- Voda în. țeara 'sa,. de şi: până astazi. trăieşte. limba rusească în Mot- *.. dova, ales: pre! unde. i-au descâlecaț, 
“ară Ştefan-Voda, prădând şi arzând. țara, | "Sau: întors înapoi cu mare" dobândă, şi fara „nice o Zminteala. au trecut Nistrul în. ceasta „Parte, la Halici, şi. au prădat Şi pe de ceasta „.. parte, :Şi au venit la Scaunul „său, la Suceavă, Cu mare bucurie și biruință. - 

In anul':7008 [14997], în tună' îui Marie - - în 12zile, Olbrent, Craiul leşesc, vâzând prada: „Şi stricăciunea .'ce-i facuse Ştefan-Voda . în țara lui, nu vră sa; lase, ci au strâns oaste | “Şi au întrat. în ţeară; şi au prins-a prădare şi. “a stricare țara pâna la Botoşeni. lara Ştefan- _ Nodă,:'dacă au înţeles, strâns-au - de. sârg oştile sale, şi au ieşit înainte 'acei oşti/leşeşti, „> de i-au dat 'războiu la târg, la Botoşeni, i: : ŞI, cu voia” lui. Durnezeu, au pierdut Leşii „războiul, şi Tămase.. izbânda Ja Ştetap-Vodă, - cu multă vărsare de sânge: din oastea leşea- „ Scă. „Mulţi au perit, şi mulți au: luat vii în 7obie,. ; 

NI In anul 7009 (1501; de: fapt, 1499), Ştetan. - „Moda, lăsând inima. cea neprietineasca, s'au. - “impacat cu Craiul leşesc, şi. mâre tocmala. : 

  

„* Baczaea, 1: A LII 
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au-legat.. Nu că doară: s'au temut-de puterea 

10r—, care se ispitise, şi război făcuse şi . 

“cu Leșii şi cu. Turcii, şi.de multe ori îi biruise,. - 

că, şi cu alţi megieşi de pin pregiuravândsfadă, . 
"niciodată nu s'au plecat,—ce pentru sa-cu- 

'noască toată Creştinătatea că nâu fost pentru: 

E dânsul” începătura, că mau rădicat el întâiu 

“cu ruşine. Mai apoi, ca să arâte, că mai mult 

„ .poate să 'strice el lui Craiu, au întrat de i-au 
"ars târgurile, şi i-au lovit podaniit; nice au. . 

": “asupra lui Craiu, ce Craiul, fără cale şi fară . ,,, 
ştire, au venit. asupra lui, de unde sau întors: - 

'avut cine: să-i .steă înainte, ce cu mare-do- » : 

- bândă: s'au. învârtejit în ţara sa, în Moldova, |, 

" Şi, de au. venit Craiul cu oaste în Moldova, 

"-. dobândă au 'ădus lui Ştefan-Vodă, ca s'au 

. îniplut de jacurile . leșești. Așijderea,. de au 

meis. Ştefan-Voda în "Țara Leşeăscă, cu plin 

"sau întors “în. țara sa. lară la pace prea-  - 
“tesne se piiimi, ca. să-l cunoască câ, îie'la-., 

ce îl vor .cercă, este gata, şi la. pace 'şi la 
„ gâlceavă, e 
„Dece, pacea 6.au legat: întmacesta chip, ca 
„să-i fie. de -agiutor împotriva” fiecărui neprie- .. ..... 

. ten, lară. 'pribegii de. âmbe părțile să nu-i... 
„+ -priimească, lară, de sare întâmplă vre: unui.- 
Domn a'. Moldovei să. iasă, de nevoia “Turcilor,. 

_. în “Ţara Leşească, să-l priimească, şi în tot -. 

. chipul să -nevoiască “să-l așeze la Domnie. ! , 
: Aşijderea, Domnii Moldovei de-a pururea să -  -- 

+ aibă urechi. deschise de spre “Turc, să deă 

ştire lui Craiu de gândurile lor, “Iară giude- 
cata celor cu strâmbaătate dela margine să se 
faca "de âmbe „părţile la margine.: : - - e. 
DEI NI RR | Sa 

3 Terasnii biraici.. - - e : 

. E 
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e ae ia a. ei e... „+. Ştefan-Vodă, fiind. că un leu gata de apucat, .-- ce nu-l poate nime îmblânzi, şi lui odihna al-. tuia îi *păreă Ccu-pagubă, au întrât cu oaste. în “Țara Leşească, şi au prădat. Pocuția, şi o au luat, şi ziceă - ca! acel. olat “ l-au luat „ Leşii „dela Moldoveni fără cale. Atunci Craiul, după ce 'au iăcut “sfat, pentru: Pocuția, ce o luase -Ştefan-Vodză, au Strâns oaste pe bani, Şi -o au trimis de au Înttat în ţară, şi multa pagubă au făcut. Şi atâta sau fost supărat la ai noștri, până: Sau rugat cu .toţii lui Şte- - -fan-Vodă de'au ieşit. dela Pocuția. Însă mai "mult de” boala cea au avut, de podagrie; şi. - cetăţile ce luase, le-au-întors 3,. . aaa In anul 7012 [1504], nu multă vreme dacă - "Sau întors Ştefan. Voda dela Pocuția la Sca-. “ “unul său, la: Suceava, fiind 'boinav “Şi. slab da. - ani, ca un om. ce eră. întratâţia ani, în pa- „ lruzeci: şi'șepte, . tot în -Tăzboaie, şi, ostenele,, „Şi neodihnă, în toate: părțile, de se bătea cu „toţi, şi, după multe . războaie Cu noroc ce au - făcut; cu mare jăle 'au Taposat Marţi, iulie în 2. - 

| 
IRI , aa a Si Dic Pa i a Ta „A Nu e nicio dovadă de aceasta. . .: 
pa
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uptele lui Vlad Ţepeş, Domnul Ţezii-Româneşti,. - 

e „cu 'Tureii?, o ce 

a (DUPĂ GHEORGHE ŞINCAV 

Razboiul care l-au avut Mahomet |] în anul - 

de acum (1462) .cu. Viadislav V, Domnul .Va-.. - 

Jahiei, sigur Halcocondila? l-au scris de amă- 

-_vuntul, dară el încă meastecă lucruri de mai: 

“mulţi ani iaolaită. Eu, drept aceaia, între sem- . 
. 

nul osebirii (-) voiu pune anul în care sau 

 îmtâmplat,; la tieştecare lucru; apoi ja sfârşit, - 

voiu spune. ce zic şi alți avtori despre lucru: - 

“zile de'el scrise. - 
Aşă. dară zice Halcocondila: . .. - 

+. «lară, în iarna care urmă (din anul 1461-2), 

în Odriiu [= Adrianopol] rămâind Mahomet II; 

chemă la sine pe Vlad, fiul lui Dracula, 'po- 

“ văţuitorul Dachiei, pentrucă pe fratele. lui.. 

“ cel-mai tânar (pe Radul IV cel Frumos) . îi 

aveă la sine (doară din anul:1445)..., ținân-- 

"“du-l la'o masă cu sine. Ci'mare price au fost...“ 

întru. început între Îipăratul şi pruncul a- 

„= dud 1456; 

: Doiunii Alunteni dela Mircea încoace :. Viad 1, 1334 — 

1595; Mihail], -1418—1420; Dan I!, 1420-lunie 1431; Radu |, 

Pleşuvul, 1422—1427 ; Basarab 11, Laiotă, Iunie 1431: Alexan- : 

dsu ], 1431—1435; Vlad Îl, Dracul +4Drăculea).: 1435-Decembre * 

1446; Dan Il, sau Dasciul, -1446-1447; Vladislav Îl, primăvara, 

1 Cronicar bizăntia de pe acea vreme.. Ra 

: -. Ă . o , NE f 

7
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cesta... ca,  dupace. Sau: “înturnat în Curtea 
imparătească, l-au surgunit la Caramânul. . 

«Ci, după scurtă vreme (în anul, 1456), 
împăratul au dat Domnia. Valahiei lui Vlad, 

“fratele pruncului acestuia, Carele, cât s'au. 
tăcut: Domn, îndată au ales voinici înțparmaţi 

- cu sulițe, Și i-au orânduit păzitori lângă sine. | 
“ După. aceia, âu chemat - pre boiarii cei „mai 

„ de frunte din țară, de carii se temeă ca nu.” 
'cumvă, să ss. scoate. asupra; de s'âr mută 
Domnia, ci pre toţi i-au--omorât şi, tras în. 
țapă, nizi -pruacitor,. nisi muierilor, nici Şer- 
bilor lor: partinindu-le. Atâta ucidere au pă- 
tratt bărbatul aceta, câtă nu s'au mai auzit / 
între oameni. Pefirucă, ca să se jâtăreasca | 
Prințipatul Vaiahiei,. se zice despre dânsul” 

„că, în scurt. timp,” ca la : 20.000 de -bărbaţi, _ 
muieri și pruiici au omorât, şi pre, „Ostaşii cei 
frumoşi şi “buni, pe cării: îi alesease. să, fie 
lângă sine, i-au. îmbosațit din bunurile” ace 

N 

". dora pre carii îi omorâs,: | 
<Așă “dară; în scurt timp, batbatiul “acela. 

„- foarte inace înoire au făcut în Valahia. Preste: 
- aceastea, pre muiţi Unguri, despre carii.gândiă - 
că întru aceaia vor. lite ră ca trebile Valahiei 

“să cura bine, cu prea, mare dare. sau. tribut 
i-au încărcat, nepărtinind vrunuia, | 

'< Gândind acuma că! Prinţipatul “Valahiei 
destul «de tare iaste, s'au. sfătuit cum s'ar 
puteă deşdină? de Impăratul.: Ci. se'temeă de, 
Românii din Valahia; ca nu cumvă, pricepând 

„că. vreă.. Şa se deşdine. de Turci, să A aducă „pre: 

  

a Dia latiăeşte ; săvara it. i NE a = 7 . 
? Dezbină, destace.. a a a ae : 
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poruncit ca, pre ascuns, dacă ar puteă cu în- 

va face iucru prea placut. . 
«Drept: aceaia Hamza, înțelegându-se cu - 

Scriitoriul, s'au vorovit întru aceia ca scriito- : 
riul să faca de ştire când sc va înturnă şi-l 

au-pus leaj Ini Vlad. Ci Vlad au petrecut pre - 
Catavolin cw oameni bine: întrarmați, şi, câ-. 

tâiu le-au taiat mânile şi picioarele, apoi i-au'!/ 
tras în.ţapă. Și pre Hamza l-au tras în “cea: 

oastea, și trecând Dunărea în. Ținutul Impa- 

  

= 
a i DI II 

ÎN Soimar, păzitorul şoimilor, inipârătezii, EL 
g. 

* Carsă, 

  

Unguri impotriva. sa.' Aceastea- aşă se lucră.!. 
ară, în iarna aceia. (din anul 1461-2), cât au . 

„ auzit: aceastea Impăratul - Mahomet ||, foarte . 
„s'au mâniat, şi au trimis. pre- Catavolin, [Ka- . 
 tabolinos], scriitoriul Curţii, bărbat de :cinste, - 
"Şi Grec, ca să-l îndeamne să meargă la Poartă, | 

. că, de va.mearje,.va dobândi mare grație! şi : . 
- mai multe daruri .şi -bunătăți, cu  care:nu va  . 
întreace. pre impăratul, numai de va rămânea 

„Credincios. iară lui Hamza, ce s'au numit le- 
Tacolor”, „carele. eră prefect? Vidinului, i-au . 

Selaciune 'iace, să. ducă pre Viad la şine, că-l “ 

1 
3 

1 
pi 
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va petrece Vlad, și,.așă, sa-l. prindă în ieaţul. -. 
ui” Au şi înștiințat Catavolin pre. Hamză. * 
„deșpre timpul când va porni înapoi, și Hamza 

"-zând în laț, au .biruit pre .ostaşii jui Hamza; 
și, prinzând “pre mulţi, înică şi pre Hamza, în-|. 

t 

„mai înaltă apa. După aceastea; strângându-și 

 zatului, :au omorât “foarte. multe. muieri- și - 
- Prunci, și, arzând toate câte i-au venit înainte, 
“Sau înturnat în Valahia. “i



m, 

„1; «Auzind ” aceastea - Impăratul Mahomet- Il, 
şi-au strâns: toată oastea, şi; în primăvară 
(din anul 1462), au purces asupra Valahiei. Se 
“zice că oastea aceasta 'a împăratuiui au fost 
joarte mare, şi a. doao cu "mărimea: după a- 

„ „„ceaia carea o âdusease. asupra Țarigradului 
„„.* impăratul acesta, Oastea aceastea s'au. îm- 

părțit la Filipopoiu“, şi o parte au mers pre 
pământ, alta pre Marea Neagră, până la sbo- 

| ” cătura” Dunării, cu 25 de corăbii mari şi cu 
î 1190 de luntri;: de” anii, -pre Dunăre /în sus, 
„până la Vidin, şi, unde ieşiă? din. luntrii, toate 
„le ardeă”, Ars-au atunci.şi Brăila, târgul cet 
„+ prea-vestit 'al Valahiei. Mai: toate olatele ţerii 

aceştia sânt-de leinn pentru aceaia lesne se: 
aprind: : ae - se ' 
„_<Dachii sau: Munteanii, auzind că impăratul 

merge asupra lor; pruncii şi muierile .le-au 
» ascuns, pre unelte în muntele Braşov, preal- . 

„tele întrun, oraş ce-l" încunjură şi întăriă un 
„loc,-pre. ceteialte în păduri. lară bărbaţii urmă 

pre povâţuitoriui“. Vlad: “carele au. desparțit 
oastea în.doao, şi o parte o au ţinut cu sine, | 

„ceaialalta. o au. trimis în contra povățuitoriului . 
Bogdaniei ceii Neagre (adecă a lui” Ştefan- 

„ cel-Mare, 'Domnul Moldovei), ca să-i stea îm- 
„protivă, de ciimvă ar năvaili acesta: în Va- _ iahia, Pentrucă se stădise Domnul Moldovei 
„cu.Vlad, Şi: drept aceaia,. eră războiu între 
dânşii. Prinţul Moldovei; prin șolii săi, îndem. . ase pre Impăratul: Mahomet I]-să se. bată 
cu Vlad, că el înca „va ajută, unindu=şi oștile; 

Re 
: -* Dapă grecește! Diiseoecatura ; neologisur. 

 



și, “placandu-i Imparatului fagaduința, i-au po-: | 
runcit să -se. se unească cu -navarhul sau ad- : 
mirariul! şi să bată cetatea Chiliei, carea eră 
în “marginea Dunării și eră a lui Vlad. Au im= . 

_"-piinit voia Impăratului” Prinţul Moldovei, și, . 

7/7 

împreună cu fiavarhui, bătând Chilia mai multe | 
„zile, nu'o au putut luă, .ci Sau fugărit amân- 
„doi dela dânsa. Deci, Prinţul Moldovei merjeă,, - 
să prade Valahia, ci sau oprit de partea ce . 

"eră trimisă şă apere ţeaa: de dânsul, 
«Vlad, cu cea imâi mare'paşte a oştilor sale, 

-_merjeă prin păduri, privind incătrău -purceade 
oastea Împăratului, „După ce au. trecut Impa- ! 
ratul în Valahia, întâiu_ nu o au ars, ci merjeă 
jara de grijă și fara de pază, catre cetatea 
în carea aşezase Românii, muierile cu pruncii. 
Pentrucă niminea. îi stă impotrivă; numai 
pre” cei ce se depăstă: de tabară, îi.tăiă 'Ro- 
mânii., Dela Unguri. încă nu venise - ajuitoriu. .- 
Drept aceia, Viad au trimis la: dânşii, zicân= - 
du-ie: ş. c.l. Ungurii auzind vorba. “solului, 
au ascuitat, şi au strâns oaste, întru a căreia 

„strânjere cuprinzându-se- Ungurii, impăratul . 
au purces. mai înlăuntru, şi acuma toate le. 
ardei şi le prădă, câte le veniă înainte. -Ca- 

„Jăreţii împărăteşti duceă în tabară - câte pu- . 
țini robi, dară mai mulţi peria: dintre dânşii, 

. când se "departa! de tabără. . | 
«Zic unii că Vlad în persoana să au mers E 

„în tabăra turcească, : de au cercat.şi văzut 
cum stau toate; ci nu:se: veade a fi adevărat | 
ca Vlad să. se fie: pus pre. 'sine . întru - atâta . 

” primejdie, având. el destui prin carii au putut 
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: „. Face aceasta. Doară. numai pentru aceaia -au 
„"». scornit aceasta, -ca cu atâta. mai îndrăzneț să 

se areate Viad. Totuşi, Vlad s& apropiă zioa 
„de tabăra împărătească, şi însemnă cu ochii 

„€orturile ostașilor! şi ale Imparatului, şi .pia- - 
- ful! taberi, Ti 

„/ “Viad-aveă călăreţi mai puțini de zeace: mii; 
„ „sânt: carii zic câ numai ,şeapte mii au avul.. 
„Cu aceştea, într'o noapte, au- năvălit în oa- 

N stea împărătească, şi -mare frică au. băgat în. . 

strâină au venit asupră-le. - :- Da 
-- «Când 'au întrat . Vlad in tabăra cea tur- 

„„ească, întâiaşi dată l-au întimpinat oastea 
din Asia, dara : batalia. mau ținut îndelung, 
căci, fugărindu-se . Asianii, S'au tras “înapoi. * 

„dară 'Viad, având cu sine. lampade ? şi faclii. _ 
„” aprinse, în rând merjeă către. cortul Impă= ” 
„„ ratului.. Ci" ostaşii lui: au greșit, şi'au mers 

la corturile” povățuitorilor ? -Mahomet. şi Isac, 
„unde: vitejeşte: s'au purtat, omorând camilele - | 
„şi dobitoacele, şi stând în . rând la bâtaie, - 

„ “toarte puţini. au perit, dăra'.carii s'au depar- 
„tat dela rând, îndata s'au taiat prin Turci, 

„ Pedestraşii cari era? lângă - Mahomet-Paşa, . fiind tari voinici, vitejeşte s'aă bătut. Mai pre „urmă, toți Turcii s'au suit pe cai, şi bătaia îndelung au. ținut acolo. Deci, înturnâridu-sa: 
"„Muntenii,: se grăbiă catre 'cortul Impăratului, . „ci, găsind gata pre păzitori, nu îndelung s'au - „Oştit. După aceia, s'au „înturnat. spre .piaţul taberi, ŞI, prădându-l, 'au omorât, pre! câţi :: 

Turci, carii credsă că nu ştiu ce oaste mare 
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-ău aflat. -acolo,. şi,' în .revărsatul: zorilor, au 
ieşit diri tabără, tocma puţini perzând în noa- 
ptea aceia. Din oastea împărătească, -precum 
zic; încă puțini au perit, - e se 
„.«După ce s'au 'fâcut zio, Impăratul' au ales: : - 

„+ 9Staşii cei mai. burii, şi, trimeţând cu dânşii Ă 
„pre All-Begul fiiul lui Mihail, i-au poruncit .. : - 

> să gonească pre Munteni; cărele, ajungându-i, 
„. „sau lovit cu Vlad, şi, mulţi au taiat din oastea, 
„lui, iară” ca la doao mii au prins vii, pe carii, : 

ducându-i la. Impăratul,: pre toți i-au “taiat. .. -. 
„.„ «De aci Impăratul, au'pornit catre cetatea 

în. care Vlad aveă Scaunul său (în Târgovişte) 
şi, unde rămâneă, totdeauna. aveă bună grijă - 

„de oaste. Iară, sos'ad Ja cetatea aceaia, Mun-  ., . .. 
 teanii au deşchis porțile, fiind. gata a primi - -':. 

- “pre Impăratul. Ci Impăratul au trecut pre. 
„lângă cetate, şi.nu o au bătut, gândind ca.: 
„este deșartă. Drept aceia, mergând rai încolo, - 
„au ajuns la o „vale, care se lungiă  stadiuri; 
„17 şi se lAţia stadiuri 7; într'insa .se vedea ! . . - 
„turci și țape. încărcate. de -bârbaţi, muieri și; *.. 
prunci, pre cari îi omorâse acolo: numărul: ..: - 

„lor'eră ca la doaozeci de mii. Groaznic lucru, ': 
" adevărat! “Căci -se vedea în furci şi țape și... 

“ prunci traşi din pântecele mamelor lor. Intru. -;*, . 
„ale cărora coşuri se încuibase'paserile! Aşă,! : 

„ “călătorind Împăratul cu oactea sa, Vlad 'cât ;.- 
„de colo îi petreceă,. prinzând şi tăind pre CA- 
„lăreţii şi azapizii * cari se depârtă de oastea! - .: 

împăratească, e 
„- «Ci inima” lui Vlad „sta împotriva Prințului ”- 
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Moldovei, : carele, precum se. vestise, iarăşi 
bătea: cetatea. Chilia,-ce eră a'lui Vlad. Drept 

„aceia,-au lăsat ca la 'şease .mii- de. ostași ca 
"să sprijânească -pre “Turcii carii se vor. de- 

- ” părta: de. oastea: lor, şi el, au purces. asupra 
„».. Prințului „Moldovei; Iara: oastea. cea. lăsată,. 
..după .ce au. purces: Vlad, bucurându-se și 

“ vrând să-şi „facă nume, îndată au. năvălit 
»„„ preste oastea turcească. Ce, văzând Impăratui 
+: Mahomet II, şi-au” întrarmat toată oastea, .şi 

„ pre lusuf-Paşa l-au trimis să tragă pre Mun- 
„„. teani la războiu; de abiă au -ajuns. lusuf. la 
““Munteani, Şi: s'au. fugarit. de. dânşii. Când „„. „tugiă Iusut, l-au întimpinat Omar, fiul lui Tu- 

„„ asupra Munteanilor, şi, înfruntându-i şi spa- „riindu-l cu mânia Imparatului, l-au. întors din „ iugă, şi amândoi au biruit: pre  Munteani, tăind „ dintr'inşii ca. la -doao mii, ale cărora: capete, luându-le -în sulițe, le -au dus în. tabara la 

„ eIlmpăratul mulţi robi au dus din Valahia,“ „ŞI oastea lui au 'mânat mai bine de 200.000 „de cai şi boi; :şi trecând - Dunărea, au lăsat „în țară pe Dracula (Radul iv cei. Frumos), | - fratele “ Prințului. Vlad,  poruncindu-i ca. să: vorbească cu. Mu nteanii. și sa cuprinda țeara, 

„„ Tacan, carele şi'el eră. trimis de Împăratul * 

„ impăratul.. Pentru carea faptă pre Omar l-au „dăruit Imparatul Cu Prinţipatul “Tesaliei... Aşă Sau Sfârşit. îndrăznirea Munteanilor, când au | „năvălit a.doao oară preste. tabăra. turcească. . 

N 

şi sa ajute “pre Turcii din vecinatăte. -lara. | impăratul Mahomed IL s'au. înturnat oblu în „€ driu. Viad, Văzând că Munteanii au trecuţ la - „ Aate-său, şi ştiind ca nu va isprăvi cevabine.. 
pe : . Ș
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“-pentrucă pe prea mulţi omorâse mai nainte, 
„au fujit la Unguri.o... 

„5 “Mai adaog acii şi cuvintele. lui Duca î,.ca- 
„... „rele scrie. aşă: N N i e 

a „„ «In anul dela-Plăzimuirea Lumii 6970 [1462], 
„în... MWenomed Il au poruncit: Yosvodului Valahiei, 
2” prin apocrisariul? său, sa meargă 'la el, să-i 

„dacă, cinstea obicinuită, să-i ducă 509 de 
„ Prunți şi tributul. de :10.000 de gaibâni pe an. 

„bau răspuns - Românul. că. banii îi are gata, 
„... darâ! pruncii nu-i poate da, şi cu mult mai 

„CW neputința-este să meargă. el de: fața, 
„1 -- «Auzind aceasta, tiranul s'au mâniat, şi au 
„trimis pre unul dintre cei 'mai de frunte, cu .. 

„ ” secretariul, să aducă tributul, că de cealelalte: 
„.."va'griji el... Aceştea, mergând în: Valahia, au, - 

„: Spus: porunca; iară. Voevodul, -piinzându-i, 
„i-au Omorât cu neomenesc, amar şi ruşinos. 
„îeliu. “de moarte, trăgându-i în ţapa. Dupa. 
„aceia, au trecut în “Ţinutul Drăştiorului $, şi 

„.. * “au Tobit : mulţi . oameni, pre „carii, așişderea, - 
„tau tras în.țapa.;. Pre povaţuitoriui. Hamza, - 

„carele “trecuse în Vaiahia; “Cu -Zaace mil. de „ ostaşi, ca sa-şi 'arate: vitajia, înca l-au învins, taind pre. unii şi prinzând pre. ceaialalți, pre 
carii iaraşi "i-au tras în-țapă,  dinpreună cu 
Hamza, -.: Că a 

„_Inţelegând .aceastea titanul, au: strâns.pre- 
„ste 130.000 “de ostaşi, şi, primă vara, pornind 

din Odriu, 'au venit la Dunare unde” S'au tă- „baărât până ce.s'au adunat “toate oștile. Va- 
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lahul, întru aceaia, :au poruncit: supușilor săi. 
de “s'au :tras la locuri! striinte-şi în paduri; 
Şi, aizând -țearinile,: dobitoacele: l€-au- mânat 
la nunţi, spre Unguri şi Alani,-“iară '€l-s'au. 
așezat cu. oastea în desimea- codrilor. Şi ve-. . 

„ „amd tiranul cale de şeapte zile, nici oameni, - 
. nici dobitoace, nici: de mâncat,” nici de. beut . 
au “aflat. lară, după-.ce -au. sosit la un loc cu 
apă şi. destătat, veade* pari: nenumaraţi și 
împlâataţi, carii, în loc de poame, se atârna! .-.. 

„de trupuri, şi, în-mijloc, veade pre Hamza, :.: 
„îmbracat în vison, mohorât şi înțapat. Spai-;:: 
„mântându-se. de vedenia. aceasta tiranul, in 
poap'ea când s'au-tabarât, şi-au ocolit oastea 
cu şanţ, şi au: rămas în ocol, Ci Valahul, de 
cu noapte, au năvălit în cornul cel drept al 

taberii, iară de veaste, şi, până ce s'au luminat, | 
iprea mare” ucidere. de Turci au făcut, tăind 

! nenumărați; Turcii, pe întunearec, necunss-. 
„când pre nemici*, pre sine se taia, . ».- 

«Dupa ce s'au făcut -Zioa, Românii Sau. . 
înturnat în tabăra sa; iară tiranu', cu.ruşine, 

- Sau înturnat în Odriu.s... e» | 

"scoată pre Dracula din mâinile Turcilur, după . 
Carele - măritase -o: frăție* a sa. Intiacolo 

„Mai. cu ruşine au fost ce au lucrat Matias. 
1 Corvinul, Craiul.Unguriei,. despre carele-așa 
scrie Boniinie: - 
„.„«Se zicea câ Crâiul mearje în Valahia, sa. 

- mergând, nu ştiu pentru ce pricină, nefund 

N 

aceasta cunoscută. cuivă, pe Dracula 1 au 
prins în. Ardeal, și. ducându-l -rob în Buda, 

i Purpură; grec. SUR i 
- 1 După italieaeşte = inimilcl,. dugmani,: - 

î Vasa? Sa E



„_ zeate ani l-au ţinut în temniţa ; iară pre -ce- 
„* Ialalt .Dracula,. pre carele: îl puseaâse “Turcul 
„în Valahia, l-au. întarit şi el, preste aştep- 
tarea tuturora ec 
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i “istoria! Moldovei E 

dela moartea lui Ştefan.- cel- Mare 

E până, la lon- Vodă cel- “Cumplit + 
Dai aia 

A „i . , a.



  

A zagisa Oz, tial i Şiotan-eel- adzo (so Că 
pe (pupi GiGunt URECHE) N 

  

7017 11509). Dupa” multe. sotii. ce trimises se. 
sI 

“Bogdain- Vodă _ia, Craiul. ieşesc pentru'sorâ-sa 
„Elisafta, pre, care:0 „au cerşut, și ;vazând, că 

nu .vă să.i-o: deă; au socotit: că are vreme 
„ „Să-și. răscumpere . ruşinea. sa de, spre -Craiul - + 
“leşesc cu sânge. „nevinovat, şi au. început, a 
strângere oaste. : 
„Ce, văzând: Ceaiul. unguresc vrajba ce în ă 

trase între: dânşii; şi: simțind. ca-Bogdan-Vod& 
face oacte asupra. Leșitor,: iau: trimis. sol, pre: 
Ştefan “Teleţni,. ca sa-i „poată; împacă, Ci nl- 
mic rau: folosit, ca, Bogdan-Vuda-.au pripit * 

"cu oastea, şi au. trecut apa : Nistrului, Vneri, 
Junie. 29; şi au întrat ia Ruși îa Podolia, şi, 
“Sambără, au sosit:lă Camenița. ŞI, deacolv, 
au slobozit oastea să prade. ţara, dându- le 

vină câ n'au lege, pentru: strâmba taţi ce fac,; i 
alta, pentrucă vă” sa- şi -râscumpere Pocuția ; 3 
„a treia, şi pentru sura lui Ciaiu, Elsafta, ce 
i-0 giuruise Al Xandru Craiu. Deci, arzând. 
şi pradând ţara, S'au:tras la Liov [— Lemberg], 
Şi au bătut târgul, şi puțin de.nu l-au do- 
bândit; şi zic câ, singur Bogdan-Voda zu lo- 
vit cu 'suliţa în poarta Liuvului, care semn - 

“se: cunoăşte şi astăzi,. şi. nice Leşii: nu tâga- 
duiesc, Şi au: prădat Împregiur,. Şi au. ars |



s. 

"împărțit Hotar în ţara sa... 

E - Aşijderea, pre, acea i “ieciorul: Hanului, au întrat în Moldova de au 

V- 

pretutinderea ; şi au ars: Rohatinul oraşul, și 
„multă avere. âu. luat; Atunce au luat și clo- 

„_ potul cel: mare.; dela: Rohatin, şi l-au pus la 
-”- Mitropolie” în Suceavă. Şi mulţi țerani şi bo- 

„ieri au robit, şi; Domnii lor încă -i.au prins, . 
“Şi cu-mare izbândă s'au. întors. la Scaunul . 

„său, la: Suceava,. fară de. nicio Zminteala, .Şi 
robilor ce-i adusese din -Ţeara Leşească li-au. 

îi. ! . . . .:..:..- . î. .. „. i e 

„vreme, Bet-Gherei, . 

prădat ţara până 'la Iaşi. Şi. au ars târgul, şi : „Ținutul Cârligăturii, şi au agiuns şi până la . „_Dorohoiu, şi până la: Ştefâneşti. Iară. alţii au | „prădat în gios, la: Lăpuşna. şi la. Chigeciu 2. . “ŞI, de. sârg 'viând: să: iasă cu robii, multe su- „lete-în Nistru' au înecat, Şi Tobi şi de: ai:sai.” + Aară Bogdan- Voda. irimis-au . pre Corpaciu, „Hatmanul său 3, cu o :mie de Slujitori,. şi ne- 

.. Antors; la. Perecop.: . 

„ €ren'cala polona, e schiiodit. Pe. atun 

“Smintindu-se, au :dat Tăzboiu, 'şi au căzuţ de: „ai noştri '700, “iară 300 :au scăpat, “anul 7021 11513), August 25.. Iară. “Tatarii, cu pagubă . mai multa de-apa,: decât de: oaste având, Sau. 

BI ——————— II Li . , . . ; . p. 

;„Ghirai Ghiraizi se 'ziceau 40; iiHanit tătăregii. 7." i a Cadrul Chighecrul-i,-ta păr Fălciului. Sti A ae ecă Portar de Suceava. Numele de Corpaciu, luat dia . ci Luca Arbure eră Par- - 
tar de' Suceava. 

A
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B. Statan-Nodărcel Tânăr [Ștefăniță], fiul Ini Bogăna . - 

— o , 

24 dara în aul “7026 [1518], August „18, au 
.. îatrat Albu [-—Algp]-Sultan cu Fatarii dela Pe... | 

- zecop, şi au trecut-:Nistrul. fară veste, şi au 
tras spre Prut, 'de s'au suit pân” la Şerbanca, 

 iden sus de Ştefaneşti, şi s'au apucat a prâ- . 

“dare ţara. Ce, norocul cel. bin a lui Ştefan- 
„ Nedă, sau-prilejit eu oaste gata în gura: Co-. 

- “ovei,-din gioş- de: Ştefăneşii, 'şi au dat veste: . 

"1şi țerii de sârg să, se strângă. Şi-dacă sau * 
- ““'bulucit, s'au 'suit în sus. Şi au: trimis Ştefan- 

- “Wodă pre; Petre! Cărăbaţ Vornicul şi cu toţi. 

-Josenii 1, Şi, daca au trecut: Prutul cu-agiu-. 

“torul lui Dumnezeu, . Luni “dimineaţa, în re- 

"“marsatul zorilor, fără veste au lovit pre Tatari, 

". xeavând ei: guijă de una ca aceia.. Şi, cu no-. 
". eul lul- Şt. fan-Vodă, i-au -răzbit, “şi mulți . 

5 Matari 'au perit,: şi mulți în Prut sau înecat, 
si în 'Ciuhru * s'au. fost înglodând;. și pre. 

*- aţi au prins, vii, aşijderea și pre dvi Mâr- 
"zac mari, anume Tamiş şi Bicaz. Şi pre câți 
au Amas, i-au gonit: peste câmp, tâindu-i şi 

“saâgcându-i; pân' la Nistru; unde fiind obosiţi în 

caii ar, mulţi în Nistru -s'au. înecat, Numai 
Sultanul 3 cu puţintei au scăpat, însă, şi el, 

„ranit. 1 cap. Aşa, s'au întors cu multă pagubă: 
si peiz. şi ruşine ; şi câţi au scăpat, şi-acei, 

„pedest: şi fără arme e 

” «lară tefan-Vodă s'au întors cu mare. laudă. ”. 
„Stau proncit tuturor boierilor să'se stângă 

1 Dia Tarze- jos, 'cu centrul ta: Bârlad. : ir , | , i 
: vâul Ciie,. Pai ” ÎN : î a 

3 Sultan, ro: Şoidân, se chomă-un priuț tâtărosce
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în Hărtău, la zioa: sfântului mucenic: Diniitriz. 
“Şi acolv, daca sau:adanat,. ospeţe şi bucurie 
mare au fost, şi pre toți vitezii i-au daruit 
„Ștefan- Voda.. ŞI, după aceia, şi-au luat. şie 

1 

  

e 
ii 
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„_“C. Patru-Vodă Rareș (1527-38; 15&1-6); . 

  

 Intacestaşi an [7036—1529], după ce a: 
pradat Petru-Voda -Ţara. Sacuiască, îrini:=as 
l2nuŞ,. Craiul. unguiesc,. soli-ia: Pe ru-Vnoa, 

“Ge lau pohtit:sa'i hie într'agiutor. împotriva 
[aj o“seamă de. Domni, ungurești, “cari . nuj - 

” vreau să i se plece, şi i giurui orașul Bistiiţai , 
cu tot mutul: dintr'acea:-ţară ; şi alteie îi ia. 

„__gâduă ca i va dă, 'numai „de-i, va supunt sup 
“ascultarea lui, 
„„.Vazînd Petru-Vodaă --pohta, iui lanoş Crai! ,- 
„Una, pentru givrunţa, aita pentiu pricteşuulii 
ge-l avesu impreună, îndată au Gatit. o:je,! 
Şi au-trimis. pre Grozav, Vornicul cel -M/e, 
şi pre: Barbovschi: Hatmanul, carii erau nai 
“eredincioşi » din. boierii sai. Şi-au -tovait o: seamă de oase să treaca pre 'dru:nul Bih su- 
lui, iar o seamă de oaste.pre druimui »/evei, 
„sa între: mai .sus. în Țara Uigureasez lară ! 
Ungurii, degraba deşteptându-se ca d;/sumn, 
Sinţinj “Ca. impresvara' vrajmaşii,. £ sârg. Sau gatit de razboiul! Şi nu aşă d/oâstea 

CU Sus se giij'au,. ca de cea duii jy auzind 
câ. vin:asupra lur. Şi; scuiându-se:m/fi domni 

„din Ardeal, ŞI alţii carii erau gata/ă. moara - 
„ Pentru moșiile sele, şi, multe pu. şi arme Ă jaând. Cu sine, S'au apropiat, den /Sde Bra. 
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su, oaste de oaste. Şi, înherbântaţi, ascutind 
unul spre altul:armele, și.se arătau vrajma- . 

“„şilor sâi bulucindu-se. cineși la: ai.:sai;. şi, 
gâtindu-se Săcuii de razboiu, iară Moldovenii, . 
stiind agiutor numai dela, Dumnezeu, aşă Sau 

| ovit ci dânşii. Şi. dând războiu: vitețeşte, ”. 
+ multă moarte Sau fâcut-de âmbe părţile. Mai 

apoi văzând Ungurii a!âta peire, au, pierdut - 
„ zazboiul, lasat“au "toate armele şi puştele: | 

cu ceia ce aveau 'nâdcjde sa-și mistuia:că 
capetele, au dât dos a lugire;. Şi niuiţi dea 
domni au-picat'la âpa Bârsei. lara, dupa raz- 

“Doiu,e multă .pradă, facând, sau îutors cu iz-. 
- bânda Ja Domnu! lor, Petru- Vodă î, Da 

tara cei den sus, ce au întrat pe drumul , 
"Sucevei, nu mai puţină - izbândă au facuţ; 
“pradând şi arzând, “ȘI cu. pace “s'au. Întors, 
- Auzind! L:noş Cralu” ce Sau lucrat, mult 
s'au bucurat. ŞI, pre lânga givruința. de'ntâiu, 
ca-i giuruise Bistriţa, şi alte' oraşe: au mat 

“dat lui. Petru:Nudă. . Atunce- Peţru-Vodă tii- 
is, au să ică acele ceta. ți cei iasaduise. lată 
'Bistr țenii- nu suferiră nice cum sa aiba «i: 

“ straini mi marii lor, şi încă îndemnară şi alte 
„celați, adecâ: 'Braşoul şi “altele: d'impregiur, | 
Vepadâniu se. de lanoş Craii, E - 

. a... . o. . E e e. ... . '. e 

ja anul 7037 [1530]; August, înti 'aceste raz-" 
| oaie cu noroc simeţindu-se Petru- Voda,-gân-. 

' “ditzau,sa faca razbviu Şi cu. Leşii,: ŞI, puină” | 
pricina, ca sâ nu zica ca- i fara, cale „ Irimis-e au i 

  

1 Liptă sa dat îa ziua de 2 “ante 1529. la Feldinara, cs 
Bişii cari țineau cu Ferdinand, regele Romanilor, ales şi el, 

- ca şi sJanoş”, Ivau Zâpolya, şi incoronat, Crau-ungireac, 
7
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$ 
Li “soli de pofti ca'să-i' intoarca moşia 1 sa Po- „cuţia, care o âu fost “vândut. Domnilor, mo- “şilor. săi?,. Ce Leșii nu „socoteau câ cere cu cale, ce zădareşte loc de price. Nice-i dedera e au. poftit; ce s'au întors. solii fără ispravă. » “Dece Petru-Voda, văzând! că Cu rugămintea "nu: poate scoate „moşia sa,-gândi cu sabia sa O-ieă. De'care. lucru aprinzându-se de mânie “inima lui: Petru-Voda,:de sârg au strâns oaste „de 'războiu, şi au. întrat în Ţara Leşeasca de „au prâdat Pocuția, şi arse. satele şi târgurile "+ împregiur + Colomăa, Sniatinul,Tismeniţa, pân” la Haliciu, pretutinderea. Şi cu mare izbânda! sau întors înapoi, fara de nice o zminteală. - „. Întraceia, auzindu-se la Crafu aceasta prada ce au facut” Petru-Voda, au trimis Craiul pre. „Patnovschi Hatmanul cu. oaste. Atunce semn „Mare S'au arătat pre cer, şi au stâtut. multă - vreme , şi atunceşi au „trecut Leşii Nistiul - "spre. Pocuția, ca :să scoaţă" pre Moldoveni, 

trimis la Domnul său, Petru-Vodă, să le yie: „ îNtr'agiitor, ca au nevoie de oastea leşeasca, Şi, fiind supt Obartin (Obe:tyn). oastea: la- 
- cea odihnita. Atunce, ințelegând. Tarnovschi 

3 

Hatmanul „pentru. Petru-Yodă, iuiţ au siălut,. în gânduri. casa lase tabăra,'cu puşte cu tor, Şl-el să fuga.. Mai apoi, legând tabara, de. 
"4 Moștenirea, . ON e : Lui Petru-Vodă şi lui Alexandru-cel-Bun, i 

„pre carii îi Jăsase Petru-Voda. sa ție oraşele, "să îie de aparare. Şi în douăsprezece. locuri» „AU avut războiu. 
„..CE, Văzând ai noştri. mulțimea de a lor, ai 

“Âcască, au sosit şi. Pctru- Vodă. cu: Oastea'sa.



PBTRU RAREŞ |. 
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uşine s'au apucat de războiu (că de multe 
„ori, unde pierde'omul nadejdea, şi de frică, 

mai apoi, se întoarce în. vitejie); şi,” multă 

_vreine.: bătâfidu-se, cu mare vărsare de sânge 
__ de âmbe: pârtile, însă mai mult “Moldovenii, 

“între ei. mai. nainte sâ prade în Moldova. Şi, 

zu multe. rane încrurtați, mau -mat putut su- 

[22 August 1531]... 
“eri, ce au. dat.cale Leşilor, şi au dat inapoi 

Târnovschi, Hatmanul leşese, dupa izbânda 
e - ia . . , . / 

ce făcuse, au iasai. vestea ia Pucuţia, şi et 
s'au dus la. Craiui, Temându-se sa nu mai vie 
Moldovenii. sâ p:ade, au tost socotit Leşii se 

aşă, au. întrat o.samhâ de Leşi sa prade; 
de[ii] carii puţini 'au hataduit$, ca. prinzându-le. 
de “veste Moidoveiit, au dat asupra lor de 
i-au taiat şi i-au nsipit, .. 

„ Întpaceia, lanoș,. Craiul unguresc, văzână. 
aceste amcstecâtun în re. Leşi şi între Mol=: 

.. -doveni,. îmbiă la m'jluc cum vă să-i împace. 

„ pacea pânâ. ia un'an. .- 

„€râu cu vastela marii u cu 1 
a 

Ce nemica. mau tîorsit, — ca nu i-au putut 
împâcă, pân' mau mezi întrat oastea lşească 
să prade, :pre carii i'au acuperit oăstea mol- 

" doveneasca ja Tarasâuţi, de mau scâpat nime 
den ei. Atunce, de iznvava lanoş Craiu,' îm- 
Bând la mijtocul. lur, i-au înipacar. pâna în 
cinci. luni. lara; mai apoi, au' mai „detungat 

indeiungându-se pacea din zi în zi între 
Leşi şi intre Moldoveni, vu rabdara Leşii carii 

ie de.pază, ce au întrat 
N A 

„9 Ssăpat, 

..



„-trădaseră po Rareş. 
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în țară, la: Moţdova, de au pradat, şi au'ars la: .. 

“Cernăuţi, :şi alte sate, până, la „Botoşeni, Nes: — 
având Moldovenii :nice 0 grijă, fiind pace le=: » 

gata. Vazând. Moldovenii această - calcare, de 
. lege: ŞI: ameţitura, nu-Suferiră, „ce. cu toţii: se: 

- gâtiră să.intre, în -Pudolia sa „prade,: Și. şi-au, 
dat. cuvânt..să-şi potcovească caii,.Cau fust. 
iarna goală, şi gheţoasă. Şi, daca au mers, au 
ars .Cervona . şi:: „lagelniţa,: Ş s'au, apucat de 

 Giarnocojiaţi, NE II IE 

“ Vazând- 'Petrui- Vodă: ca. “Law “impiesurat' 
vrăjmaşii: de toate pârțiie.*, “şi ai. sai! l-au pâ-. 
râsit -tuţi; lâsat-au : Scaunul, şi: s'au: dat- spre 
munți; unde, cunoscând că: nice: acolo nu se 

va :put& -mistui; “a au. socotit să.'treaca la: Țara | 

Ungureas:a. Si, 'aşă; atlându-şi cale descnisă 
pren târg “pren: Peatră,. au trecut pre lângă 

„ mănastirea' Bistiiţei ;sH! Jasându- -se ca'să poâtă 
“cevaşi odihni” în: munte, de- -astipră, mânastirii, - 

| văzut-ati! : unde: ca un. roiu' den “toate "pălţiie 
. încungiurată! mânăstirea, ca 'sâ- L poată prinde. 
Dece, „Cunvse ând el -aceste,"au încalecat pre 
cal, şi, singur, au: fugit sa - hăladuiască:: îni$ 
zile Septeivrie, îatrăţd în munte! într! 'adâric îi 

Fară”drum, fară: ipovaţă,! au „dat la stumturt, & 

“ca “acele, de nu eră mite de: cal, nice' de pe 
destru;. ce'i-au 'cârtat a “lasăre calul Re 
“ŞI, 'așă, în şese: zile, îavăiuindu- se! pre: | 

“munte; “iaimând! "ŞI trudit, * au 'nemsrit “la. Un, | 

părâu- în. gi0s, au: dat: peste nişte păscari, cati. 
„daca i i: au, luat: sama, cu dragoste L au u primit. 

a x 
E Ia | 

“ Sultanul- solimaa' intrase în Moldova: la 1535, şi oieri 0 _
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dara Petru-Vodă,. înfricoşându-se"de el,'siau 
"spâimântat, 'lară ei cu giurământ s'au: giurat 

. înainte=i” cum” îi vor hi cu direptate, și nemică 

" “sa.se 'teamă, Iară el le-au 'dat lor :70 de gal- 

beni, bani de aur. Şi, vazând ei galbenii, cu 

bucurie i-au luat, şi l-au dus la otacul lor, 

“de-l-au -ospâtat cu. pâne și:cu peşte fript, 

-. “ospăț. păscăresc,: de ce mânca” şi-ei. Şi, dacă 
_au înserat, l-au îmbrăcat cu haine proaste de 
a” lor, şi “i-au dat comâănac în“cap, şi l-au 

- “scos'la Ardeal; ŞI, fiind oaste “ungurească de 
Straja la margine.. i au. întrebat.pre' dânşii: 
ce oameni sânt? Ei au zis: <Sântem păseari», 
„Şi, aşă, au trecut. pren straja ungurească, şi 
nimene nu. l-au cunoscut. 

: a 

_" - Dece păscarii l-au dus la casa unui boierin: 
“unguresc, carele au fost având prieteşug mare 
"cu Petru- Voda; ce, pre.domnul nu l-au afiat 
acasă, numai pre giupâneasa lui. Şi, pre taină, 
spuseră' ei de :Petru- oda; carea. înțelegând 

„de Petru-Vodă, cu drâgoste  l-au:-primit la 
. casa ei, şi i-au facut 'ospaţ. 'lară un: voinic: 

" „oarecine, ce, fusese. aprod la Petru- Vodă, 
_ pruejindu-se -într'acel sat, fiind scapat şi et 
„ -dintr'acele râutaţi, ii spuseră lui de. .păscarii 
„__aciia ce venise ,den munte, şi ştiind el.ca 

„.„. Petru-Vodă au întrat în munţi, şi nimică de 
dânsul nu se ştie, şi,; cugetând întru inima 
Sa, cum ar puteă înțelege cevă de. Domnul 

„Său, au .mers la păslari| sâ-i îitrebe. Şi, daca 
„izau văzut, îndata au 'cunoscut- pre Domnul 

sau, Petru- Voda; şi auicăzut.de'i-au sărutat 
„Picioarele. Atuuce, . văzând Petru: Voda pre 
redincioasa . sluga. sa, mult . s'au. bucurat şi 
s'au mângâiet, şi multe cuvinte de taina i-au
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vorovit. Şi, Imblânzindu- i- -se inima, au adormit 
-Duţintel,: Nice -zâbavă multă facând, până a 
odihnire  Petru- Vodă, iară acea : giupâneasă:. 
au gătit leagăn! cu cai, şi doisprezece. voinic 

„întrârmați.. Şi, dacă l-au deșteptat, : au .şezut.. 
în leagan numai cu. acel aprod, și au, mers. 
pe locuri fâră de druni, pâna au sosit la casa. 
“nui boiarin unguresc, căre și acela eră pri 
eten lui Petru- Vodă. ...: 

ȘI acela, dacă. l-au văzut, cu dragoste l-au 
primit şi l-au ospâtai,. şi îndata i-au: gatit 

„Veagan cu şease cai, că loc. de zâbava nu 
„eră, că den urmă :prinsese de. veste..oastea 
” ce eră la straja ungurescă, cum -Petru-Vodă : 
au' trecut: pentre dânșii și nu lau cunoscut, 

şi s'au pornit dupa 'dânsul a-l cercă,,ca sa-l. 
poata: agiunge.. Ce -Dumnezeu, cela. ce-i,ocâr- 
“muitor tuturor ce-i se roagă. cu credinţă, au 
"„acoperit pe Petru- Voda, şi i: au dat. cale des- 
chisă. . .- , 
Şi mergând cu nevoinţă, au sosit la Ciceu; 

-Şi, Sâmbătă, în: răsarita soarelui, Septemvrie:. 
„+28, au întrat Petru-Vodă în cetatea. Ciceului, 

„ si au închis porţile.. lară cei ce-l. goneau den: 
"urmă, văzând că au hâladuit Petru- Vodă di- 

- naintea lor, s'au. întors înapoi. - . Si 
"Acolo, plângere şi tânguire. eră de. Doamiza 

„sa, Elena, şi de fiii săi, de lliaş şi Ştefaniţa, - 
şi "de: fiică-sa- Ruxandra, şi de. alţi casaşi:  : 
pentru multă. scârbă ce le venise . asupra-le,; 
„Şilindu-se: den câtă mărire: au cazut la atâta. 

| pedeapsă, Decii, Petru-Voda'au întrat labi-. 
serică. de Sau. închinat, mulțamind ii. Dum- 

„> * Trăsură,, 5 Zi . ai Sa Iata 
Po s ?
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nezeu că I-au izbavit de mânile vrăjmaşilor săi. 

. Lara. Sultan Suleiman, Împăratul. tuscesc, cui 

  

"oastea .sa,.în urma lui. Petru-Vudă la Moldova, 

multă pradă şi scadere: facând : ţerii, şi cal- | 

când-o; au 'âgiuns pâna la Suceavă, cu mare . 

urgie şi pedeapsa tutuzor lacuitorilor. 

- et . “ “a 

"-:Calcândi Ungurii prieteşugul ce-l. avea cu - 

Petru-Vodă, după ce s'au. aşezat la: Domnie 

" al:doile, venit-au :hochim [—porunca]  împa- - 

rătesc .dela : Sultan Suleiman la Petru- Vudă,. 

" ca'să meargă. asupra. Ungurilor, şi sa prinzâ- 

pre Mailat, Voevodul. Ardealului î Şi i-au trimis 
Matmagiutor pre. Ciubali- Beiu $, cu.. oaste tur= 

cească, şi pre Radul-Vodă £ cu -Muntenii. Şi, 
“vrând Petru-Vodă'să phnească poronca lra- 

„păraţici, au. purces cl taata oastea sa, împre- 

ună cu Radul- Voda cu Muntenii, şi. cu Ciu- 

bali- Beiu cu ' Turcii, şi au. trecut pre la Oituz 

la“ Ardeal. Şi, mergând :cu -toții asupra lut 

Mailat, Voevodul : Ardealului, şi înca nau: 

" apiuns ja Fagâraş, acolo iau întâmpinat Mailat 

Voevodul, cu vaste ungureasca. ŞI, dând râz-" 

 boiu..vitej:ste: de âmbe. .pâiţiie, 'tunie: 20: 
.[7049=1541]; pierdut-au razboiul Ungurii, şi 

- pre Mailat i-au prins viu Petru-Voda, şi l-au: 
„bagat în obeze, şi. i-au trimis la Imparaţie; 
ȘI, așă, Petru-Vosă, pradând şi arzând în 
ara .Ungureasca, sau întors: înapoi fara de. 
nice o sminteală, e e 

„4 Fusese Domni la .mijloc Ştetari Lăcnstă; pus dc Ture, şt. 
stexandry Cornea, ridicat de boieri. Impăcat cu Turcii, Petru 
“eni dia Constantinopol în lamuar 1541. ee 

2 *mân de neam, a, i . 
3 Chiuciuc-Balibeg. 4 a -. 
* Palsio, fost călugăr la. Argeş, Erâ fiul lui  Rau-cel-Mars_ 

| 

  . 

4 
== * 
„2
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După. ce au prins Petru-Voda. pre. Mailat, Voevodul de Ardeal, și l-au-trimis în obeze . la Sultan Suleiman, la -al doile an, în 7050 - - [1542]. Septemvrie 12, iar au venit hochim .. dela Împaratul Turcesc-la. Petru-Voda, sa.” - - meargă .sa prade în Țara Ungurească, pentru multe neîngăduințe și amestecaturi ce se aţi-. țau. Şi, plinind' poroncă Împaraţiei, avea şi “Petru-Vodaă mare scârba pre Unguri, pentru - “multe nevoi „ce-i “facuse, înca de când eră, închis în cetatea: Ciceiului, de nu-şi eră „YOlnic cu nemica; mai apoi, -şi prieteșugul 
„ce-l aveau împreună; îl câlcase. Radicatu-sau . cu toată puterea. sa, şi au întrat în Țara 
Ungurească, de au prădat şi au ars pân' la Cetatea-de-Baltă. Acolo. au. șezut șese zile, 
şi, multă paguba facând Țerii Ungurești, sau. . întors pela Bistrița, fară de nice O-zminteală, - ŞI, trecând muntele, au ieşit pren. Câmpulung, 
şi Sau dus la Scaunul său, la Suceavă.. .. 

/ 

  

> D. Ion-Vodă cel Cumplit, fiul lui Ştetăniţă [1572-4]. 

„.lon-Vodă, dacă se văzii străinat de mila 
-impăratului turcesc 4, socoti ca sa ţie țara cu 
sabia; și îndată trimisă ia Cazaci de i-au - - 
poitit,- cu leafă, să-i-vie întragiutor. Şi au 
strâns țara; -câtre care: cu. multe ' cuvinte 
blânde se rugă, ca să le poata întoarce ini- 
mile” spre dânsul, și arâtă nesaţul _Turcilor 
şi făcomia lor (iară nesaţul! şi lacomia. lui nu 

! Nu voise a crește birul țerii, pe care şi Ştefan-cel-Mare: 
pil dasa, „- ă _ ” ,
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vedeă), zicând că Turcii toate schimbările fac; - 
„pentru mâzdaă de i îngreuiază, ca să i sărăcea- 

„2. scă şi să-i slabeasca; şi li arătă cum poate de 
„- lesne sa depărteze mâna Turcului de dânșii, de . 

vor vrea şi ei. Că pre.Leşi ii are spre sine ple- 
caţi; Cazacii. s'au adeverit, câ: li va dă ştire, 

“cât vor. veni, la -carii au-şi trimis, gi cărora 
“nu li pot stă înainte. nice odată Turcii. Nu- 

mai ţara ce-i lipseşte; că, de se vor plecă 
şi ei să fie într'una, nice oaste nu vor trimite 
Turcii, ce vor. face țerii pre voie. Iară, despre 

"- sine, să nu-l ţie ca pre un veăjmaş, ci ca pre 
un prieten şi părinte; iară, de au făcut cuivă 

şi înalgiosul $, tot. pentru Turci au facut, sa [i * 
„ între” în voie şi să-i -împle, şi nu i-au putut 
„Sătură; deci, pre cât,l-au cunoscut cu rău, 
„să | cunoască mai mult spre folosul.lor. - - 
„Aş, lon- Vodă, împlând pre toți cu nădejde, | 

- Cu glasuri mari strigară- că lângă dânsul vor 
eri toţi,—cum.s'au și tâmplat. e 

„> Toh-Vodă: dacă au luat credința - ţerii, se 
găti de războiu, și în toată țara trimis-au de 
sârg să iasă Ja oaste; Trimis-au și ia Hen- 

„_dric,-Craiul leşesc, pottind agiutor de oaste 
„să-i deă; ce, de acolo nu s'au folosit. Ca 
Craiul s'au mântuit: că are lezătura cu Tur- 
cul. țara lor.mai mult de o suta de ani, - ne- 
€lintită. Iară- Cazacii, cumuşi sânt gata de a 
„SE amestecare la toate, neîntrebând de- nime, 
Sau adunat” 1.209 de oameni, şi au venit la lon-Vodâ. Pre Carii, vâzându-i lon-Voda, nu 

  

: Amestecătașă, nedreptate: caliciozea 
* Henric de Valois, șeptate ssalt-josul, e
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întralt chip, ce-cum ar hi văzut îngeri din 
"Cer cu vesie de izbânda pogo'âţi. Și cu muite 
daruri capetele ce era, le-au dăruit lon- Vodă. . - 

Dacă au strâns oastea toata și s'au biluat: - 
1a un loc toţi, i-au venit veste ca Petru Vudă 

şi cu Alexandru. Voda? au întrat în ţaă, cu. 
- mulți oameni, şi Munteni, şi Unguri”, şi Turci.  -- 

- Au “ales lon-Vodă cap dintre Cazaci pre - 

Sfirschi,. cu o samă de Cazaci şi cu oaste 

de "ţară, şi i-au. trimis înainte de strajă, să 

"vaza cu ochii; iară el, cu altă oaste, 'au purces 

după dânşii. lară Sfirschi, cu Cazacii şi cu. 
cine mai erau “cu dânsul, au nemerit asu- 

- pra 400 de oameni, ce erau straja iui Pe- 

“tru. Voda, . şi, fară veste, - încungiurându-i, pre - 
toți i-au prins, * a 

" Sfhrschi, da.ă-au biruit pre -acee strajă, și, 

_au prins: veste că Petru-Vuda nu ştie nimică 
-.- de oastea lul lon-Vodă, îndstă au râpezit oa: 

- meni de ţară de au dat ştire lui lon- Vodă, să 
"“sârguiască, sa vie sa-i loveasca fară veste, 
că arâ vreme acum, de-i voiă să-i bată; şi 

i-au-spus că este oaste multă foarte. -  - 

Înţelegând aceste lon- Vodă, cum au putut. 
mai tare au sârguit. Şi, daca s'au împreunat. =. 

“toţi, împărțindu-se în trei pâlcuri, i-au lovit. 
când ei dormeau fără grija,  dezbrâcaţi, cât - 
nime de nimică nu s'au apucat. Caii lor erau 

- slobozi la păşune, în nădejdea 'strajii. Așă, îm- 

 presurându-i fară. veste, şi multă moarte fa- 
- când întrinșii, î au biruit lon-Vuda. larâ Domnii, 
Petru-Voda şi Alexandru- Voda, amândui au 

1 Petru Şchiopul, fost Domn muntean, numit acum în Mob . 
- dova. Alexandru, fratele său, eră Domn al Țerii-Rumâneşti: 

+ Din Ardeal... a De 

m
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scăpat, lăsând tot în tabără, şi au năzuit a- 

mândoi la Brăila, numai cu trupurile. 

Dacă au bătut lon-Voda pre Petru- Vodă şi 

pre Alexandru- Vodă, sau-lăsat în goană după 

“dânşii, -și au -slobozit: oastea în pradă, de au 

jacuit Ţara Munteneâscă. mai mult de jumă- 

tate, şi au pus Domn în Ţara Muntenească pre. 
„„ Nintilă- Vodă ?. e E 

„Dacă s'au intors den pradă oastea lui lon- 
Voda den Ţara Muntenească, apucatu-s'au de 

Brăila, de au ars târgul cu totul; numai ce- 

“tatea ce au rămas. Și, gătindu-se să bată şi 
cetatea, să o dobândească, ca: nu eră multa 

luare, i-au venit'vestea den urmă că Tătanii au . 

intrat în țară. Lăsat-au dară cele straine, şi 
s'au întors la ale sale, să le apere. 

- - Înţelegârid Ion-Vodă că. Turcii de prin ce= 
taţi şi Tâtarii din Bugeag? s'au ridicat asupra 
lui, îndată au trimis cum mai de sârg să se 
bulucească oastea, de pre unde au fost răş- 

” chirată, dându-le ştire pentru Turci -şi Tătari, 
ce au încălecat asupra lui. Pre carii, dacă i-au 

„lovit lon-Voda cu oastea sa, prea lesne i-au 
bătut şi pre aceia. Însă văzând atâta supă- 
rare ce aveă de Turci, împlându-se de mânie, 

„cu foc au ars “Tighinea și Cetatea-Albă, şi 
„multă prada au făcut, și mult plean şi robi 
„au scos. sa - 

Deecii, lon-Vodă, curăţindu-sede vrăjmaşii 
lui, au dat puţintel țerii odihnă, să se răsuile; 

! Fratele lui Mihai Viteazul. E 
„2 Partea de jos a Basarabiei de astăzi. 

N
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dară Cazacii nu se leniau, ce câmpii Bugea- . 
ului pururea cercau, și multă. pradă faceau. | 

„ Călcând Cazacii câmpii Bugeagului, au dat 
“pre 0 samă de oaste turcească, ce se strân-” 

„__sese și mergeă să lovească pre lon- Vodă fară 
“„veste,. Şi de sârg au trimis Cazacii la lon-.. 
„Vodă de au cerşut să le trimiţăa agiutor. ca să 

„ deă războiu acelor Turci. Şi, dacă le-au trimis, 
prea lesne i-au biruit, şi i-au risipit, cu agiutor 

„ proaspăt. Ca, până a venire 'agiutorul dela lon- = 
Vodă, era! să piarză Cazacii-razboiul, de mul- “ țimea' Turcilor; unde, mai apoi, Moldovenii, 
odihniţi, dând războiu vitejeşte, prea lesne i-au 
Spart, o. e Si 

+ Împăratul turcesc, auzind de simeţia lui lon- 
"Vodă, şi câtă pagubă 'i-au facut, au socotit 
ca să stropșeasca țara Moldovei cu totul, şi 
pre. hainul* său, pre lon- Voda, să-l prinză... 
Şi îndata trimise în toate părțile, la toți san- 
geacii, să se pateze de oaste și să treacă Du- 
nâfrea asupra lui lon-Vodă. a i 
„Jară lon-Vodă, -daca au înțeles, “cu toată - 
astea sa sau pornit, şi au supus Oastea supt. “ 
Tighinea, și au trimis o samă de oaste a sa E 
cu leremiă, pârcâlabul de Hotin, ca să. apere 
trecătoarea Turcilor, să nu treacă Dunarea. 
Ce cu greu este celor puțini a oprire pre cei- 

„mulţi, şi celor. slabi pre cei tari, a 
Ca, trecând intâiu puştele cu ianicerii și cu 

pedestrimea,. să apere vasele, aceiaşi toată 
alalta oaste turcească au sosit.  __. 

"Unde, văzând Ieremia părcălabul că nu-i 

  

LN : Răsculatul, trxdătorul.
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„poate opri, s'au întors şi au dat ştire lui lon- 
Vudă,.Şi nice lon-Vodaă altă zabavă m'au facut, 
ce îndată au purces spre oastea turceasca, 
Însă întaiu au trimis pre Stirschi cu o seamă 
de Cazari şi cu 6.000 de oșteni de .țară, să 
prinză limba..Şi fara zăbâvă au dat pre oastea 

turceasca; unde nu erau.mai puţini de oastea. 
„moldovenească: Şi, dând .razboiu, au îugit 
Turcii, şi nice alta limbă au putut luă, fară 

- de-un Turc rânit rău, cât mau putuit-dela 
". dânsul nemica întâlege. - aa 
„Apoi singur lon-Vodă, cu vro 600 de oa-.- 

_-. meni, S'au hpit la balta ia Cahul, unde eră. 
„ Oaslea. turceasca. Şi s'au: suit întrun pisc de 
„deal, să poata cunoaşte câtă. suma de vaste 
va hi la Turci. Ce:nemică n'au putut cunoaşte, 

„că oastea eră pre vai, de_nu se vedea ;. nu- 
_snai Strajile s'au vazut în patru locuri, Și s'au 
întors lon-Voda. înspui.la tabara. Și atunce, 
o seamă den boierii cei mari, Musgul Velt 
Voinic, Bilai Ve! Vornic şi Siavila Hatmahul, 
văzând atâte puteri de vaste 
venise cu Petru- Vodă, temându-se ca să nu 

„caza în primejd'e, au paărasit pre -lon- Vodă, „Şi au fugit la Turci, de s'au închinat la Petru- 

„lun-Vodă şi-au. împărțit oastea în treizeci 
- de pâlcuri, şi la tot pâlcul au pus câte o puşca; și aveă şi. optzeci: de: “puşte-huşniţe?. lara i0a1ă, Qastea “ul lon- Voda eră '30.090, fara proşti. . şi adunâtura, ce erau, ângă lon- 
Moda ŞI Ma tura, e frau pre lângă on 
SINE 
A mare,” Se e 

: Haubiţe (Kogălniceanu). 
Sâraci, de rând, - | su, 

=. 

turceasca. ce.
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Deci, la începutul războiului, zic“Că o samă 

de Moldoveni sa se fie inchinat la. Turci, şi: 

Turcii sa-i fie pus în fruntea războiului, de — 

Zau oprit focul întinşii, şi au perit cu totul, 

Deci, Cazacii “cu focul, Moldovenii cu uştu- 

zilei, aruncau cât nu se ştia Turcii ce vor 

face, Şi, văzând Turcii pre Moldoveni că vor 

să moară decât să uu biruiască, cu “multe. - 

mheşteşuguri 'au nevoit să amăgească pre Mol-.. 

doveni, sa-i duca asupra puștilori. Ce, -vă- 

zand Moldovenii meşteşigurite lor, nu-i goniau-. 

siuit, ce numai pânâ dau dos,.că vedeau că 

-fuga lor'eră, cu înșelaciune; că de mulțimea 

10s eră tut locul acoperit. Da 

_ Decacii, lăsând Turcii partea de spre Ca- 

“zaci, cu toata puterea s'au întors pre Mol- 

-“-aoveni şi toate puşteie sloboziau asupra lor. 

“tara Moldovenii siau aşă, Cum. ar. hi -gâtiţi 

“de moarte, iară nu sa izbândească; şi multă - 

moarte s'au facut ce âmbe părțile, câ nu eră 

a calcare de pâmâni, ce îot pre. trupuri de. -. 

-om. Şi, mai apoi, aşă aproape se. băteau, că. - 

“si mâuile le obosise, şi armele îşi scâpau. 

Ca acela prah se facuse, cât nu se cunoșteau 

„cine dea cui este; nice de sineţe se .auziă, 

- “ge trasnetul puştelor, de âmbe păriile; cât 

“nice pușcarii. nu mai știau unde mai da. Deci 

“ ion- Voda au îndireptar pie ai săi denapoia . 

__puştelor, să se “mai odihnească puţinel; şi - 

Turcii, aşijderea. o 
N 

„ŞI, aşă, stând şi privind unii la: alţii, âu 

dat o ploaie. mare, de au muiat. pravul cel 

  

3 Măciucile ș lat. fustis, bâf, So ice şi: fuştasi, 

a Tunurilor.. o - a 
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de puşte, De-acii, n'au fost Moldovenilor. nice 
de un folos, că li s'au muiat puştele; de unde. 
aveau nădejde de agiutor, sau scăpat; ce 
numai.de a mâna! au căutat a se batere, şi. 
nu se puteau sprijini de mulţimea Turcilor. 

„: Mai apoi, oaste tatarească proaspătă i-au 
lovit,- de le-au căutat a dare dos ca să scape, 
şi Tatarii a-i gonire şi a-i aruncare jos. Nu-: 

- niai pedestrimea şi oastea cea de strânsură 
au rămas, şi 300 de Cazaci. Ce, fiind şi Turcii 
obosiţi, nu năvăleau așă. Ma 

__ jon-Yodă, scăpându-se de oastea cea că- 
“lăreaţă, şi-au dat glas cu Cazacii să se pe- 
destreasca? toţi: Ca pedestrimea. moldove- 
nească, ce 'erau adunaţi mai mulţi în dobândă: - 
decât in,leafă, eră aproape de 20.000. Și, 
năvălind cu dânşii singur lon-Vodă, au luat - 
puşte cu iurăşt dela Turci. ae 

Şi, legând tabăra, s'au dat înapoi, şi s'au 
tras lânga Roșcani, de sau îngropat; unde 
mare nevoie aveau de apă. Iară Turcii, dacă - 
Sau strâns toţi, cu cei dela. goană, i-au în- 
cungiurat mai nainte de: apusul soarelui, și | 
toata noaptea i-au străjuit, să. nu iasă den- - 
tr'acel toc, lară, dacă s'au făcut ziuă, cu toate 
puştele au început a batere într'inşii; ce ne- 
mică nu le stricau, ca se şenţuise* bine. Unde 
trei zile s'au aparat.” - | 

Dece, văzând lon-Voda că flamânzese şi 
mor. de sete, și pravul cel de puşte se împu-: 

  

* Cu mânile. 
? Să se coboare dep*'cal, 
3 Cu toată răspiata A < Asalt; P în pradă, 

--.* Se înhiseseră în şanţuri. Ra - - să
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ţineaza, să fugă, sa scape, loc nu eră: numai 
cu aripi să sboare, iar într'alt. chip nu se 
puteă, că tot locul eră ocolit de Turci. -Ce 
au socotit doară cu blândeţe şi cu jurămân- _ 
turi să facă cu Turcii, ca să scape de moarte, 

"Şi au început a trimetere la dânșii că se va | | 
închină, de vor trimite.un om ca acela, să-i | 
jure lui că,.de ce va polti, să-i facă pe-voie. 
“Turcii bucuroşi se primiră la una:ca aceasta: 

decât cun arme şi cu vărsare de sânge, mai 
„bine cu înşelăciune sa-l dobârdeascâ. Așă, 

__ trimiseră Turcii la lon-Vodă de-i jurară, pre: 
poita lui, ca să-l ducă viu la Impărâtul ; .pre : 
Cazaci să-i lase, neatinşi, să meargă de unde 
au venit, iară alta adunătură sa-i sioboază să 

„se -ducâ volnici! pe la casele lor, că nu va 
„hi paguba lui, ce a Impărațului,. —.că robii 
Imparaţiei sânt, 

Având” lon- Voda tocmeala Și făgăduinţa 
mare. şi jurământ  deia Turci “ca-i vor face 
pre voie de toate de ce scriu mai sus că ai 

- pohtit el, s'au gatit să meargă la Paşa 2, . 
- tabără turcească, Şi au împaârţit al său rai 

bun,. tot ce au avut, între Cazaci, şi de câtre .., 
toți și-au luat iertaciune ; Și, însuşi. al triile, 

"au mers la tabăra: turceasca, oz | 
Acolo, dacă l-au dobândit, cu. multă mânie 

-de catre Pașa, I-au dat, de viu, de l-au legat 
de.coadele a două cămile, ȘI - le- -au slobozit | 
pren tabâră, de l-au sfarmat, 
„Atunce, zic unii cum să hie zis lon-Voda: 

Pai 

4 Liberi, a Si a 
2 î Beglerbergul Rame Cizeta-zacă Sa 

7 
m.
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«Ah! caută. că eu multe feluri de morţi groz- 
„nice am.facut, iară caznă ca aceasta n'am | 
știut să fac l». --. _ „ 
Mai apoi, - Turcii sfau' lăsat la ceiaaltă 

"“spuză, de i-au znopit, şi i-au zdrobit, „lară 
„Cazacii, văzând la ce le sta lucrul, și viaţa 

lor cea sfârşită, au silit ca să intre iar în 
șanţ.-Ce nau putut, ca -şanțul îl: cuprinsese 
“Turcii; şi, vazând aşă, numai ce au ini'rat 

„în grămada turceasca, să piară pâna la unul, 
„ „ŞI acolo, tăind şi oborând, au perit toţi, până 
-“ia unul, - 

, 
» 

fr “Aşă au 'nemerit țenchiul * . sau lon-Vodă, 

ţ 
; 
A bi 

după ce au domnit trei âni. | 
„Dacă au perit lon-Vodă, s'au pornit Ta- 
tarii în prada. peste toata ţara,-cât n'au îost nice odata mai mare pustiete. în: țară decât atunce, Că pre tuți i-au- cuprins pre la casele jor fara grija. Unde, pâna astăzi, între Prut : şi între Nistru, de atiince au rămâs pustie- „tate, de nu sau mai umplut: de oameni, 

  

E. Potzu-Vodă Șchiopul (1574-9; 1582-91 2), . 

  

De noroc eră Petru-Voda. cu Cazacii, că în Domnia de'ntâiu nu 'mai aveă od:hna de dânșii; 'acuni, la a duua Domnie, bine-nu s'au. aşezat „la Scaun, iata, Cazaiii veniau sa apuce Sca- -unul intr'aceastaşi luna, Octomvrie 217 :[1582). Ce, Petru-Vuda,: prinzând de veste; l-au ieşit 
————— 

1 Sfârşitul... E Lista Domnilor moldoveni Bogiau ili (Uzbul), 15U-1-+5,7; 
« E | . - 

„înnainte la Prut, la Sat, la Bogdaneşti, cu câţi 

dela Srefan-cel- Mare înainte: Ştefan 1V, cl TVânar (Ştefăară], | 
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oameni au putut întracea dată, şi acolo i-a: 

încungiurat.:- Sa 

„Fiind Cazacii la strâmtoare mare, căutatu- 

le-au a se închinare; dentre carii au ales: 

Petru-Vodă o sama de oameni carii i-au părut 

mai de treaba, de i-au oprit sa-i Slujrască ș.. 

pre alţiii, cu giurământ, i-au slobozii. 

“in anul 7095 [1587], Ghenarie 8, radica- 

vățaţi de pururea la- pradă, şi au întrat în: 

țara, şi multe bucate din Ţânutul Sorocii au 
luat. lar Pârvul, pârcâlabui de Soroca, sau.. 

îndemnat cu hănsarii!, şi 'cu alții câţi au vrut 

de bună: voie, de au mers după - Cazaci, şi- 

Cazaci, ca nişte ivpi în-" 

i-au agiuns la Periaslăv. Acolo, Cazacii vrând 

- să-nu deă.dobânda, iară Moldovenii să scoafă 
'au făcut; şi, în două .- 

“zile bătându-se,-abiă au spart pre Cazaci. . 

ŞI, dacă i-au biruit, pre toţi i-au tăiat: numai 

unul zic să fie scăpat. lară, pre câți au luat 

"vii, i-au trimis la Petru- Voda ; pre carii. 

Petru-Voda i-au trimis la împărăție ?. 
+ 
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- 1517-1527; Pătru IV, Rareş. 1527-15%8:.Ştetan V. Lăcustă, 

1538-1541. Alexandru II Cornea, 1540-1511; Petru IV, Rareş, 

„1541510; The su lhaş i, 4516-1591; Ştetan VI, Rareș, it5i= 

1652; ln |, Joldea,: 1,52; . Atexnndru 1V, Lăpusneanu, |5522 -* 

AE61; oana |, Vasilie, Despot, '1561-1.63; Ştefan vi, Tomsa, 

1563-1564; Alexanuru IV, Lâpușneanu, 15 54»1663+ - Bo=dan.1V, 

1463-2724 loan III, cel cumpli (Armeanul), 1272 1574; Petru: 

y, (Şch:opul),.1.7=-1577; loan 1V, Potcuavă, 1577; Peru V. - 

(Şchiop"l), 1573521579; ianci Sa sul, 1579-1582; Petru V. Şchio=. 

pul, 1552-1591; Acon. Tiranul, ;15yî-1u92; Alexandru-cel-Rău,. 

1592; Petru VI, Cazacul, 1592. .. DR . 

"3 Un fei de oaste, care se întâlneşte încă din al-XV-lea. 

veac; erau poale călări. -.. , 

2 La Turci. IE 
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a PARTEA M-a 

"Doi Domni munteni: 

 Neogoe-Vodă și Mihai Viteazul:



A. Neagoe Vodă (Basarab al II-lea; 1512-1521!) 

"(DUPĂ GAVRIL, PROTUL ATONULUI) “ -: 

lară în muntele Atonului, pre groapa Sfân- : 
tului, zid] biserică frumoasă, în numele Siân- . 
tului Nifon, iar mănăstirea o au îmbogăţit cu - 
multa avuţie, şi multe zidiri au făcut şi inalte. - 

“Iată de aceasta până. aici. N 
lar mănăstirea lui Ariton? carea de obşte 

se chiamă Cotlomuz, care.o'u început a o zidi 
den temelie Radu- Vodă [-cel- Mare], Neagoe- 
Vojă o'u sâvrâşit, şi cu. toate  frâmseţile și. - 
podoabele o au podobit, -den lăuntru şi din 
afară, iar împrejur o au îngrădit cu zid, şio 
au facut biserica Sfântului Nicolae, facătorul 

- de minuni, cu turle, chilii şi trapezărie, pim-. 
nița, și magupiia 3, magherniţa, grâdina, şi 
poarta mică, $i mare, bolniță, şi ospataârie, şi 
dohinie , jitniţă, şi vistirie, şi alte case de toată 
ireaba. lar biserica şi chiliile le-au umplut de 
frumuseţe, şi li-au săvrâşit de. acoperemânt, 
iar biserica şi tinda o au acoperit tot cu pluinb, 
şi au pus pela fereştii cu-sticle, Şi o au îâr- 

1 Lista Domnilor munteni dela Vlad Ţepeş înainte: Roca 

“III, ca! Frumos 1462-1474; Basrrab li,-L- iută 1473-1477: Ba- 

sarab iţi, cel Tânăr, 14:7-1482; Mircea 1, 1481, Vlad IV, Lă- 

iugărnui, 1<8 -1«9o; lkadu IV, cel Mare, 14u5-.£:8; Mihnea 
cul Răy, 15.8-:510; Vlad V, sau Viăduţ, 1b10-1512,, 

> Chariton. a 
„9 Bicâtăria? 

* Camări de primire. 
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nosit cu blâgoslovenia arhiereului şi a protului“ 
şi a altor egumeni dela'alte mănăstiri. Şi îâcă 
cinste mare tuturor, şi-i dărui cu daruri mari, - 
şi se duseră carii-şi pre la locurile sale, cu 
mare bucurie, mulţămind lui Dumnezeu. 

Aşijderea faci o pristanişte? în Ascalun$, 
la Mare, să fie:de corâbiari, şi: o corabie mare, 
alta mică, cu tot ce trebuieşte, şi o au zidit 

“cu zid împrejur, şi au facut o culă cu arme, 
__Și cu tunuri, să.le fie de pază. Și alte meto- 
“huri cu. de toate au zidit şi au fâcut, şi bine 
le-a- tocmit, —. den care are mânăstirea mult: 

„Venit. Şi. au-pus numele ei Lavra cea marea 
“"Țarai- Munteneşti. lară Lavra a lui Sfeati Ata- 
nasie, toată biserica cea mare, cu oltariul şi cu 

„ tinzile, le-au înoit, şi au împreunat. plumbul 
„cel vechiu cu altul 'nou, şi o au acoperit toată | 
„de iznoavă, şi toată -clisearnița au zidit, din 
temelie, -și au îăcut vase de: treaba -bisericii, 

„de auir şi de argint, şi zevese + cusute cu sârmă 5 
- de aur prea îmîrumuseţate au dat, şi au facut 

şi mertic* mare, câte 90.000 de talere de an. 
lar în lavra Iverului a lui Sfeti Evtemie, fă- 
cătoriul „de minuni, pre sus pre ziduri au adus: 
apă cu urloiul ca de două mile de loc de de- 
parte,. şi cu multa bogăţie o au îmbogățit. 

lar cinstita a lui. Doamna Despina dat-au o 
zăvase cusută tot cu sârmă de aur şi prea 
infrumuseţată, să o puie înaintea sfintei şi fă- 
câtoarei de minuni icoanei, în carea iaste scris 

  

A Celui întâiu între cgumenii Atonului, O 
Ascalon. . m E 
Perdele. - a . ÎN 
Fir. ” i 

Peasie. 

LN 
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chipul Prea- Curatei Fecioară şi Maicii lui Dum-. 
nezeu Maria, carea se ch'amă Portariţă,- — carea” 

„au, venit pre mare la accea. mănăstire cui mare - 
„minune, cum se, afla. scris de dânsa.. lar la 
mânăstirea. Pantoczător au făcut mari zidituri, 

ca Şi la vera,” şi au dăruit multe daruri în: 
“ “Lavra cea mare a Hilahdarului, iara _âu adus 

apă, tot ca la lver.. lar în iăudata mănăstire 
| Vatoped' tocmi' ca sa se dă milă pre an, ca. 

şi la lavra lui Steti Atanasie, şi au pus pre 
facatoarea de minuni icoană a Precistii un mar 
de. aur cu mărgaritar şi cu. piciri „Scunipe, Şi 

z:di şi -pimnița mare din temelie. Şi au împo- 
_dubit şi în marea mânâstire Xeropotam, —ca 

- au făcut o.trapezărie. din 'te.nelie' şi pimniţă. 

„. tar la Sfeti Pavel au zidit o culă den temelie, 
să fie. de sir:/fă, | 

Ce vom mai înmulţi cuvintele, spuind toaie. 

mănăstiiile pe rând? Că toate manăstiriie den 

-Sfânt- Muntele - Atonului ie au. îmbogăţit. cu 

bâni, cu. sale, şi: -dubituace încă le-au. dai, şi .. 

multe ziduri. au tăcut; şi Îu ctitor „mare a. 

“toată, Sfetagora, 

„lar,. biserica cea mare: sobornică. din Ta- E 

rigrad, au adunat plumbul cel vechiu, : şi /au . 

“cumpărat şi altul nou, încă mai mult, şi'o aut 

acoperit toată de iznoavă. Şi toate chiliile den. 

Pavrieişie le au înoit, şi Patrierşia cu bani şi 

_ cu multe daruri o au îmbogăţit. 

„Şi Sfântul munte al Sinaci cu toate vasele - 

bisericii. şi cu. alte: daruri multe le-au îmbo- - 

găţit, şi au. făcut Și, merlic- mare. 

lar sfânta cetate “a Jerusalimului, Sionul, - 

carele iaste muma bisericilor, aşijderea- 0 au 

-. 
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dăruit și o au îmbogăţit, denpreună cu toate | „bisericile den-prejatul ei. . E “ȘI alte” mănăstiri: dela Răsărit, toate -așij- - derea; şi, în “Măgura -Misiei, mănăstirea 0- - “reiscului, unde sânt moaştele Sfântului Gri- gorie, .făcătoriul. de: minuni,—tinda .bisericii o au zidit şi o au acoperit cu plumb, şi pre "tronul cu 'moaștele au făcut un cerdăcel de piatră, şi. l-au: Zugrăvit frumos; şi l-au. poleit; :ar pe tronul cu moaștele: au pus un. covor “de. mătasă, cusut-tot cu sârmă de aur. Și la 
-. metohul aceiaşi mănăstiri, carea se chiamă Me- norlina, au zidit o casă mare, să fie de odihna mănăstirii ; în“ carea se face toate-slujbele ce “trebuia. lar. în: Elada, sfânta mânăstire, anume + Meteor, o au: îmbogățit -cu multe daruri și "— multe ziduri au: facut. Aşijderea ' şi în Pafla- | „gonia, mânăstirea anume. Trescavița, o au îm- " “bogăţit, Şi- în Machidonie,: mănăstirea. ce se . . chiamă. Cusniţa o au miluit. lar în Magura - Catesca, carea se chiamă acum Cuceina, multe lucruri au făcut. Şi: alte biserici. la toate. Şi lăcaşurile călngareşti hrăniă.! Şi facu şi-acolo Ziduri, ca şi pre.la alte locuri “€ a $.VORI mai spune deosebi lucrurile şi mă- năstirile carele le-au miluit 2. Sa zicem de- preună: toate “câte sânt în Evropa, în Tra-: „hia, în Elada, în Ahaia, în lliric, în Gambania, . in :Elispond, în - Misia, în. Machidonie, în Te- - alia, în Sirmia, în Lugdonia, - în! Pallagonia, în Dalmația, -şi. în. toate laturile, -dela Răsarit » până lă Apus, şi dela Amiazăzi pâna -la A- „Miază noapte, —toate sfintele biserici le hrânia, „ȘI multa milă pretutindenea da o 

** în Tesalia, | Di a. 

>  
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= ŞI mai viatos. pre. cei ce se „striina', pen-. .. 
pustii, şi pren. peşteri, și.in. „schituri, “fara: de: 

„-nice 0. scumpeate îi hrăniă. Şi nu 'numai creş- 
“tin lor” fu .bun, ce şi păgânilor. Și îi tuturor 
“tata milostiv, asemenindu-se : Domnului celui 

+ ceresc, care străluceşte. soarele: său -şi plouă 
şi pre cei buni și pre. cei răi, "cum arată 

"Sfânta Evanghelie. - 
Şi mai 'vratos. în “Țara-Muntenească “mari 

“şi minunate mânăstiri au făcut; Şi arhiman- 
“dria t sfântului şi purtâtoriului de Dumnezeu 
“părintelui nostru Nicodim, carea.se chiamă 
“Tismana, hramul Adurmirii Prea-Curatei Nas-.. 
„cătoarea lui Dumnezeu și Pururea-Fecioară 
-Maria,. — toată biserica - o “au „acoperit cu 
plumb, şi alte lucruri âu obârşit. -lar. la mă- 

::năstirea den Nucet [Cozia], unde iaste “hramul - 
„ sfântului şi marelui mucenic. Gheorghie, multe»: 
“au înoit, şi pre făcătoarea de. minuni icoană . . 
a “sfântului “mucenic. bâtut-au însuşi Neagoe- . 
Yoda cu ciișoare un 'mâr de aur curat, îm- 

podobit. cu. _mărgăritar. _şi cu pietre. scumpe. 
Şi au dus icoana cea "facatoare :de minuni | 
den Ţârierad,-.pre care eră “sâmnat chipul. 

"Domnului nostru lisus . Hristos, :atutţiitoriul, 
"carea mai nainte 6 junghiese un Ovreaiu-cu . . 
“hangeariul,  şiy cum 0 junghe,. îndată ieşi Si 
izvor de sânge den lotul hangeruliii, cât 
„stropi şi hainele âcelui Ovscaiu. ; Iara 'el,.de 
“frică, nu văzut că-i sânt hainele stropite | de 
“sânge, ce -numai ce văzu sângele care eiă - 

Pi 

“pre icoană. Şi, aşă, fiind el Cup îns, de spaimă. .. - 

ca aceasta, aruncă” icoana într un pui “Care 
Di 

* Mănăstire G-aepteanarite .
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“Şi alte sfinte: şi dumriezeieșni 

„ „se: botezara, —" pentru care. 

„“Țara- Româneasca, aşă fn: 
- Dumnului Neagoe-Vocă această, sfântă icoană, 

" priimit, și i-au f 

132 .: 
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"eră înteo pimnița, că și el în pimniță, întpas- cuns, junghiase. sfânta. icoana. . Decii, “iesţ 
- afară, ca când „mar și el, de acea“ minune - 
nimica. Şi. cum ieşi afară, înidată-l timpinară 
Rişte oameni,. şi, daca-l văzurăy că easte așă 
-crunt de ' sânge 'pre- haine, îl . prinsera şi-l 
întrebară ce vă sa fie aceasta. lat el, văzând 
“hainele. crunte, îi fi a . masturisi. aiave şi el 
minunea icoanei. Și 'alergară toţi de'npreună 

la. puț, şi scoaseră icoana afară. lar 'sângele 
tot izvoriă '.den -urma hângeriului, neoprit, 
atâta, cât şi apa 'aceia: se, facuse roşie de 

- sânge. O, mari sânt minuniie tale, Doamne 
„Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru Care "lucru, deca vâzii acel “Ovreaiu, crezi în Hris- tos, Fiiul' iui Dumnezeu, ȘI se. boteză el, cu „toata casa lui.; aşijderea şi: alțu Ovreai mulţi carii văzură cu ochii lor acea minune mare, 

€ minune iaste -pre- tutindinilea scrisă Şi vestită. Lc "„lâră mutarea acei icoane, dir “Țarigrad. în 
ta se arată în vis 

şi-i Zise“să o mut& din ] arigrad în țăra sa. „Care lucru şi faci, lar Radu- Vodă mult se nevoise mat nainte să o aducă în țara sa, ca... ir icoane şi moaşte sfinte, ce lui nice cum nu i Sau dat, - lar, „Când îi fu 1 Voia, atuncea şi dumnezeiescul “Încru sau Ssăvrăşit, şi Sau mutat, Pre care: Cu mare bucurie şi mulțămiră o așteptă Domnul „Neagoe- Vuda, şi cu multă cheltuială o-au. adus. Şi, deaca O au adus, cu. dragoste 'o au acut cutiuna tot de aur Curat, 
Pa 
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şi c o au 1 podobit « cu  mărgărităriu ales ş ou 
„alte feliuri de pietre scumpe. i 

Şi sparse Mitropolia den Argeş den temelia 
si, şi zidi în tocul ei altă sfântă biserică,tot 
den piutră cioplită, şi neteziră, şi săpată. cu- 
iori,-şi au prins toate pietrele. pe dinlăuntru, 

: den "dus, una de; alta, cu scoabe de :her. cu | 
mare meșteșug, şi au -văisat plumb de le-au 

 întarit. Şi au îacut pre în mijlocul tinzii 'bise- 
„Ticii. doisprezece - stâlpi. nalți, tot de piatră 
cioplită, şi învârtiţi foarte. frumos şi minu- 

- naţi, carii închipuiesc. doisprezece - Apostoli. 
Şi sfântul oltariu desupra - prestolului încă 

“făci un lucru minunat, cu turlisoare varsate.. 
lar' ferestrile bisericii. şi ale oitariului, .ceale 
de desupra ; şi ale tinzii, tot scobite .şi - răs- 
"batute prin piatra,'cu mare mezteșug . le făcă, 
Şi la mijloc o ocoli cu un brâu de piatră, 
împletit în. trei vițe-şi cioplit cu flori, şi poliit, 

_— biseanca, cu olariu', cu tinda, închipuind. 
Svânia și nedespărțita "Troiţa. lar pre supt 
straşina cea mai. de: jos, . împrejurul a toată 
biserica, facu. ca o strașină, tot marmură  -: 
„alba, 'ciopli tă - cu: flori, -şi' foarte 'scobite și. - 
Sâpate frumos.. lar. acoperemântul - tot cu 

Plumb, amestecat.cu cositor; şi. “crucile pre 
“4urle tot poleite cu aur. Și turlele tot. cioplite 
„Cu îloși, şi unile făcute sucite, şi. împrejurul _ 
bolteor facuțe tot steme de piatră: cioplită 

„cu meşteşug şi poleite: cu aur. Şi făcu un 
cerdacel ! denaintea bisericii, pre patru: stâlpi. . - 
de marmiră, pestrif, - foarte | minunat, boltit, 

Şi zugrăvit, şi învălit şi acela cu plumb. | 
facă: scara bisericii tot de piatra 'scobită, a 
slori, ci: cu: douasprezece, treapte, săimanând 

- 7 - 
ă .
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" douăsprezece „seminții ale lui: Israil. Şi. par-. 
» dosi toată biserica, tinda şi oltariul împreuna, 
„şi. acel cerdacel'cu marmură albă. Şi. o îm- 

" podobi pre dinlauntru şi pre din afara foarte 
frumos, şi toate scobiturile'pietrelor din afară 

- “le văpsi eu lazur albastru, Şi florile le polei 
CU aur a 

„Şi aşă, vom puteă spune că adevărat. că 
Hu iaste aşă- mare. şi sobornica ca “Sionul, -. „Carele îl faci Solomon, nice ca Sfânta Sofia, 
carea „0 faci. marele Împarat lustinian, iară | 
"cu. frămseţea iaste mai.pre desupra acelora. „.: -Şi, cum zise Sfinţia” Sa Nifon Patriarhul încă Radului- Voda,-ca se'va- mută Mitropolia - „den Argeş în “Târgovişte, ce "Radu. Voda- nu „Sau învrednicit a'0 mută, iara cu. Neagoe- Vodă s'au îinplut cuvântul Sfinţiei Sale şi a. lui. blagoslovenie. Zidi. Mitropolia. în. Târgo- vişte, mare şi frumvasă, cu opt._turle, şi tot fâtunde, cum se satura ochii tuturor de ve-  dearea ei, şi. îneă: mat zidi şi: altă bisearică „în Târgovişte, den” temelie, hramul” Sfântului „ŞI marelui mucenic Gheorghie, cu. clopotniţă nalta- pre tinda. . Ie - Iara acea manăstite Cozia, de care am po- Yestit,- au înoit bisearica- cea” veche, şi au pus Icoane. prea frumoase: Sfânta şi. nedespărţita - Troiță, și a: Prea-curatei Despuitoare şi a lui umnezeu Nascatoare şi pururea Ficioară „„Maria,. şi alte poale de analoghiu, “şi odajdii Nulte şi, frumoase, -Ca acea mânăstire. aveă loc făra; sâlceava,. şi alease 'de petrecerea că- . “toate Pai aepartata de lume, şi plina de - toate. bunataţile:: cu munţi” mari” şi ae vai. în- _gradita; şi ocolită i un râu mare, şi izvoară 

N  



“mari şi- multe. imprejurul ei, şi are toată hrana . călugărească, poieni şi livezi, nuci și alţi pomi - „ roditori fară de 'numaăr,; vii'și:gradini.. Şi. acolo ” cură piatră pucioasă, și tot pământul împre=- jurul. ei. iaste pâmânt roditoriu. Care și noi am-'văzut cu Ochii. noştri acel loc şi i-am zis: „ «pământul: ce] fagăduit>, Sa lata, într'aceasta chip aveă nevoință de dumnezeiescul lucru carele eră la Argeș. , De acum, pentru lungimea, sa spiinem mai | „ Prescurt şi să facem şi sfârşitul aceștii cărţi. „Ca. porunci Neagoe Voda şi pohti să vie: toți. - . arhimandriții den Muntele cel Siânt al Ato- nului, denpreună cu egumenii dela toate ma- nă stirile, şi scrise și carte. lar Gavril Protul, -deca. vazii caitea şi. scrisoarea Domnului, aciişi chemă pre-toţi egumenii dela toate mâ- " nâstirile cele mari: dela Lavra, dela Vatoped,. dela Iver, dela Hilandar, dela Xeropotam, del: . - Catacal,-dela bisearica lu Alinipie, dela Ha- - ritonul-Cotlomuz, care iaste lavra Tumânească, dela bisearica lui Filoftei, dela Xinof, dela Zu- grav, care iaste -lavra, bulgăreasca, -dela Si- mensca,. dela Dohiar, dela Lavra -Rusească, - dela Pantocrator, dela” Castamonit, dela Steati „ Pavel, şi- dela- Dionisat, dela biserica.lui Sfeti : Grigorie, şi dela Simopctra. Acești egumeni “toți venită la ighimonult Neagoe, în Țara-Ru- „mânească, denpreuuă cu Gaviiil Protul, carele fă zis mai sus. | N 
„. eDecii chema Domnul şi pre Teolipt “Țărigra- “deanul, care iiaste Patriarh a toata lumea, şi 

cu dânsul patru 'Mitropoliţi : dela Seres, dela : 
! 

  

?_Grec.: Domnul, E a
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“ Sardie, 'dela Midia şi dela  Melenic, şi .veniră 
„şi ei, şi-i primi. Domnul cu mare cinste. Și 

chemă şi pre eguimenii den ţa:a sa, pre toti, 
„." şi pre tot clirosul, -: SRI | 
Şi messeră dinpreină cu Neagoe, îghimonul 

„Panonii $, şi cu Macarie, Mitropolitul țarii, la 
mănăstirea cea noaoă: şi minunată dela Argiş, 
Și facura vecernie şi colivă, în lauda Ador- 
mirii. Prea Curatei Nascâtoarea iui Dumnezeu, 

Și deade “de luară toţi oamenii den colivă,. 
dupe obicină. Apoi faci: cină, ca să se od'h- 
nească oamenii, lâudând pre Dumnezeu. lar, | 
"după cină, tocară, și făcură bdenie? toata 
noaptea Parsiarhul şi ighimonul,  denpreună 

„Cu mitropoliţii carii fură zişi mai sus, cu Prutul 
ŞI cu toți egumenii Sietagorii şi ai jeni, şi 

"se ruga lui Dumnezeu cu rugăciuni și cu cântări. 
iară alţii oamenii zicea! toți: « Qospodi pomilui»?; 
Şi sfârşira bdenia când -se varsa”. zorile,  - 

- " Decii,. decă treci un-ceas de zi, în luna lui 
"= Avgust 15 zile, trasera cloporele, ca să ineargă | 

“Patriarhul, cu Mitropoliţii şi. cu tot. clirosul 
„ denpreună, să târnosească biserica, i. 
“- “lar prestolul în  olariu tocmi-l şi-l aşeză 
„„insuşi-Neagoe cu mâinile sale spre sfințire, - 
„ȘI âşeză şi - făcătoarele de minuni icoane a 

lui Pantocrator şi a”: Precistii în. biserică” la: 
locul lor; împodobite tot.cu aur și cu pietre 

-. Scumpe. Aşijderea puse şi alte slinte icoane 
„în biserică, câre încâpură, și îni tindă, pentre 
stâlpi, Şi ceale din tinda 'era” câte cu două 

„ Îeţe, şi pe de-asupra cu bolte sapate cu meş- 

  

, . N „- . . _ , . , pdecă ai Daciei, al Taril-Româneşti, Ps 
? Slavoneşte : Doamne milaiegte, .
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=! teşug şi poleițe. Şi era” aceale icoane toate fe- 
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secate cu argint curat şi poleite cu aur, între 
care icoane eră şi chipul Sfântului Nifon, fe- 

“recat tot cu -aur' şi cu pietre scumpe înfrăm- 
sețat, — atâta de minunat, cât nu poate mintea | 

". omului să” închipuiasca şi să 'spuie, . 
_Decii, deca. târnosiră biserica, și așezară 

“toate lucrurile şi "le siinţiră, odihnira: puţine]. 
"ŞI iar merseră, la biserică Domnul: Neagoe- - 

"Vodă şi Doamna lui, Despina, și coconii.carii îi - 
dăruise Dumnezeu, şi cu toţi boiarii, fiind Pa-= 
triarhul cu Mitropoliţii, şi cu toți egumenii şi - 
„clirosul în biserica. - Ie | 

lară, deca sfârșiră duinrezeiasca liturghie, 
taci Domnul ospăț mare Şi veselie tuturor - - oamenilor, și-i darui pre toți, pre cei mari şi - 
pre cei: mici, pre. săraci şi “pre văduve, pre mișei și pre cei neputearnici?, şi tuturor câți li se cădeă milă, le deade.....- pr lar slujba -carea se facuse fericitului Niton, - —se blagoslovi de Theolipt: Patriarhul, şi de tot soborul, să. se facă pretutindenea, şi tocmiră + _” de fâcură şi slujba Siinţiei Sale- cu vecernia, - cu-utrâne și cu liturghie. .. | 
„ŞI puseră pre chir losit sa: fie arhimandrit. „>=. întracea manăstire noaocă, şi-l. biagosloviră să taca liturghie cu bedernița 2; aşijderea, toți : câți vor fi ca dânsul, tot: să poarte - beder- . . hiţa. Şi blagoslovenie se.deade de chir Theolipt - Patriarhul şi de tot soborul, cum şi:mai nainte „se didease şi se facuse :în Tismana cu bla- : - goslovenie lui Filoitei Patriarhul. Şi tocmiră 

: Săraci. | 
Bolnavi, e E EI a 

3, Cârjă.. | N a
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“sa fie” aceastea mănăstiri :amândoo cinstite-. ă 

“întrun” chip, şi  arhimandrii“::şi Scaune mai: 
mari :decât toate manăștirile “Ţărăi-Munte= . 

nești. Şi se' făcii lucrul acesta cu mare. le- - 
„_gătură şi cu'groaznic blestem. -.. =? 

lar Mitropolia s'au mutat “dela Argeş în.. 

_ “Târgovişte, Şi, cum zise mai nainte. Sfântul 

Nifon, acum se umpli de Theolipt, Patriarhul > - 

“ “"Ţarigradului, şi de Macarie Mitropolitul,. și 

de “Neagoe. Vodă, Domnul Ungrovlahii, și de 

„toţi boiarii cei mari şi cei mici, şi de tot sfântul -; 

- sobor, Şi aşă se tocmi ca, de acum, -nice odâtz 
-_-în veaci să.-nu mai fie Mitropolie în Argeş, ce 
să fie -manăstire şi arhimandrie; iar în Târ- 

govişte să fie: Mitropolie stătătoare, cum s'au 
aşezat. Şi se facură aceste lucruri cu mare. - 
-opreală şi blestem, ca să .nu se mai clâtească,. -: 
nici să se mute în veaci, nice de Patriarh, nice 
de Mit:opolit, nice de Domn, nice de boiari, nice 

“odata. Aa e 
„ Aceastea toate se aşezară. când fi cursul - 

: “anilor '7025- [1517], luna lui Avgust 17 zile, 
__ în zileie credinciosului. Domn lo Neagoe-Voda; 

- şi acelui Theolipt, Patriarhul Ţarigradului, şi: 

a lui Macarie, Mitropolitul Ungrovlahii; în slava “ 

- -dui Dumnezeu și în frâmseaţea şi lauda a toată 
- Ţara-Muntenească. ..-, e 

+Dirept aceaia, făcură laudă Domnului şi - 

-- boiarilor şi cuvirite. de cinste şi.a toată Curtea: 

__ lui şi tuturor oamenilor ţarai.: Deci bunul şi iu-. 

__bitoriul de Hristos Neagoe-Vodă le faci mare 

cinste, şi-i darui cu multe daruri, şi-i lăsă de 

_ sexduseră toţi cari şi pre la locul sau, 

-« Mănăstiri cu arhimandriți.-.:
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„lar .mănăstirea-cea-noao den Argeş o îngrădi 
imprejur .cu curte-de zid, și înlauntrul curţii 

“taci multe chilii: calugareşti; şi o înframseță. 
cu tot: feliul de: trebuinţă. Faci trapezarie, şi | 
maghernița, -magupie, și povarna de olovină?), * 
„pivniță şi clopotniţa naltă, şi puse “clopote 
imari.. Şi “cu aite framseţi cu' de toate o îm 
podobi, şi o faci asemene Raiului. lui Dum- 
nezeu. ar în mijloc-eră acea' Casă dumne- 

„“Zeiască, “stând ca. şi pomul cela al vieţii; ce 
insa, nu aşă, că diitr'acela mâncară sțramoşii - 
noştri. poama: morţii, iar dentr'aceasta se mâ- - 

„_Mâncă dâtatoriul- de. viaţa 'trup şi sânge al 
Domnului nostru Isus. Hristos, care se junghe 

în toate zilele, -intru iertarea -pâcatelor şi. în - 
Viaţa de veaci, | 

Aceastea faci bunul credincios Domn lo - 
„Neague-Yodă, _. :  .. o. 

=



„B. Xihai Viteazul (1593-1601); = 
„ 4DIN. CRONICA BUZEŞTILOX). - - N 

  

":- Când-au fost la -cursul ;anilor dela Adam, 
7101 [1593], venit-au Mihai-Vudă Domn Țerii- 
Româneşti, iar în "Țarigrad împarăţeă Sultan, 
Murat, iar în Ţara Ungurească eră: Craiu Ba- 
tor licmon2?, iar la Moldova eră'Domn Aron- . 
Vodă, Şi într'acea vreme împiesurase Turcii - - 

Țara- Românească, cu datorii. multe, și cu 
nevoi foarte grele, încât nu. mai aveă să se 
plătească ţara şi sa scape dir gurile vrăjma- 

„” şilor, Şi începura Turcii a- cuprinde: Țara Ro- 
“ mânească, şi. a-şi. iace lacaşuri şi. meceturi , 

+ Lista Domnilor munteni dela Neagos- Vodă Basasal înainte! 
“Teodoite, 152, ; Viad VI, Dragumir, 1521; itadu V, Bădica. * 

"4821-1524; Radu.-VI, deia Afumaţi, 1521-1529; Vladisiev 14, - 

„1523-12 ; 'Moise,: 1529-1630; Viad VII, înecatul, 15-0-1:32, 

„Vlad VIII, Vintilă, 1 32535: hedu VII, Paisie, 1935-1545. 

Mircea 1), Ciobanul, 15 5.553; Petru |], sau Petrașcu=:el-uua 

1623-1557; - ircea il, Ciobanul, 1%53-15.9; Petru II, 15*9-1468 . -- 
- Alexandru 1, 156S-1.77; Vimiiă .157.; iAihnea II, Turcitul, 
1517-1533; Petru Cercel, 1583-1545; Mihnea II, 1%5-1591: Ilie! . 

"1591; btadu 4991; Ş.efan Surdul, 1691-1523; Alexanarul-cel-kău” 

1592-1593. Mă a DE ? 

“3 Pe atunci. Ardealul și. părţile. dela Tisa erau țară deose-. 

Bită, cu Domni iiaguri.. La Baa, Capitaia de azi a Ungariei, 

_ca şi la Timişoara, eră câte un Pașă turcesc Fratele Împăra-. 

tului nemțesc 'ayeă numai părțile ue jos, spre râurile Sava şi 

“ Drava, şi cele de sus, cu Caşovia. şi bojonul. Numai la 21692 - 

Împăratil a luat Ardealul, iar Banatul la 1718 
- $ Dela bir, pe care noi ne 4nvoisem a-l dă Turcilor, ca să 

nu na cotropească, precum au făcut. cu Grecii,  Sârbii,. Bul-. 

garii şi o parte, din Unguri, cari n'au mai arut Împărați, Crai 

sri Domai, aici biserică cu turnuri, ' -. 
pi 

pa
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“Şi începură a ţipă creştinii de nevoia Turcilor, 
încât însuşi Mihai-Vodă cu toţi boierii. se In- 
chisese de răul Turcilor; şi multă vreme cre- 

-- Ştinii ziceau doar se 'vor potoli Turcii. de a- 
supră-li. lar ei mai mult rău făcea”, că ince- 
puse a călcare țara şi 'legea creştinilor, 

„.„.. Se strânse toţi ;boiarii, "mari .şi mici, din - 
„> “toată țara, şi se svâtuiră “cum vor îace să -. 
 Hzbăvească Dumnezeu ţara din” mânile păgâ-. 
_nilor, Şi, dacă văzură „ca într'alt. chip nu se 

Vor pute! izbăvi, deci ei zisera: numai cu 
„ “bărbăţia, să-râ dice sabia asupra: vrăjmașilor. 

Decii socoti Mihai-Voda cum ar aveă aju- 
“tor și dintr'alte: părţi. Decii. trimise pe Radul - 
“Clucearul Buzescul? sol la Bator Jiemon ca - 
să se înțeleagă cu dânsul, şi să-i dea ajutor 
oaste, ca să se poată bate cu. Turcii. Trimi- 
“S-au. şi la Aron- Vodă sot-pe- Stroe Stolnicul : 
Buzescul,. ca -să-i fie. întrajutor. . a 

Şi amândoi fură bucuroşi. “Şi îndată trimise . 
„Aron-Vodă pe-un boiariu al lui, dând jură- 

i = mânt lui Mihai-Voda, ca să se ajute unul cu 
altul. Aşijderea: și Bator Jicmon. Craiul încă “legă jurământ cu Mihai-Voda.ca să fie ne- 
„despărțiți. unii cu alţii, e 
„Deci, când au fost la anul 7103 [1594], No- emvrie 5, trimise Bator Jicmon:'o: seamă de oști, Puindu-li. şi capete: pre Horvat Mihai 
Şi pre Bechiş Iștvan3,- Și veniră la. Mihai- Vodă: „in cetate în Bucureşti, şi” îndata taiară pe toți 

  

Ape | . j 
, U găciune turcești, 7. De - 
„eră Eră Oltean. Mai avea doi, fraţi: Stroe şi Preda; Clucesul . acel boier. care grijiă de hrana Curţii, iar” Stoluic “cel ce 

loschei, case de zi 

'purtă seama „mesei domneşti, . staşi unguri, . Ea
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“Turcii: câți atlară acolo, Înțracel:războiu fi 
sânit Stroe: Buzescul, la mâna stângă: . - 

Dupa 'aceia fară_zăbavă îură “Turcii scoşi 
“afară din țară, şi rămaseră . creştinii. izbaviți . - 
din' gurile lor. Deci, când fi după-războiu a 
treia zi, purcese Mihai-Vodă, cu Munteanii şi 
cu Ungurii, la' Giurgiu.. Şi, ocolind cetatea 
Giurgiului, începură a o bate cu tunurile câ-. 
tăvă vreme, Şi; vazând Mihai- Vodă că nu 
_poaţe să o' dobândească, căci că veniă Tur- 
cilor ajuitoriu-arme şi bucate dela-cetatea dela 

_“ Ruşi %, năpustitu-o-au, şi iarăşi s'au întors în 
„ Scaun în. București, E a 

-. lar Sultan Murat [al II-lea], Împăratul tur- . - 
_cesc, -dacă „au prins de veste, numai! decât. 

“au trimis pre Mustafâ-Pașa Vizirul $, cu mul- 
țime de Turci,. şi. cu un Domn anume Bog- - 
dan-Vodă, fiiul lancului-Vodat, ca să. scoaţă . 
“pre Mihai-Voda “de aci din ţară, ci să pute. 
'pre Bogdan:Vodă, Domn. - 5 

„+ Şi veniră Turcii la Dunăre, la cetaţea den 

"Ruși, iar Mihai-Vodă, dacă prinse de veste, 
“el incă grăbi “de-şi strânse oşiile, şi purcese 

asupra Dunarii; Ghenarie 8: zile [1595]; şi 
- -purcese la sat lă Pietre. Şi, gatindu-se ca să 
“treacă Dunărea, ca să, se lovească.cu Mus-. | 
tafă-Paşa,- veni veste cum au întrat:Hanul cu - 

„ Tatarii * în ţară şi au început a robi şi a prădă. . 

2 Au lăsat:o. . a | 
„* “al doilea după Sultan, N a i - 

__4 tancu-Vodă fusese. copilul din “flori al lui Petru-Vodă, 

“Rareş! cu o Sasoaică din Brașov. Fusese -Domn în Moldova - 

- şi-l 'tâiaserâ Leşii; dupa, ce; fiind.scos din Domnie de Turci, 

_- fugise “la ei, ca la nişte creştini. . PR 

__& Tatarii stăteau la Crimeia, iar alţii se aciuară în Basa- 
__.rabia-de-jos, pe la Chilia, Ismail ori Smil, şi Cetatea-Albă, 

1 Rusciniciil bulgărasc de azi. Giurgiul eră: de- mit turcâsc. ! 

a, 
9 

.-
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“Yar Mihai- Vodă foarte se îngrijă tare, şi numai 
decât se învârteji îndarât cu toate oştile, și 
puse tabara: la:șat la -Hulubești. Şi trimise 
-străji-asupra “Tatarilor, pre.Radu Buzescu cu 

- fraţii! lui :. Preda Postelnicul. .şi “Stroe Stoini- 
- cul” şi “Radu: Calomfirescul, - cu: o seamă -de 
oști alese... ., | 
+ Deci, când au. fost la -Ghenarie 4, ei se în- 

 “tâmpinarăâ -cu Tatarii la sat la Putineiu, și Îură 
biruiţi Tatarii de B .zeşti, perind.Tatari mulți, . 
şi vii-:prinzând încă mulți. lar Hanul, dacă 
prinse':de veste, el încă trimise: pre un nepot - 

„al lui, cu muilpme de Tatari, şi veniră până: 
“la. sat la Srăneşti.:lar Buzeştii încă păziră, 
Şi le ieşiră întru: întâmpinare, şi se loviră la 
“faţa, ia Ghenarie. 16, şi fura biruiţi. acei Ta-: 

+ tari. Atuncea. au -perit şi nepotul Hanului, cu 
mulţime de.'Tatari. lar Hanul s'au tust tăbărât . 

„. la Şerpăteşti! inipieuna cu Mustafă şi cu Bog- 
Si dan- Vuda.: iar Auhai- Vodă, dacă prinse veste 

despre”. dânşii, numai de cât trimise: 'oşti 
„ asupra tor, cu Banul Manta, şi, noaptea, fară 

de veste-i lovi, de i au tăiat si i-au gonit pâ- 
n. i-au “trecut Durărea. -- a 

Mihai- Voda înca purcesese cu toate gloa- 
„tele lui, pogorându-se în: jos. până la Şerpă- - 
„teşti. lar. Hanul,” înțelegând, nu-l aşteptă, ci se : 
„despării de Mustaiă:Pașa şi de Bogdan- Vodă, 

ŞI fugiră. lar Pașa ramase la cetatea dela Ruși, 
„a sa se .mai bata cu Mihai: Voda: - , 
„„ Iar. Mihai- Vodă” purcease cu oştile asupra 
lor, şi trecură Dunărea pre ghiața pre la Ma- 
COD, ŞI Pripiră de. se loviră unii cu -alții, la 
au ceru 20 Și fura biruiţi Turcii, Atunicea Au perit şi Mustaiă-Paşa, cu mulțime de Turci. 

N , | N
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“Bogdan. Voda i încă de abiă « au. “scapat, Și ar- 
seră Ruşii şi toată margenea. ţerii lor; Şi se . 
învârtejiră*, cu multă dobânda, la Scaunul lui 

„la Bucureşti. 3 
" Batând Mihai- Voda aceste războaie, trimi e 

= pre Mihalcea Banul 3, de 'arseră' Dârstorul&. 
“lar "Turcii. din Hârsovai încă ieșiră cu oaste 
improtiva Predei Spătariului şi a Radului Co. - 
misului *, şi -păziră -de se loviră cu Turcii. ŞI 

- ură biruiţi “Turcii. Gonindu-i pre toţi, îi tă- » 
“iară foarte rău, şi -aprinseră şi Hârsova. - N 
 Făcându-se -aceste razboaie, iar: Horvat şi. 

_ Bechiş iştian” , căpitanii Ungurilor, avură im-. 
putaciune? cu Mihai-Vodă, lar Mihai- Vodă nu-i 
„suferi, ci-i trimise lă. Bator. Jicmon, Craiui. Şi + 
Bator Jicmon îi trimise alți căpitani, pe Chir- 

- albert $, lar. Mihai-Vodaă îi trimise. cu Banul 
„Manta la cetatea Brailei?. Şi, acolo, tocmind 
oștile, începură a bate cetatea tare; şi O spar- 
sera până 'n pământ; şi mulți. Turci periră. - 

| Făcându-s€ aceste războaie, şi nevoindu- se 
“Mihai-Vodă . foarte. tare pentru creştini, ar 
Bator jicmon, Craiul unguresc, socotise că nu 

_va mai aveă Mihai-Vodă nicio nevoie de Turci, 
“ci: făcu svat cu toţi: Voivozii Ardealului, cum. . 
sa scază.. „pre Mihai- Vodă de spre ““Tara- Ro- 

--+ Intoarssră, ” 
. Care aveă Bănia Crdiovei şi ostile Oitulni, 

"3 Silistea. 
* Acum Orăşelul este în Dobrogea, luată de noi fa războiul 7. 

din 1877, | 
3 Comisul aveă grija cailor domneşti. 

.* Bechez eră Român de Beam,, dar ungurit, aderă lepădat 

se neam şi lege. , 
|? Pară, 

+ 2 Albert Chirali, “Kirâty, 
Care eră tot a Turcilor. 

19
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. Da o . . . 
“ mânească, să fie mai mic şi ascultător de.po- 

“ runcile: jui, şi -să-i oprească țara, cu tot ve- 
”- nitul ei. lar Mihai-Vodă, deacă prinse de veâste, : 

gel nu se pută suferi, ci trimise la Bator Jic-+ 
mon. boiari bătrâni, sveatnici, anume: Eftimie 
Mitropolitul, cu. amândoi episcopii, şi pe Mi- 

„rea Vornicul și- Isay -Logofătul şi Dumitru 
Vornicul: şi Radu Buzescul, și alţi mulți boiari 
de țară, cur Mihai-Voda 'să fie ascultător de 
Bator Jicmon, iar de ţară să m'âibă scâteare, 
ci-să. şi-o ţie deplin, şi să se ajute unii 'cu 
alţii; ciuh le-au fost jurământul d'intâiu: Din 

„ivaceşti.: boiari ce-i trimesease Mihai-Voaă 
„pentru tocmeală, învrăjbitoriul:- Diăvolul um- 

lase în mijlocul lor de se apucară unii ca 
„aceia mai mult să facă vrajba decât pace, 

„"Cunr să scază pre Mihai-Vodă din ţară. jar 
„ceilalți poiari, ce se nevoiă să slujească Domnu! 

„- Său în' dreptate, de” nepriateni - fură, biruiţi! 
"ŞI scăzură pre Mihai-Vodă de spre Domnia 
„ feri: şi de spre venitul ei, numai să fie tocma 

ct: căpitanii lui 1. Și alease Bator Jicinon doispre 
zece boiari juraţi munteani, punându-i iispzav- 
niCI * preste. tot venitul ţerii, — şi sa fie supt 
porunca lui, e | _in vremea: aceaia, fiind Aron-Vodă Domn. Moldovei, trimisu-i-au Bator Jicmon. oști, aju-: 

” toriu, şi căpitan preste ei : Borcea Andreiaş?. - 
ŞI, nevoindu-se Aron-Vodă pentru creştini tare, 
tăiară Turci mulţi, ca să cobândească 'cinste. ' 
iar el căzu la mare pacoste şi năpaste, pentru 
multe pâri mincinoase, Că trimise Bator Jicmon 

, pdecă de o Potrivă cu ei, tără drept. de Damn adevărat 

„9 Tot. Român“ungurit şi acesta, .: 
N
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„de-l legară cu Doamna sa, şi- i luară toată avea- 
- rea, scoțându- l din țară cumare ruşine, [şi] bă- 
| gându- | în temniţa Vinţilor?, tăindu-i boiarii şi 

toate capetele, la Aprilie 23, an. 7103 [1595). Şi 
puseră::Domn în locul lui pe Răzvan, care eră 

„Agă la Aron-Vodă, şi-i schimbară - numele: 
“Ştefan-Vodă?, Iară. 'Mihai- Vodă, deacă prinse | 
„de vesate, foarte. se întristă. 

-- Pe acea.vreame muri şi Sultan Murat, şi. - 
1uă Împărăţia Sultan Mehmet [al III-lea). Şi, .. 

" deacă statii el' Împărat, nu puti răbdă atâta 
ruşine, ci alease pre Sinan-Paşa [Vizirul], cu 
mulțime de Turci, trimițându-i asupra iui Mi- 
hai-Vodă. Cari, viind până la Ruşi?, fâcură 
-pod preste Dunăre, a: 

- Mihai-Vodaă, deâcă înțelease de aceasta, el. 
“încă își strânse oştile, ca să iasă improtiva 
vrăjmașilor. Trimise şi la Ștefan-Vodă ca să-i 
vie cu oşti ajutoriu; şi îndată purcese gata. . 
lar Bator Jicmon trimese la Rudolful,. Împa- 
ratul creştinesc, ca să-i deă pre soră-saf, să-i 

- „fie Crăiasâ; trimise și la Mihai-Voda, ca să 
vie, să fie şi el la nunta, că nu știă de Turci 
câ vin asupra Țerii- Munteneşti. | lar Mihai- 

: Voda, văzând atâţia vrajmaşi că vin asupra 
| creștinilor, trimis-au la Bator Jicmon pe Stroe 
Buzescul şi Radul Calomfirescul, cu “daruri 
scumpe de nuntă, şi spuseră şi această veaste, 
cum Turcii, cu toata. putearea impărateasca, 

1 Din Ardeal. Acuma cetatea e dărâmată, ; - 

2 Aşă obişnuiă cine ajungcă. Domn, de-şi schimba 1 mele 

după al Domnilor celor mari de pe vremnri; acesta “şi 1 zis 
"Ştelan după Ştefan-cel- Mare. 

3 Rusciuc. 
__+ Nu-i eră soră, ci vară.
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au. sosit la: Dunăre şi au făcut pod să treacă -. 
"asupra creştinilor. Atuncea Bator degrabă tri- . 
„mise în toată ara lui de-şi strânse toate oş- - 
„tile, şi trimise şi la Împăratul creştinesc de-i 

„__ deade o'seamă de oști ajutoriu. lară, până “ 
„Nr. a veni ajutorul dela Bato:, Turcii trecură 

„ Dunărea, şi. -începură a robi şi. a pradă, și 
puseră tabăra la sat.la Calugăreani. - 
“Iar MihaiVodă, deacă văzii că -i se zâbo-. - 

» veaşte ajutoriul, el îşi strânse oaste câtă avi, - 
şi pripl de se loviră cu Turcii de fața, în apa 
Neajlovului,: în, vadul Călugăreanilor..Și fi raz- 
boiu foarte niare, la Avgust-13, de dimineaţă 
Până. 'n. seară, şi mult sânge se varsă, cât şi 
apa -eră amestecată cu sânge, 

„Atunci Sinân-Paşa, vazândă că nu-i sporeaşte, 
„ inturnatu-Sau “cu rușine. Decii, el strânse toţi 
„Pașii şi “toate capeteniile oștilor, şi făcură'na. „ Yală mare asupra lui, Mihai-Vodă, ca să iz- » » bândească într'un chip, şi luară câteva tunuri. | „Atuncea „Mihaiu-Vodă, văzând atâta hârbo- : „+ „He „mare, el încă-şi strânse toți boiării și toți căpitanii,. şi ieşiră: întru întâmpinârea. lor de 
aţă. Şi aci şi Mihai-Vodăscu mâna ui taie pre Caraiman-Paşa:?, Şi înfrânseră: pe Turci - inapoi. lară boiarii și căpitanii pre capete: nă- văliră asupra Turcilor, de-i 'taiă: şi-i înecă în' . 
na Deci, Cu câtă fală vetiiă Sinan-Paşa la. - 

a: 14200iu, mai cu multă ruşine.se întoarse, Și luă Mihai-Voda toate tunurile! înapoi, &i - multe steaguri turceşti, 
lar, când îu preste noapte, Mihai-Vodă fct 

- - Asprime? i i au E | „Paşa Caramaniei, din Asia Mică!” . . 

  

„t



149 * 

_Svat cu toţi boierii, cum ajutoriul nu mai vine 
“dela Bator, și, fiind Mihai-Vodă cu puţineă 
oaste, nu vor puteă stă impotriva Turcilor, că. 

"..eră foarte mulţi; ci socotiră cum vor face să 
„se.poată luptă cu atâţia vrăjmași. Ci se. dea-. 
"„deră înapoi: pre apa Dâmboviţii în sus, la sat, : 
la Stoieneşti?, așteptând de la Bator sa Ii vie 
ajutoriul:, lar - Turcii,. înțelegând de aceasta, 
"se ridicară cu toţii de: veniră la Bucureşti, Şi: 
făcură' acolo -cetate?, şi ajunseră: şi pân în 
“Târgovişte şi acolo încă.făcură cetate, şi cu- . 
prinsera toată Țara Muntenească. a: 

Atuncea leremia-Vodă Moviia el, înțele- 
gând de Ştefan-Voaă, cum. Sau sculat cu . 
„toate oștile, să vie ajutoriu lui Mihai-Vodă, 
el încă au: veşit cu oasie leşească de au în- 
trat în lași, să fie Domn Moldovei.. lar Şte- 
fan-Vodă . trecii. muntele. cu toată oasteaf lui, 
și merse de se împreună cu Bator, că purce- 
sease şi el să vie să se .impreune.cu Mihai- 

„Vodă. Și câteși trei Domnii se împreunară, la 
-- Qctomvrie 6, anul 7104 [1595], şi purceaseta 

„toți asupra Turcilor. lar ei, văzând că li vin 
atâtea oşti asupră-ii, ei nu aşteptară, ci toţi 
de' pretutindenea deaderă dosul a fugi. Şi a- 
leaseră pre Ali-Paşa, cu o seamă: de oști, ca. 

“să păzească cetatea Târgoviştii 4, iară: Sinan- 
Paşa cu oștile + veni. la Bucureşti. 'ară Bator, 

i Sue n minte: 
2 La Radu Vodă. . . 

„3 Eră un boler de! ţară, cvlâvios, dar moate. A dușmănit 
„ într'una pe Mihai, ca unul ce ţineă cu Loşii. Aşă a pătimit. 
neamul nostru cu dihonia dintre Domni şi dintre cei mari, şi 

duşfnanii: noştri au tot sporit, având coadă de topor tot dintre 
ai, noştri. , 

N 
.
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"şi Mihai-Vodă, şi Ştefan-Vodă, cu toate.0 -. . 
tile, veniră de ocoliră cetatea din Târgovişte! 

„şi îndată fu aprinsă. Turcii, câţi îură acolo, 
"toţi periră. lară pre Ali-Pașa îl prinseră viu, 
şi-l trimiseră în temnița Clușului?. După aceia. . 

“ purceaseră, după Sinan-Pașa, pân -ajunseră 
la cetatea Giurgiului. Şi îndată stricară po- 
dul: tăind. mulţime de “Turci, îi înecară în Du- 

„năre. Şi. sparseră şi cetatea, fiind mare perire 
în Turci, De abiă au scăpat Sinan-Paşa cu 
“puţineă oaste ; și cu multă ruşine fură scoşi - 
din țară. Şi scoaseră delia . mânile 'lor'robi 
mulți, fără. număr: Și. de.acolo se întoarseră 
cu veselie. şi. cu: multă dobândă, şi toţi creş-. 

- tinii deaderă hâr ia. Dumnezeu. - | 
Atuncea.. Batori Jicmon, deacă vaăzi pre Mi- “ 

„hai-Vodă cu atâta: vitejie şi .cu atâta înţelep- 
ciune, „slobozit-ait" Ţara-Românească, cu tot 
venitul ei, ca să fie iar pre seama lui Mihai- 
Vodă. Şi se :înturnară cineşi: ia: ţara lui. 

„„. Pe vreamea ce purcease Bator [în] ajutoriu 
lui Mihai-Voaa, de bătură pre Turci în Ţara- 

- Muntenească, au fost: trimis Craiul: o seamă . 
“de oști. la Lipova și la lanova?, şi la multe | 

„Cetăți den pregiuirul lor, şi mult rău .făcură * 
Turcilor, . NR a ae 

* a 

În; vreamea aceaia rădicatu-s'au 'și Hanu cu . 
„mulțime de Tatari, ca :să vie “asupra Țerii- 
 Muntenești. Și, viind. pren "Țara Moldovei, iar . 
leremia-Vodă, cu Moldovenii şi cu Leașii, pri-" 

  

fe v.. . 1 ..., A Ă ” Ă ” 
i 7 

i . ” 
- cumcăre eră încă “Scaun de Domnie, mai vechiu decât Bu- 
„2 Acolo stăteă adese Crhiul“ ardeleni i esc. : ME „9 Adecă Inăul. Cetăţii acestea Sunt în Banat, 7 

V.
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piră de -li ieşiră Inainte la' Țuţora !, şi făcură 
acolo şanţ mare, Şi se pătură acolo irei zile, 
şi nu biruiră nici unii, nici alţii. Deacă văzură 
Tatarii că nu pot folosi! nimic, făcură. pace 
uuii Cu alții, şi se întoarse Hanul cu Tatari, .. 
iar în țara lor, şi Leaşii așijderea, iar el [le-. 
remia] încă se aşeză în Scaunu-şi. Atuncea - 

şi Ştefan-Vodă, -dacă prinse de veaste că s'au 

răsipit oștile leremiei-Vodă, el ceri dela Bator 
oști ajutoriu, şt îndată i se deade. Şi purcease 

asupra leremiei-Vodă la Noiemvrie 27, anul a. 
„7105 [1595]. lar leremia-Voda, deacă prinse 

de veaste, el încă-şi strânse oștile, şi trimise 

la starostea dela Cameniţă 2, de-i deade Leşi 

ajutoriu. Şi se. întimpinară unii cu alții la Su- 

"ceavă, şi fu biruit Ştefan- Voda, şi el, fugind, 
fi prins de niște: țerâni, şi îndată-l înțepă ie- 

N . - Aa : 

remia-Vodă; iar: oastea îi peri cu totul. Bator. 

încă, înțelegând de aceasta, fbarte se întristă. 
„Şi, netrecând “multă vreme, . Bator iar îşi 

“strânse toate oştile, şi purcease. asupra. Timi- - 

„şoarei, şi începută a o bate de toate părţile. 

lar Hanul cu "Tatarli încă venise să fie.aţuto- 

riu cetăţii, şi b:odiă întoâtă: vreamea îuriș de - | 
„ loviă “oastea ungurească, lar Bator, deacă văzu 

că mare răzbun 3 de Tatari, el lăsă stiăji să 

păzăască cetatea, şi: purcease asupra. Tatari- 

Jor;. şi se loviră de faţă, e şi fură biruiţi Ta- 

tarii. După aceia, iar se întoarse: Bator ja ce-. | 

tate, - bătându-o. trei săpiămâni; de multe .ori 

facură şi năvalâ, şi nu. putură face izbândă. 

Şi se întoarse Craiul iar la Scaunul lui. 

: Unde s& varsă Jijia în Prut.: i Sa pi t- 

"1 În faţă cu Hotinul. : 
3 Schimbare spre odihuă. -
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„. lar, când fu la, cursul” anilor 7105 [1596], 
--Maiu'6, trimase Mihai-Vodă pe Velicico cu hsi- 

” ducii 1, la Baba?, de o ocoiiră, şi o bătura 
şi 0 aprinseră, şi .multă bunătate și avuţie 

+ dobândiră. Şi, întorcându-se înapoi cu dObân- 
„da, iar Turcii strânseră de toate .părţile și 

„= purceaseră după Velicico, şi-l. ajunseră la un 
loc ce se chiamă Comisul: Şi deaderă războiu. - 
unii. cu- alții, şi îu.biruit.. Velicico, şi periră .. 

„teţi. haiducii ; şi luară” Turcii toată. dobânda 

_ Mihai-Vodaă foarte se. întristă. las? când fi 
„da luiie 16, alease Mihai-Vodă oşti care-eră 

mai de folos, şi li puse cap pre Farcaş.Aga5, 
și-i trimise :la Diiu 4, ca să-l dobândească; 
și itrecură Dunărea pre la. Sdegla. lar Turcii” 

„încă li prinseră” de veaste, mulţime cu totul. 
Și nuieşiră să: se lovească de faţă, ci: se as- 

cunseră: de făcură meşteşug. Ca, mergând! 
„oștile “lui Minai-Vodă făr” de niciun teamet,: 
iar. Turcii îi loviră de iață, şi fară: veaste. 

Şi Îi războiu tare. multă vreame, insă, cea 
E de-apoi, bizuiră Turcii pre oastea. lui Mihai- | 
„Noda; şi câţi fură călări printpinşii, scapară 

câte cevă, însa puţinei, iar pedestraşii petiră -. 
cu totul5. : Ce - . 

„Dupa aceia, Mihai-Voaă, deacă pierdii atâţia 
voinici, el fă scârbit, şi începi a. trimite prin 

es 

* 

  

„ul Ă ri veniăs la Mi a ul creştină- i al vitejiei ju. |. SIA la Mihai de dragul, creştină 
abadag, târg 'mare în Dob Ș Ba 2 "ma Jobrogea noastră, . . luat ASBIe Cara se Zice să fi fost întâiu preot 'de sat şi să îi - 

"Ori Vidin. pere legea și fara, i 
„Asă se pedopsaşte ncorândui : _buie să. fii cu ochii deschişi şi viata, în ta 

7 Mai mult Sârbi, c; taţ TA ârbi, ca 

2 

ţa duşmănului tre- 
Cu, rândurile strânse. - - 

i , . a ; Ei . 

i
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. Sa i a 
. ” 

toate țerile străine. ca să strângă voinici vi- 
" teaji, şi aduse Leaşi şi- Cazaci *, şi-de tot 

fealiul de oameni cârii eră de folos. 5 
„ “ Strângându-şi Mihai-Vodă.. oaste ca să se 

lupte. cu Turcii, iar 'niște nepriateni. porniră. 
„pâră mincinoasă-asupra lui Mihal-Vodă la Bator 

Jicmon Craiul, cum s'au lepădat. Mihai-Voda 
“si Sau' împrietenit cu Turcii. Bator Jicmon - 

- facu svăt cu toți Voevozii Ardealului, ca să - 

afie de dreptatea lui -Mihai-Vodă. lar Mihai- .. 

“Vodă, deacă-l chemară, el se temii de înşe- 
jâciune şi de -pâri mincinoase, şi purcease Mi- 

.hai-Vodă să se împreune. cu Bator 'Jicmon 

numai cu doi-trei boiazi anume: Mihalcea, Banui . 

Radul. Buzescu şi alți boiari. lar Bator Jicmon, 

dacă "vază cum vine Mihai-Vodă bucuros 'la 

împreunare, €l încă. trimise :Postelnicul-cel- 
- Mare, Sienea Poncraţ?, cu mulți Neamțţi și cu . - 

- 40'de cutii 5, şi cu multă cinste, înaintea lui 

„“Mihai-Voda. Şi descălecară în cetate la Beli- 

grad 4, şi se împreunară cu mare cinste, De- 

-chemvrie '9, anul 7106 [1596]. Şi îură împre- 

- ună “zece „zile, şi multă cinste ,petrecură, "Şi 

- mai mare credință legară, şi-şi întocmiră toate 

luczurile.- Şi se: înturnă Mihai-Vodă cu. mare 

bucurie 'la Scaunu-și &, lar Bator Jicmon pur- 
cease la” Împăratul” creştin, şi. trimise şi Mi- - 

N.
 

1 Oamenii aceştia trăiau.la apa Niprului, în Rusia, prin os- 

_troave, Erau o strânsură de toate neamurile, şi se hrăgiau 

numai din prada Turcilor șia Tatarilor. ȘI prin Moldova ve-.. E 

- iau, cum am văzut, să aducă Domni noi, tineri şi viteji ca 

 dânsti, împotriva: Domnilor netrebnici, puşi d6 Turci. 
2 Pangratie Senyei.. -. | po 

'3 Trăsuri. mari, nemţeşti. N Se | 

-3 Alba-lulja. :.. „o NI . 

3 Atunci incepi: Mihai să facă la Bălgrad. în cetate, mănăs- 

” tire românească şi pe urmă puse: acolo şi Vlădică; pe loan.t 

.. .. N ,
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îi preună; pentru tocmelile ţerilor. : - - 
hai pre Banul Mihalcea, cu. Bator Jiemon îm- 

Şezând, Mihai-Vodă cu toţi boiarii la Scaun, 
veni veaste 'cum Sultan Mehmed s'au scornit 
din Scaunu-şi din: Țarigrad, cu tot răsăritul 

„îi cu toată puterea lui, cu “Turcii și cu Ta- 
„tarii, şi purcease să se bată cu Împăratul 

- creştinesc. Rudoliul. Și descălacară la cetatea 
Egherul [sau Agria], şi începiiră a bate cetatea. 
de trei părți. lar Împăratul creştin, deacă prinse 

„de veste, el îşi strânse oștiie, şi le trimiss cu 
” îrate-său, Maximian, asupra. Turcilor. Şi 'sări 
însuși Bator Jicmon : Craiul, de capul lui,. cu 
toate oştile, şi -se împreunară cu Maximian, 

-“ ŞI Purcease asupra vrăjmaşilor.. N 
„“ Iar Sultan Mehmet, Împăratul Turtilor, după 

„te băti cetatea Egherul, veni-i veste cum îl 
.- impresoară Maximian și cu Bator Jicmon Cra- 

iul, şi cu toate oștile,. lar Sultan Mehmet ia: 
să-şi oamenii in. cetate, şiel, cu toate oştile, 
purcease la Cârsteşii*, și se loviră de faţa 

„uniii cu alții, și fă-războiu mare şi tare, în. 
cinci zile şi în cinci nopii.. Şi fi vărsare de: 
sânge multă întramândoua părțile. Insă mai 

„ periă: Tusii;. şi deaderă Turcii dosul a fugire, până i€şiră din tabără, şi, din corturi, şi din 
toată mahia 2 -lor. Şi vrea îi fost dobânda şi - izbânda. creştinilor, iar creștinii nu se ştinsă 
Ccumpătă, ci se deadesă. a jâhui. Deci, pentfu lacomia „avuţiei, €i îşi puseră. toți captele, .. «cum şerie şi la! Svânia Scriptură veache, că: „lăcomia. este rădăcina. tuturor, răutăților. O, 

  

, Keresztes, în Ungaria, _-. > Marfa, vitele, buciul, ?. pp
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amar mare! Că, văzând Turcii atâta netoc- 

meală întru creştini, pentru lăcomia lor, curând - 
se întoarseră procleţii: de Turci asupra lor; şi 

atâta fii moarte mare întru creștini, cât îi voia 
lui Dumnezeu. lar Maximian, cu câţiscăpă, else - 
întoarse la scaunul lui ; iar Bator Jicmon Craiui, 

[cu] câți âu scăpat cu el, iar s'au întors la Scau- 

nu-şi, la Beligrad. Şi rămaseră Turcii cu... 
-atâta bucurie, .. . 

Decii Turcii începură ase semeţi şi înce- 
pură a ieşi în Ţara-Muntenească, „pe marge- 

nea Durării, și prinseră Turcii a prădă şi a: 

robi ţara. Decii Mihai-Vodă încă strânse 0$-. 

“file şi purcease asupra Necopoiei. ȘI, mergând 

Mihai-Vodă prin ţară, întâlni o seamă de Turci , 

pre apa “Teieormanului, robind şi stricând țara. . 
Deci, îi prinserâ preitoţi vii, până sosi şi Ni 

„hai-Voda în vad la Necopole. -Şi ocolira ce-, 

tatea Turnul, şi-l 'bătură, și-l arseră. Deci, 

grijindu-se Mihai-Vodă să treacă la Necopoie, - 

veni-i.veaste den sus . cum Sultan Mehmet, 

" Împăratul turcesc, au biruit pre Maximisn şi | 
pre” Bator: Jismon Craiui,. Decii, Mihai-Vodă 

se întristă,. şi! începu a face pace cu Turcii 

şi cu sangiacul Necopoiei.. Şi fu Mihai-Vodă - 

în loc “cinci. zile, şi legară pace, şi se, dăruiră 

“cu daruri scumpe. Şi fură aceastea ' toate ja 

" Octomviie .6, anul 1107-[1596). op 

Pe aceă vreame Bator Jicmon Craiu! supă- 
rase-ise cu oștile, bătându-se cu Turcii, şi-şi 

- închină ţara Împăratului creștinesc, cum să-i 

poarte grija. -Şi Îmfaratul. trimise doi comi- 

+ Cu stegarul adecă, ceia ce niseamnă : purtătorul de steag, 

cârmuitorul: -.-) i - 7 .
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sari, anume Suhai, un episcop, şi pre Iştvanii 
şi jurară ţara şi toți: domnii Ardealului, cum , 
a le pre Mani Înipăratului. Și prinseră pre 
Iojica?, Cancețlajriul. lui Bator Jicmon, şi-l tri- | 

„. miseră în cetate la Sătmar, şi acolo-i tăiară 
„capul. lar . Bator Jicmon, el îşi năpusii Cra- 
iasa “în lot, şi. se:duse în 'Sus, la Împăratul 
creştin. lar Împăratul îi deade o cetate, auume 

_Opolia”. Aceasta se „adeveră cum își! deade 
e o'.cetate, | Eu a o 

pr acea vreame,: iarăși . trimise. Sultan _. 
Mehmet un: Paşă, anume Mehmet-Paşa Vezir- 
Azemul 5, cu mulțime de Turci şi Tătari fară . 
nnmăr, asupra creștiilor, şi descălicara în 
cetatea. Oradiei 4. Decii unii bătea 'eetatea, iar 
alții prădă țara. Însa. Bator Jicmon, după 
ce-şi năpusti țara întâiu, apoi “mult se căi. 
Însă năpusti cetatea Opoliei, şi, noaptea, fugi - „den cetate, și veni iar la Scaun, la Ardaal.: 
ŞI, în ce- ceas sosi, i:se inchinâră toţi Domnii 

„„ŞI Voivozii, şi toată țara Ardealului, şi prin- 

.. 

„ deade trei. mii cinci s 
“cap pre Aga Leca. . 

8 Vizirul-cel-Mare,. . 

i incios, fiindcă, oricui, dar tot 

seră pre acei' comisari. împărătești, de-i .le- 
„gară. Şi trimise la Mihai- Voda pentru „cea 
prietenie şi credință. d'intâiu, ca să fie iar unul cu altul. Şi trimise la Mihai-Voda sâ-i -.. deă 'ajutoriu, sa. se apere de vrăjmaș i. 

ute.-de voinici, şi li puse 

Pre acea-vreame eră un Paşă, Hadâm-Paşa,: 
' Tot Român:'de cei vânduți Ungurilor pentru bani şi cinste. * In Silesia, . . LL iii aiini | 

„» Pe Crişuri., i i E Ungurii erai bucuroşi de Sigismund, un prost. şi un nepu- - neamul lor. eră, şi nu străin. 

.-
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'Ibre “care-l. trlmisease Imparati turcest să fie 
Paşă la margene, la Diiu4..El încă avusease 
împutăciune cu Mihai-Voda, ci trimisease la 

„Mehmet-Paşa den Dârstor?, ca -să ' meargă - 
cu oşti să: apuce Scaunul. “lui Mihai-Vodă. .. | 
Decii el de grab strânsease . oştile, şi feşise. .. , 
să se lovească. lar Mihai-Vodă încă trimi-. 
sease- oşri cu "Dumitru . Vornicul, împotriva... 
lui :. Mehmet- -Paşa,: de-i bătură Şi-i 'goniră," 

„ mându-li. şi două steaguri, -de le- -au. dus la 
| Mihai- Vodă în Caracal? . 

"Şi foarte se îmbărbată (Mihai vodă ) şi-şi - 
strânse toate oștile: în grab, de purcease şi. - 

el asupra lui Hadâm-Pașa. Şi, trecu Mihai- - 
“Vodă Dunărea, cu toată gloata, pre den sus 
de Necopoie, și se loviră de faţă cu Hadâm- . 
Paşa. Şi fură 'biruiţi Turcii, şi: “periră mulţi, 

| uându- Ji şi toate tunurile, -și. toată tabăra. 
ŞI, cupă ce bătură pre”Turci, iar Mihai-" 

| Voda: se apucă .şi de cetatea . " Necopoiei și 
începură a 0 bate cu tunurile. - 2 Sa 
Însă, când în Septemvrie 10. [1598] Sam: i 
bată, “taci Mihai-Voda năvală foarte mare, şi . 
O: bătură multă vreame, şi nu putură intră 

- în cetate, că, .spăigeă ziua, iar. Turcii” zidiă. 
noaptea. 'Decii şezii .Mihai-Vodă în loc 'trei 

„zile, şi tot. plenuiă + Țara Turcească, şi după 
- aceaiă el purcease, cu toate oștile; în Sus cătră 
Diiu,. tot prădând, den Dunăre, pân în munți,. - 
până. sosi împotriva Diiului. lar sangeacul de . 

: ” Adcă 1a Vidin. i | , Ă 
2 Adecă la Silistra. - - : 

* Atunci, cu tabăra iui Minal, a inceput a se face târg în 

sațul Caracăiului, . E 
„4 Adecă: făceă pian, iăfuiă. 

PE
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acolo încă. trimise “degrabă. de strânse toţi 
„“Fureii. den Ţinutul Diiului,- şi trimease şi la 
„:beiul1 dela Baia?, de v&niră 'cu' oşti întra- 
jutoriu, ieşind. întru întâmpinarea lui Mihai- 
Vodă-în șesul Diiului. Şi îi razboiu tare multă 

„ Vreame: cea de apoi, îură biruiţi Turcii de 
„. Mihai- Vodă, şi: multă peire se făcu Turcilor, 
„cât puţini scăpară în cetate, iar alţii fură tăiaţi, 

alții goniţi şi răsipiţi. a 

„Să spunem de 'Mihai-Vodă ce i se întâmplă 
” întracest războiu. Gonind Turcii şi răsipindu-i 
„în toate părțile, iar Turcii însă, o ceată, deacă 
„Văzură peirea, ci se întoarseră cu mare hâr- 

- borie asupra lui Mihai-Vodă. Şi, atuncea se 
alease unul den. Turci, cu sulița, şi o îm- 

„ Poncişă asupra pânteceiui lui: Mihai-Vodă, și 
„0 înfipse în- pântece. Iar. Mihai- Vodă, deacă 
„Vazu că:piare, ei apucă sulița cu amândoauă 
mânile, de fier şi căută: în toâte-părțile ca să-i 
vie cineva den boiari ajutoriu, :să-l izbăvească 
den. peire: Şi alţii mai aproape nu se saflară, 

„făr doi boieri, anume: Preda Buzesciil şi cu îrate-său. Stroe Stolnicul. Ei grăbiră și tăiară Capul Turcului: şi pre cealelalte soții ale lui, -, Mizbăviră pe Mihai-Vodă-din mâinile Turcilor. 
Și multa „.bărbăţie arătară . Buzeştții: înaintea 

„dul Mihai-Voda, ca se 'luptară cu vrăjmaşii, 
„ŞI izbâviră pre. Domnul lor de. peire, - * După ce bătură acest razboiu, șezi Mihai- 
Vodă. supt “cetate zece . zile deplin, arzând 
;mpregiur toată margenea erii Turceşti.” Şi iar se întoarse Mihai- Vodă; cu -toate oștile și 

  

t : Domnul poruncito Lo ” 
, U orui. i ii * Localitate ec nu se poate botări.:. „.. 

A , 

=
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eu toată dobânda, ca să treacă Dunărea pre 
la: Rușavat. Însă, când fură: oștile jumătate - -. 

“trecute, se lăsă” vânt. cu vihor' pre :Dunăre, 
şi atunsea se împărțiră oştile, și rămaseră 

| jumătate, așteptând zece zile pân. se potoli. : 
vântul. lar oștile au “tot plenuit. şi au ars 
Țara Turcească. Deacii trecură cu toată do- 
bânda, de se adunară la Noiemvrie 5, anul - 

_T7107 [1598]. Şi se: întoarse -Mihai- Voda . în 
Scaun în Târgovişte, cu toți, boiarii.. 

Pre aceaia vreame, Bator Jicmon Craiutiai . | 
întrase în multe gânduri, care nu i-au fost | 
nici de un folos, nici: lui, nici ţerii.: Cum zice. 
că: omul- înțelept. află calea Şi pre unde nau 

"umblat, iar, deacă-şi pierde. mintea, rătăceşte 
- Şi “pre - unde au “umblat, Câ.și Bator Jicmon 
- Craiul: încă nu-i ajunse cât. întâiu își tnchină 
ţăra la Împăratul nemțeşc, (ci apoi. lăsă-şi ş 
credința ce. tăcuse cu Împaratul, napustind Ri 
„cetatea Opoliei, şi ventriar la Ardeal şi se 
apucă cu Mihai-Vodă de cea prietenie d'intâiu. 

- Apoi.el nici aşă nu se aşeză, şi iar lăsă gând, 
rău, ca 'să se: desparță de Mihai-Vodă şi sa 

închine Ardealul: Turcilor. Ci:altminterea n'au' 
"* avut cum face, pentru cel. jurământ rău şi 

| greu, ce -au facut cu Mihai-Vodă, cum, pân” 
va. fi el. Craiu în Ardeal, Turcii să maibă 

 treabă.. Deci, făci. Bator Jicmon svat hiclean, 

și trimise în Ţara Leşească. la văru-său Bator... . 

Andreiaș? , cum să-vie să 'fie Craiu în locul - 

. lui, şi ei să facă tocmeală cu. Turcii ca să.. | 

înşeale pre Mihair! Vodă. ŞI veni Bator “Andreiaş | 

1 Azi Orşova. 
1- Care, de Și tânăr, eră caranal
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„în cetatea “Mediașului: acolo se împreună cu 
Bator .Jicmon, şi se strânseră toţi . Voivozii 

- si neamişii, jurând toţi. cu “Batoi Andreia , 
" lar Bator .Jicmon 'au ales o cetate: anume Ve: 
ciul“, şi'ei însă purcease de -se duse în Țara 
„Leşească; iar Bator Andreiaş rămasea îi 
Craiu Ardealului, i. 

„. Atuncea leremia-Vodă, Domnul Moldovei, 
„deacăse' așeză. Bator. Andreiaş- de Crăie, iar 

„el trimise. cărți la Bator Andreiaș cum să fie a- 
"mândoi una şi să scoaţă pre Mihai-Voda din 
„mijlocul lor, şi, .de nu va ieşi de voie, ei să 
“râdice” oşti asupra: lui,. să-1. prinză, “să-l deă' 

„ Turcilor. Şi Bator Andreiaș fii Bucuros acelui. 
svat rău, și. trimise. sol “la “ Mihai- Vodă, pre . 
un Heaniș anume Ciomărtan “Tamaş? cum să | 
iasă Mihai-Voda din ţara cu pace, că. apoi 

"va încape în-.mâinile Turcilor. lar Mihai-Vodă, 
ieacă auzi acel ssvat râu și amar, el încă-şi . 
strânse. toți boiarii, şi tăcură .svat foarte: -de iolos, CE 
*Deacă văzi Mihai-Vodă cai se rădică atâta 

rău pre cap, el iîntraită parte nu cugetă, ci trimise la Împăratul nemţesc, 'de unde avea atâta vreame milă. și ajutoriu, și-i spuse toate „câte i se întâmplă pre capul lui. Şi .cerşă Mihai- Vodă “'ajutoriu, cum să iasă împotriva | iui Bator Andieiaş, carele se închinase Tur=. | cilor, lar. Împăratul nemţesc, fi bucuros să-i. - facă de toate pre voia lui. Si 
ntr'aceaia, Mihai-Vodă se veseli, şi degrab 

oate. oștile, şi. purcease 
„ trimise de-şi strânse t 
. la Ardeal asupra lui Bator Andreiaş. Trecând . 

„4 Cetate în Ardeaj,.- e i i Arată să tie şi ol: Român din cei unguriţi. 
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muntele“, descălicară în luncile . Braşovului, şi 
„acolo veniră toţi Braşovenii?, de se închinară . . 

la “Mihai-Vodă, cu daruri scumpe. lar, Mihai- 
„- Vodă, deacă văzii ca i se închină cetaţeanii, - . 
„se veseli, :şi trimise 'la' Radul  Buzescul şi 
„la-Udrea Banul:, să saie şi ei cu toate oștile 
Craiovei şi ale. Jâiului, şi cu ale Meledinţi- 

” lor, să jasă .cu- ele înaintea lui Mihai-Vodă, 
„„cătră luncile Sibiului. lar -Bator. Andreiaş, | 

„ deacă înţelease de Mihai-Voda că au  întrat 
"cu toate oștile în țară în Ardeal,-el;degrab. - 
strânse toate oștile, şi purcease şi el catră : 
Sibiiu, împotriva lui Mihai-Voda, şi făcu şanţ. 
Și răzimă -oastea' lui Bator' Andreiaș de catra 
zidul cetaţii Sibiiului. Iar -oştile lui Mihai- Voda - 
încă-se strânseră toate, .şi toţi boiarii, şi pu- - 

„seră tabara lasat la. Veştim'?. Decii, când. fă. 
la Octomvrie 17 [1599], Miercuri, se arătara.. 
străjile lor, şi se: văzura-oştile unele cu altele. 

„lar, deacă vază Bator Andreiâş cum Mihai- - 
„Vodă este .gata de războiu, el foarte se în- 
grijă tare, şi vrii atuncea să. se svatuiască de” 

„pace. O, nepriceputa minte: omenească, câtă . 
„Vreame îi de, a tocmi ţara, şi a face pace, şi - 
nu Vri, ci vri sătocmească când nu fi nici | de.un folos! Că, trimițând unii la' alţii pentru. 

E 

  

să mu se -prindă de veste, | 
eau, cu sfială, în chei, - care" 
ui, Ei nu aveau drepturile 'ce-. 

ăi : Prin trecătoarea Buzăului, ca „_* Adecă Saşii, Români! stăt 
veniă ca o mahală a Braşovul 
tățenilor, 

- „„* Dintre Băleni, Er Ban Gltenesc,: și toate cele cinci j - deţe de peste Olt ascultau de. are  privinți auă - drepturi domnești utau de el, care, în unele privinţi aveă 
+ Oastea se făcea . : e : judeţe. cea, Râu “erau 

deci judeţe d oseă, pe i leţe Vâlcea, Roanaţul nu erau 
» Din acel sat ardelenesc au a. | 

ar ACE, pornit. Teodosie, care a fost . Mitropolit muntean, şi Sava, care 4 păstorit în Ardeal, . :



pace, iar mai mare viajoa facura; 'ca, deacă _ . 
„şe 'văzură : oștile, ei năvălia” spre svadă, şi 
pace nu. putura, tocmi. Ci se gătiră, şi se: lo- 
viră - unii cu:-alţii, la Octomvrie .18;:]oi. Fii 
“războiu foarte tare, până seara, Şi facură încă 
“a-i învinge Bator. Andreiaş, cu “Ungurii, dar: 
apoi, birui Mihai-Vodă, cu' Munteanii. Şi mult 
sânge se vărsă, şi multe trupuri rămaseră pre 
Câmpii Sibiiului?, | 

| * Bător Andreiaş, 1 deacă văzii. că-i pieriră - 
„Voinicii, şi se sparse oastea, şi fu izbânda lui . 
Mihai- Vodă, . el 'tare începit a. blestemă pre. 
 Ieremja-Voda, căci scorni pre Mihai-Vodă asu= - 

pră-i, de-şi: puse țara şi Crâia. Şi: se. alease 
cu puținei “voinici, şi pleca a fugi, să scape. 

n: Ţara Leșească. . 
. Decii, dobândi Mihai- Vodă Scatinul de Craie, = 

"şi tot. Ardealiul,: „Şi toată . Țara Eârsei, şi toți - 
Săcuii -Decii. şezu -Mihai- Vodă. în - Scaun în 
Beligrad?, Octomvrie-26 [= 22], într'o zi Luni. 
Sa spunem-dar şi-de Bator Andreiaş, ce i 

“sau întâmplat dupa spartul - războiului. E 
Fugind să pribegească, el. îugi pân” în codrii 

Ciucului £, şi.acolo rătăci, şi umblă oarecâ-, 
„tăvă vreame rătăcit și nemâncat, pâna-l birul 

“foamea. Şi nimeri' la niște păcurari, unul'Să- 

CUCU," altul Muntean, şi le spuse cum că el 

“este Bator Andreiaş, Craiul Ardealului, şi cum - 
“i sau întâmplat, € de s' au batut cu , Mihai: Voda 

4 Dân ă'satul: eiimber, şi. azi se vede? movila supt care zac 

morţii or. ul Șe neamuri, căzuţi-la 18 Octombre 1599,- . 

. 2 “Ţara. Bâzsel,: Tara. Oltului șI „Seculmea nu: se țineau de , 

Ardealul cel vechiu, -.. :.: pi 
" Ori Băigrad,.—-:;: po d 

* In Secuime, către Moldova. SS 

5 Ciobani, | a



A a 

“şi l-au scos din ţară, și cum, fugind să scape 
în. Ţara Leşească, el'au rătăcit, şi au îlamânzit, 
lar acei doi păcurari îl duseră la lăcașul lor. 

„de-l ospătară, şi, după ospăț, el se-rugă celor 
„+ păcurari ca să-l povăţuiască. Decii 'se sculă 

pp 

ae Decii dobândi * Mihai-Vodă două: ţeri: Ar- | - dealul. şi Țara-Românească. Şi. în Țara-Mun- 

„cel păcurariu săcuiu- de se făcă a-l povăţuire, 
„ “Şii tăi& capul, şi-l băgă într'o traistă,. şi-l 

.. duse-la Mihai-Vodă, Şi-i spuse de toate: cum. 
au - rătăcit, şi-au. nemerit la .salaşul: lot;"şi, 
după ospăț, sau făcut a-l povăţui, şi-i-au tăiat 

dar mare dela Mihai-Vodă. .. :..: 
. lar. Mihai-Vodă, deacă văză că este capul 

! lui Bator Andreiaş, foarte rău îi pără de moar-. 
„tea lui. Şi degrab trimise unde rămase trupul ” 
„de-l aduseră, şi-i. puseră: câpul-la trup, și-l 
îngropară în Beligrăd, în biserica crâăiască. ŞI-L 

„ petrecură cu multă cinste, cu. toți boiarii, şi ..: 
1. cu neamişii Ardealului. . ..-- 
„> Păcurariul, deacă tăi. capul lui Bator An=- 
„dreiaş şi-l duse la. Mihai-Voda,—cum.spune:” 

i Scriptura, că «Cu ce măsură vei. wăsură, ţi se 
va măsură» —, decii Mihai-Vodă zise de tai& 
capul păcurariului:_ altul așă :să- nu mai facă. 

„xtenească trimise Domn pre: fiiu-său -Nicola= Vodă; şi 'se aşezară Domni . fiiul și tatal în doauă feri, domnind „ei ţerile întru toată „„ Veselia, lar. lui "Mihai-Vodă - veni-isol -dela Împaratul creştinesc Rudoljul, anume Ognut 
hil Mihai$ şi aduseră solii veste 

. . . : - N . 

David și Sec 

  

| : 'Ungnad. ă o 2 Unul eră om de drept, cellalt "ostaş, 

7 

" capul. Că socoti păcurariul că foarte va aveă 

căpităn în Sătmar.
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cum să se-lase Mihai-Vodă de toată -ţara 
Ardealului, să: fie numai pre“ mâna :Împâra- | 
ului, și să -se întoarcă la ţară-şi, să-şi ţie -. - 

" “Ţara-Muntenească,;, lar Mihai-Vodă -încâ facă ;. - 
svat cu toţi boiarii şi: cu neamișii Ardealului, -. .. 

- şi cugetară- să nu deă Ardealul : Împăratului î 
creştinesc:: numai să fie: dajnic Împăratului 
creștin, iar de Domnie să îie tot Mihai-Vodă. . 
Şi acest svat: se -împotrivi, cum-zice: David... 
prorocul,-la cap. 20.-Decii nu putii într'alt | 

„Chip, numai” alease; „doi boiari, “anume. pre 
Mihalcea Banul şi pre Stoica Logofătul,: şi-i 
trimise la Împăratul :nemţesc cu solii, cum | 
să lase Împăratul să-l domnească Mihai-Vodă, 
şi să fie dajnic,. o: o 

„- lar Impăratul nu le deade. niciun răspuns, 
iăr' numai ce-i fusease lui pohta d'intâiu. lar 
Mihai-Vodă iar strânse a:doaua.. Oară “'svat, -. 
şi-i. aduseră aminte cum întâiu; eră ţara oco- 

“Jită de vrăjmăşi, iar acum au' dat Dumnezeu . . 
“de este Domn a doauă feri. Şi-i plecară 
“mintea lui Mihai-Vodă -a nu se plecă celui . 
“mai mare, Şi ziseră că nu va avea nevoie 
de Împăratul, ci-l va; lăsa de” va ţinea: Ar- - 
dealul; Dscii se începură svaturi multe întru 

„toţi: oamenii. lar Mihai-Vodă, deacă văzu că -. - 
nu-i''va fi Ardealul cu-pace, el începi a face . - 
pace cu..carii îi era” lui vrăjmaşi întâiu,. Că - 

“trimise la Sultan Mehmet; Imparatul turcesc, . 
şi' cu. mare :bucurie priimi “pre „Mihai-Vodă, . 
şi degrâb. trimise-i. şi steag. Şi. trimise și 

“la Crâiul Leşes6, pentru. pacea, şi: pentru . 
„tocmeală; ci nu se putură tocmi, ci umblară - 
cu ;cuvinte:deşearte; lar Împăratul Rudolful;- V. 
[cel] nemţesc, deacă văzu pre Mihai- Vodă



„pe 

că. se împacă cu. Turcii, .. şi se. împretenește 
„cu străinii, şi-se “desparte; de. el, foarte. se 

„ îngrijâ şi . socoti cum. că=i-va face. Mihai- 
“Vodă -scădeare de Împărăţie,; deacă. sau 
închinat Turcilor.. Şi socoți,. Împăratul cum 
va face, cu puteare și cu armă, să sară şi - 

„să scoaţă. pre .Mihai- Vodă den. Ardeal. .... 
- Iar. Mihai-Vadă nu-şi mai a.duse aminte de 

: ai ga 

cea de apoi, cum că.nu-şi va lăsă Împăratul 
.. nemțesc. cuvântul.. să stea în deşert, ci-şi 

„ înalță „svatul şi mintea. de om neînţelept. Şi, 
„de pisma. cea de demult:a lerimiei-Vodă, ce 

” „. „se svătuise. cu Bator. Andreiaş, spre răul lui - 
Mihai-Vodă; şi se rădică asupra lerimiei-Vodă 

“ Mihai-Vodă cu oști în Moldova, 
+ Iar Ierimia- Vodă, * deacă- prinse : de veste, 

el trimise :de-şi strânse şi: el: toate oștile. 

„eu oști mari, la: Maiu: 6 [1600]. Și întră: 

Moldovei, şi cu' Leaşii, ca să iasă împotriva... : 
lui 'Mihai-Vodă.. lar, deacă merse lerimia- 

„Vodă împotriva lui Mihai-Vodă, el se întoarse ! 
„de plecă 'spre cetatea Hotinului, fugind leri- 
mia-Vodă de teamerea lui Mibai-Vodă.., 
„ lar oștile lui ajunseră "pre -oştile. lerimiei= 
„Vodă la un'loc anume Jascea?, şi fi acolo. 
„războiu mare. oarecâtăva .vreame,. şi mulți 

_ Moldoveani şi Leași periră. -. SE 
»  „Deacii, Moldoveanii deâderă: dosul a îugi, 

şi Leaşii -aşijderea,. până .se, apropiară de „cetatea Hotinului.  Deacii iar se opriră a dă 
războiu. Mihai-Vodă îi pripi ; ei, deacă: văzură 

„Că vor. peri, toţi câţi  scâpară, :se închiseră 
cu lerimia-Vodă în: cetatea Hotinului. > 

  

> 

Răul Jijia,
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 Mihai- Voda incepi « a bate . cetatea, şi o 
“bătură. trei zile. lar, deacă văzu Mihai-Vodă 
că hu o va;puteă sparge, .puse: “paznici . îm- 
pregiurul cetații, şi se înturnă în Moldova, 
în Scaun, în laşi. lar lerimia-Vodă deacă 

„văză că-l vor. scoate din cetate, el fugi. furiş, - 
“ într'o noapte, cu. toţii : boiarii “ni, şi. fugi în 
“Ţara Leşească. . : . 

lar Mihai- Vodă incepi, a se: scrie şi a: a 
” se mărturisi cuw. că 'este Domn-a trei ţeri. 

“ Atuncea boiarii. şi. bătrânii Moldovei -pohtiră. 
dela” Mihai-Vodă .să la: deă Domn pre. Îi 
“său Nicoala-Vodă.. Şi se jâgădui Mihai-Vodă 
că le va face. pre: voie. Apoi, în urmă, se 
socoti, Mihai- Vodă cumecă este îiiu-său. mic, 
şi nu va pnteă. fi Domn într'o. ţară de mar- 
gine ca “aceaia, — „căci tot se temeă de .. 
“lerimia- Vodă. Sa 

. Deci. Mihai-Voda se lăsă de. acea tocmeala, 
şi tocmi oștile, şi le puse capete mari patru | 
Doiari, anume: Udrea Hatmanul, şi pre. An. 

. drone Vistiarul [Cantacuzino], .şi- pre Sava Ar- 
:maşul, şi. pre Negre Spatariul, ca să ie țara 
Moldovei... lară: Mihai-Vodă se “întoarse + în E 

| Scaun în Beligrad. Sa 

Şi aceiaşi: jeniră: 'olaci dela Rodolful, Îmn- | 
paatul 'nemţesc, : 'cerşind Țara Ardealului, să 

“fie a lui; şi să-și “ție -Mihai-Voda “Țara: -Mol- - 
dovei şi Țara-Românească, că-i: va: ajunge, i 

“lar Mihai-Vodă nu 'se îndură de Ardeal, ci - 
„se siliă să-şi: -tocmească de cătră-. Împaratul, 

ca. să, fie Ardealul. Și "trimise doi boiari, pre
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-.„ Tudosie Logofătul şi pre “Corneş Gaşparf, 
„*. rugându-se Împătatului să-i lase Ardealul, că 

„ l-au dobândit cu-sabiă, : și. să-l sloboază a-. 
supra “Turcilor, să meargă întâiu la: Timişoara, 

» să o'ieă: dela “Turci, şi: să -o ieă-Împaratul, | 
Atuncea 'Mihai: găti pre Marco-Vodă, fiul: | 

lui Petru-Vodă?, şi-l trimise. la--Moldova. să. 
 - fie-Domn, Şi trimise cu dânsul pre,: Preda Bu- * 
„_Zescul. Şi, deacă sosiră. în lași, începură a se 
„veseli. Aa E 
„lar oştile leremiei-Vodă încă au; fost viind 
„la Moldova. Deci, cu' câtă bucurie merseră, 
„cu atâta -ruşine fugiră, şi: năpustiră țara, tri- 

| miţând Mihai-Vodă șoli. în toate părţile, ca 
„„ "să-şi. tocmească lucrul.. Şi, când îi pări că: 

„şi-au tocmit. mai bine,-mai-cu rău-se stricară 
de toate părţile, începându-se svaturi min- 
cinoase şi vicleane, „mai vârtos întru. toţi- Ar- 
deleanii,- spre răul lui, e: 

2 

Ea . 7 „N 

Că nu-l mai  suiferia? “să le fie Domn, -ce: 
trimiselră] la Craiul Leşesc ca .să le-deă pre 

| Bator Jicmon, -să le fie Craiu cum 'li-au fost, 
„şi să deă_ajutoriu și lerimiei- Vodă, 'să ie la 
„Moldova, şi. să.scoaţă bre. Mihai-Voda,- să nu. 

„mai fie în mijlocul lor... ..- Ş 
„Iar Mihai-Vodă nu ştiă nimic 'de aceaste sva- 
turi hicleane; ci se gătiă să-şi strângă oştile 
să meargă Ia -Timişoara;' şi. trimise iar la 

  

a 

, Acesta Româna ardeleân trecut la Unguri. * . ai -2 Pettu, căruia îi ziceau Cercel, pentru că umblă, după modă, cu cercelul în ureche, eră fratele după tată al lui Mihai. Fu- sese Domn trei ani, pierduse Scaunul, stătuse închis .mult timp la Hust în Maramurăş, scăpase, trecuse iar la Constan- nopol, şi acolo fusese ucis de către Turci, cari-i trimiseră „Pielea dusmanilor din. ţară, Eră om-frumos şi cumiate. .. 

x IN A =
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împaratul nemţesc să-i deă ajutoriu şi îndata 
__găti [impăratul] pre Basta Giurgiu, cu 0 seamă | 
„de oști împărătești. Şi purcease ca: să seîn-:: 

- tâmpine--cu “Mihai- Vodă, să, . meargă amândoi re 
“la: Timişoară, .... / 

lar domnii, şi neameșşii, şi toți Voivozi Ar , 
dealului era” strânşi toți la Turda, 'Svătuindu-se . - 
cum Bator Jicmon zaboveşte, iar Basta! vine .: 

' cu oști imparateşti, să fie: prieten: -cu. Mihai- 
„Voda, Ci se 'mira' cum vor îace, cu: meşteşug 
şi cu. înşelăciune, să puie vrajbă- între Mihai- 

. Vodă! şi între Basta! Giurgiu.. Şi ziseră Bastii:., 
«Cum vii tu ajutoriu. lui” Mihai-Voda, - și el 

„este nepriâtin Împăratului, că întâiu nu, vă'să 
-deâ' Ardealul ?2_ Şi alte. multe cuvințe- reale 
„şi hicleane. îi rădicară' asupră, şi” ziseră: < Mai 
bine domnește tu,. iar Mihai-Vodă să'se- ducă .. 
“îi ţară-şi, şi noi. să fim închinaţi Imparatului, | 
cu toată țara». 

Şi învrăjbiră pre. "Basa “ cu, Minăi-Voa, 
Atuncea! se 'veseliră. toți Ardeieanii, “Iar lui 

„. Mihai- Vodă -îi sosiă peire, că nu ştia - nemic .. | 
-de acestea. Însă oarecine “spuse lui .Mihai- - 
Voda, de toate, de câte i'se făceă, şi ce i se 
rădică asupră. Şi întâiu nu crezi, iar. apoi, - 
adeveririd, degrab trimise-de- -şi strânse oștile, 
fiind Basta Giurgiu pâmatuncea tot cu el. Şi. 
grăbi de se'loviră cu oștile ungurești. la un 
„oc ce se “chiamă Mirislâu, Şi nu fu izbânda * 
lui Mihai- Vodă; Septemvrie8, 'anul 7108 [1600]. 

“ÎŞI aşă fu bătut Mihai- Voda de Basta, care 
 ieşise din” ascunzătoarea lui şi ispitise pe 
„ Mihai- Vodă .în' câmp deschis. 

EI: fugi. în 'Ţara- -Românească, unde: află pe. - | 

“Poloni, cari. aduceau ca a Domn nou. - pe fratele De
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| jeremiei Movilă, pe Simion, se. bătii ci ei în 
părţile. Buzăului? 'şi ale. Prahovei, şi fii biruit, 
“De la Argeş: el. treci pe. drumul. Banatului 

“ 

spre Viena, ca să se îndieptațească înaintea 
Împaratului.”. E 

„ Acesta.l împacă atunci cu Basta, şi- -i trimise 
în- „Ardeal. Ei se. întâmpinară”. cu Sigismund | 

„ Bâthory, care-şi luase țara 'îndărăt, la Gotos-. 
lău. Aici Ungurii fură. cu. totul bătuţi şi puşi 
pe fugă, la 24 Iulie 1601]. - 
„De acolo -se rădicară, şi veniră în luncile 
Turdei. Şi .deaderă: mul țamită lui Dumnezeu. 

“Şi, .mearse . Mihai-Voda' la Basta. Giurgiu de 
„se rugă, să-i deă câtăva. oaste ajutoriu că să“ 
„se ducă la Făgăraş, să scoață de. acolo pre” 

. -Doamnă-sa şi pre. fiiu-său Nicoala-Vodă, că 
era”. agolo. închişi de Unguri de câtăvă vreame.. 
lar Basta .Giurgiu, fiind amestecat cu Arde-" 

leanii cu mulţe “svaturi reale şi hicleane şpre _ 
Mihai-Vodă ca să-l omoare; din, „gură i:sefă-. 
gădui săi -deă Neamţi: ajutoriu, iar Basta, fa= . 

„* când meșteșug hiclean, că zise lui Mihai-Voda 
ca să-şi trimiță toate oştile înainte la Rana 

„ mumai să rămâie el cu- Curtea lui, și, trecând 
- „câtevă zile, 'îi- va -dă ajutoriu. ŞI, „dupa cuvân- . . 

- “tul lui cel hiclean, făcu âşă. 
O,. bun prilegiu i îşi făcă Basta! spre pierde- 

„- “rea bunului şi viteazului Mihai- Vodă! Iar, când 
„ta într'o dimineață +, 'văză Mihai-Voda :0astea * 

„ nemțească viiid cătră cortul lui, unii: câlari, 
. alţii pedestri, și socoti Mihai- Voda că aceştia | 

sânt ajutoriu, lui, şi nimica. de dânşii nu se 
temeă, lar ei, procieșii, nu, au fost „ajutoriu, ci 
vrajmâşi, AR 

. 

  

19 August iso; 

1
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Şi, deacă. vazi că sosesc, ieşi Mihai-Vodă 
din cortul său înaintea lor, veasel, -şi le zise:. 
«Bine aţi. venit, voinicilor, viteajilor I». Iar ei 
„se repeziră asupra lui ca nişte. dihănii sălba- E 

tece, cu săbiile scoase.. Ci unul -deade cu su-. . 
' liţa şi-l „lovi drept in inimă, iar altul degrab” . 

îi taiă capul. Și căzi trupul lui cel frumos ca: 
„ Un “copaciu, pentru că nu: ştiuse,- nici se îm- - 
” prilegise - sabia lui cea iute în mâna lui: cea. - 

vitează. * 
Şi-i rămase trupul gol, în. pulbere aruncat. 
Ca așă au lucrat pisma încă din: începutul 
lumii, că pisma au pierdut pre. mulţi bărbaţi Mi 

 îăP de vină, ca şi acesta; Căci eră. ajutoriu 
„creştinilor, şi stă tare, ca un viteaz bun, pentru. ” 
_€i, cât făcuse pre Turci” de tremura” de frica 
lui. lar: diavolul, cel,ce mu'vă binele:neamu= . . - 

- lui creştinesc,. nu l-au lăsat, Ci iată că, cu 
„n mestesuguri lui, au întrat prin “inima; celor 

răi, hicleani, -până-l deaderă şi morţii, Şi ră- 
maseră creștinii, și mai vârtos Țara-Româ- î 

- nească, săraci de dânsul. „i | 
Pentru, aceâsta dar cade-se. să blestemăm. 

“ toți creștinii pre .neariul unguresc, mai vâtros. - 
'căci sânt: oameni: răi şi hicleani încă din fea- . 

iul lor. Aşijderea şi pre Basta Giurgiu, .căci 

au ascultat pre domnii ungurești, de au ucis - D3 
“pre.; Mihai-Vodă, făr” de nicio vină, Unii ca 
acei să fie anaftema!. - - Se 

Adevăr, acel Basta incă şi- au luat plata 
dela Împăratul Rodolful, că l-au belit de viu 

“ [la] foale?. i 
.„ Precum. scrie, că: «Cine sapă groapa altuia 

el cade întrînsa>. | 

“7 Nu e adevărat, Dar a murit sărac şi uitat.
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„PARTEA a IV-a, 

De la Mihai-Viteazul - | 

“Dână la uciderea lui Constantin 
| „Vodă Brâncoveanu. |
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„e Bizuinţile lui Radu:Vodă Şerban aspra a Uagu- N 
“rilor [1603 şi 1611]. -:.A a 

, DueA GHEORGHE ŞINCAI). 

[Diga. 0. cronică ardeleană : Moisi Secheli“, 
dupa ce.au văzut că nimica se va. isprăvi cu | 

Radul- Vodă, așă au trimis înainte pre cei mai, 
- viteazi ai 'săi- împotriva. lui Gheorghie! Raț? să 
"-adecă 5.000 de călăreți, lângă carii mai 'era 
- şi 400 de Tatari, : carii "au descalecat o. mila . 
departe de Braşau... 

În 11 lulie. [1603] pe “Gheorghie Raț cu ai 
ui i-au. spăriat. protivnicii, orbește mergând 

- “asupra lor. Acolo Mârza cel mare, cu 1000 de 
- călăreţi, au dât dosul, şila atâta au. adus pe păr-. 

- teanii împaratului, de ar fi pierdut zoată bătaia, 
„de nu Sar îi tras indărăpt Şi încunjurat cu cară, 
„dintră care, dela prânz! până seara, s'au batut 

“cu protivnicii. a 

Întră .aceaia, au sosit şi Mârza cel: mic cu 
„300. de - calăteţi întru ajutoriu : ostaşilor îm-.. îi 
părăteşti; “ci, târziu, pentru; că se sfârşise 

bătaia. Fiindcă de acea data protivnicii. nimica Da 

„au isprăvit asupra părteanilor împărăteşti, s'au. | 

„ departat de. aceştea o milă de. pamânt, și au 

1 Domn ardeleaa, ridicat, după: plecarea lui: -Sigtsmună' Bâ- E 

„horn. prin răscoală împotriva inipăratului. - i 

„3 Mârza cel mare şi cel mic erau, alți. căpitani. ai lui Miha, 

- . Na 
. N 

d. 
ie
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trimis la Moisi Secheli după ajutoriu. Darăîn. | 
zădar; pentru că nu le-au trimis, aşteptând şi | 
el nou ajutoria. Auzind părteanii împărăteşti |. 

„că au trimis protivnicii după ajutoriu, ei încă 
“sau tras, în 13 Iulie, la trei ceasuri. de di- 
„mineața, la Roşnioi, care. sat-este departe de 
Braşău' o- milă, iară de.Feldioară doao mile, . 
unde s'au. şi tăbărât. Protivnicii au gândit că . 

„ai noştii fug, şi' Sau luat “după dânşii; iară 
„ai noştri sau închis, cu: carele ce avea, şi, 

> bătându-se o zi și o jumătate, au-învins.. | 
” „+ Perit-au, în bătaia aceaia. de spre pattea 

protivniciior 3.000, iar “de spre: partea celor: 
împărătești Sau tăiat și rănit numai ca la. 
trei sute, 
După bataia aceasta, părteanii împărăteşti - 

Sau tras la Terţburg?, și acolo au tăiat ca- 
“petele lui Georghe -Mico?, carele au vândut 

„pe Mihai-Vodă cel viteaz "în anul 1600; tre- . 
“când la Ciachi$, şi lui Mihail Imeci, de. le-au . 
trimis la Radul. Vodă în Valahia, ca_sazi facă. 
inimă şi lui şi ostașilor cârii eia'. îndarăpt: -.. 

»"Întraceaia, Moisi Secheli şi Becteş-Başa, 
„au venit la Braşău cu -10.000 de :ostaşi, -şi, : 

tăbărându-se la moara cea -de hârtie, s'au . 
închis şi el cu -carele ce avea. Avut-au. Moisi 

„Secheli cu sine: tunuri mari'.20 'şi: mai "multe 
tunuri mai șhici; din Braşău încă i-au: dat 

„multe unealte 'de războiu şi ' 2.000 de. dără- . 
-bani$, 'Tătuşi, mare nădeajde .aveă. ca: se va 

T Râşnov... Si , - i ” 
> Bran, ce pi 

? Un căpitan săcuiu,. e 
elan Csădky, fruntaş ungur al fa i eng Si 

* Paşa de Timişoara, ă . si ra „nobilimii ardelene. | 

A
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“putea întâlni -şi -vorbi-cu Radul-Vodă despre 
“pace, pentru că iarăși necurmat îmbla' -po- 
“ştele de Ia unul la altul, şi Radul-Vodă şi tri- 
misease la părteanii împărăteşti pe boiarii Con-: 
stantin şi Dan Logofătul cel mic, să le spună “ 

"cu gura ca să nu se bată cu protivnicii până . 
ce nu va sosi și dânsul. i 

lară Sârbii?, mâniindu-se pentru. vorbele | 
„ acealea, au prins pre acei doi boiari, şi atâta. . 

i-au bătut cu buzduganele, până când au. -. 
“murit din: bătaia aceaia,. Radului- Vodă încă 
i-au trimis cuvânt d'impreună cu ceialalți os- 

„.taşi că ei nu vor ţineă cu Turcii. lară Mă- 
_rirea Sa. şi boiarii vadă ce vor face, numai 
să nu se căiască după aceaia. a 
"Drept aceaia, Radul-Vodă, după vr'o câtevă 
zile, au venit la tabără; dară mai nainte Sta- 
nislav . Craccher?, Gheorghie Raț şi Aloisie 
Radibrad? au vorbit cu: ostaşii câ, venind 

“ Radul-Vodă și: boiarii; să nu 'le arunce cevă 
pentru ceale întâmplate, precum nici le-au 
aruncat. Fiindcă și Radul:Vodă, cât au sosit 
în tabără, aceaia; au poltit dela hodnoşii* ca 
cealea trecute mai mult să.nu-le pomenească. 

Tătuş, Moisi Secheli iarăș au trimis pe Şte- 
fan Halmaji, hodnojul Radului-Vodă, şi pe doi 

oameni din Braşeu, cu cărţi la stăpânul său, - 

ca să. facă pace. Şi 'Radul-Vodă acuma vreă 

să sloboadă solii înapoi, când Cracher au prins .. 

de veaste: și s'au înțeles cu Secuii ca să ceară 

afară de la Radul-Vodă pe Ştefan Halmagi, și, 

_4 Letegii împotriva Domnului. 

: Kracker, agent împărătesc. . | 

3 Şi aceștia aveau rostul lui Kracker. ..” 

+ Hotnogii, căpitani. | | 

i îi 2 ..
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"de nusi va dă, să-l tragă afară cu putearea. 
“Dară Radul-Vodă, prin căpitanul Attilio, au 

*- mulcomit pe. Secui, şi pe Ştefan Halmagi l-au 
“ținut pitulat în cortul său. - | - 

“După aceasta, Cracher, prin Secui şi prin 
ceialalți ostaşi, la aceaia au adus pe Radul. 
Vodă ca el încă să fie de față în bătaia ce 

„eră să se ţină cu  Moisi Secheli. Şi, așă, au 
venit toată oastea supt ocârmuirea Radului- 
Vodă, în 24 lulie; carele apoi au rânduit 
toată tabăra după cum se cuveniă. Deli Marco, 
cu 1.000 de calăreţi ai lui, şi-au lăsat caii şi 

_S'au împreunat cu ceilalţi pedeștri. Dupa a- 
” ceaia toată. tabăra s'au rugat lui Dumnezeu, 

şi, strigând de trei ori numele lui Isus Hristos, 
vu mers asupra protivnicilor, pre carii i-au şi 

“învins (în 27 lulie, din anul, 1603, întro Joi). 
„.. Perit-au în bătaia aceasta 6.000 de ostași. 
„Sau şi mâ: mulţi, dimpreună cu Moisi Secheli.. 

lară Tatarii, ca la 2.000, îndată au fugit, o“ 
„parte câtră Valahia, alta cătra. Moldova, Ci 
Secuii, cari nu. putuse veni la tabără, pentru 

„„ oastea lui Moisi Secheli, înțelegând biruinţa, 
„pre toţi “i-au tăiat la strâmtori şi la munţi, 
„Becteş-Bașa, cu mulți Unguri, au scăpat cum 
au putut, | 

[După o scrisoare:] Se zice ca în 7 lunic 
din anul 1611 au venit Radul-Voda pre căi neîmblate de alţii, în Ardeal, cu 8.000 de os- taşi aleşi, căruia i-au' ieşit, înainte -Batorf, . 
cu 32.000 

  

de ostaşi, întrarmaţi.cu armele ce- 

ată Sari Bathory, Donan ardelean, u 
1 e hadu-Vodă i aicio indreptății. dă asupra Crăciunului din anut 1610, tără 

rmaş al lui Szekely : el .
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lea bătrâne ale Sibiianilor. Cu mare bucurie 
mergea' Ardeleanii la războiul acesta, tocma 
ca şi la o nuntă. Şi sau tăbărât în Țara Bârsei, . 
lângă Sân-Petrui. În 8 lunie Radul s'au po- 
gorât dela munţi la Braşău, și oastea şi-o au 
“împărţit. în treizeci şi trei de şireaguri, iară 
trei mii le-au pus în leaş? la moara cea de 
hârtie. Au râs Batori de Radul. 

Pre la 11 ceasuri au început bătaia, şi 
dandariul lui Batori, carele eră din 12.000 de : 
ostaşi, au învins mai întaiu. pe Români ; 2.000. 
de Români s'au tâiat aci. Văzând biruinţa a- 
ceasta; Batori au strigat« Keziinkbe adta Isten!> 
(În mâni ni i-au dat Dumnezeu!). | 

Drept aceia, ostașii lui s'au dat la pradă. 
“Ce. văzând cei ce' era în leaș, au năvălit, şi, 

aşa i-au frânt, de Batori au strigat: «Fus ki 
futhatsz!» (Fugi, carele poţi fugi !). S'au omorât 
dintre. Ardeleani 2.785, carii s'au astrucat în- 
t”un mormânt, afară de cei ce au perit în: 

“iugă; între carii au fost: şi loan Imrefi, vân- 
zătoriul şi urzitoriul a toată. răutatea ; carele 
“Sau călcat în tină de ai săi, acolo, lângă Sân- 
Petru. . 

Radul, după ce au biruit, au descălecat, şi 

nu şie şi-au apropiat biruinţa, ci lui Dumne- 

zeu au mulțămit pentru dânsa, căci au umilit. - 

“pe Batori. cel sumeţ. Şi, fiindcă mulţi din os- 

tașii lui era” răniţi, și toți osteniţi, mai: încolo 

: maurgonit pre vrăjmaşii. săi. i 

.Aproape de Braşov. 
3 Leaţ; cursă ?



ss CAP. 
Venirea, în Domnie a lui Matei Basarabi. 

(DIN CRONICA LUI STOICA LUDESCU). - 

Leon Ştefan-Vodă venit-au dela Împărăţie 
să fie Domn, şi au început a-şi întocmi țara 
cum se cade. Atuncea şi Mateiu avea dre- - 
gătorie dela dânsul, Agă-Mare, şi eră de 
moșie den sațul  Brâncoveanii, îecior- Dan- 
ciului Vornicul, care se trăgeă din neamul bă- 

_sărăbesc. Datu-i-au Leon-Vodă: judeţul Ro- 
mănaților, ca să-l ţie de birărie *. Deci, pentru: 
multe biruri greale ce au fost asupra săra-. 
cilor, neputând să mai biruiască, spartu-s'au 

- toate judeaţele de preste Olt, fugind care în- 
cătro au putut. lar boiarii carii ţineă judea- 
țele păţiă mare nevoie dela Domnie, că-i punea 

să plătească judeaţele cu sila *; şi, ce avură 

deâderă tot, şi se îndatoriră pre,la Turci şi 

pre la balgiiî. Că aprozii lui Leon-Vodă nu 

1 Lista Domnilor munteni dela Mihai Viteazul înainte, 

“Nicolae Il Petrașcu, 1599-1600; Simion Movilă, 1600-1£01: 
1601-1602 ; Radu Şerban, 1602-1610, 1611 ; Radu Mihnea, 1601= 

1602, 1611, 1611-1616; Gavril Movilă, 1616; Alexandru” Iliaş, 

1616-1618; Gavril Movilă, 1618-1620; Radu Mihnea, 1620-1623 ; 

Alexandru. Coconul, 1623-1627; Alexandru . Iliaş, 1627-1629 ; 

Leon, 1629-1632; Radu, 1632. - | i 

„2 Să culeagă pe răspunderea lui birul pentru Snltan,îa sama . 

Domniei, .. . E m a. 

3 Adecă să implinească lipsurile. e 

* Negustori de miere. .
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-, mai încetă” dela casele lor tot pentru bani, şi 
_...le luă treapede câte treizeci, patruzeci de 

“ galbeni numai de odată. . e | 
„Iar, când au fost la Octomvrie 17, anul 7138. 
[1630], văzând acei boiari că nu mai pot birui, 
se sculară toți de pribegiră în Ţara Ungu- 
rească, trecând pre plaiul Vulcanului la Haţag. 
Înisă boiarii, anume Mateiu Aga din Brânco-, 

„"“veani, şi Aslan Vornicuil, şi Gorgan Spătariul, 
şi Barbul. Păharnicul Brădescul, şi Mihai Spa- 

- -tariul, şi Dumitru Slugiariul Filişanul, şi Mitrea 
„* Vistiariul, şi 'alți mulţi boiari. Şi toţi locuiră 

sla un.loc, având mare cinste şi socotință dela. - 
„Racoți Gheorghie Craiul 3, -şi' dela grotful, dela 

Zolomi David *, şi dela toți neamișii. 
„__ Iar Leon[- Voda] trimise cărţi la Mateiu-Aga 

și la alți pribeagi, cu jurământ ca să viie în 
“țară; iar. ei mau vrut. Şi iar mai trimise şial 
doilea rând, şi al treilea rând; şi tot mau vrut 
să viie,-că nu l-au crezut. lar, deacă au venit. 
părintele Teofil episcopul şi .Hrizea Vornicul - - 
din solie, Leon-Vodă iar au mai trimis cărți 
cu jurământ, şi a. patra: oară, cu Radul Logo- 
fătul din Deasa şi cu Stanciul Postelnicul dela 
Deleaga, ca să_vie pribeagii la: casele lor, 
„Deci, când au fost la Târgu-Jâiului, ei se în- 
tâmpinară cu străjile pribeagilor, fiindu-le cap 
Barbul Păharnicni Brădescul şi Mihai Spătariul 

„Coţofeanul, şi prinseră pre. Radul Logofătul 
din Deasa, iar alţii scăpară. lar Mateiu Aga 

+ Ceia ce se dădea pentru trea a situl î pădul, venitul în grabă, ale celor ce aduceau porunci, În M i ta „cit telor“ (rupte de dânşii). oldova se zicea plata, sciubo- Domnul ardelean; ; - a 
: Do fac, David- Zolyomi, unul din sietaicii lui Râkoczy.
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şi cu 'alți boiari, cu oaste ungurească și mulţi 
Roşii! de preste Olt, ei încă veniă pre urma 
străjilor, pre. plaiul -Vâlcanului, pân” au trecut 
aici în ţară. : SN a 

Atuncea Leon. Vodă, prinzând de veaste, tri- 
mise' pre Mihul Vel. Spătariu, cu oști; străji, - 
şi, când fi la sat la Ungureani, întâmpinară- 

se cu ei, şi se loviră străjile de faţă, şi îti 
biruit Mihul Spătariul, cât de abiă scăpă şi el. 
“lar Leon-Vodă, deacă înțelease de această. 

„. Neaste rea, îndată trimise pre Doamnă-sa la 
Giurgiu, împreună cu toate jupâneasele boia- 

“rilor. lar, când au fost la Avgust 21, anul 
7139 [1631], ieşit-au şi-Leon-Vodă cu oștile 
în tâmpinarea lui Mateiu Aga ; şi mearse pân” 
la sat la Prisiceani. Acolo făcură svat mare: 

"cu boiarii şi cu- slujitorii, şi deade doroban- 
“ţilor lefi, și iar. se întoarse îndarăt la Scaun, 
tăbărându-se -cu toate. oștile din jos de mă- 

__ nastirea lui Pană [Dan ?] Vistiarul, lângă dru- 
mul Giurgiului. Şi, viind pribeagii, tare se loviră 

: “unii cu alţii, de-asupra viilor, din jos de mă- 
năstirea lui Mihai-Vodă. Şi fi izbânda lui 

__Leon-Vodă. 
Perit-au mulţi oameni de tot fealiul ; prins-au. 

'şi pre Preda Brâncoveanul, nepot lui Mateiu 
Aga, şi pre Radul Logofăt de Deasa, şi şi-au 

răscumpărat viaţa cu bani dela Leon-Vodă, 
Tâiat-au şi pre Adam Banul” acolo în ta- 

_bără, şi pre Preda Floricoiul din Greci“, şi 

* Oaste de ţerani cu pământuri date lor de Domni, De aici 

sa zice până azi: Roşii-de-Vede, odată satul Roşilor ce păziau, 

ia râul Veda, împotriva Turcilos din Nicopol şi Turnu, 

1 Nepotul lui Petru Șchiopul. , , 

-3 Predă Greceanu ţineă pe Florica, fata lui Mihai Viteazul.
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“au înţepat pre Nusa (?) Armaşul, şi au trmis 
-1a Împărăție patruzeci de: Unguri; Făcut-au 
Leon-Vodă și- o movilă mare lângă drumi. 
Într'acel războiu împușcat-au pre Voicina, cap" 
„de Sârbi, întro coapsă. *. Si 
„lar Mateiu Aga, și Teodosie Spătariul, şi 
Gorgan Spătariul, şi Mihai Spătariul, şi Du- 
mitru Slugiarui, şi Barbul' Păharnicul, şi Petru . 
Slugiarul, şi cu alți boiari câți au scăpat dela . 
războiu, ei au . îugit şi s'au. închis la mănă- 
stirea den Tismana, şi au :şezut âcolo zece | 
zile. lar Leon-Vodă. îndată au trimis după ei 
pre cumnatu-său, Boul Banul, şi Nedelco Bo- 

„teanul, cu oști, ca să ajungă pre Mateiu Aga. 
"Şi, îiind _ ei închişi “acolo la Tismana, acolo - 
„i-au ajuns. Şi s'au bătut cu-ei trei zile, şi 
nimic nu le-au putut strică. Deci, întorcându-se 

. oştile înapoi, prădat-au ţara de spre acea parie, 
cum au fost mai rău. | | 

lar Mateiu Aga, văzând că s'au dus oștile, 
au ieșit din mănăstire, şi-au mers în Isvarna, | 
la casa Spătariu-Stoicăi. Povăţuindu-i el, i-au 
Suit la munta. lar Leon-Vodă şi a doaua oara 
trimise oști,. cu Gheorma Căpitanul, ca să: prinză pre Mateiu Aga. Şi nimica nu i-au 
putut strică, ci, îitorcându-ss. oşțile, iar au ţă- uit şi au „Prădat ţara de “preste Olt foarte 

lară, pre aceaia vreame fiind pre marginea Dunării ISpravnic un Paşă, ce-l chemă “Abaza- 

- 

Paşa, înțelegând acestia pentru aceasta să- - racăâ-de țara Cum o. au spart: Domnii străini 

:' Unde e azi biserica Slobo | - zia : crucea s'a pastrat. 
| 

! 
Ia 

+



  

azaee 
Li EA i 

, cp VA 
BILE 

3, 
Ad  



186 , | Să 

cu Grecii țarigrădeani, facut. au svat ca: să a- 
ducă . pre Mateiu Aga dela Ardeal, să-l facă 

„Domn ţerii, că dela dânsul vor aveă săracii 
pace și odihnă. Și îndată au trimes la el pre 

„popa Ignatie Sărbult den Necopoie, ca să viie 
„să fie Domn ţerii, cu voia Paşii. Şi s au îm- 

preunat cu el la Fagăraş. : 
lar Leon-Vodă încă au fost trimis pre pă- 

rintele Vlădica? Grigorie, şi Ivaşco. Vornicul, 
şi Grigorie Comisul, cu cărţi şi cu jurământ 
mare, la Craiul Racoți, şi. la Mateiu Aga, și 
la alţi boiari,' ca să vii la casele lor. Deci a- - 
tuncea o seamă de boiari, anume Filişanul, şi 

| Coţofeanul, şi Brădescul, și Petru Slugiariul, 
„şi Barbul' de la Poiană, şi lonaşco dela Gaia, 

ei au venit de s'au închinat la Leon-Vodă, și 
au dat tuturor plăşi, şi i-au boierit. După 
dânșii “au. venit şi Aslan Vornicul, de l-au 
facut Ban-Mare la Craiova. 

„lar, când. au. fost. la Lulie 21, anul 7140: 
(1 632), venit-au de la Poartă de au luat Domnia 
lui Leon-Vodă, şi îndată au purces de sau 

".. dus la Țarigrad. | 
„Şi au domnit |Leon- voda) ani doi Şi jurma- 

fără opt zile. | Sta 

| lar boiarii de. aicea. îndata trimiseră la Ma- 
„teiu Aga cărţi, cu Drăguşin, sluga lui, dându-i 
ştire de mazilia lui Leon-Vodă, ca să- şi viie 

„la casa lui cu bună pace. 
Deci, Mateiu Aga, „înțelegând. de aceasta, | 

| 1 Bulgarul. a oi episcop d i 2 Mitropolitul” pi p de Râmnic şi Mitropolit, Si 7
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dat-au mulțămită lui Dumnezeu, şi, fiind supărat | 
"de străinătate, socotit-au să viie în ţară. lâr, 

“mai nainte de âceastă veaste cu cinci zile, 

fost-au trimis pre cumnatu-său, Gorgan Spă- 

- tariul, la Alexandru-Vodă lliaş, Domnul Mol- 

dovei, ca să-i facă pace; şi acolo fii omorât de el. 

“lar “Mateiu Aga încă. şi-au luat zioa-bună 

del a Craiul Racoți, şi de la: toți domnii şi nea- 
mişii şi au purces să vie aici în ţară. lar Craiul, 

pentru multă slujbă dreaptă ce i-au făcut când | 
au venit Neamţii. asupra lui la Tocâia?, n'au 

vrut să-l lase să 'viie făr” de 'oameni,.ci au: 

ales pre Vaidabun? cap, cu. o seamă de oști, 

de au petrecut pre Mateiu Aga cu mare cinste, 

purcegând dela Cavaransebeș?, Avgust 2. 

Fostu-i-au conacul la sat la Cornu, pre locul 

turcesc. Acolo i-au ieșit înainte beiul dela . 

" Ruşava cu poclon; şi i-au dat bani împrumut 

câţi au pohtit, ca să-i fie de cheltuială. De 

“acolo 'au trecut muntele aicea în “ţară, pre 

„ plaiul  Drinovului, şi au. tăbărât în siliştea | 

- Prestinii, ca să-şi viie la casa lui cu buna 

pace... . .. Sa 
p lar de la Împărătie au fost dat Domnia Ra- ; 

dului-Vodă, fiiuil “lui Alexandru-Vodă, ca să 

fie Domn în Ţara-Românească; iâr tată-său 

eră Domn' la Moldova. i 

lar Mateiu Aga, trecând muntele aici în 

ţeară, prinzând de veaste boiarii, şi Roşii, şi 

toată țara, câți era' preste Olt, ei toţi se 
. 

strânseră, şi. merseră. de se întâmpinară cu . 

1 Tokaj. -- | 
„4 Voevodul Bunea. . 

> Garansebeş,. ,
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Mateiu Aga. Şi. făcură mare Svat, socotind 
cum este țara perită și mâncată de străini, 

'Şi mai. vârtos de Greci, şi cum nu vor mai 
puteă aşteptă pre Radul-Vodă. cu 'atâta da- 

„torie de multă, ca să-i mai mănânce şi. să-i 
„prade, ca şi mai.. nainte. Au rugat “toţi pre 
Dumnezeu, şi au luat pre Mateiu Aga cu sila, 

“neajuns la casa lui, de l-au dus la Mehmet 
.Abaza-Paşa, la cetatea. diri Necopoie. Şi, după 
"ce s'au 'împreunat Mateiu Aga cu dânsul, nu- 
înai decât l-au îmbrăcat cu 'caftani, și de | 
„acolo 'i s'au înălţat numele de Domnie, şi au 

„început a scrie cărți piin ţeară : «lo Mateiu 
„Basarab Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn 
Ţerii-Rumâneşti», Şi-i deade Paşa surlari, ca 

„unui Domn, şi Turci și beșlii? ajutoriu. Luân- 
du-şi ziua-bună dela Paşa, au purces de la 
Dunăre, Septemvrie- 17, şi au întrat în Scaun 

„în București, Septemvrie 20, anul:7141 [1632]. 
lar boiarii ţerii, Nicola Vistiariul, şi Hrizea 

Vornicul, şi Papa Logofătul,. şi Nicola Catar- 
-giul, şi Dumitru Dudescul, şi Neagul Aga3, 
şi alți. boiari mulți, mău vrut să aștepte 
pre Mateiu-Vodă, ci sau dus la Alexandru- 
Vodă, în Moldova, ca să. viie cu fiiu-său, :Radul-Voda, aicea în ţeară. lar el mau venit „Cu. steagul pre unde vin Domnii, ci au trecut Dunărea pre la Obluciţă . Iar boiarii ţerii 

“Slujitorii cu lefi. . | DE „Mateiu-Vodă, încă înțelegând, au trimis . | Me | | 

încă au fost tăbărât la Râmna, ca să coprinză - 

  

: Veșmânt de cinste, * 
> Jandarmi turci. . - 
* Candidat la Domnie. 

”* Isaccea, . 
/ 2
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_“străji înaintea lor la Buzău, cu Mihaiu Co- 
țofeanul şi Radul den Deasa. lar boiarii deaca . 

“înţeleseră de aceasta, ei.iar se întoarseră la 
Moldova, foarte înspăimântați, şi se împreu- 
nară cu Radul-Vodă, în. malul Siretiului, la 
Movilă, şi numai decât deaderă ştire lui Ale-. 
xandru-Voda.. După aceia, ei se svătuiră, şi 
aleaseră pre Calo  - 
Vornicul, de i-au trimis cu cărţi la slujitori, 
ca să se închine'la Radul-Vodă,. Iar ei n'au 
vrut niciunul, ci încă i-au prins, de i-au dus 
la Mateiu-Vodă, Şi n'au avut nicio nevoie, ci: 
încă i-au trimis iar cu cărţi înapoi la boiari; - . 
ca să se lase de ce sau apucat, şi să viie .- 
cineşi la casa lui cu pace. lar ei mau vrut; 
ci încă au trimis de au adus și Tâtari. Și au 

„purces cu Radul-Vodă, cu oastea grea: Mol 
doveani, Seimeani, .cu steag împărătesc, cu 
Schimni-Ciaușu 5, ca- să viie să scoaţă pre, 
Mateiu-Vodă din Scaun, facând. multă peire 

| şi zobiciune țerii. 

lar Mateiu- Vodă, deaca înţelease că-i vin | 
asupră, îndată-și - strânse oștile, şi puse ta- 
bara pe mărginea oraşului de spre. Dudești, 
şi tocmi pre fieșcare la “ceata lui. lar Radul=. 
Vodă încă au fost tăbărât, cu oastea lui şi 
cu boiarii ţerii; la pod la. Obileşti, la Colin-. 
tina, din jos de mănăstirea. lui Dan. Vornicul“.. 

arati ia aia aepomtma 

ET 3270 te 

„Deaci, când au fost la Octomvrie 25, Sami. 

1 Avea griia mesei ' domneşti, ” 
2 Ostaşi aşezaţi prin sate. 

„.3 Ceauşul care “aduceă pe cinevă în Scaun. 
„-€ Marcaţa. -
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ătă,  lovitu-s'au străjile din jos de mă- 
năstirea Plumbuitei, și fură foarte rău în-: 

“frânți. lar a doua zi, Duminecă, lovitu-s'au 
“toţi de faţă. lar capetele oștilor lui Mateiu- 
Vodă pre călăraşi eră “Tudosie Spătariul, fiiul 

„lui Vintilă Vornicul, şi Gheorghie. Spătatiul, 
“iiul lui Lupu Logofătul; iar pre -Roșii eră 

„-Ivaşco Vornicul Băleanul şi Barbul Pâharnicul 
„> “Brădescul; iar pre dorobanţi: Oprea Aga şi 
“Lupul Căpitanul. Şi hasnat lui Mateiu-Vodă. 
„au fost: Arhanghelul Mihail, iar hasna Radu- . 

„ Aui-Vodă au fost Orac-Mârzea, capul Tătarilor. 
„Fost-au războiu'mare, de dimineață până 

“seara, Făcut-au Tătarii mare năvală în multe 
“rânduri, cât se amestecă unii cu alții, batân- 
“du-se tot cu săbiile goaie, și nimica nu pu- 
tură folosi. Ci, când fu îndeseară, au dat - 

" „Dumnezeu de au. fost: izbânda lui Mateiu- 
„„ Vodă. lar Radul-Vodă au dat dosul, fugind - 

“Cu mare spaimă şi cu capul gol. Şi multe. - 
“trupuri au căzut jos de sabie. Atunci au perit 
şi Nicola Vistiariul şi Papa Logofătul dela 
Greci; iar Hrizea Vornicul și - Mihail Spăta- 

“riul, și Catargiul, şi Vasilache Aga, şi - Du- 
descul Vistiariul, aceştia au scăpat .cu Radul- 

“Vodă la Moldova; iar pre. alţi boiari pre toți 
i-au trimis vii, Pre Turci încă nu i-au bân- 
îuit nimica, ci au venit, cu steagul împară- 
“tesc, de. s'au închinat la Mateiu- Vodă. 

Făcutu-s'au din trupurile acelora o movilă 
“mare, în marginea oraşului de -spre Dudești, . 
ca să se pomenească.:. o „- lar Mateiu-Voda încă s'au întors în oraş, 

* Parola, : . : - . | i
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ia Scaunul lui, dând laudă mare lui Dumnezeu 
pentru căci l-au izbăvit de  Vrajmaşii lui şi 
ai ferii. i o 

lar, când fi la Noiemvrie. în 15 zile, fă 
„chemat Mateiu- Vodă de Abaza-Paşa la Ruși, 
de şi- au tocmit lucrurile lui şi ale ţerii;. şi 
iar s'au înturnat, înapoi, de au mers în Scaun 
în Bucureşti. 

lar, când au. fost la Dechemvrie 15 zile, v ve- 
nit-au un capegiut. dela' Poartă. cu atişerit2 
împărătesc, de au dat lui Mateiu-Vodă stea- 
gul Radului-Vodă, ce sau fost luat dela răz- 
boiu, ca să-l stăpânească el. 

lar, când au fost“ la Dechemvrie 16 zile, 
purces-au Mateiu-Vodă la împărăție, cu Su- 

„ liman-Aga. imbrihorul? şi mulți boiari mari și 
mici, şi parintele Vlădica Grigorie, și Teofil 
episcopul, și Roşii şi călărașii, şi dorobanţi, 
Şi popii; şi au mers pre la Abaza:Paşa. lar 
Doamna Elena a lui Mateiu-Voda venit-au în 
Scaun în Bucureşti, Marţi, Dechemvrie 18 zile. 

lar Mateiu-Vodă' sau dus ia Împărăţie, so- 
sit-au la Țarigrad Ghenarie în 5, şi au des- 

_.călecat la Saraiul Moldovei, şi într aceiaşi zi 
au mers la Vizirul, de l-au îmbrăcat cu caitan, 
și s'au întors iar la Saraiu. "Şi .tot -acolo au 
șezut din Ghenarie 5 zile până. Sau umplut . 
zile :20,. şi niciun răspuns nu s'au mai dat; şi - 
eră cu. "multă grija. 

Iar Curt- Celebi Grecul tot au „umblat pre 

1 Portar. Pa DR 
"1 Poruncă.; 

"* Comisul, ingriiitoral eraidurilor impăetești.
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“ascuns la Viziriul, şi s'au ispitit în multe chi- 
puri, şi au adus la Viziriul Greci, Greace, 

- Turcoaice, de au: pârât cum le-au perit băr- 
baţii, îraţii și, feciorii la războiul lui Mateiu-. 
Vodă. Și nimic n'au folosit.. - 
lar, când au fost la Ghenarie 20, venit-au 

şi boiarii pribeagi dela Moldova în Țarigrad, 
anume: Dumitru Pudescul, Vasilache Aga, Mi- 
trea Pitariul, şi trei slugi ale Hrizii Vornicul: 
Danciul Logofătul şi Radul Vătatul şi Damas- ; 
chin Logofătul şi cu Moldoveanii trimişi de 
Alexandru Iliaș, cu: o cartei de pâră, care : 
o au dat în mâna Împăratului, făcând pâră 
boiarii pribeagi cum au-fost mai greu şi mai 
cu strâmbătate. lar Sultan Murat [al IV-lea]. 
impăratul turcesc, nimica pâra lor nu 0 au 

„băgat în seamă, ci i-au trimis la Viziriul, să 
steă de față. _ E _ 

Când au fost la Ghenarie 27. [1633], stă- 
„-. tut-au Mateiu-Vodă'cu dânşii de faţă, şi multă 

„pâră şi gâlceavă s'au făcut întru ei, cât numai 
Dumnezeu le-au . potolit toate.. lar, când au 
iost a doua zi, mers-au boiarii lui Mateiu- 
Vodă la Divanul împărătesc, și au făcut jalbă - 
mare “pentru Greaci, cum. au spart grădina. 
Împăratului cu jahurile şi cu. toate răutăţile,— 
că ieau tot ce găsesc,—până ce s'au pustiit 
țara. Atuncea n'au cutezat să se ivească niici 
Grec, nici pribeag, nici Moldovean,. ci: au 
şezut tot ascunși prin găuri. Şi, fiind mila lui 
Dumnezeu, pre capul lui 'Mateiu-Vodă și al 
ferii, numai decât au poruncit Împăratul ca - 
să fie Mateiu-Vodă Domn Țerii-Româneşti, şi 
au ieşit din, Divan cu mare cinste, | 
„lar, când au fost:la Fevruarie în 3, mers-au 

-
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_de' au sărutat şi mâna: Împăratului, și L-au îm- 
„_brăcat cu caftan, și pre toți “boiarii câţi au 
„fost cu el, şi i-au dat.steag de Domnie. noauă | 
_şi- au ieșit. foarte cu oaste. mare, şi l-au pe-" 
trecut" cu alaiu până la Saraiu,—cum- nu Sau. 
mai petrecut niciun Domn. 'Atuncea toţi bo-" 

„“iarii pribeagi s'au închinat la el. Şi au purces 
Mateiu- Vodă dela Țarigrad, Fevruarie 18, şi 

“au. întrat în: Scaun în București, Duminecă, 
« Martie 19'zile. Şi au fost mare bucurie și ve- 

„selie la toată ţara, de la mare până la mic, şi 
mulțămiă lui Dumnezeu de. Domn bun, şi mi- 

„ lostiy, şi creştin, şi i-au izbăvit de .râii vrăj-.. 
- mași greci. N 

„Iar, când au fost la Avgust 28, anul 7141 
[1633], purces-au Mateiu-Vodă cu Abaza-Pașa 
în oaste..la “Țara Leşească, şi s'au împreunat: 

„cu. Paşa la Galaţi, Septemvrie' 10, anul 7142. 
[1633]. Aşijderea. şi Moisi-Voda [Movilă], 

_. Domnul Moldovei, încă .aui 'mers cu' oștile ui, 
- Şi Bugiacul tot?. Şi.au trecut oștile Nistrul, 
“şi au dat războiu cu Leaşii, la Cameniţă, toată 

„„Zioa, şi nimica nu le-au putut strică, ci s'au. 
înturnat iar la tabără. A doua zi s'au mutat - - 
Abaza-Paşa. cu. tabăra. mai jos, de au bătut -: 

„un coşteiu“; Studeniţă, şi au luat de:âcolo 
„mulți robi, şi s'au întors înapoi fieştecare la 
ara lui. a | a 

„* Mateiu-Vodă încă au sosit în Scaun în Bu- 
_cureşti, Noemvrie în 6 zile. _- ...- 

„Şi în Domnia lui.arătat-au multă milostenie 

“1 Tatarii de acolo, 
„2 Castel, după uagureşte. N 

Ie 13 
a
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- pre la creştini, şi au făcut' multe mănăstiri şi 
- bisearici: mănăstirea dela' Câmpulung, cea 

„. surpată, a Negrului-Vodă, o au. fâcut din te- : 

meiu, și.0 bisearică în Pitești, şi o mănăs- 
tire la Slobozia-lui-lenache, şi o. bisearică: la 
pod la. Calugăreani, şi. mânăstirea dela Căl- 
dăruşani, şi o bisearică la Gherghiţă, şi preste 
Oit la Sadova o mănăstire,-şi. la Gura-Mo- 
trului o: mânăstire, şi la Bisearica-de-un-lemn 

“o. mănăstire, ' şi -mănăstirea dela 'Arnota; la. 
Craiova, bisearica cea 'domnească, și o bisea- 
rică şi casă la Caracal; şi: la : Brâncoveani 

o mănăstire, şi o mănăstire la Negoieşti, „pre 
“apa. Argeşului, şi la Plătăreşti.o mănăstire, 
şi la Brebi. o mănăstire; la “Târșor. o bisea-. 
rică, laPloieșşti alta, la Măxineani lângă Siret 
o mănăstire.; episcopia dela Buzău... 
“Şi s'au îndemnat Mateiu- Vodă de au făcut 
cetatea din Târgovişte de iznoavă, anul 7153 
[1644-5],. Şi alte multe -milostenii şi bunatăţi 

„au. făcut, aicea în ţară, şi la Svântul letu- 
salim, şi la Svântul Munte,:şi într'alte părţi. 

"Şi au dăruit multe mânăstiri, şi le-au înoit. - 
Şi țara lui, cu mare, cu. mic, se: bucură şi - 

„dă laudă lui Dumnezeu, pentru Domn bun,— 
că avea pace şi odihnă de,spre toate părţile, - 
şi fieştecare aveă hrana den destul [41654]. 

= 
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CAP 
- Senirea în Domnie a lui Vasile-Vodă Lupa [1634]1. 

(DIN MIRON COSTIN). 

“Cum âu venit „veste de Domnia lui Alexan- 
dru-Voda Iliaș] la boieri. mare mâhnic:une - 

„în toâtă Curtea, mai ales la boieri, ştiindu-i 
-hirea. cu, toţii, “acelui. Domn. Ce au făcut sfat 
cu. toții, şi îndată au purces fruntea. toată 

„den boieri la "Țarigrad, cu jalbă la Împărăție, . 
pentru greul ce petreceă țara de Domnii ne-: 
ştiutori. rânduielii : Lupul Vasilie Vornicul, ce. 
au fost. mai pre urmă şi Domn, Cehan . Vor- 
nicul, Savin: Hatmanul, Costin, Postelnicul, 
Ureche Spătariul, Buhuș Visternicul, Furtună 
Comisul, Başotă Logofătul și alți boieri, cu 
numărul până la 80 de capete numai den. 
boieri, fără alte căpetenii de ţară. Şi au pur- 
ces 'cu toţii la Țarigrad. Ghenghea Logoiătul 
şi lenachi Postelnicul au rămas Caimacami- * 

„la Scaun. i aa Se 
  

"+ Lista Domnilor Moldovei de la Petru Șchiopul înainte : 
Aron Tiranul, 1592-1595; Ştefan VIII, Răzvan, 1695; leremia 
Movilă, 1595-1606; Simion Movilă, 100w-1607 ; Mihail (Mihăt= 
laş) Movilă. 1607 ; Constantin : Movilă,:1607-1611: Ştefan IX, 
Tomşa, 1611-1615; A:exandru V., Movilă. 1615-1615; Radu 
Mihnea, 1616-1619; Gaşpar Gratiani, 1619-16-0; Alexandru 

“VI, Iliaş, 1620- 6z!; Ştefan LX, Tomşa, 1621-1623; Radu Mih-: 

nea, 1623; Miron Barnovschi Movilă, 1626-162); Alexandru 

VII; Coconul, 1629-1630; Moise Movilă, 1630-1631; Alexandru 
VI, 1661-1633; Miron Barnovschi, -1633; Moise Movilă, 1633- 

, . . 2 
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Nepurces den “Țarigrad au apucat boierii 

pre Alexandru-Vodă, eu Domiia, că oblicise 

el de boieri că vin cu pâră, cum nice întrun. 

chip nu-l'primeşte ţara. Şi au trimis naintea 

boierilor: Alexandru-Vodă pre Batişte Veveli 

şi cu ceauşi!: Batiște să le 'grăiască bine, 
"iar .ceauşii, să-i tragă. pre boieri ca să se. . 

sparie,—fără ştirea-Vizirului fiind aceasta. ŞI, 
văzând ceauşii atâtea Capite, nu sau cutezat 

a facere silă ; şi încă .pre. Batişte l-au suduit . 
foarte tare, ales CehanVornicul. 
„Iară la” Curțile: Împăraţilor multe răutăţi. 

- pot să se facă „peste ştirea celor mari. Aşă 

sa prilejit şi boierilor celor. ce mersese, tu- 
turor.' Până a 'ajungere ei la Vizirul, au venit 
înt”o noapte, poate.hl cu știrea: chihaei 2 Vi- 
zirului, carii mult pot fără şfire, şi au legat . 
pre câțiva dei boieri, te erau mai'capite, 

“şi i-au ținut. pren ieșitori închiși, peste ştirea - 
Vizirului ; şi numai. ce au căutat boierilor a 
facere tocmală cu Alexaadru-Vodă şi legături. 
“Se mai ispitiseră boierii, după ce au ieşit den 
opreală, să meargă la Vizirul, şi eră gata 
lucrul acela; numai,s'a tâmplat perirea Vi- 

„ zirului. Pre uliţă mergând dela săraiurile îm- 
'părăteşti la săraiurile sale, izau' ucis lenicerii 
cu pietre... o 

Ce numai. au. căutat ,boerii a primire pre 
Alexandru-Vodă. Şi au :mers la Patriarșie?, şi 
au făcut. giurâmânturi: boierii, lui Alexandru- 
Vodă, : și  Alexandru-Vodă, -boierilor.: Și așă 
au purces. den Țarigrad spre ţară.  -..- tu | Dara - CNI IN a 

-î + Aprozii Porții turcegti i ti Locţiitorului,-vechilului,: 
: În Constantinopol. ' 

N : S 
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“Dacă s'au „aşezat Alexândru-Vodă la: Scaun 
“ (lupul păru-l schimbă, nu. hirea), tot pre acea 
„cale ca şi la. Domnia diintâiu:-au purces lu- :. p 
<rurile.. Ce cârpiau boierii cum.puteau, trebile 
“țerii; iar Domnia mai -mult, îşi ; petrecea cu 
Batişte Veveli. . .. . 

- În Țara-Muntenească pre atunci :se- radi- . 
case Muntenii pre Domnul lor, :Leon-Vodă, 
pentru. mari .desfătăciuni . ce :erau întracela 

“+: Domn, şi pentru toate capitele Țerii: Muntenești 
„eră Matei-Vodă.: şi de atunceşi iau stătut el 
“la Domnia “Ţerii-Munteneşti. -Pre acele vremi, 

a' celor amestecături, scosăse Alexandru-Vodă .. 
Domnia feciorului său, Radului-Vodă,. în "Țara= - 

- -Muntenească, tot în anul 'd'intâiu 'a' Domniei 
sale. După ce .au venit, steagul dela Împă- | 
răţie a” feciorului său de Domnie, l-au pornit 

_să meargă în Țara-Muntenească,; şi Cu câtevă - 
gloate den țară. Ce.i-aui eşit, Mateiu-Vodă, - 
Domnul. muntenesc, înainte,: şi abiă au scăpat 
şi singur Radu-Voda, cu-sprijineala unora. den, 
Moldoveni, ce s'au ales pre,lângă dânsul. -.. 

__Nice întrun chip să amistuiască Alexandru- 
_Vodă fapta boierilor n'au putut, ce făcuse cu 

“venirea. împotriva lui. la 'Ţarigrad,.şi nice. bo- 

—
 

= 

 derilor,. nice întrun chip, lucrurile ce, erau” 
foarte proaste, la. toate irebile, nu le plăceau. 

„Şi, dentru acestea: adăogându-se ..necredința 
şi prepusul- den .zi în zi, aşezase în gândul: 

“său Alexandru- Vodă numai să: omoare;pre o 

seamă, de boieri, ales pre Vasilie Lupul Vor- - 

nicul, -şi pre Cehan Vârnicul, şi pre Savin: 

-- Hatmanul, şi pre Buhuș Vistiernicul, şi. pre 

N
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Ureche Spătariui. Costin! era mazil la ţară; 
ce, orl să-l rtragă în partea:sa Alexandru- 
-Vodă, : ori ::alt gând. aveă, îl . chemaseră: la 

_ Curte,.şi-i dară Hătmânia. Ce, văzând Costin 
lucrul îngroşet între Domnie şi între Siat, de 
gânduri spurcate şi foarte. rele, şi-au luat 

„zioa-bună -pre câtevă zile, şi au ieşit la ţară. . 
lară celorlalți boieri toate. gândurile lui' Ale- 
xandru-Vodă au descoperit Constantin Aseni, . 
om de casa: lui: Alexandru- Vodă, cum că în 
zioa .de Paște:-eră să-i omoare, cu sfatul .. 
lui -Batişte. Deci. şi .boierii îmblau „toţi cu . 
paza vieţei. 
+ Văzând “boierii cu adevărat urzită peirea: 
lor de Alexandru- Vodă,— ca cel ce se îneacă,. 
se apucă de sabie cu mâna. goală —, s'au vo-. 
'rovit cu toţii, .și au dat ştire ţerii. Care, her- - 
„bând în greutăţi și in netocmele, pre lesne - 
sau pornit, și nu numai Curtea,:ce şi țeră- 
nimea. 'Şi: atâta mulțime s'au strâns den toate 
„părțile, cât nu încăpeau în. târg, ce împluse 
locul pe- supt :Miroslava? pretutinderea, stri- 
gând pre Greci de .pren' toate ulițele. . 

- - Vasilie Lupul Vornicul eră cap tuturor lucru- 
rilor acestora. Dacă au năbuşit țara, au mers de,; 
au spus :Domniei aeve cum s'au rădicat. ţara | 

„şi strigă pre Greci. Au răspuns” Alexandru- 
„ Vodă:- «dacă se'rădică pre Greci, pre mine: 
se rădică». Şi, vazând atâta: mulţime, nu s'au 
apucat -de. nimică,—numai de grijă să hală-. 
duiască cu'casa,-de gioate, +. 
"Au mers “boierii cu toţii la “Curte; şi, la . 

| . ! E , „- - . E , | ai | 

"* Tatăl scriitorului, * :* | 
: Lângă laşi. 4 . '
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purcesul Domniei, să nu. să hie pus cu toţii: 
să oprească desfrânata prostime, poznă mare, 
și- abi& în vre-o ţară de s'ar'” hi întâmplat! 

" Ce tot pre lângă Domnie.au mers boierii, o- 
“prind'şi domolind ţerănimea; iară mai nu eră 
putere nice .la boieri a 'oprire grosimea, ţeră- * 

- nimii pornită. Ce şi.pre Vasilie Vornicul, a- 
nume că este și el. unul den Greci, au zvârlit. 

„“'unul cu un Os, şi l-au lovit în cap,—de care 
lovitură au fost rănit multă;. vreme Vasilie 
Vornicul, a 

O, nestătătoare și niceodată încredințate . 
" lucrurile: lumii ! Cum vrâstează toate, și tur- . 

..bură, şi face lucruri împrotivă, când cu cale 
este a hire îrică celor 'mai. mici-de cei mai . 
mari; iară cursul lumii aduce de multe ori de. .* 

“este. grijă - celui mai. mare de cei mai. mici. - 
. Fericiţi sânt. Craii, Împărații “și Domnii' cari ' 

domnesc așă, să nu 'le hie de cei mai mici. 
nice odată silăl o. 

-. Un Craiu de Englitera, de câte ori se îm- .. 

brăcă dimineţele, de atâtea ori îşi ziceă singur - 
şie: «Adu-ţi aminte: că a multe. gloate eşti 
stapân»>. Domnii cei buni și direpți fără grijă 
şi desfătat domnesc; iară cei răi, tot-cu' sială. 

* Deacă au ajuns Domnia în: şesul Bahluiului, -- 
“ “aproape :de mănăstirea Balicăi, tot locul eră 

“ plin de 'oameni; nu se vedea nicăiurea şesul | 

+ deșert. Strigau: <Dă-ni, Doamne, pre Greci |». - 

Unii. hăicăiau, alţii jăcuiau ; şi acolo au strigat 

pre Batişte:să-l-:deă, care eră tot' aproape 

de Alexandru-- Vodă, văzând strigare pe sine. 
-Ce nu stară: Domnia. de grija. lui. Batişte, ce 
stară de grija sa; şi numai ce i-au zis să se... 
„depărteze pe lângă dânsul, şi așa l-au apucat - 

= 

II
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şi dat pre măna jeranilor. Nespusă. vrajmăşie 
-.. a prostimii! Şi așă, fară vre nice o milă,d e 

viu, cu topoare l-au făcut fărâme. Şi până în- 
 +vatâta s'au amestecat unii, anume Bosie Lă- 
- puşneanul, cât nice: mantaua den spinare altui 
Vodă n'au hăladuit, — că era bură de ploaie, 
De grija țeranimii, ce 'era: peste tot locul, 

. să nu între. Alexandru-Voda îndată în pădure, 
—şi boierii încă așa socotise, să se mai de- 
părteze de gloate, la loc deschis, fără pădure 
—,'a pornit pe- drumul Braniştei în gios, pre 
iânga Bahluiu, 'puind şi siimeni +, cu sânete ?, 

"gata pre lângă dânsul. Iară, daca s'au întors ” 
boierii, au intrat. îngrijire ca să nu 'se îndi- - 
ropleze Alexandru-Vodă den Branişte spre. 
“Bugeac 3, şi îndată au ales o seamă de boieri, 
cu Buhuş Vistierhicul,. Şi au trimis după Ale-. 
'xandru- Vodă, să-i îndirepteze calea de la Huşi. . 
„spre Bârlad. 

Mai mare spaimă decât întâiu au avut Ale- 
| xandru-Vodă, dacă .au văzut gloata iar vind, 
după sine,: și în Branişte.. Și-l lasase şi sii- 
menii, și copiii den casă toţi. Şi, dacă s'au 

| " apropiet. boierii, le-au zis Alexandru-Vodă: 
«mă rog pentru fiiul mieu, Radul- Vodă, sa-l 
lăsaţi viu». Au zis. Buhuş Vistiernicul, sa n'abă 
nice 'o grijă; să nu gândească - Maria Sa.ca .! 

_au venit cu rău; număi, ţara. polteşte pre 
».. Măria Sa să. meargă pren Bârlad spre Galaţi, 

să nu aducă vreun rău asupra ţerii cu Tatarii. - 
„Şi i-au giurat să maiba nice o grijă. Şi aşă 

„au primit: Alexandru- Voda, „pre. unde . va. hi 

4 Qaste cu plată, intâiu de Sări Pac - a 
: Pușt pt 
3 Vu erau "Tatari.
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„voia ţerii, -pre acolo va: merge. Și: au purces. 
"- spre calea Bârladului; şi au aşezat siimenii 

“şi:pre copiii cei den casă, carii îl părăsise, 
iar: pre lângă: Alexandru- Vodă, dându-i şi 
den boieri petrecători până .la margine, la 

Galaţi. aa aa 

_" La Tecuci, au ieşit Costin Postelnicul, de la 
-. Putna, înainte-i, şi l-au petrecut cu cinste şi 

-cu conace până-in Galaţi, plecându-se ca să 
vie la împâcăciune- cu boierii, şi iar să şi hie 
“Domn în Scaun, luând Costin Postelnicul 
„asupra sa acea: grijă.. Ce nau vrut să. pri- 
mească .nice cum Alexandru-Vodă. Deacii au 
trecut Dunărea pre la Galaţi, şi au mers “cu 
pace spre Împarăţie. :.. 

+" Mântuindu-se boierii şi țara de :Alexandru- 
Voda, au :stătut cu .toţii după alesul 4.-Dom- 

“nului nou. Strigau'cu toţii: «Să ne hie Domn 

Lupul Vasilie Vornicul l». Însă îi dau şi legă- .. 
„uri ici tocmală, ce va luă. den ţară: ce sare: 
“legă pentru: dări -atunci,.la acel' ales, iară" 

mai mult_să nuia den ţară. Ce, acele legă- . _ 

turi văzând. Lupul Vasilie: Vornicul, ori că 

vedeă pre oarecâţi den. capete că trag spre - 

Barnovschi-Vodă, mau. primit Domnia întra- . 

cea dată,. şi. au stătut. şi, el la 'sfatul. acela, 

- să se trimiță în Țara Leşească, la [Mironj 

" Barnovschi-Vodă, să vie iar la Scaunul ţerii. 

„Ce nu eră să treacă pre. Barnovschi-Vodă, 
şi sfârşirea zilelor trage cu de-a-sila pre om. 

"- Cât. au. sosit:.boierii la Ustia,. în “Țara Le- 

'sească, unde eră Barnovschi-Vodă, cu veste 

"4 Aligeea, Ea
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că ţara îl; pofteşte iar la Domnie, - cu mare 
“bucurie au primit: vestea aceia. | : 

“+. Neștiutor gândul omenesc singur de sine 
la ce merge; şi la ce tâmplări apoi soseşte! 
Indata au dat ştire și la' Craiui şi la domnii 

„de Țara Leşească, poftind voie să meargă | 
„la Scaunul ţerii cei-de moşie +; Şi îndată, s'au 

gătit den Ustia, şi au purces. spre ţară; Și 
„ la margine îl aşteptau boierii. Și slujitorii cu 
„mare bucurie, .-: a 

Mai nainte de purcesul lui Barnovschi den 
Ustia, un Leav2 megieş.de. ai lui,' totdeauna 
îl sfătuia-să nu -meargă, să nu-și deie viața 
fără grijă pe viaţă cu. grijă și cu cumpănă, | 
arătându-i lunecoase: lucrurile -Domniei den | 
Moldova. supt Împaărăţie păgână ; şi ce i-ar . 
lipsi, fiind. ca şi un-Domn în. fara lor, .fără 
griji, cu.tâiguri şi cu sate? Iară Barnovschi- " „Vodă să hie zis: Leavului :. <Dilce este Dom- 
nia den Moldova».. Iară „Leavul, cătră dânsul: 
<lară şi” obezile turceşti. încă sânt: grele». 
Apoi aşa: au ieşit cuvintele: Leavului, cum 
au zis... Sa e 

Cum -au sosit - Barnovschi-Vodă den: Țara Leşească în Iași, cu bucuria tuturor, au stătut după „gătirea de.: cale “Țarigradului.: Ca nu - eră alt: mijloc, 'ce numai să meargă la îm- - părăție, să ia de acolo Domiiia - dupa sărutatul 
-Poalei împărăteşti.  Sfătuiau mulți în multe „:Chipuris-şi Sau: cercat și la Abaza-Pașa de “Silistra; ce mau aflat -alt' mijloc: 'numai de 

1 Moștenire, 
* Leah, Polon.. 

2, a
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“mers în Țarigrad. Şi atunceaşi s'au tâmplat 
de au chemat Împărăţia şi pre Mateiu-Vodă.. . 
den “Țara Muntenească -la sârutatul. poalei * 
Împărăției, — şi, dupa, câtevă fapte, şi; a” lui 

„ „Mateiu-Vodă împotriva. Împarăţiei, cu scosul 
lui Leon-Vodaă, şi: apoi a-Radului-Voda, fe- 
ciorul lui Alexandrii-Vodă, iară tot mai ușoare , 
lucrurile lui Mateiu-Vodă, . că nu ieșise în- 

„* 4raltă fară, cum au ieşit: Barnovschi- Vodă 
supt ascultarea altui stăpân, Craiului Leşesc, 

„. Deci, “pentru să. aducă” Turcii mai lesne 
pre Barnovschi-Vodă la mâna lor, pre Mateiu- 

„Vodă lau pornit fără. zâbavă cu steag de 
„Domnie în. 'Țara-Muntenească. Iară Barnov- 
„*schi-Vodă n'au hălăduit de perire, precum 

vei ailă. scris la rândul său. 

„__ Purces-au Barnovschi-Vodă cu mulțime de 
„boieri .şi îruntea Curţii, preuţi şi “călugări, cu 
un gând şi cu un glas.cu toţii, să se roage 

„Împărăției să le deie Domn pre Barnovschi- | 
"Vodă, Între carii eră şi Lupul Vasilie Vorni- 

„ “cul. Ce, ' văzând ca. mulţi: sfătuiau pre Bar- 
„ novschi-Vodă să. omoare 'pre Lupul, știind 
„amestecăturile lui, şi, mergând Barnovschi-: - 
„Vodă pre la Mateiu-Vodă pren Bucureşti, au 
Stătut Lupul * Văsilie Vornicul, văzând că-i, 
este a mergere pre la Mateiu-Vodă, — care : 
ştiind den Țarigrad toate 'îmbletele lui, au . nevoit cu 'toațe mijloacele :să se întoarcă 

>» înapoi în ţara, zicând: către Barnovchi-Voda 
că-l vor gâlcevi Grecii, pentru morți-ce au 
făcut Grecilor, la scosul li Alexandru-Vodă 
den Scaun. că 

Deci Barnovschi-Voda, ca “un creştin ce
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eră la hire, l-au slobozit.: lară,: dacă s'au:adu- 

nat .cu Mateiu-Vodă, -şi-au oblicit Mateiu-" 

Vodă că s'âu întors Lupul, îndată au răpezit 

după dânsul, să-l! întoarcă. Ce se păzise bine 

cu. mersul, Lupul Vasilie; şi nu'l-au agiuns în 
cale ; și nice Barnovschi-Vodă aveă' putere 

să trimiță să-i facă vrun rău Lupului -Vor- 

micului, nefiindu-i încă Domnia dată dela Iin- 

-părăţie, şi âtând de grija lucrurilor: sele.- " - 

De ia': Mateiu-Vodă -au mers Barnovschi- 

Voda -pre la Abaza-Paşa; pen Silistra.. Cât 

- auputut, Mateiu-Vodă au luptat pentru: dânsul, 

- şi la Abaza-Paşa, şi la :Poartă;: şi se „arătă 

'Abaza-Pâşa foarte. blând, şi cu cuvinte mân- - 
gâioase. Însă: Turcii. cu “săgeți de . bumbac: 

__“ucid 'pre' oameni ; şi, lor le pot sluji aceste 

“cuvinte :den': Sfânta Scriptură: <Muietu-sâu. - . 

cuvintele “lor: mai mult decât, untul-de-lema, 

„şi acăle sunt:săgeţi». - i i 

“Dacă au sosit în Țarigrad, văzând: Vizirul 

atâtea ' gloate: de ţară 'cu  Barnovschi-Vodaă, 

“i-au învăţat să nu strige pentru “Barnovschi- - 

„Vodă, ce să-tacă, şi să se lase pre mila. Îm-- 

părăţiei, că-i vori'tace perire.. Ce, gândind bo- 

jerii- cum că este agiuns Vizirul dela: cinevă . 

cu daruri, totdeauna strigau, şi dau răvaşe 

la -Vizirul,: cum nu' primesc pre altul; şi-se.. 

puneau :toți: cu; gloatele ia :locuri' ca acele, să. 

„se vază şi de: singur Împăratul. Şi aceia apol 

“au mâncat capul lui :Barnovschi- Vodă, — că : 

-:pâra dela neprieteni nu 'lipsiă, mai ales de la 

“ Lupul -Vasilie - Vornicul, pre la prietenii lui, cu. 

cărți de aice, den țară, “cum, de-l: vor 'slobozi 

_ “viu pre : Barnovschi-Vodă, ara “Moldovei va . . 

di cu Leşii: una, —Că el este 'ca o iscoadă a 

7
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Leşilor, O, îndrăcite;a' voitorului de rău ve. . 
“ninuri! ce ;'nu- scorneşte limba amară a ne- 
prietenului pa 
„_„Acele adăogându-se ia Impărăţie asupra lui 
Barnovschi-Vodă, după. îapta ce.i, se: prilejise 
de ieșise, în "Țara 'Leşească, şi Abaza-Paşa - 

„Încă „eră. pârâş, şi mai ales. zilele lui cele 
 stârșite—la”-acea :vreme și, Căzacii lovise pre. 
Marea.Neagră—, numai ce s'au ales cu Sfatul 
Împărăției: să piara ' Barnovschi-Vodă. - 

„ Statuse' voia Împărăției, pre toți câţi venise: 
„ cu: Barnovschi-Voda, ori să-i puie supt sabie, 
„ori. să-i deie la -catarga £. Iară .cine eră cap -. 
„legii turceşti, Muttiul, mau vrut, ce“au zis: 

«Ce-i vinovată gloata? Capul: să se piarză,.. 
st vor potoli gloatele». .. .. .. 
„Au priceput Barnovschi-Vodă peirea. sa cu 

„Câtevă zile mai nainte a cădere în închisoare 
(că-l închisese Vizirul cu porunca Împărăției): - 

| scrisese o carte la maică-să aice, în ţară, care. . 
„carte pren cuvintele lui sau cunoscut că eră... 
asupra morții acea scrisoare. Şi, aşă, într'o... 
zi l-au luat dela Împărăţie, şi, la vederea Di-. 

„Yanului, privind şi. singur Împăratul perirea. 
lui pren fereastră, i-au tăiat capul. lară boierii, 

„0. seamă erau închiși, şi. așteptau - şi ei-peri-. -: 
rea, şi den ceas în, ceas: iară alți boieri, mai : 
de jos, şi gloatele ce; erau, toți, spăimaţi de: Srija morții, pren. toate ungtiiurile ascunși, au petrecut câtevă zile cu:mare grijă. 

Nu putem trece cu pomenirea neşte tâmplări  - ce s'au prilejit în Țarigrad, după perirea acestui 
Om, — care,. nu numai în țară, aice, ce pliu. 

  

"1. La corabie, să vâslească, împreună. cu robii. -. La
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până astăzi este Țarigradul, „Pentru'un. cal .-- 

al lui. Barnovschi-Vodă, ducându-l:-la grajdu- 
rile împărătești, după 'perirea lui, într'aceiaşi 

„zi Sau trântit calul la pământ, şi în loc au murit. 

Şi” a doua -zi au ars şi -Țarigradul, noaptea 

câtevă mii de câse. Aceste cum s'au tâmplat 

atunci, cum şi altă dată se poate tâmplă, ori 

că s'au mai tâmplat,. ori. că au arătat Dum-: 

„ nezeu sânge. nevinovat. Că eră Barnovschi- 
“Vodă om cu frica. lui Dumnezeu, — de carele _- 

mărturisiă Toma Vornicul?, fiind Postelnic al 
doile la dânsul, câ în multe 'riopţi l-au zari - 

* Dren miezul nopții îngenunchiat înainteaicoane' .. 
"la rugă, cu-mare osârdie, :  . Su 

- “Eră la hirea.sa Barnovschi-Vodă foarte irufaş 
şi la portul . hainelor mândru; iară la inimă, - 

foarte” dirept, blând şi nelacom.: Mănăstiri şi 
"biserici câte au iacut-în așă scurtă vreme, . 

niciun Domn mau făcut. Făcut-au alţi Domni . 

şi mai multe, iară cu mai delungate vremi, unii 
în patruzeci de ani, alții în douăzeci de ani,—iar 

el în trei ani. Mănăstirea în oraş în laşi, ce se 

„zice Sfânta-Maria, şi Hangul, în munte, şi Dra- 

gomirna, la Suceavă, o au săvârșit. Şi au.urzit 

“şi Bârnova, pre numele său, în codru: lângă 

istovit și biserica cea mare, în Liov. - 

în târgul, — unde şi: chipul lui este scris: Cu . 
- Taşi. Și au 

toate 'bunâtăţile eră spre. țară; iară, de sine, 

cu purtatul trebilor Împărăției, pre mărturia: 

a mulţi boieri bătrâni, foarte slab. Se. pome- 

neşte den, zilele “lui şi o iarnă ce căzuse în- 

“luna lui Mart, cării ierni îi zic: Iarna lui Bar-" + 

„1 Cantacuzino, pa 

D
T
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novschi-Vodă, până astăzi. Fost-au perirea lu . 
Barnovschi-Vodă . în anul 7141: [1633]; Iunie 

. Trupul. lui, după perire, 'âu stâtut înaintea 
Curţii Împărăției până îndeseară, apoi au po-. 

„roncit Vizirului 'să 'sloboază pe un boier ce 
are fi fost chihaiaua lui. Deci au slobozit: pre 
Costin, Postelnicul-cel-Mare ce eră pre atunci 
"la. Barnovschi-Vodă. Au mers: şi au luat tru-. . 
pul_d'inaintea Curţii. împărăteşti, şi l-au dus, 

„la Patriarșşie, şi acolo, pre scurt, pre cum au. 
lăsat. vremea: de atunci, l-au astiucat în Pa- 

”„ triarşie, întru aceiaşi noapte. Apoi de -acolo 
„Spun să-i fie: adus oasele în ţară Vasile-Vodă. 

"La slobozitul Postelnicului den închisoare” - 
zic să hie întrebat ceaușşii: «cu. pază, au fară 
pază l-or slobozi ?>. Au zis chihaia Vizirului, 
<unde să fugă, săracul ?>. Ce de atunci ceilalţi 
boieri ce erau închişi, şi “cei: ascunşi, mai au 

„- apucat. la suflete cu nădejde. de: viâţă, dacă 
au văzut pre Costin ca l-au lăsat fară. pază 
să astruce oasele. Apoi,.a doua zi, dacă au 
văzut  chihaia. 'Vizirului pre Costin Posteinicul, 
au zis: '<el, săracul, au' venit ca o0aia singur - 

„Ia închisoare; 'pasă la ceilalți; vei ieşi și. tu, 
şi ei>. Închişi din boieri erau: Ghenghe Lo- gofătul; Başotă Hatmanul, .Cehan Vornicul, 

„ Roşca Visternicul și Costin. Postelnicul. 
A treia zi :după astrucatul lui Barnovchi- - | 

Vodă, într'o „seara, trecuse Împăratul, Sultan- *- Murat pe acea 'vreme, peste . Boaz? în ceia 
psrte.. la. Scudar?, la primblare, şi au. întrebat pre Vizirul: «Aşezat-au Domn la: Moldova în. - locul ghiauruilui ce au perit?». Răspuns-au 

  

1 Bosfor, 
* Scutari din Asia, 

ge 

, - i
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va .hi. voia Împărăției Tale se va pune. «Să 
„nu-steie acea ţară fără Domn», i-au răspuns 
“Împăratul. «Chiamă pre ghiaurii ce sânt boieri 

- acei ţeri, şi, pre cine ar vreă ei să-şi aleagă 
“Domn, să. le hie dat». Deci, îndată, tot în- 
tvaceiaşi. noapte, au . trimis Vizirul cu caicul 
la boieri unde erau închişi, şi au luat pr Costin 
Postelnicul, — iar înspăimat :câ-l. duc noaptea 
să-l înece, ori să-i muncească pentru averea 

” lui Barnovschi-Voda. Dacă. l-au dus înaintea - 
Vizirului, i-au zis: „lată că impărâtul vă iartă. 
capetele, şi sânteţi de acum slobozi, şi'să mer- 

geți să va alegeţi Domn pre cine vreți pohti“. 

". Întorsu-Sau- Costin. Postelnicul,: den spaimă, 
cu bucurie, de la Vizirul, la ceilalți boieri ce - : 
erau .închişi, şi .li-au spus. vestea. Şi au slo-: 
-bozit şi,pre: ceilalţi boieri, de au mers cu toții . 
“la un loc, şi îndată au stătut la ștat cu toții, 

"si au ales pre Moisei- Vodă: în iocul lui Bar- 
novschi- Voda, cu a doa - Domnie. 

a. 

numai, peste iarnă, iură primăvara i-au venit 
mazilia.. Şi sau dat Domnia Lupului. Vasilie 

-- Vornicul, de la Suitan-Murat. lara Moisei- Vodă, 
"după mazilia sa, sâtul de binele Turcilor, au 

trecut în. Țara. Leșească, petrecut de câţivă 
boieri -până la margine. Unde şi apoi,-după., - 

E câţiva ani, petrecând în Odihna, cu ocini în 

:- "Țara Leșască, şi cinste. de la Leşi, şi-au să- 

vârşit viaţa, pe vreme Domniei Dabijai-Vodă. -- 

  

a : . , . . A 

1 Războiul purtat în tovărăşia acestuia peste Nistru. . 

) - . „ . . | 14 

Vizirul: că încă mau' pus Dorin, ce pre cine 

Domnit-aui Moisei-Voda, după Abaza-Paşa$,
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" Moartea lui Constantin Postelnicul Cantacuzino!. 
„(DUPĂ STOICA LUDESCU). - 

“Diavolul, pizmaşul neamului omenesc, vă= 
-“zând pre Costandin Postelnicul [Cantacuzino] 
că, se porneşte spre fapte bune, făcând multe 

- milostenii, în taină, pre la: mănăstiri, pre. la 
“săraci, şi "pre 'strâini îi primiă, şi-i căută, şi-i 
“umiluiă, şi Dumnezeu încă-i“ajută, şi-i adăugiă -:. - 
“în casa lui cu tot. binele Svinţiei Sale, iar : 
Diavolul. totu-l cercă, după cum îi este obi-. 

'"«eiul, lui, să-l prinză în. cursa lui, şi nici cum: . 
“mu puteă de.el să se lipească. Atuncea Dia-. . 
- moluls găsi doauă :vase rele, unul . românesc, 
“altul grecesc, anume : Stroie Vornicul Leur-., 
"deanul și Dumitrașco Vel Vistiariu “Țărigră-: 
deanul?. Aceştia erau lăsaţi de. Grigorie-Vodă - 

*. 4Ghica] ispravnici, să păzească Scaunul Dom- 
“niei. lar ei făcură svat, dracesc, în taină, 'cu 
„Doamna Maria. a lui Grigorie- Vodă, şi 'tri-. - 

“ miseră cărți de 'olac* la Grigorie-Vodă în 

oaste 5, făcând. pâră mare: asupra ticălosului 

  

4 Lista Domiriilor munteni de la 1654 La 1663: Comstantin 
Basarab, sau Cârnul, 1634-1658 ; Mihnea III, sau Mihail Radu, 

N 

1658-1639; Ghica sau ' Gheorghe Ghica, 1659-1660; Grigore - 

sau 'Grigoraşcu Ghica, 1660-1664; Radu Leon, 1694-1669. -- 

- 2 Tot'un Cantacuzino. .:-, i | 

Sturza. | NE - - 

u poşta. - - a: a. Sine 

-3 Cu Turcii, împotriva Nemţilor,.. . ui
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'"" Costandin; cum el umblă pre la Turci, pre 
„ marginea Dunării, de-l pârăşte că este hain?, 

- și cum nu bagă în seamă pre. Doamnă-sa, 
şi-şi bate joc de ea, şi cum oprește țara să 

-- nu -deă bir,— şi atâtea -prihănii : multe 'au - 
„> scris... Şi Costandin: nimica . de acealea m'au 

“fost- vinovat, nici mau știut nimica.. 
* Deci, întorcându-se Grigorie-Voda din oaste, 

„ iar-Stroie- Vornicul încă: mai cu dinadinsul îi 
” -scriă -de împrospătă „pâra, şi-l -învăță-să nu. | 

„” grăiască nimic “cu Costandin, şi, cum va sosi. 
„în Scaun, să-l omoare fără veaste. -. . 

Deci Grigorie-Vodă' își, întoarse firea, şi. 
crezii pre Stroie Vornicul și pre Dumitraşco, 
binele ce-i făcuse Costandin îl uită, și jură-. 
mântul călcă, -și; cum sosi în Scaunul lui în:-. 

„Bucureşti, îndată-l apucaraă 'acei doi draci . 
„cu gura, şi-l puseră la: cale'rea şi spurcată : 
"cum puse şi cele: două mărturii mincindase!. 
pre Pilat de; ucise pre Domnul 'nostru lisus. . 
„Hristos, aşa şi ei făcură pre Grigorie, de tri-.! . 

“= mise dorobanţii la casa lui Costandin Postel-. . : 
„„Ricul, şi, fară 'veaste, din aşteriut l-au. luat, 
„de l-au dus la svânta mănăstire dela Snagov. 

Eră Sâmbă.ă spre Duminecă, Dechemvrie 20, - -. 
în zioa de Svântul Ignatie, anul, 7172 [1663],.. 
şi, acolo, au stâtut la dumnezeiasca liturghie, 

„tot în genuche, -la; svintele icoâne. Fiind gata, 
„Sau pricestuit * trupului; şi sângelui” Domriului - 
„nostru lisus Hristos, lar,: cârid au fost seara, 
pre la cină,-l-aui omorât în trapezăria? maă- 
năstirii, o 

fm i Sa 

  

: Trădătur- E te pp 
„> Cuminecat, împărtăşit, - “ 
3 Odaia de ospăț. . Ş ba .. ,
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: lar. Grigoraşco-Vodă, 'deacă-i spuseră. că: 

l-au: omorât,. el atuncea s'au deşteptat, și au. 

zis părintelui: Ştefan Mitropolitul şi - tuturor . 
“Doiarilor -că nau ştiut când .l-au. omorât, și . 

<um au fost adormit, — căindu-se şi. plângând: - 

“de moartea lui Costandin. Şi. blestemă. pre 
+ Stroie şi: pre Dumitraşeo, :căci ei l-au în-  . 

'“demnat de l-au omorât, nefiind nimica vinovat. . - 

Așă sau căit pentru moartea Domnului nostru 

“lisus: Hristos şi Iuda, dar nimica,.n'au folosit, 

— <i au'luat plată matca focului,—şi aceştia încă 

:0 vor.luă, precum zice la Svânta, Evanghelie: | 
«Cum aţi judecat, aşă vi se. va judecă», și: N 

- «cum ați măsurat, aşa „vi se va măsură». -. 

“Iar trupul lui Costandin l-au rădicat jupâ- 

 measa lui, Ilinca?, şi cu coconii lui, Drăghiciu,. ”- 
„Şerban, Constandin, Mihail, Matei, Iordache, 
__şi:cu mare cinste duseră-l ia mănăstirea lor. . 

„da Margineani, şi acolo-l “îngropară, “ făcân- 
” du-ir:e pogrebania,. şi pamete mare, cum se 

„cade. - Se 
" “O, diavole, răul pizmaş neamului omenesc, - 

„> <um prelestişi? pre Grigorie-Vodă de omori 
„pre Costandin, fără judecată, fără vină, ni- 

“mică? Iar ţara toată plânge pre Costandin 

--“ Postelnicul,. că au pierdut un stâlp marc, . 

- - carele au sprijinit -toate nevoile țerii. Plângu-l- 

şi săracii, că şi-au. pierdut - mila; plângu-l 

care .âu avut de la el multă căutare ; plângu-l 

„şi. păgânii şi creştinii, şi toate ţerile care 

- db-au-ştiut şi care nu lau ştiut, ci numai de . 

numeie lui au auzit, pentru multă înţelep- 

- 1 Fiica viteazului Radu-Vodă Şerban. Sora ei luase pe sin- -. 
'gurul, fiu al lui Mihai Viteazul. - * - - 7 . 

> îndemnă. * . .: Aa 
= » +
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+ciune şi. bunătate; ce făcea, în: toate! părţile. " 
„. Și de la” cine: fi acea: moarte necuvioasă ? . . 
*De la: Gligorașco, pre carele l-au'facut Domn, 
„şi l-au cinstit, şi i-au. slăvit'numelt; de la. 
' Stroie Leurdeanuil, pre . carele. l-au: scos .de 
doauă ori .:din --moarte,. şi încă „i-au; fost şi .-. 

„+ „Cuscru, că. au: ţinut pre fata: lui. un fecior. ak 
lui: Costandin, anume ; Şerban ;-de la -Dumi- * 
trașco, că- i-au. fost.::nepot de: :Văr-premare, . 

“şi căci l-au crescut în-casa lui; şi l-au ţinut: 
"ca pre. îeciorii. lui, şi l-au. boierit,  -... 

: “Unii” ca aceştia să fie-de trei ori anaitemat 
. . 
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CAP 
- Răscoala, împotriva Gredilor 'Iui' Radu-Vodă Leon. . 

p
a
 

„(DIN CONSTANTIN CĂPITANUL FILIPESCU, « -: 

- 2 Întvaceste vremi, Turcii, văzând că:Domnii 

terii se hainesc- de către Împărăţie, au'po- - 

runcit să-fie obiceiu, de al'treilea'an să meargă - 

Domnul la Poartă, să sărute mâna Împăra= 

tului, 'să-și înoiască Domnia, “şi acest. obiceiu .» 

„multă vreme -au ținut, Ci dar, fiind'poruncă | 

la Radul- Vodă “să meargă la 'al treilea an la 

"Poartă; s'au: rugat -boiarilor 'țerii să-l mai pri- .= 

mească: să. l€-mai fie el: Domn.: Şi: au“primit . -. 

“boiarii să fie :aşă, şi au purces. cu toţii îm- . 

'preună cu: Doinnul său la Odriiu (Adrianopol.]. - . 

„Şi mai nainte au trimis pe: Drăghici Spătar. . 

' Cantacuzino] să găsească: bani -de* ploconul - 

Domniei de pre la prieteni, şi să dea în știre” 

“ca 'vine Domnul, 'lâudându-l “ca este: bun cu 

"-- primble. pri 

„şi de acolo -au venit în țară. 

:'- ţara; și. cut bgiarii. Şi, mergând: Domnul acolo, . 

". mau: făcut ezăbavă: "multă, . ci-i-au dat Dom. 

nia,' şi, dându-și: ploconul de” Domnie, s'au . 

-. vugat--să' meargă pre la Ţ arigrad să-și vază ' 

casa, 'şi l-au lăsat; dar nu-i eră pentru ve- 

derea casei, ci pentru mândreţe, ca' să se 

e. prin Țarigrad cu'pompă “domnească; - 
să 1 vază prietenii... e n i 

Şi, slobozindu-l,, au "mers pre. la Țarigrad, ,



ae 
- Întmăceste vremi, fiind Drăghiciu- Spatariul i 
la Țarigrad cu Radul-Vodă, “au războlitt şi au 
murit.Și l-au adus la Comana, la mănăstire, de 

„l-au îngropat Zid unii că l-ar fi otrăvit Grecii, 

„ * Balasache Păharnic şi cu alţii, ca să-i omoare, - 

"în urmă, s'au dovedit. - 
„iar alții zic că au murit de ciumă;—dupre cum 

„Şi; viind Radul-Vodă în țară, dupe cum s'au 
zis mai nainte, iar 'au petrecut bine cu toţii 
până la 0 vreame..lar. după aceia iarau.în- | 
ceput Cantacozinii a amestecă lucrurile, pre- 
“cum au fost învăţat, și a turbură pre unii den 

„ boiari, zicându-le că-au. auzit că S'au svătuit 
oamenii "Radului- Voda, Sofialâul Clucear şi. 

„ * Şi-i îndemnă ca să: se scoale:asupra Radului. 
pe 

e 

ff 

Vodă şi ' asupra Oamehilor lui, să-i scoața | afară den. ţară (care aceasta: nu. 0 făceă-de “alt, numai să fie totdeauna: ei mai mari?) -- Şi boiarii, „alunecându se cu .fireaâ ' că: vor „îi acelea carele. Zic ei, au scris .pre la căpi- - tani, pre la iuzbaşi? (fiind -Spătar-Mare Şer- „ban Cantacozino 1), să se strângă: toţi la Bu-. "'cureşti. Şi Radul-Vodâ -nimic de acestea. nu - ştiă ŞI, strângându-se nnmai, într'o “zi,: den Curtea Domnească au făcut rădicate şiau în-. ceput a strigă că, vă să-i omoare Radul- Voda: Şi. au ieşit boiarii şi gloata, strângându-se la - Mitropolie, la, Vladica:5 “Teodosie, spuindu-i 

4 A Fiul Iui Constantin cel ticis 1ă Snagov,--. i 

  

„pĂbolnăvite e 
Cronicarul e pornit, cu . duşmanie asupra,. Cantacuzinilor, cari insă, în lupta lor cu Grecii, se sprijiniaup2 ţara latreagă. scaQiteri după turceşte: cel ce- are. o.sută de oameni în 

* Mitroţolitul.,
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jalba: cum. au vrut să-i omoare. Grecii. Ci nu 
treci vreame multă, veni. şi' Radul-Voda. Şi - 

“multă pricină au avut Cu, 'boiarii, şi se, duse 
“la Curte. 
„lar -boiarii: se duseră de maseră noaptea « cu - 
pază bună .de: frica Radului- Vodă, şi s'au - 

- . gătit noaptea de cale, şi a doao zi. dâns- de- 
-: dimineaţă au purces la Enişăr 1,' unde. eră Îm- 
> părăţia,- să' pârască. pre Radul-Vodă şi-pre 

Greci. Radul-Voda înca au trimis pre -Ale- 
„ Xandru. Armaş * şi „pre . Dumitraşco” Postelnic 
Caramanilâul, 'de olac, să ajunga la „Caimaca- 

"anul, să. spuve jalba, şi cum că fară nicio .vină 
Sau radicat boiarii asuprâ- i cu pâră. ŞI, fiind" 
-Caimacamul prieten, s'au şi mâniat pre boiari. 
Şi, mergând - boiarii la dânsul, i-au'mustrat: | 
rău, şi, de n 'ar fi făcut boiarii un meşteşug 
supțire, mar. îi putut să-l biruiască.: , 

Ci, necrezând - Turcii nici. pre boiarii țerii, 
î nici pre Radul-Voda, au trimis un Agă la Bu-. . - 

- „<ureşti, - să 'vie să .cerce lucrul. den ce li-au - 
 Nenit . gâlceava, şi, cumva află, să se ducă | 

înapoi: să spuie. Deci boiarii. s& îngrijară, te- | 
“mându-se. că, mergând la Radul-Vodă, îl va ' 
„apucă cu vorbe, cu' daruri, și se.va întoarce 
lucrul spre răul lor ;ci caută omi ca acela -care . 
“să 'aibă' prieteşug.. cu Aga, să-l apuce ei mai 

„înainte cu daruri, să nu li se faca vre-o peire. . 

- Şi gasiră pre. un Pavel Grec, carel& de multe: 
ori-cercă la“Turci să ia. Domnia țerii: Pre . a 

„esta aflându-l. că este. prieten. cu acel. Aga, 
S'au imigat, lui. să, grâiască . cu. „Aga, ; «Mer- - 

EEE aa i PN ii îi pi „i 

a Tealger, dh Testa: LE i
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„gând “acolo, 'să'nu' se' asculte “cuvintele Ra-. 
"“ dului- Vodă, ci să :gtăiască '.de. bine: pentru 
„boiarii: țarii. Şi-i. fagăduiră mulți bani, iar lui 
Pavel îi faga duiră sa-l ceară pie el Domn. A- . 

_“cestea auzind Pavel], cu toată puterea: lui; au: 
“împăcat cu Aga'Turcul ce mergeă în: fară, și 
îndată':pe! loc “între “Turc mare - Sjutorința au. - 

- “iacut .boiarilor, "nădăjduind Doamnia. - 
„Deci: boiarii:! trimise Ay otac la. boiajii ce " 

i rămasese în ţară, dându-le 'ştire pentru Turcul 
„ce "vine, zicându-le să scoață ţară multă îna- - 
intea- Turcului, să se jăluiasca de Radul-Vodă 

„şi de Greci, ŞI așă -au făcut: Au :scos de tot. 
“feliul; .muieri,: îeate, care-i ziccă ca.le-au:ru- 

şânat copiii, şi că le-au făcut acei lucru' grozav; 
” featele. ziceă că: şi-au” bătut" joc de dânsele; 

„ „oamenii, carii zicea ca . i- au pradat,. i-au: ca- 
„znit, şi altele. ii 

” Deci; intorcându- -se înapoi. Turcul, ŞI. spuind 
| celor. mari jaibele ce: faceă țara; au dat vina 
„“Radului-Voda, şi l-au 'mazâltit.. ŞI. boiarii s'au 
“îndreptat; şi. le: -au. dat voe-'să-și aleagă Domn 

„> “care vor.vreă, şi: să-l ducă :sa-l îmbrace cu 
„caftan: Ci :ei, dupa cale mergând, socotise pre 

„ Antonie Vornic de Popeşti den Prauva [=Pra-. 
-hova]. Cri gătira şi-l îmbracară cu tattan dom- ; 
_nesc, iar “Pavel cel. ce. “aşteptă. boiarii, după 
„cum vorbise. cu el, rămase în dăşart; Şi de 
deară boiarii: o tifla. 

- Acestea: făcându-se, au:trimis Turcul de. au 
- rădicat pre. Radul- Voda, şi au prins pre: doi 
boiari' greci -carii: 'ziceă că: eră mai. zorbale, 
pre Sofialâul şi pre Balasache. Ci pre Sofia- 
lâul,. Vindur-l închis spre ocnă câtavă, Nreame, 

IS 
.
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lau spânzurat la ocnă, iar -pre  Balasaclie L- au 
dat în mâinile unor: dorobănți, de l-au trecut. 
Dunărea şi i-au dat drumul: -Țarigradului, lar 
pre. ceilalţi. Greci mai mici, cuin -Pascale, Gră- - 

”. maăticul, şi alţii, atâta bataie -li dă. slăjitorii, 
“cât mă. mir că traiă,— mai -ales pre Pascale, 
că l-am văzut cu: Ochii când îl'scoteă den 
cămară şi-l duceă „Cu, palme, care palme, de = 
dese şi de malte,.nu mai avea numar. Alul, | 
iar, care i-am uitat numele, ..de .multă bataie » 

şi palme gândeă că va să. moară, ci strigă. a 
popa să-l cuminece. | 

Ca acestea și altele mai multe au “patimit: 
„Grecii - la sfârşitul Radului- Vodă, . den pricina - 
E îndemnarea Cantacozinilor.. | 

«-



Sa CAP Vi 
Sairea în Scaun alui Constantin-Vodă Biânco- : . 
i] -- veanu (16881), a 

„DIN RADU GRECEANU) -.. 

Atunci dar, după a răposatului Şerban-Vodă: 
- 4Cantacuzino] petrecere?, numai: de cât toată: 

boierimea. ţerii, la Mitropolie adunându-se Şi 

sfat pentru alegerea. de Domnie făcând, așă” 

_cu- toții, de la mic până la mare, pre acest. 

. Costandin Brâncoveanul Vel Logofăt de Dom-:-: i 

“nie au numit. Carele, nefiind și de faţă, lângă 

„oasele lui Şerban-Voda aflându-se, şi de cele - 
„* ale” morţii, ce, trebuiă, grijind, iar Sfatul şi - 

"tGată' adunarea. boierimii, ce se .află la Mirro-. 

polie,.au trimis pre Preaa Brătăşanu Vel Pitar, . 

-i Radu Golescu, de l-au poitiț ca să meargă: 

“acolo. A cărui chemaări, măcar că pricina nu O 

ştiă, iar nici din obşte a ieşi puteă, fără cât. 

a merge: Şi, aşă, mergând toţi numai decât, -. 

Ja un cuvânt fiind, ca, să primească stăpânirea - 

„ţării l-au” poftit, pentru că nu eră: altul obştii 

măi placut. decât- Maria Sa,—nu numai pentru. . 

“multa vrediicie şi înțelepciune ce aveă, ci mai: 
- 

1 Lista Domnilăr munteni dela Radu Leon înainte: Anto- :. 

-nie 'din Popeşti, sau Popescu, 1669—1672; Grigore „Ghica, 

.1672—1674; Duca, 1674— 1078; Şerban Cantacuzino 1614-1588. 

* Răposare. :.: . E . . i 

.
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vârtos” pentru multele blârideţe şi faceri de 
bine, care spre: toţi, înca din boierie, aveă, şi 
toţi de acestea ale sale bune fapte încâlziţi eră. 

Căruia dar foarte cu greu jugul stăpânirii 
a-l luă părându-i-se, în multe feluri s'au aparat, 

orânduială eră, după cuvântul carele zice':.«că 
„tot darul desavârşit de sus este pogorât», Pre- 

„Cum în urmă aevea faptele s'au: vazut, că ini- 
nunate şi inari chivernişiri pământului aceștuia 
şi ocârmmuirii au făcut întru nenorocitele aceste 
vremi ce au.iost, —cât: altul : lucrurile 'la cap 
şi la săvârşit. ca: âcela. a aduce mar fi putut; 
care mai în jos, pre rând le. vom zice, până 
în cât și la ce stepena 4 ticăloasă aceasta ţară 
au ajuns. Să _ „. ZI Ă . Ie .. . N 

„„. „îndestulat fiind de tot binele-şi cu. fericit traiu . 
întru ale sale trăind. lar nici într'alt “chip:sa: 

“urmeaze puteă, de vreme:ce de la Dumnezeu. 

Sa
 

Fiind dar, precum ani.zis mai sus, adunarea 
- toată, la Mitropolie: toata „boierimea ţerii, și 
slujitorii, şi Dionisie . Patriarhul. Țarigradului, 

” care atuncea aicea.se află, şi Parintele Teo-: 
” dosie, Mitropolitul” țefii, — eră şi uri Capigi- 

„ „Daşa ? împarâtesc, anume Ahmei-Aga, care mai 
nainte venise: cu'trebi la Domn,. şi alți bogaţi . >.$ Agi, care atuncea în țară se află.' E 

+ Deci, văzând şi ei. cu toţii alegerea şi: so- coteala cea de obşte, ce:se facuse pentzu. Dom- nie, iar: Bapigibașa numai decât pre acest Cos- „ tandin Brâncoveanul:. Vel. Logofăt cu caitan “l-au îmbracat. Și aşă boiarii, impreună cu ar- - „hiereii, luându-i, în biserică au Mers, şi, du- 
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" cându-l parintele Patriarhul în: oltar, molitvele 
de Domyie i-au cetit, sfântul preastol. încun- 
jorându-l, — dupre. cel „ce Domnii, se încoro- 
nează, ' 'obiceiu. ! 

Deci, ieşind din biserica: îndată și “cal de, 
Domnie i-au adus.: Cu toată podoaba şi toţi, 

siujitorii şi toată orânduiala domnească fiind. 
„du încalicat, şi la Curtea Domnească cu cinste 
şi. cu pompă mare au mers, şi întâiu în Bi- 
serică Domnească-au. întrat, şi, cântând âxionul, 
'după 'obiceiu, sfintele “icoane au' sărutat, Şi 
 juramântul” acolea cu boierii încredințându- se 
în sfânta Evanghelie, ca cu Măria Sa în dreptate 
să ție, după. aceia în casele domnești,. în. Di- 
vanul cel mare, suihdu-se, î in Scaunul domnesc 
au .şezut, 'şi, cu tunurile dând, mare veselie 

„în toată. politia S'au “tăcut, de "Domnie nouă, 
care după placerea” a. toată - obştea se făcuse. 
Şi, "după aceasta, a doua zi, şi oasele ni 
Şerban-Vodă au, Tădicat, împreuna cu toată. | 

- boierimea şi toţi arhiereii. şi preoții, de l-au 
„dus la mânăstire la Cotroceni, 'cu fală Şi cu 
„cinste mare, ca pre un Doran, și, făcându-se 
slujba pogribaniei cum se cade, lau îngropat 
în- biserică. E 
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„ „Infrângerea oştilor împărăteşti de . .;,. 
Turci şi Români la Zârneşti în Ardeal (1690)... . 

(DIN MEMORIILE, LUI RADU POPESCU.) ., ae 

LE 
a 

"4 însă nu'S'au odihnit cu: gândul lui [Con- 
stantin- Vodă: Brâncoveanul) ca să. nu: răsplă- - 
tească Balăceanului*, -care au fost îndemnă- . 
toriul' lui Haisler? şi la 'toți mai marii 'Neam=. 

- ților; de au făcut. atâta hată [=pagubă]- şi 
pradă pământului, şi lui Haisler încă să-i.po- 
goare nasul cel mare al mândriei lui. Ci. s'au 

„unit “în vorbe cu “Tucheli Groful3, care eră: 
“din Țara Ungurească de sus, şi au îfugit'la - 

- “Furei, pentru necazul Nemţilor, ce-i îăcuse,— . 
care şi în graţia împărătească se“ află cu'oști 
„câtevă, — așteptând să-l facă “Turcii Craiu în 
„Ardeal sau în ţara lui cea 'de sus, Ungurime. - 

“Cu acesta unindu-se: Costandin-Vodă, fă- 
găduindu-i că cu nevoința lui îl va băgă în 
Ardeal și altele, care, înştiințând toate acestea . - 
pre meghistanii. Porții, şi rugându-se amândoi . 
Împăratului turcesc ca să li deă oşti, să meargă 

i Ginerele Ii Şerban Cantacuzino; sprijinit de-Nemţi, în 

sjujba cărora întrase ca ofiţer voiă Domnia țerii. i 

1! General împărătesc care, venise cu oaste în țară şi o cos- 

4 ă mare... Sa Da 

tașe cheltuială pese Tokoly, care fusese proclamat, de nemul- 

“ 4ămiţii cu stăpânirea austriacă, rege al- Ungariei. ă 

- 15
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în Ardeal asupra Nemţilor şi să ieă Ardealul, 
. le-au dat câţivă Paşi cu oaste turcească, fiind 
Serascheriu ! asupra oștilor Funduc-Pașa, și 
pre un Sultan tânăr cu Tătarii, care-i zicea 

- Chiuciuc-Sultanul, Cari, viind toţi aici în ţară, 
s'au împreunat, puind tabăra din sus de Potlogi. | 

De acii Costandin-Vodă,. având oameni ai 
muntelui, de spre Rucăr şi Dragoslavele, carii 
ştiă” plaiurile, au purces câtră: Ardeal, făcân- 
du-se “cuvânt că: vor să“ meargă -pre la Brân 

„să treacă. Iar; 'când: s'au apropiat de 'munte, 
au lăsat drumul Branului şi au 'luat alt plaiu; 

care pogoriă în Ardeal,den sus: de Bran.:Şi, 
pre acela-au mers, «şi s'au pogorât toată oastea 
cu.nevoie mare, atât, cât nu :mâi aveă nădejde 
să.,se: mai. intoarca :pre:acea 'câle. Însă „Tu- 
cheli, cu. -Mârzacii,: şi .cu. Pașii, :şi, cu. oastea 
tui,, Costandin-Vodă; :lar:. Costandin-Vodă şi 

„ cu. Chiuciuc-Sultanul au rămas în "Ardeal, unde 
„priviă „foarte. bine rânduielile oştilor, cum se 
râniduiă”, şi venirea Nemţilor, cum veniă”,în” 

„Care, apropiindu-se „unii de. alții, au dat: 
războiu foarte; amândoauă, părţile, şi mai cu 
vitejie. Turcii, — de. vreme ce. toată nădejdea 

“lor, eră; pierdută de.a,se' mai întoarce înda- 
7at.:ŞI, ;sltujindu-le norocul, într'o clipeală :au 
întrat. întPînşii, „şi au -inceput a-i taiă, Cat 
Puţini. au, scăpat, şi :câmpurile: eră”. pline de 
Nemţi,.și de Secui,:Unguri. 

Şi într'acest războiu au perit şi Telechi, 
ghenerariul.;Uaguritor Ardealului, şi Aga. Co- 

  

: G:neralisim; cea mai mare căpetenie. e i „Moșia din Dâmboviţa a. Brâncoveaauliii:. Se mai păstrează rămăşițile frumoaselor Curți, pe care Je-a făcut el Acolo.



927 

staridin Bălăceanu, ginerele - lui Şerban-Vodă;. 
şi: au prins viu pre Haisler, ghenerariul Nem-. 
ților,- Şi, :'de spre. partea turcească, încă: au 

perit- Paşa-Serascheriul; - lar Costandin:Vodă,. 

văzând că biruiesc Turcii pre Nemi, sau poz. 
"gorât, cu: Sultanul în vale, şi s'au” împreuna 
cu “Tucheli. -Şi;: fiind: toţi acolo, atuncea: adu-. 
seră:pre:Haisler! legat; căruia i-au zis-Costan-! 

din-Vndă::: «Jupâne' Haisler,: ţi-am adus, oas- 
 -peţii, cari ţi-am scris că-ți voiu aduc; primeștesi» 
lat 'el' răspunse lui: Costandin: Voda :-“<Nu. te, 

buciiră de-aceasta întâmplare, că, de am pierdut 
- rioi-războiul, Împăratul nostru mai are ca.noi 

 maălţi; ci'te bucură” de! vrăjmaşul tău, de Ba-. 
jăceânu,. că-au perit.: Că:eu' pentru. ca:sa-l 
_mântuesc „pre dânsul 'am 'căzut în. robie, și, 
de' sânt şi rob, astăzi 'am -căzut, în.robie, iar! - 

. tu'eşti rob de cândite-au făcut tață-tău»,. - 
Deacii întrebând: Costandin- Vodă, unde âu 

___perit: Balăceanu, au' trimis slujitori, şi: l-au 
adus acolea mort. Ci capul l-au trimis la Bu= - 

cureşti, de l-au pus într'o suliță în zioa de - - 

Sântă-Maăria Mare, —.eă intr'acea zi se lăudă - 

Balaceanu-că va să fie în Bucureşti. lar trupul 

i-au rămas acolo, batjocură oamenilor. 

După. aceia iarăși Tucheli, cu. Costandin- - 

Vodă şi cu Turcii, au mers cătră Sibiiu, îm- - 

- preună şi cu Tatarii, poruncind tuturor Ar- 

deienilor boiari, sa se strângă la'satul Cris- 

tianul, care este lângă Sibiiu. Şi toți s'au strâns 

"împreună cu alți Ardeleni, bucurându-se toţi “ 

de peirea Nemţilor. Şi l-au încoronat pre Tu- - 

cheli Craiu Ardealului. e 

-- Ci nu multă bucurie au avut, că Badesis, - 
7



ghenerariul 1 ce eră preste oştile nemţeşti cele 
mari, auzind de întâmplarea Nemţilor celor din 

„ Ardeal, și cum că “Tucheli s'au încoronat Craiu 
Ardealului, au lăsat calea Beligradului,. şi au 
venit în Ardeal. A căruia. venire. auzind. Tu- 
cheli,. şi Turcii, şi Tatarii, nimica nau mai. 
stătut, ci s'au întors îndarăt pe “ricet, și pre. 

„ia Teleajân au ' trecut în Țara-Româneasca,— 
„fiind calea mai larga—, luând “Tucheli multă 
„boierime a Ardealului cu dânsul... 

„Şi, după -ce au trecut aici, Turcii şi Ta-" 
tarii s'au dus pre la locurile lor; iar “Tucheli 
au mai zăbovit în ţara, ducându-se pe 'ncet 
la Diiu, unde-i eră dat iernatic. Şi multe . ja- 
furi şi răutăţi au făcut în ţara. Dintru „Care 
au întrat vrajbă între. Costandin- Vodă şi -.: între . dânsul. Deacii. şi  Costandin-Voda au. : trimis slujitori asupra lui, Şi, unde găsiă' oa- meni de ai lui, îi omoriă” fara -milă. | „ 1ar, după ce au trecut el la Diiu, “au avut 
țară odihnă, 

N i N 
————— i 

_» Marchizul de Baden. a
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“Căderea şi moartea. Brâncoveanului (1714). | 

AR (DIN CRONICA LUI RADU POPESCU.) - i 
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“În mijlocul vremilor: acestora, Cantacuzinii, 
_<arii pururea au fost vicleni Domnilor, şi nau 

fost odihniţi . de : niciun - Domn, şi acum, la 

Costandin-Vodă, au început să-l: viclenească 
şi să-l desrădacineze din faţa pământului, nea- 

vând altă pricină, fără numai. răutatea lor, 

> aceia ce din fire o-au avut. şi mai d'inainte. 
Ca nu li-au lipsit, în zilele lui Costandin- 
Vodă, niciun-fel 'de bine ca “să nu-l aibă: 

voie veghiată!, sfetnici. ai Domnului,splini de 

bani, de sate, devii, fără bir, fără împrumu- 

tări, precum alții ai ţerii dă, iar ei neci cum. 

Zic adevărul, iar. nu .minciună, că mai bine 

“traiă! ei decât Costandin- Vodă; că el avea. -. 

grijile Domnisi, iar ei aveă' primblările, şi des-- 

fatările, şi câştigurile, şi tot binele. Dar .tot 

nu eră' mulțămiți de binele acela, ci poftiă'.şi 

"mai mult:.adecă- Domnia, - De care, văzând 

pre Domnul că s'au stricat de spre toate 

- paârţile,. mai. vârtos de spre “Turci, cu- numele 

<e și-au câştigat că este hain, cu aceasta au. 

socotit că-l. vor surpă. 

“ ȘI au început a serie carți la Împaraţie, şi 

  

? "Trecere,
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le-au pecetluit cu peceţile, făcute la Braşov, 
ale tuturor boiarilor ţerii; în taină luând izvodt 
de toate peceţile, şi o seamă de boiari nu știă 
de aceasta nici cum, Şi, cu acele arzmazare?, 
l-au pârât la Împărăţie în muite. rânduri. Dar 
nu se încredeă' Turcii să trimiță să-l mazâ- 
lească, temându-se .că  nu_ vor puteă pune 
mâna pre dânsul. A 

„lar, când “au fost mai pre: urmă; aflând cei 
organ ca acela pre“ un -Costandin. Diichiti, 
care eră vătaf de aprozi la Costantin-Vodă, | 

- şi, vrând să se' “ducă 'la: Țarigrad -cu .voia 
Domnului; pre acesta l-au găsit, şi i-au dat 
cărți ca să le'deă în mâna Împăratului: întru 

„care făgăduiă ca :să-nu fie grijă că va scăpă 
Costandin-Vodă,: că ei'îl vor prinde și-l vor 
dă în- mâna Împăratului. Pre care Diichiti' și 

- din gură l-au învăţat așă să spuie: că nu va 
scăpă d'inaintea lor Costandin- Vodă, 
„Deci, mergând la. Țarigrad, şi dând carțile, 

şi zicând din gură cele ce-l învățase, s'au în- 
credințat Turcii. “ŞI, având şi mai dinainte 
ahte ca să-l prinză, dobândind mijlocitori pre . 
aceşti. Șaitanici-Oglulari+, adeca -pre - Canta- 

“cuzini, «Feciorii Dracului», în taină foarte au 
găsit pre : Imbrihorul-cel-mare împărătesc, şi 
pre Mustafă-Aga Capegiul, şi isau' trimis, de 
nau Ştiut: nimenea, câ să-.vie 'să: strângă oști 
e ! pre “margini, și să'prinză““pre : Constantin- 

  

i Copie. «.:: RE ai i da îi 

rz-mahzar, plă PR ai 

. . Pottă. ” plângere, albă a ce ae poa 

7 Asă-li ziceau Turcii Cantacuzinilor, după: sfeăi “ 
hai, porecliț' Şaitan- : l r, după: strămoșul lor Mi- - 

sugiitile ll” preitagijOElU, adecă „puiu de drac“, peatra Vicle- 
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"Carii,! viind “până la Rusciuc:: amândoi, de 
acolo-au trimis. înainte pre Mustafă-Aga,. cu 
fermaniuri 1: de' mazâlie; :şi' Cu ferman să puie 
alt Domn, dânduti-poruncă. Iibiihorul că; de 

* "vastă 'împrotivă' Domnul, 'să-i facă ştire, ca - 
să: vie:și el.cui oștile “turceşti, să-l. prinză.: 

: Însă, la“24 ale lui Martiă, sosind Mustafă- 
Aga, - Miercuri: în săptămâna cea mare de la 

Paşti, - şi “împreunându-se' cu -Domrul, i-au 

spus "mazâlia. - Deci, ce să:facă, Costandin- 
Vodă'nu ştiă, fără numai lacrămi şi răbdare. 
Mustafă-Aga au început a pecetlui cămările” 

ci averile lui, şi l-au dat în chezăşia boia- , 
rilor pre Domnul, ca să nu fugă, şi Sau'dus 

la gazdă, 
Dar ticălosul cum vreă-'să fugă, că rudele 

„lui, Cantacuzinii, eră' mai mari peste oștile 

țarii, şi ei eră! vicleni și pârâşi, carii se bu- 

cură că văzuse aceia'ce poftise?l:. -.. - 
_* În noaptea aceia, Miercuri spre Joi, au mers 

- Mihai Spătariul Cantacozinul şi Ştefan Spă- 

tariul Cantacozinul. la Mustafă-Aga, având 
dragoman 'pre Caramanlâul Portariul, şi i-au . 

făgăduit bani mulți, să steă la Imbrihorul să 

puiepre-Ştefan Spătariul Domn. --:._ 

“: Și, plecându-se Mustafă-Aga, îndată au Scris 

la” Îmbrihorul, cu ihulte făgaduieli, și i-au făcut 

ispravă, să-l facă: Domn pre Ştefan Spătariul. 

Şi, a:doă zi; Joi;'viind Imbrihorul în București, 
“de l-au! facut Dorin; Și, Vineri,” de 

dimirieaţa;il-aui: rădicat “pre” Costandin-Vodă,; 

cu toată casa lui, şi. cu toţi, ginerii-Iui, de i-au 
pi 

Ci ” 
pp re 

Do ia 

+ Acte împărăteşti: la Turci,
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dus la Țarigrad, şi i-au închis în Ediculat. 

lar Imbrihorul au râmas aicea de .cercă cu . 
Ştefan-Vodă avuţia lui Costandin-Vodă, ce 
rămăsese pre la unii, pre Ia alţii, şi, cu groaze 
mari ce dă oamenilor, toata avuţia s'au aflat: 
şi. Sau dat la Imbrihorul: galbeni, bâni de.ar- 
gint, scule de aur şi de argint -pre la mulţi 

„s'au găsit, pentru că,.de frică şi de groaza ce 
li puneă înainte, cei-ce nu le vor mărturisi 
însuşi, şi pre urmă se vor află, fieștecare, ce 

„__aveă dat de Costandin-Vodă ca să le păstreze, 
„le .duceă şi ie dă la -Ştefan Vodă, şi Ştefan- 
Vodă le duceă la Imbrihorul. Şi, cu mare ne- - 
voinţă, din toată inima, se sileă Ştefan-Voda _ 
să i se găsească-toată avuţia, ca să nu ra- 
mâie. nimica negăsit: 

„„ Dupa-.ce dar au luat Domnia, numai trei 
zile au trecut, şi au trimis degrab' pre Cos- 
tandin Ştirbâiu .Banul și pre Radul Dudescu, - 

„ Cumnată-său, pre cara şi Logofăt-Mare îlfa- 
„Cuse, de sau dus ta Țarigrad, zicându-li sa 
grăbească sa meargă ei mai nainte de Cos- 
tandin-Vodă,. să deă cărţile la Împăratul, la. Viziriul, şi să fie cu acea nevoinţă, cât.să fiu 
scape Costandin-Voda şi feciorii lui, vii. Care 
sau fâcut, că, prin multe arzuri' de pâra ce „Sau dat, la sfârşitul care au poftit Ştefan- 
Vodă cu ai lui, au venit lucrul. Că:cu atâia „ Osârdie eră Ştefan-Vodă ca să stingă casa lui Costandin-Vodă, cât-limba de om nu poate 

  

* Edicule, „Cete Şapte Turnuri d „i ati- nopol, pentru Drinşii de Stat achisoare la „Constaati
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povesti— şi nu numai casa lui, ci şi viaţa lor 
Sau nevoit să o stingă. :. :. . - i 
„Că, întâmplându-se-şi un Hasichiut ce ve- 
mise aici pentru trebile acelea de s'au dus la 
"Târgovişte, şi pe 'la .Potlogi, cercând avuţii, 

"iar spurcatul Ştefan-Vodă mai nainte au trimis 
boiari şi slugi de ale lui de strângeă: oamenii 
de prin sate şi ieşiă înaintea Hasichiului, de. —. 
se vaită de Costandin-Vodă, că i-au sărăcit, 
i-au pustiit, . şi altele ce-i învăţă ei: să zica. 
Şi înaintea Imbrihorului - încă au scos “mulţi -- 
“Oameni, de se 'jăluiă', cât au fost aicea. în ;: 
ară; şi luă” arzuri :dela dânşii, după jălbile ;: 
“mojicilor, : şi le -trimiteă” Ia Împărăție. ŞI, la; 
ducerea lui, aşijderea, n'au lăsat a nu scoate 
pre la 'toate drumurile. trâmbe de. oameni, din 
Bucurâşti până la Giurgiu, dese jaluiă!. -. . 

„” Acest fel de 'ajutorinţă::au . făcut” Ştefan- 
Vodă văru-său, lui' Costandin-Vodă;. înfloc 

„să-i facă bine: pentru binele: ce au: avut ca- 
_sele lor dela dânsul, el cu acest fel-de::lu- 
- <ruri îl ajută şi-i râsplătiă. Cu toate acestea . 

“ce'se nevoiă Ştefan pentru stingerea văru-său, 

_-lui Costandin-Vodă, n'ar îi putut, şi el, şi 

feciorii: lui ; numai hoțul acel bătrân, tată-său, 

Costantini Stolnicul?, ştiind. toate tainele ne- .-| 

“potă-său,:- Costandin-Voda, —:pentru- că le; 
spuneă toate, avându-l, nu ca pre un unchiu, +; 

„<i capre un tată —, au :ştiut şi -carţile dela 

“. Nemţi şi dela Moscali, care-i făcuse acei Îm- 

Dintre bostanglii (grădinari) cări făceau parte 'dla straja | 

Sultanului: | i pe. RE E ee a 

2 [nvăţat boier, care a. scris o cronică, din care ara reprodus. 

„= parte, Fusese la Veneţia şi la Padoya, a a
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păraţi, hrisoave,.: să fie el: şi feciorii lui Prin- 
țipi, Cnezi. Şi luându-le::de unde.au. fost, 

_insuşi bătrânul 'acela':le-au'adus la :Imbrihorul 
de. le-au ':dat, rugându-se: ca :să'.le:'.deă.: în 

- mâna: Împăratului, să "vază. vicleşugurile .lui -. 
- Costantin-Vodă,: Şi, - lângă : alte pâri 'rele :ce 

va... îi-:mai „zis, :şi: aceasta : i-au .:pus :înainte + 
că, de: nu; va : omori. Împăratul pre Costane. 

_ din:Vodă. şi pre feciorii:lui,.odihnă -Domnia 
- Şi: țara» nu va aveă, şi:va amestecă multe,-de 
va. îace..vrajbă ,între:Impăraţi..: i: 
„ Aceste cărți;: luându-le: Imbrihorul, : şi -as- 
cultând. şi zisele 'acelui;rău bătrân, dată s'au 
dusila Împaratul la“ 'Țarigrad,. le-au dat Im- 
păratului, şi. i-au spus şi: din: gura. câte.rele 
„au ştiut. Deci: Împăratul, tare” mâniindu-se, 
au poruncit: de 'au adus. pre Costandin-Vodă 
și pre feciorii lui, câte patru, înaintea lui 
unde :şedeă, întrun. foişor.:de - lângă Mare, şi 
le-au: tăiat capetele înaintea lui, — însă întâiu 
ale feciorilor, de_aceia .-al “lui, în zioa de 
Sântă-Măria Mare, :-. îi. 

„Şi aşă sau..sfârşit: Costandin-Vodă, cu fe- 
ciori. lui,.: Şi cu':avuția „lui, viindu-i'.peirea | 
de la neamul lui, pre carii i-au. cinstit, i-au îm- 
„bogăţit, : de -eră” ca. nişte: Domni; iar..ei: cu 
acest. fel de mulțumită -i-au' răsplătit. ..:. 

pe me Pee aj î 

„si-lar; aicea, în::ţară, : Sau; arătat o . minune mare; vrednică desscris::pii rii. i, ii „Fiind, Doamna ; lui Ştefan-Voda la Manăs- tirea-de-un-lemn,: mergând. pentru. evlavie, în zioa de Sânta- Măria Mare, când au tăiat:pră  Costandini-Voda .Şipre:, feciorii lui în. :Tari-.
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grad, într'aceiaşi zi o au ajuns și pre Doamna;, 

la mănăstire, o nevoie mare, de făceă tote. 

grozăviile. Şi ei nici cum nu socotia' că au 
venit bătaia lui Dumiiezeu, de Ii plăteşte după 

faptele lor; ci. şau bănuit pre o sor'- a mâ- 

ne-sii, mătuşă- Doamnei, anume Olimbiada, 

călugăriță de mulţi ani, că ea ar fi făcut 

fermece, cu alte muieri, de O au ajuns nevoia. 

Ci pre mătuşă-sa -o au trimis la altă mănăs- 

tire de călugărițe, de o au zidit într'o chilie; 

„iar pre două muieri, ce mai eră împreună, 

le-au spânzurat.  . i 

— certe . - - 

“1 Păuna, din neaniul Grecenitor. - 

4
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Fapte. şi suferințe 

din vremurile mai nouă..



  

i ct 

CAB. a 

Dribegia, Moldovenilor la: Muscalii după teecăzeă : 

: nenorocită, a lui Dimitrie. Vodă, (Cantemir 18, . 
ic qângii (71) i.: i Si 
CSR (BUPĂ IOAN NECULGE); pa 

   
    

  

“Deci, “de la” Prut; Dimiiasco: Voda” au pur 
ces în sus dinpreuna. Cu. Moscalii, şi.ău trecut 
pie lă. „Ştefaneşti, Prutul! în . ceia parte, Şi, de 
acolo. âu. mers- drept la, Movilau, la Nistru, 
"Deci, câţi. boieri,: :și alţii. mai “de, gios. din 

, Moldoveni, ce au “ieșiț: cu “Dimitiaşco- -Vodă 
din laşi, şi au purces cu obuzul*, atiziau că au 
iertat Turcii pre cei greşiţi, dara” nu mai puteau 

- să.se întoarcă, înapoi, sau. să. fugă întralta 
parte. 'din obuz, căci că „prădau Donţii - 

„şi Cazacii lui Mihorodschi şi a! lui. Tanţschi 
pre, cine găsiău în laturi de obuz, dei lăsau 

"1"Lista Domnilor: moldoveni. de ia. Vasile Lupu” înainte: . 
- Gheorghe “1 Ştefan 1553, 1653-1658: Georghe li, Ghica 165% 

1659; Constantin Basarab 1659-1661; .Ştefan X (Ștefăniță) 1uB9; 
1651; Istratie Dabija: 1631-1655; Gheorghe IL Duca, 1665-1€6.; 
Iliaş "Aexandru, 1665-16£8; Gneoruhe II! Duca 1C63- 1672; Ştefau 
XI, Petriceicu 1672-1673, 1073-1674; Dimitrie- (Dimitrascu) Can- 
tacuzino 1673; 1674-1675; Antonie Ruset, 1078-1678; Gheorghe 
HI, Duca, 1678-1081; Ştetan XI, Petriceicu; 1t87; Dimitrie Can- 
tacuzino 1684-1635; Constantin Cantemir, 1655-1493, 

2 Tabăra. Dată 
*. Cazacit de Don.
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numai cu sufletele. Ce nu aveă putință să se 
- “ducă într'altă parte, ce li-au căutat numai să să: 

ție cu obuzul, cu Dimitrașco-Voda. Ca, când 
„au venit Împărăţia, aveă ucaz oastea de nu 
“strică nimeni nimică; iară, la întors, stricau 
tot ce găşiau. 

„” Sosind obuzul la Movilău, la Nistru, se luase 
„nişte Tatari, ca vre-o doă' sute, în urma obu- 

» 

„țise.o0, 

zului, şi, pe cine găsiau, tot luau. Şi au dat 
preste dânşii Ivanenco Polcovnicul şi cu Tan- 
(schi, cu slujitoiii lor, “moldoveni, ce erau la 
steaguri, şi i-au tăiat pre . Tatari, si au prins. 
vii. vro cinci-şese, şi.i-au dus la Împaratul. : 

Și au pus de i-aui spânzurat în malul Nistrului, 
„încălțaţi, îmbrăcaţi; -. ii 

„iară, după ce-au trecut Moscalii Nistrul în 
ceia: parte, au scris Împăratul Moscului *-la “Turci că, de n'or'porni-pre Craiul Şvedului 
până în douăsprezece . zile, şi l-or' mai ţină. 
acolo la Tighinea, el încă a strică pacea, n'a 

Dimitraşco-Voda: au făcut” căutare. tuturor Moldovenilor, câţi erau cu dânsul, şi i-au în- „-trebat:; Merge-vor cu dânsul la Mosc, au ba? 
„Ce toţi au priimit; — că într'alt chip nu aveau 
cum zice; că nu aveau cum merge  într'altă parte, de răul tâlhăritului 2, Şi i-au scris Di- " mitraşco-Vodă pre toți întrun izv6d, şi l-au dat la Împăratul de l-au iscălit cu mâna lui. Jară boierii -şi slujitorii aceştii erau, anume: „loan Neculce, Hatman ; Savin Zmuscilă, Vel 

  

* Petru-ce!.Mare, pe care totmai îl bătuseră Turcii la Stă- silcşii pe Prut. -. aaa 2 Tâlhari prădau în ţara fără Domn.
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“Ban; Gheorghiţă, Vei Paharnic; Iordachi Ali- 
“starh, Vel-Uşer;.Pavel Rugină, .Vel Conmis; 
“Mogâlde, Sardar; Ilie” Abaza, Vornic de spre, 
Doamna *; Dimitrie, Agă ; loan Mirescul, Pol- . 

„eovnic; loan Bânarul, Vel Capitan; Brahă,.  . 
Capitan de darabahi ; Moţoc, : Jicnicerul ; loan... - 
Zaărul, vatav de copii?; Nour Zărul, Postelnic;. 

- Oonstantin Zărul, Medelnicer; .Vasili Zărul, tij, 
[==tot] Medelnicer; Mechichi, Stolnicul: Antioh, | 
Camaraş ; Constantin Pârcălabul, . Medelnicer;; 

- Dima, başbulucbaş?; Ciute, Căpitan; Apostol, - 
Căpitan; "Toader : Mirescul, Căpitan; Pavel 
Mirescul, Căpitan... DI aa 

= + - 

A Toţi aceştii şi alții mai. proşti şi “mai de. 
-gios slujitori, carii aice nu. Sau putut. înşiră, DI 
„anume, i-au scris Împăratul: în Vistieria lui, 
“de s'au. dus cu. Dumitiaşco-Vodă, doă mii! de 
ruble să-i fie de.cheltuiala lui şi Moldove-: ... 
nilor, şi l-au rânduit să meargă să ierneze la: - - 
Harcov, preste Nistru, dincolo. de Ţara Căză- 

ceascâ, în Slobozie, aproape de Azacf. Că 
acolo 'se cerșuse și el, lăudându-i unii din. 

Moldoveni carii ştiau, zicând:că este loc'bun. 
Şi. au. poruncit Împăratul lui Apraxin, cneazul 
și-gubernatulS de Azac, să deie lui Dimitrâ= - 
sco-Vodă iernatic. bun, lui” şi Moldovenilur . 

ui, — dându-i şi doă. sute, de. dragunis,- să, ... 

meargă cu dânsul, . .: 

ÎNIRIE ati 
4 

+ Aveă grija tămărilor Doamnei. E _ 

2 Copii de casă ai Domnului. : -: po 

„* Căpitan de oaste turcească. . , - . m 

+ Azov, cetate Ja area Caspică. NE - 

-% Guvernatorul, i 
+ Dragoni. - A 

A
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Iară” lui Reni General, şi Tomii Spatar, 
li-au scris Împăratul Moschicesc, şi au trimis 
cu cărţile pe un om al lui,'şi dimpreună cu 
un om a Vezirului, să lase Brăila şi să vie . 

- după dânsul în sus. Deci “Toma Spătarul, 
"cum au auzit, cum au fugit în Ţara Ungurească 
“de şi-au "mai apucat câte cevă “de acolo, și 
“pre urmă au mers la Împăratul la Petriburg?, 
cu câțivă ' Munteni ce au fost cu dânsul la 

„Brăila. Şi l-au. făcut Împăratul gheneral, şi-i 
„dăl pre an leafa câte cinci mii de ruble, Şi 

cu vreme şi-au, adus şi giupăneasa din Țara- 
" Muntenească ; şi i-au dat.sate în-- Țara-Mos-.: 

„ ehicească, de: chiverniseala vieţii lui. Şi, “trăind 
„Toma acolo câţivă 'ani,:în târg în Periaslav, 

că-i. didese şi acel târg, supt stăpânirea Îm- 
"părăţiei Moscului,. s'au. schimbat „şi el din 

_ viața această lumeasca: lară giupăneasa lui 
au rămas şi până acmii,: şi cu un copil?, de 

"trăieşte cu pace pre acele moşii ce i-au dat - 
LIS 
pa 

Împarâţia.. 

„„ lară. Ren. Gheneral s'au rădicât dela Brăila 
cu toată oastea, şi au purces în sus pre Siretiu, 
pre la Cernăuţi,, tot stricând şi mâncând.ce 
găsiă prin. țara. Şi ţara fugise de la câmp la 
munte. Și, dacă au auzit că vine Ren Ghens- 
tal pre acolo, se miră încotro vor mai fugi. 
„Deci Ren de la Cerriauţi au trecut Nistrul în: 
ceia parte, pre la Hotin, şi au, agiuns obuzul 
cel mare, ce eră cu, Şeremet acolo,. la Polona, 

e 

* Ran3, care luas> Brăila, cu' Toma Cantacuzino, vărului =. Vodi-Brâncoveani, — pomenit de cronică indată după dânsul. 
: Petersburg, . ' î 3 Da la el sa trag parte dintro Cantacuzinii din Rusia. 

M 7 a - | 
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    DIMITRIE. CANTEMIR



apoi 

„Iar Împăratul Moscului, dela Movilău, şi-au 
-- luat două sute de draguni, şi au purces: în 

“sus pre Nistru, pre la Cameniţă, şi -acolo s'au 
despărțit de obuzul cel mare. .Şi de la Cane- 
-niță au luat în sus prin Ţara Leșească, d'im- 
preună cu Împărăteasa! Îni,' Ecaterina, până 
la Varşav î, la Scaunul Crăiesc, unde au găsit: 

-_.- pre Avgust Craiul Leşesc, de sau sfătuit, și 
„S'au odihnit vre-o trei-patru zile; Şi atunce 

„l-au instit “Craiul -Avgust. Și,: şezând- la 
masă Împăratul cu impărăteasa, şi Craiul cu 
Crăiasa, şi cu. mulți domni leșeşti, — între € 
acei domni îost-au și Adam Sinavschi, Hatman, 
şi cu Hătmăneăsa lui —, şi, între alte voroave 
„multe, cam cu glumă, zis-au Hatmăneasa lui . 

* Sinavschi catre. Împăratul 'Moschicesc aceste ' 
cuvinte: «Mult mă mir de voi, Împărații şi 
Craii, cuni de nu vă tineți de . cuvânt. și ne. 

„amăgiți pre noi. Că, maj ânțarți, ne-au . 
zis nouă, tuturor Leștelor, Craiul Șvedului? să . 

„ne gătim- cu-toţii să, mergem sa iernăm în 
„Stoliţa 3 Moschiceasca. împreună cu “dânsul; 
şi noi, când ne -gătiam să mergem, pre cu- 
vântul lui, el -ne-au amăgit: şi mau -mers în 
Stoliţă, ce sau dus.la Tighinea, Şi, acum, 
Împărăţia Ta ni-ai ais să ne -gătim. să mergem 
la "Țarigrad, şi noi ne bucurasem: tare că om 
merge de om vedeă Țarigradul; şi, când noi 

„ne gătiam, Măria Ta mai vrut, şi te-ai întors | 

"1 Varşovia, . . A: E 
„_? Carol al XII-lea. După strătucite biruințe Ruşii îi bătuseră la Pultava, prinzându-l obosit și, înşelat de aliaţii lui; vi- „teazul rege a trecut Nistrul, petrecând ani de zile, ca 0as-. pete a! Turcilor, la Varnița, lângă Bender, vechea cetate mol- fovenească a Tighinei, 

3 Scaunul, Capitala, 
- |
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- înapoi». lară Împăratul: atunce au râs, şi cui 
„toți. câţi erau la masă, şi i-au zis: <Păcatcă * 

“nueşti tu bărbat, să te cheniiSinavschi; că, 
de ai fîi:tu bărbat, să nu fii femeie, adevărat. 
cu tine aș merge la Țarigrad; iară barbatul 

tău au zăbăvit oștile, şi nu le-au trimis mai. . 
„îi grabă, Pentru aceia -nu m'am dus. în Ța- - 

rigrad.» Da RI E a 

__ De la Craiul Avgust, au: purces Împărâtul la 
- “Riga, unde eră Menjic, cu oştile lui, cari stau 
“împotriva Şvedului; iară de acolo, de la Riga, 

" sau dus la Petriburg, la Scaunul său de iarnă. . 
lară Șeremet?, cu iobuzul, şi :cu 'Dumitraşco= . 

» „Vodă, au mers de la Movilău până la Şargorod, 
_şi de acolo s'au despărţit de Dumitraşco-Voda, * 
și au purces prin Ţara Leşească cu toată oastea 

* lui, câtă mai rămăsese. de o mai sătură, pre 
la Nijiboje. Şi de la Nijiboje, la cetatea Polona, 

„de au” deşertat-o de oastea moschicească şi . 

de puştile cele mari, şi de aite lucruri ce erau, 

că o stăpâniau Moscalii. Şi apoi au 'rădicat 

„toţi oamenii de prin târguri şi de prin sate, . 

câţi erau în Ucraina, şi i-au trecut pre toți. 

„preste: Nipru, în- hotarul -moschicesc.* Şi au 

“trecut şi el Niprul; cu.toată oastea, -de au 

„.* aşezat-o laiernatic în Tara-Cazăcească, lară 

Şeremet' şi cu Curtea _iui s'au aşezat la jer- - 

- natie în-târg înPrelupea.. -- în 

"Tara Dumittașco-Vodă, de acolo, dela Șar- 

gorod, dipă ce s'au despărțit de Şeremet, au ' 

"purces drept la Chiov, pre la Nemirova, prin- 

--- tun “câmp pustiiu, numai cu cele doă sute 

; 2 Generalul Mencicov. . 
-"2 Generalul Şeremetev.. -.
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“de dragurii moscali, şi cu: Moldovenii câţi erau 
cu dânsul, — că. mai fusese şi niște Cazaci, 
cu polcovnicul Migorodschi şi cu Sava Rogo- 
jinschi 1. Şi: l-au lăsat în urmă pe Dumitraşco- . 
Vodă, şi acei s'au dus înainte.. Deci, Dimi- 
traşco-Vodă rămâind mai în urmă, numai cu 

„acele doă 'sute de draguni, precum mai sus 
s'au scris,- nu eră mult să-l ieie Zaporojenii 
de grumaz, împreună cu Tatari, că prinsăsa 
limbă, şi luase şleavul ?, să meargă după dânsn! 
să-l prindă, şi cale numai de un ştert de ceas' 

„nu l-au agiuns să-l ieie de grumaz, cu toți 
„oamenii lui. Că eră” ca la o mie de Zaporo- . 

. jeni şi mai bine, împreună cu “Tatari ameste- . 
„caţi. Ce norocul lui -au fost că au: apucat de 

au agiuns în: târg în Bilaţerchiev,. și acolo, în“. 
„„târg, eră cetate şi puşte şi oaste moschicească. 
- ȘI, văzând Zaporojenii că au agiuns în Bila- 

jerchiev, s'au întors înapoi. lară D'umitrașco- -) 

au oblicit.!. i , Si 
„Și de acolo, de la Bilaţerchiev, ai mers în 

__ Vodă nimică de aceasta nu ştiă ; mal pre urmă: | 
” . 

_Chiov; de s'au.. odihnit doă. săptămâni, dân- 
du-i Moscalii de toațe cele ce-i trebuiă; ni- 
mica nu-i lipsiă, Şi, când au vrut sa purcează 
je acoio din Chiov, mulți Moldoveni au vrut „Să rămâie-acolo, și nu Nreau să mai:meargă, cu Dimitraşco- Voda : înăuntru, Şi încă şi eu, “loan Neculce Hatmanul, nu, vroiam .să mai | merg cu dânsul, gândind că doară ne-or lăsă din: Chiov de ne. vom întoarce la pământul. nostru, Se ARE 

  

„+2 Din Ragusa. -. 
* Drumul. 
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Iară Dimitraşco-Vodă .m'au vrut să ne lase; 

să rămânem, 'ce au mers la Comendântul de. 

Chiov, şi i-au arătat iizvod cu iscălitură Îm- 
'păratului, de..câţi boieri erau. într'acel izvod, 

ce-l făcuse la Movilău, zicând. că sântem dați 

pre mâna lui, şi nu ne va lăsă să ne ducem 

la Turci, 'să facem vre-un vicleșug, —că el .. E 

a vreă să deie samă la Împăratul pentru rigi. 
Deci Comendantul, văzând. aşă, i-au dat pre 

toţi pre mâna Iui Dimitrașco-Vodă, şi i-au dus; . 

cu vartă (cu' caraăl) până la Harcov. Şi acolo . . 

încă, după ce au trecut 'Țara-Caăzăcească, eră, 

încă până la Harcov cale. de doă: zile, un câmp 

pustiiu pintre  Harcov. și pintre. Țara-Cază- - 
A 

"cească; şi acel câmp este şleavul “Tetarilor 

“când pradă dela Crâm, şi.iară cu grijă şi.cu 

„multă -spaimă au mâis până au agiuns la 
. N , 3 .- a ă Dai 

“"Harcovy, o 
-: ara Luca Visternicul, şi cu: Sândul Sturza 

Stolnicul,: venise mai pre urmă în Țara Le- 

- şească' după noi, la Chiov, și, nevrând ei să 

meargă cu  Dimitraşco-Voda, nu i-au putut. : 

_Tuă, nici Comendantul nu i-au dat, nefiind ei 

"în izvodul Împăratului. Şi, gândind că-i vor 

: lasă Moscalii să se întoarcă, înapoi, deci..Mos- 

„_calii. nu-i lăsau să se întoarcă înapoi, Că ve- 

nise şi: Cneazul Galiţin: mai pre urină în Chiov,. . 

de ținea drumul tare închis, de nu lăsă pre: 

_hime să'iasă din Chiov, încoace. Că eră un 

om'rău, şi nici proviant,.niei de cheltuială nu 

“li dă. Şi s'au ispitit întrun rând. să fugă, şi, 

“i-au prins, şi i-au, ținut închişi o lună, şi apoi. 

i-au dat. pre chizăşia "Tomii gheneralului, şi . . 5 

“ apoi.i-au slobozit. Şi au şezut acolo un an .. 

în Chiov, până au cheltuit ce au avut, și 

2
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“apoi cu. fuga au scăpat. din Chiov încoace, 
„de au venit în Moldova. PR 
„Şi alți Moldoveni câţi s'au, tâmplat în Chiov 
tot aşă ci tuga au. scăpat; şi “Câţi. scâpau 
din Chiov, încă. cu: multă grijă Veniau până 
a agiunge spre Camenița, că, rămâind locul 
pustiiu, eră tâlhărit mult; 'şi'Leşii aveau pizma 

„pre Moldoveni, căci 'se -închinase de buna 
voia lor la :Moscali, şi: pre căți Moldoveni, îi 

„ prindeau Leşii, îi tot jăcuiau,. şi pre unii îi şi 
- Omoriau, iară pre alţii îi puneau la popreală. 
* Numai Adam Sinavyschi Hatman[ul] se punea 
.pențru Moldoveni, şi pre cari.i obliciă că sânt 

„închişi, trimitea. de-i scotea. şi-i miluiă, şi pre 
“unii Îi puneă, la steaguri, dând poroncă să Fă 
deie pare. Și Leșii furiş tot îi stricau. Ai 
“Dimitrașco- Vodă, dupa ce s'au aşezăt - la. 

“Harcov, zahareă prea multă îi dă, lui şi tu- » turor Mioldavenilor, cât nu "puteau bitul să 
O mănânce. Și i-au mai dat Şi iriisprezece 
sate a unui gheneral, ce-l. chemă Sidlovschi, 
pline de pâne și de heieşteie, cu pește, şi cu 
mori, și cu doă-trii sute.de oameni într'uri sat, şi bucăte, vaci, boi, oi, stupi, odoare, toate le didese lui Dimitraşco- Vodă, sirmeaua: acelui Gheneral, căzând el într'o greşeală. Deci Dimitraşco-Vodă nu vrea, să ție pre Nioldo--. Veni cu dragoste, ca pre nişte străini ce şi-au lăsat casele și s'au înstrăinat de moşiile sale. . pentru dânsul; ce -vreă, sa-i ție: mai aspru. decât în Moldova, Ca i se - schimbase' firea, într'alt chip; nu precum era Domn ini Moldova, „Ce precum eră mai înainte,.pre când, eră bei- 

A Av6rea, | | 
- 7 
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_zadeă tânăr, în zilele. îrăţine-său lui Antioh- -. 
Vodă, încă .şi mai rău, Şi iute la beţie,uşi 

„" se. scârbiă, de: fiece,.și uşa îi eră, închisă, „şi: 
„riu lăsă pre Moldovenii nicăiri să iasă din târg 
afară, îâră. de " ucazul lui. Şi cu Cazacii cei 
de loc, iară, se învrăjbise râu, că nu-i ţinea, 
într'o. nimică. Deci” Moscalii cei mari încă îl :. 

- nume .mai sus decât al tuturor: Da 
- Atunce-sau sculat Savin Zmucilă Banul, ș:. 
mult l-au pârât pre. Dimitraşco- Vodă, ames- 

urâse, pentru căci îl iubiă Impăratul şi-i didese. 

"* tecându-l-la Şeremet, zicând că: '<Eu, când: 
. mam închinat la Leși cu Petriceico-Vodă, aveau . 
cinste şi boierii ca și Domnul». Şi, având cârți 

„de la Sobieţ:hi Craiul, cs eră: pre acele vremi .. 
pre atunce, le arătă'lui Şeremet precum au .: 

- avut voie boierii, Şi, când te-au fost voia,- sau | 
„. dus la ţara lor, în Maldova; iară Dimitraşco-: 
"Vodă, va să-i facă robi. în ţară creștinească. 
„Şi multe ca aceste, care. nule pot scrie toate 
„cu condeiul mieu, — după cum sânt firile Mol: 
doveni!or, carii nu'pot nici la casele lor trai 
să nu se sfadească, dară "încă: în țară străină! 

„Cap şi când au fost cu Petriceico-Voda, iară, - 
- „destule: sfezi au fost şi atunce, ca, şi acum, -: 
între Domn şi înţre. boieri, — carii mai pre 
urmă iarăşi lor şi-au stricat, ca şi, acum de la 
Moscali, cari mai înainte :se va arătă. 

Împărâtul. Moscului, după ce s'au aşezat - 
toți la iernatic, ' precum mai sus s'au scris, 

stris-au la Şeremet, şi la toţi Senatorii şi Gu- 
bernaţii -cei mări, de au mers .toți la Petri- 

"burg la: sfat. Atunce au mers şi Dumitraşco- . 
“Vodă la Împăratul. Deci, după ce s'au „strâns . 

toţi, au început Împăratul a-i întrebă pre toți: 

e
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țin&-vor pace cu Turcii, au ba? şi dă-or ce 
-au' giuruit, au ba? Deci, Senatul cel mare âu | 
„zis :: nimică să. nu deie, şi'să se apuce, de 
vară, iarăşi de războiu ; căci, de s'au întâm- | 

„plat acum 'aşă, sminteală, de acum se va chi- 
vernisi într'alt chip, de "ra fi aşă; căci bani: 
şi oaste ește de agiuns; au putere şi doăzeci cele Z : : . sau treizeci de ani să se bată. - 

Atunce „Împăraţul,. văzând că este sfatul 
-aşă, au și orânduit în toate ţerile lui, de.: 
„treizeci. de fumuri! să mai facă- un om de 
„oaste, gata, cu toate ce ar trebui, să mai a-: 
ducă încă "vre-o cinzeci de':mii de oaste 
preste cât mai' aveă, şi au orânduit, până îi 
„va porni în gios pre Don, şi au mai liingit 

„ flintele soldaţilor şi a”: dragonilor, să fie mai 
lungi de'o şchioapă decât inicercele 2: Tur- 
cilor, cum erau întâiu, ca să bata” mai de- 
parte. Şi au făcut tot paloşe simcelate în 
vâri, de amândoâ, parţile ascuţite, să se bată 

cu, Turcii la năvală, şi au “lepădar şpegile. . 
Şi li-au făcut soldaţilor la grumazi lădunci 
de fier alb: la tot soldatul câte doa ocă-de. 
apă, ca să aibă fiecare. soidat apă: gata de... 
băut la razboi, să nu pată ca la-.Stânileştii 

„ „Şi au” însurat atunce și pre Şeremet,: dân- 
du-i Impăratul pre o rudă a. sa, zicându-i să-și iacă copii, să-şi uite feciorul, ce eră la Turci, 
netocma că l-a scoate el şi pre acelă. Şi au * 
socoțit atunce -să pornească pre /Dimitraşco- Vodă. înainte cir greimea, să-i deie patruzeci 

  

de mii: de Moscali draguni calăreşți, şi pa-. . 
- - 4 , Case, pa E uşti ienicereşti.. 

3 Ostatec,: e
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truzeci de mii. de Calmăşii, şi triizeci de; 
de mii de Donţi, și patruzeci,de mii de Ca-.-:: 
zaci,. cu - Hatmanul lor, şi să între în . Crâm, ! * 

“să tot taie şi să arză, până: va “întră şi 
- greimea, să: se apuce de" cetăți a: le. bate şi. 
a le a 

Şi aşă au așezat Sfatul să faca: Şi înce-. 
“puse a'porni şi, zaharaoa, și. gătise toate -. 

„. aceste.-ce ce scriu mai sus. Iară : Şeremet, 
macar că. se însurase de curând, dară îi eră... 

mare jale de fecior, că -va peri la Turcl, - » 
precum şi au perit; şi se tot rugă Senatorilor,.. 
ca “doară: ar. puteă strică sfatul. Şi'ei nu... 

“vreau, nici puteau, că “apucase de grăise | 
către Împăratul, și li eră ruşine: să întoarcă. 
sfatul. Deci, oblicind “Împăratul pentru. Şe- - 
remet că-i. este jăle. de fecior, tare i:au bă- 

“nuit, și l-au. mustrat, aducându-i: aminte când. 

„l-au 'fost trimis înainte pre Şeremet, să meargă .. 

„să strice. podul la Dunăre, după: cum îi po- - 

roricise, şi, mai pre urmă, viind şi Împărăţia - - 
„Să, şi-ar îi- luat -cele doă - polcuri: Impără-: 

„eşti a lui cu "doăsprezece mii de oaste, şi .. 

“cu Dimitrașco-Vodaă, cu Moldovenii,: şi Sar fi. - 

“ dus 'întiris la .pod fară de nicio grijă, — care - 

polcuri se chiamă "Preobrajenschi. şi. Semie-. - 

novschi. Şi cu acele doă polcuri ar fi bătut 

pe Turci; altă oaste: nu'i-ar.îi mai trebuit, . 

„ce 'ar fi lăsat-o înapoi de ar îi venit incet, ŞI 

ar. fi izbândit. Atunce, mâi pre: urmă, după 

acel sfat, au: sosit şi, un unchiu a. Împăra-. 
“tului, anume - Apraxin, Cneazul şi Gubernatul 

"de Azac, şi, întrebându-l. şi pre dânsul 'Se-- 

2-2 Catmhuci. - a
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“matul, au zis''că . nu-i .bine cum âu. aşezat 
Sfatul, că' este :cu greu a se bate întrei 
părți: că cu Şvedul sânt câțivă ani de: când 

„se bat, şi dintru un lucru de nimică s'au în- . 
ceput. Stada; acum.și cu Turcul; aşijdere. și . . 

„- Leşii li sânt vrăjmaşi. Cu grew li va fia se 
„bate în trei părți” Numai cu Turcii, cum au. 

aşezat, așşă să lase de odată; şi, de' or. şi 
mai cere, “să li 'deie, până a trece Craiul 
Şvedului; şi apoi, să steie să: se împace cu 

- Şvedul, și; împaăcându-se cu Șvedul, se vor 
aşeză .prea lesne şi cu Leşii. Atunce li-0r- 
ieși și solii de la -Turci, ce sânt zălog. Deci 
prea lesne” este atunce a strică pacea cu 
“Turcii, .şi -a se bate preă cu uşor'cu dânșii. 
ȘI, aşă, s'au apucat şi Sava. Rogojinschl, cum, 

„de spre Turci, dându-li bani, or face 'pace.. 
Deci, Senatorii, pentru voia lui Şeremet, au 
“mers la' Împăratul, și, zicând “aceste cuvinte, au lăsat şi el să fie. așă, dupa „Senatul;-și 
Sau. părăsit a mai face 'oasie împotriva Tur- 
cului, până la o vreme, e. 

„. Împaratul Moscilui şi-au strâns toată. oastea, "ŞI au 'şezut în vase,'de au trecut dela Pe- - triburg Marea în ceia. parte, la Șvezi, asupra 
„Finilor, ce erau supt. ascultarea Şvedului; și 
Sau bătut acolo doi:ani, şi au luat şi cetatea „Abovul”, care este Stoliţă Finilor. Şi apoi ia- râși cu cinste sau întors la Scaunul său, la „ Petriburg. Iară -pre Seremet l-au trimis la Chiov, Şi i-au. lăsât. doăzeci de mii de oaste, Cazaci şi Călmași, să: steie,: să deie ce a dă, "să-şi. scoată feciorul;: și să poarte grijă de 

Abo,. e a ul 
.



„spre Turci să așeze'acel lucru. Aşijdere. şi .: 
de spre partea Rigăi!, au lăsat pre. Menjic, 

“pre Cneazul Alaxandru Daniilovici, îcldmarşal,. 
să păsească. de spre Şvezii din gios. ... 

„- Vară Dimitraşco-Vodă atunce au făcut ponturi, 
de cerea, la Împăratul țâra Harcovului-cu toate. 

“veniturile, zicând: că. țară du lăsat, (țară să-i - 
deie ; şi pre toţi Moldovenii elsă fie mai mare: ! 
ce va îi .voia lui, volnic să fie să facă, şi, fără 

_ ucazul lui, nime să nu fie voinic a merge ni-:. 
căiri, şi altele multe ca aceste. . 

Atunce Împăratul au: dat acele ponturi a? 
“ lui Dimitraşco-Voda la Senat, “sa le vaza, şi. - 
cuin or socoti şi ei. Deci Apraxin au zis către 

" Senat: «Nu-i bine “să-i daţi. ţara Harcovului, 
'ce o cere el, câ măcar'eu că am.vre-0 trei- 
"zeci de ravaşe dela acei Cazaci din Harcov, 
de jalobele lor, ce.au. pe Dimitraşca-Voda; - 

"şi acolo întracea țară sânt, aproape de opi- . 

zeci de mii.de oaste, stujitori; şi, acum, nefiind 

pace, lesne li este ase rădică, ca să se deie | 

supt ascultarea Turcului. Că nui departe Azacul, 

şi, când om stă să ne bater cu străinii; noi . 

om vreă să ne batem cu ai noștri.» Atunce . 

şi Șeremet au zis: anume «Adevărat bine ai zis, 
“ aşă va fi, şi încă este alta şi mai mare, că mi-au: 
“spus -un. boier:de ai lui, anume Savin Banul 

Smucilă, că mai înainte vreme s'au mai în- 

- “Chinat din Domnii. moldoveni la creştini, la 
“Leși, la Unguri, şi apoi i-au iertat “Turcii, de - 

“s'au dus la dânşii, şi mai pre urmă acei Domni, 

mult rău au făcut eșeştinilor ; anume acei Domni: 
Petru- Vodă şi Grigorie- Vodă *.. Aşijdere și 

1 Oraşul Riga, e 
? Petriceicu Rareș şi Grigorie Ghica. 

2 
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Crâmul:> . Se 
„acesta, de s'a aşeză la Harcov, nu-i departe 

„Deci. Senatul auzind, “au aleş să. deie lui 
„ Dimitraşco-Vodă o mie de dvoruri! în ţara 
:Moscului, care acea mie de: dvoruri cuprinde , 

„„ Cincizeci de sate, şi. oameni ca. cincisprezece 
„mii sânt; şi să-i mai dea, şi câte doăzeci de 

. pungi de bani”.pre an, care fac şease mii de 
„ruble, şi. doă “părechi :de-: curți frumoase în 
“Stoliţă. .lară: boierilor să li'deie. treisprezece 

- împărţit ' de 

„A Câte 500 de lei fiecare, 7 

„ “sate, ce au fost 'a'celui gheneral  Sidlovschi, 
“care sate le stăpâniă Dimitraşco-Vodă. Care 

 - boier'a priimi, să-i deie de-acele sate ; iară 
;care na vreă, să-i deie „ucaz de voie. să-şi 
meargă la pământul său, ca' să se așeze. Deci 

" Dimitraşco-Vodă, ieşindu-i uțaz, au şi venit 
la -Harcov, cu multă: voie: rea: tă :se depăr- 

„“tează de ţară. Şi 's'au rădicat și Sau dus în 
„Mosc. Şi, nu “mult. dupa aceia, i au şi. murit”. 
Doamna; Casandra, fata lui Şerban-Vodă,Dom- 

„nul muntenesc, și au îngropat-o-în târg în 
-Stoliță, şi au rămas. văduvoiu de au trâit-câ- | 

- tavă, vreme, până sau însurat, — care se va „scrie mai.înainte. -. a 
* “Iară boierii, carii au vrut să priimească, le-au. “ 

de acele sate a'lui -Sidlovschi, de . “trăiesc unii şi până astăzi într'acele sate. Iară carii n'au vrut' sa priimească, ei au venit. la . „Chiov,. la Şeremet, Ca să-i sloboază. Dară -Şeremet nu vrea, -să-i sloboază,: şi încă numai. pre boieri, ce şi pre neguţitori, şi pre. slujitori 
ȘI, pre toţi, — că-i zisese, Dimitraşco- Vodă, în : 

ÎN a oi, 

 - 4.Curţi boieresti a RI 

i
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“pizma boierilor carii se duceau de la dânsul, 
să nu lase nici pre unul sâ treacă, pâna nu-i. 
vor slobozi “Turcii feciorul. Deci Şeremet se 

- potrivise. lui -Dimitrașco-Vodă, şi nu-i lăsa, 
de-l. blăstămau „toţi, că periau' atâţa oameni, 

- alţii nu mai. aveau ce “mai cheltui; alții: erau 
_:- neguţitori, altora li rămăsese femeile în Mol- | 

“+ dova. Ce bogat blătăm eră asupra lui.Şeremet! - 
“De aceasta auzind Chihaia Vezirului, au zis 

„» «feciorului” lui Şeremet, pentru ce opreşte ta- . . 
tă-său neguţitorii şi Moldovenii ce vor să vie. . 
de la Chiov încoace; să-i scrie ca să-i sloboază 

„Şi, aşă, pe. scrisorile lui, au slobozit Şeremet. 
neguţitorii. şi pre alți Moldoveni ce erau acolo. - 

Atunce +1'au slobozit și. pre mine; loan Ne-: 
"culce Hatman, cu voia mea, după ce au trecut 
„doi ani, şi am venit în Țara Leşească cu multă 
„nevoie, — care mai, sus ș' au “scris. , 

' Dimitraşeo-Voda, după c ce s'au “duis la Pe. 
| triburg, pre boierii, moldoveni rau vrut! să-i .. 

- ieie cu 'dânsul la Împăratul, socotind că-va: 
isprăvi să nu mai poată-scăpă de acolo. Şi-i 
'grăiă de rău câtre. Împăratul, zicând-'că loan 

_ Hatmanul: Şi .cu' alții au: râmas- acolo, şi .vor 
„să se ducă la Turci. Şi pentru aceia au trimis 

„dei au luat cu vartăf, 'de i-au dus la Harcov,— 

că oblicise. Îniparatul de acel lucru, că i-au 
luat cu sila; şi unii. din Chiov âu 'şi fugit. 

“ară: Împaratul au răspuns lui Dimitraşco- 

- Vodă,, mai. vârtos pentru-mine, loan: Neculce 

Ii Hatman: «Dacă nu va'sâ! șează, Dumnezeu. 

„să-i agiute. să. „meargă undei-i voia, că nu- -mi 

: Gaidă, pază, NE 

, N De ?
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_esterob». Atuncea Dimitrasco- Voda mau căutat 
„bine, unde i-au răspuns Împăratul aşă.  - 

lară, când mi-am luat 'zioâ-bună de la Di-. 

  

„mitraşco-Vodă, din Harcov, de m'am despărțit, 
„mult mă îmbiă să mai șez,şi multe. se-'ade- 

„„ veriă să-mi deie; și să-mi isprăvească şi de la 
„“impăratui mare milă, și, când mi-a fi voia, el 

"mau scos... 

„să-mi isprăvească, Dară'eu eram bucuros ca 
au venit acel ceas de am găsit vreme sa ies 
dintracel norod greu, — că sânt nişte oameni 
ioarte necredincioşi, şi preă cu greu.traiu au 
Oamenii. ce sânt nedeprinşi cu' acel îel d oa- 
meni, dinti”acele părţi. Şi aveau mare jale, și . 
Dimitraşco-Vodă, şi. Doamna lui, şi boierii, ! 

şi toţi Moldovenii, şi-mi Ziceau că nu mi-oiu 
pute face pace, “ce. voiu peri de Turci. Dară 
Cu am pus nădejdea la Dumnezeu, şi pentru 
dreptatea mea nu s'au îndurat, şi din toate 

- Şi, după ce-am venit 'imai încoace, încă şi 
Șeremet în câtevă rânduri-mi-âu zis să mă 
aşez acolo, 'şi va scrie la Împăratul sa-mi deă. 

_jalovanie și sate; dara tot -n'am primit, ca 
este un norod „unde nu “sânt oamenii slobozi. ” „Să meargă unde li este voia, nici la Împărăție 
iar ucaz, și-ucaz nu vor să facă, — ca pentru 
să nu facă cheltuială Împărăției. Şi Ia Împa- 
răție-vr”o. Curte mare ca aceia, ci: dvorebnici 
mulți, nu este; macâr precum este [a Domnia 

„țerii noastre, sau altă. ' Crăie şi Domnie;, ce 
„foarte este un lutru puțin, —. numai oșteni > Sânt mulți de agiuns.-Deci, de: viața mea îmi: 

eră cum îmi eră, dară mai mult îmi eră pentru 
_ e ! 

  

* Curteni.
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copiii miei, la ce vor rămânea ; că numai doară 

soldaţi să fie, iară la alte boierii nu încap îe- 

ciorii unora ca acestora! | 

Ce, fraţilor moldoveni, rogu-vă să luaţi a- 

minte, sa vă învăţaţi, şi să vă păziţi. Oricât 

îi fi în cinste la vre-un Domn, bine este să-i 

slujeşti cu dreptate, că şi. de ia Dumnezeu ai - 

plată. lară cu Domnul niciodată să nu pribe- 

zeşti, măcar cum ar hi; şi, nu numai în fară. | 

străină, ce nici în Țarigrad cu dânsul să nu - 

mergi, fiind-tu Moldovean, ce să-i slujești în. 

" țara ta.. Căci străinii caută numai pre Domn 

"sa-l miluiască şi să-l cinstească, iară pre 'bo- . 

_ iezii ce sânt pribegi cu Domnul, într'o nimică 

“sânt; şi altă cinste are boierul când este singur 

“ pribag. şi alta este cându-i cu Domnul său. 

Si apoi Domnul se visează că este tot pu- 

iernic ca la ţara lui, când este Domn, şi va | 

să ţie aşa ca să năcăjească pre acei boieri, 

şi nu socotește slujba ce i-au făcut, că Sau 

- înstrăinat, ce nimică. învoială nu-i face. Nă-. 

_ dejdea Domnului este ca seninul cerului şi 

“ca încetul Mării: acum este senin, şi se face 

nour; acum este Marea lină, şi se ace furtună. 

 



| CAP. | 

Înfrângerea, catanelor de-către Mihai-Vodă Raco- 
viţă, Domnul Moldovei [1717]1. 
(DUPĂ „NICOLAE MUSTEA:,) 

După ce au luat Nemţii pre Nicolai-Vodăo 
din Ţara Muntenească”, cum. s'au pomenit 
mai sus, deprinzându-se în jacuri Nemţii și 
catanele, au început a trece şi aice în ţară 

“cu învățătura unui ghenera! ce eră în Brașău. 
Şi întâiu în sat în Ocnă au lovit fără veste, 
şi au luat pre doi Turci neguțitori, ce erau 
acolo veniţi să încarce sare. Şi mai pe urmă 
Sau mai înglotit catanele, şi au venit de au 
lovii în. Roman, şi au luat iarăşi pe nişte 
Turci; şi, ducându-i în Braşău, îi închinau ghe- 
neraluiui , şi, râscunpărându-se Turcii cu bani, . 
îi sloboziă gheneralul. . - E 

Şi aşa, cu dobânda de la Turci deprinzân- 
du-se acel gheneral “cu tâlharii săi, mare 

zarvă sau ațâțat în ţară, înmulţindu-se tâl- 

  

1 Lista" Domnilor moldoveni dela Dimitrie Cantemir îna-, 

inte; Constantin Duca, 1693-5; Antioh Cantemir, 1695-1709: 

Constantin Duca, 1700-1703; Mihai . Racoviţă, 1703-1705: An- 

_tioh Cantemir, 1705-1707; Mihai“'Racoviţă, 1707-1709; Nicolae 

Mavrocordat, 1709-1710; Dimitrie Cantemir, 1710-1711; Căi- 

-măcămia Vornicului Lupu, 1711: Căimăcămia lui Joan Mavro- 

-cordat, 1711; Nicolae Mavrocordat, 1711-1715, 

2 Țurcii fiind in războiu cu Împăratul, un număr de catane, 

călăuzite de - boieri necredincioşi, prinseră în 1716 la Bucureşti 

pe Nicolae-Vodă Mavrocordat,
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_hașii lui, ori cu ştirea celor mai mari ai lui,— 
cum eră gheneral de Sibiiu. Au inceput a 
prădă pe supt munte mănăsțirile “şi casele - 
boierești, făcându-și prilej cu Turcii, că, de 
li-ar veni vre-o -scârbă de la mai marii lor, 
să se mântuiască tot cu Turcii, anume că ei, 
unde ştiu Turci mai: pre. aproape, acolo a- 
şiung, pentru ca să-i dobândească,—că ei cu 
oastea'la Beligrad*: mau fost, să faca! dobândă 
de la Turci, - ae ' i î pa 

__ Şi, viind' un” Capitan: de-':catane, anume 
„Frenţi, au întrat în mănăstire în Caşin, unde eră, 
bejănită ţara 'şi boierii de pre acolo, de griia 
catanelor, văzând ca pradă şi jăcuiesc, şi pre 

“Turci :îi robesc. Frenţ Căpitanul numai cu 20 
„de oameni' au'venit'în Caşii, —'de.care ar fi 
putut o țara de oameni ;să se apere, să nu-l 
lase: să între în “mănăstire. Ce cu toții l-au 
priipit, şi i Sau'închinat, a 
“Fiind acolo Vasilie Ciaurul, izvoditorul. ace- 
stor zarve, se făcură toţi la un cuvânt, îm- 
plându-se' de gânduri rele asupra “lui Mihai- 
Vodă, 'mult socotind de sine Vasilie Ciaurul | 
— să se rădice Domn de la Nemţi, indemnându-l 
şi alţii, de potriva, lui, la. minte, deşerți. Mers- 
au în Brașău Vasilie. Ciaurul la gheneralul 
de Nemţi,. de l-au facut. grof, Şi, făcându-se 
una cu cataneie, Moldovenii noştri, cu: mari, 
cu mici, prădau,. jâcuiau unul pre altul, mă- năstirile pre supt munte casele boiereşti. cât fineă pre Siret, şi. pre. câţi. nu:se îhchinau. “lor să ţie:cu dânșii. Țineau drumurile, col- 

  

, Belgradul. Sârbiei., DEI ÎN a : Dresător, asemenie cu Căpitanul, de margiae. . i 5 Prangoia, Loren, a Ş
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“nicele; mâncau, stricau şi: jăcuiau, precum: 

este năravul Moldovenilor la vremi ca acele. 

De, şi erau oameni ca acia să nu ţie cu dânșii, 

temându-se să nu cază' la “primejdie mai pre 

urmă, cum S'au şi-prilejit, nu puteau hălădui 

de ceilalți, să scape. dinaintea. lor; ce: de 

nevoie, numai să fie cu dânşii, până în Siret, 

şi până în Milcov, tot, de acea breaslă, în- 

glotindu-se şi înmulțindu-se din toate păr- : 

țile. Era, şi un Miron, ce au fost și Serdat?, 

cu un'hiastru al său, om. fără învățătură, 

mândru, semeţ, cu numele lui, Velicico: naditu-.. 

“Sau şi aceșştii la ceata catanelor. -.  - 

“Deci Miron âu sfătuit pe Frenţ Capitanul 

de catane, de au mers din Cașini, şi au în- 

trat în Cetatea. Neamţului, cu nădejde că vor 

țint Cetatea Neamţului. cu locurile d'impre- 

giur, cum au ţinut Leşii, nu. de mult, din ve- 

nirsa lui Sobieţehi Craiul Leşesci, pre când 

cel Miron eră jolnir la. un steag de Moldo- . 

veni. Şi, împlând. cetatea de bucate, ei se ți- 

_neau biruitori, ca cum ar fi dobândit țara Mol- 

dovei pâna în Siret, ca şi Nemţii "Țara-Mun- 

tenească. până în Olt. Ce ţdoi Domni într'o 

țară nu pot fil.” aa | 

„Aceşti din Neamţ căutau vreme să vie să 

ae pre : Mihai-Voda. din Scaunul său, ca și 

pre Nicolai-Vodă din Țara-Muntenească. Mi- 

hai-Vodă, pentru această tulburare, se păziă 

„de primejdie, şi au întrat în mănăstire în Ce- 

țațuie?, Unde nici acolo nu-l putea  țineă 

  

+ Regele polon loan Sobieski a luat mănăstirile dela Munte 

în 1691. Mulţi Moldoveni s'au scris atunci la oaste de jafa 

«jolnirilor>sau a -joimirilor. - 

: Lângă laşi.
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vremea să mâie, cunoscând pre slujitorii săi 

îndoiți, mai mult stăruindu-li ; inimile spre 

neprieteni, decât spre dânsul, să-l rătuiasca! . 

ca pre un domn. Cu toţi căutau să vază pre - 

catane cum sosesc în laşi, silind să li se în- 

chine, vestindu-se vâlia Nemţilor de izbânda 

asupra Turcilor atunce şi la Beligrad. 
_ Mihai-Vodă, pre o parte, se. păziă. de pri- 

imejdie, pre altă parte trimitea oameni de ai 

săi cu cărţi pre la mazili?, şi pre la alțioa- 
meni de peste Siret, fiindu-i milă de ţară,. 
să nu steă cu catanele, ce sâ fugă dinaintea 

-lor, sau să steă cu toții să priuză pre catane 
sau să-i gonească, Că puterea impărăţiei este 
mare, și va trimete Tatari, şi: pre toţi îi vor 
luă, în robie, lară ei, necun. să înțeleagă ce 
încă mai sâmeţi erau, şi: apucau pre acei ce 
li duceau cărțile, şi-i puneau ia închisoars, 
dându-i în mânile catanelor, de-i pedepsiau 
cum eră .mai-rău, şi-i făceau păgâni, că ţin 
cu Turcii, şi nu se închină cu toată ţara la 
Nemţii... De - 

Adus-au' Mihai-Vodă lângă oastea sa şi 
oşti străine, câtevă steaguri de Lipscani dela 
Paşa de Hotin, şi 200 de Tatari şi 700 de 
Cazaci Zaporojeni3 de la Hanul, aice în laşi, 

„să-i trimiţă asupra catanelor -peste Siret, la 
Neamţ: şi la Cașin: Ce, pentru să nu. strice 
jara cu şti străine, nu i-au trimes, aştep- 
tând să se tâmpeasca sumeţia ior, auzind de 
oşti ce. au: adus Mihai-Voda, şi se vor .duce 

! 

1 Slujească.. : . : Nica 
* Tatari de la Hotin, : ...:: 
3 Dela pragurile Ni i Unii ere usi Tutcilor zi 4 _ tarilor. p i Niprului, Unii erau supuşi Turcitor şi Ta-
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catanele dincotro au venit, lăsând. locul de 

bună voia lor, Iară şi catanele şi cești din 

țară mai tare. se întunecau cu orbiciunea, ti- “ 

.raniei lor, nici cum socotind la ce li va veni 

Iucrul pre urmă : Ciaurul cu ceata lui în Cașin. 

iară Miron cu hiastrul său Velicico în Neamţ. 

Tiranul moare să. apuce cele străine, iară 

Domnul întru bunătate desăvârşit să apere . . 

ale sale pune nevoinţă. Mântuitorul Lumii. 

Hristos, vrând să se ducă din lumea aceasta, 

mau zis: războiu “las vouă, pacea mea dau 

vouă. De unde se vede că creștinului ade- 

varat mai mult este a păzi pacea, care au 

„lasat-o Hristos, decât a rădică războiu pentru 

răscumpărarea strâmbătăţilor ce ar aveă, . 

Aşă şi Mihai-Vodă, ca un creştin adevărat, 

pace păzind fără sminteală, așteptând întoar- 

cerea lor, iară ei nici, chemaţi â auzi, nici, 

"trâşi, a simţi, nu Sau plecat. Că întârzierea 

 eartării, Dumnezeu cu asupră 0 plineşte. 

Mihai-Vodă, oastea: cea străină, Lipscanii, 

Tatarii, Cazacii, cei ce. venise de pază, nu 

i-au trimes asupra catanelor, pentru ca să nu 

faca risipă şi stricăciune ferii ; nici lângă sine 

au i-au ţinut, ce i-au lăsat de sau dus. Şi, 

-amâind numai cu sluțitorii lui, deci trimițând 

spre Neamţ, să prinză Jimbă,. au 'adus pe un 

fecior, a” -Cuzăi,. şi Cu un cumnat al. său, ce 

şedea la Brănişteni, .peste Moldova, ce eră 

lot de a? catanelor. Pre carii” Mihai-Vodă, 

mustrându-i ca un Domn, i-au pus la. pază, 

în mânăstire, la Bârnova“, pâna. iară îi va 

slobozi. . - . SI 

  

1 Lâagă laşi.
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“Iară Cuza Spătarul, fiind -aice în lași, vă- 

zându-şi feciorul la închisoare, 'el, ca un cm 

de nimică, zic să fie agiuns la catanele dir 

Cetatea Neamţului, numai să se scoale să vie, 

că au vreme să ieie pe Mihai-Vodă; că nu. 

are oaste străină pregiur sine, 'ce sânt numâi 

slujitorii săi cei. de ţară, în carii nu-i nădejde 

de sprijinit. Deci îndată s'au gătit Velicica, 

cu sfatul vitregului său Miron, îndemnând pe 

Frenţa. Căpitanul, cu catane ce aveă, și au 

purces să vie în laşi, să ieăpre Mihai-Vosă. 

Și, fiind 'şi alt Capitan de catane ia Câmpu- 

lung, cu 100 de Nemţi, au venit și acela de 

Sau împreunat cu Frenţa Căpitanul; şi s'au 

tăcut la 800 de oameni.. 
Şi, în ce zi au 'purces catanele din Nearuj, 

într'acea' zi au venit veste şi la Mihai-Voda 
în laşi să se păzească bine,că vine pod- 

gheaz î. lară: Mihai-Vodă, cu mare taină, cât 

nime ma prins de veste, au răpezit la Ta- 

tari pre Constantin Vel Visternic şi pe Di- 

mitrie Macri Vel Stolnic. Şi, adevărat  cuti 

Sau scris mai sus, că cu aiţi boieri nu s'au, 

încrezut să le: spue pentru venirea Tatarilor, 

fără numai lui Donici Vornicul şi lui Cons- 
tantin Ruset Vel Păharnic, fiind poroncă Îm- , 

părătească la Tatari să apere țara de ne- 
prietenii Împărăției. Si “ 

Şi îndată au purces Tatarii, cât au trebuit, 

ca 2.000: de Tatari. Joi, Ghenarie întâiu [1717], 
au purces podgheazul din Neamţ, şi Joi: la 
săptămâna au lovit în laşi. - a 

n care zi Mihai-Vodă, gătindu-se de oas- 

1 Ceată de jaf şi surprindere.
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peți ca acei, ieșind cu oastea sa afară din: 
târg, din deal de Păcurări?, așteptând să-i. 
vază, fiind vreme de prânz, fruntea. Tata- : 

„rilor agiungeă de spre mănăstirea lui Aron-: 
Vodă. Mihai-Vodă, puind straji pe Bahluiu 

în sus şi mai la câmp, s'au întors în- Curtea 
domnească. Iară slujitorii descălecase pe la 
gazde, încălzindu-se, că eră frig. Mihai-Vods, 
după prânz, Sau lăsat să se cam odihnească. 

- Catanele, venind din sus, pre Bahluiu au prins * 
Străjile lui Mihai-Vodă, și făra de veste au 
sosit în laşi, temeiul mergând pre din vale de 

„ Feredeie. Şi Frenţa Căpitanul au mers spre , 
Cetățuie, întins; iară o seamă pin târg: au . 
întrat. -. o ei 

-. Atunce şi 'Mihai-Vodă, prinzând veste, au 
încălecat, și au plecat fuga spre Cetăţuie, cu 

„doi-trei copii din casă după sine, şi din bo- 
„ieri ce erâu lângă sine. lară. îrate-său Dimi- 
traşco Hatmanul ședeă bolnav în Cetăţuie. 
Darie Donici Vornicul şi, Iordachi Cantacuzino 
Comisul nu s'au întâmplat, din boierinașii din 
Curte; şi catanele de aproape gonindu-l. 

- lară Velicico, cu cinci-seşe. după sine, au 
mers întins la Curte, şi, lovind pre lânga 
temniță, au slobozit pe câţi erau în temniţă. 
Pe urmă au mers la poarta Curţii domnești, 

„unde, cât au sosit, îndată Seimenii din 'lontru, 
ce erau de paza Curţii, au deschis poarta 
fâră: de .nicio' silă; şi, închinându-se Ia pi-. . 
cioare, ziceau: «Bine aţi - venit, că de mult 
vă aşteptam, dragii noştri!>. Caută ce sluji- 
tori de treabă, ce priință aveau către Domn! 

: Mahală din Iași, Ma a
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Şi cu cine să se încre ază “Domnul la vreme 
ca aceia: având putere să ție pr :“ta măcar 
un ceas, iară ei îndată au dat cal. şi înch- 
nâciune neprietenului . Dornului! *Dara sluji- 
torii cei călări, ca 500 de oameni,. ce: erau, 
unul de poveste nu. S'au aflat lânga Domn, 
să-i rătuiască ; ce carii încotro au putut, s'au 
dus; alţii au fugit spre Miroslava, alții în- 
îvalte părți. Ca acești slujitori erau ! 

- Ce, Mihai-Voda numai la Dumnezeu nădăj- 
| duiă, şi Dumnezeu l-au apărat. Dară Velicico, 

dacă au intrat pe poarta Curţii, au apucat! 
de au slobozit pe niște feciori de boeri, ce 

"erau închiși la Seimeni încă din zilele lui Ni- 
colai- Vodă *, pentru pricina unor Turci, de 
când. răscoliau cu Moscalii : doi feciori a lui 
Manoli din Huipăneşti și. alţii, slobozindu-i 
au ieşit. Şi s'au. dus şi Velicico, după temeiui. 
lor, la Cetaţuie. lară pin târg au lovit ua 
Tanase. Voiţă, de la Suceava, cu alţi Moido-. 
veni, ca să tâmpine pre cine aveă pizma, să-. 
şi, izbândească,. şi iară spre Cetăţuie. Când 
Mihai- Vodă, întrând în Cetăţuie, au apucat 
“de au închis poarta, iară catanele au şi sosit 
la poarta mănăstisii, şi îndată au încungiurat 
mănăstirea, dând în sâneţe, 'şi facând năvala 
să între în mănăstire. Acolo erau. toți boierii - 
închişi, cu giupănesele lor, cu tot ce aveau; 
ce, cât putea, boierii. se-apărau din pistoaie 
de pre zid, așteptând pre “Tatari. Tatarii. de 
spre Ciric, având veste de sosirea catanelor,. 
veniău care; cât îi: puteă calul, prin. “Tată- 
raşi, şi, prin târg, spre Cetajuie. 

' Mavrocordat, până 1a-1715 Domn în Moldova.
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Vazând oarda Tatarilor, catanele își pier- - 
duse siatul; văzură la ce au venit, slăbi si- 

_meţia ce aveau, şi dederă toţi. de vale, bu- 
iucindu-se la capul iazului, supt dealul Cetăţuii. 
lară cuconul Velicico n'au vrut să rămâie sa 
împartă dobânda ce ar luă din Cetăţuie; ce, 
tăcându-și piilegiu că are treabă, zise lui 
Frenţă: «Păzeşte Măria Ta :războiui până oiu. 
veni cu», ŞI, cum Sau dus, nu Sau. mai întors, 
ce sau oprit tocma în Neamţ. 

x 

„ Tatarii,  de-odată dând - năvală, până a se. . 
buluci catanele, au perit câţive de-a'catanelor; 
iară, bulucindu-se catanele,: slobozind. foc vi- . 
tejeşte în .Tatari, pre mulţi au rănit. Carii, vă- 
zând focul, n'au mai năvălit, ce au stătut pe - 
de o parte; iară catanele au purces cătinei 
a se apără, alăture cu tufele, pe supt Hlince. 
„- leşit-au Mihai-Voda din Cetaţuie,. şi, împre- . 
unându-se cu Tatarii, au .râpezit în târg să: 
vie mai de sârg slujitorii seimeni, şi vânătorii, . 
și negustorii, şi alţii toți. ŞI, îndată, încălecâund 
ioți au mers; şi, dându-se pe din deal vâna- 
torii, alăture cu catanele, au început.a dă din 
sâneţe în gloata catanelor. Şi îndată, pre câțvă, 
oborându-i, că eră vremea înserată, își pier- - 
duse câmpul catanele. Şi, tot silind înainte, 
clătindu-se prin nişte râpi, cum este locui 
acela, — că d'inainte nu li luase locul, ci,nâ- 
zuind spre pădure, au căzut într'o râpă 'adâncă, 
pe ntuneric.: Şi. de:-acolo îi luau. Tatarii.de 
grumazi,- pre câţi 'au putut prinde. lară, câți - 
au ieşit peste.râpă, s'au dus cine încotro-au - 
putut hălădui, înoptând. denu s'au mai văzut. 
Deci Tatarii s'au întors la coşul * lor în Ciric, 

1 Coşurile, tabăra.
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cu vre-o 50 de catane robiți, şi Frenţe Căpi- 
tanul lor. --.: Ma i 

A doua zi, venind Mihai-Vodă din Cetăţuie 
„în Curte, venit-au şi Tatarii, aducând preca- 

"» tanele'cei robiţi, cu steaguri, cu dobele lor, 
"ce luase cu catanejle]. Adus-au pre Frențe îna- | 
intea lui Mihai-Voda; pre carele întrebându-l 
Mihai-Vodă, şi. mustrându-l ca pre un tâlhar, 

„ce au venit, ce. au căutat în Caşin, apoi în 
Cetatea Neamţului, cine l-au chemat să vit 

“aice, cu a cui poruncă au venit, iproci *, Frenţa 
au răspuns că cu porunca Gheneralului au 
„Venit, ca să iă pre Mihai-Vodă, să-l ducă la 
Nemţi, ca şi pre Nicolai-Vodă.. Deci, răscum- 
Părându-l cu bani Mihai-Voda de la Tatari, 

* şil-au scos la poartă, şi i-au tăiat capul îna- 
intea Curţii domneşti. -lară, până a. tăiă pe 
Frența, Cuza Spatarul eră spânzurat de furca 
scrânciobului ce eră inaintea Curţii domnești, 

“îmbrăcat, încălţat, cum l-au fost găsit, Zic să 
fie chemat el pe catane în laşi să iă pre Mi- 

„hai-Vodă. Se - 

„Prin păduri, pe drumuri, pre la odăi, pre 
unde fugise catanele, 'și tot îi aduceau câte 
zece, câte cinci-şese, în multe zile, prinzân- 
du-i oamenii pe unde-i și atlau; și, cum îi 
aduceau, îndata îi spânzuraii, îi ardeau, îi pu- 
neau în 'cârlige, și de picioare spânzurați. Şi, 
strângând “ trupurile. celor. morţi și periţi de 
Tatari la războiu, i-au îngropat, şi au făcut 
movilă :mare de-asupra lor, în deal între Ga- 
lata şi între Cetăţuie, lângă drumul cel mare, 

' ŞI aşă mai departe. 

€
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şi au mai făcut şi-o cruce mare de: piatră, 
săpată cu slove, și:cerdac foarte. frumos:de 
piatră, precum.se vede: lângă: acea movilă, 
pentru semn de biruința ce.au biruii:pe ne-: 
prietenii săi... e E 

Ca, după. izbânda războiului ce au avut 
Mihai-Vodă cu Nemţii, au 'prins pre mulţi şi 
din Moldoveni, veniți la acel podgheaz; ce 
tot cu „morţi groznice i-au omorât. Pre unii. 

„i-au spânzurat, pre alţii îi ardeau în foc de 
“vii, pre alţii de coaste spânzurați, pre alții de 

- picioare, — cât. de groază nu puteai să treci 
pe ulița cea. mare, privind. atâţia oameni spân- 
zuraţi,. și într'un fel. şi întraltul.: Şi, cu atâte“ 
morți ce făceă tâlharilor, tot nu se părăsiau. 

lară catanele şi Nemţii, ce robise slujitorii . 
moldoveni, i-au trimes Mihai-Vodă la Împa-: 
râţie: doisprezece Nemţi şi catane, cu stea- 
gurile ior, cu dobele lor ; şi i-au dus la Udtiiu, 
că acolo eră Împărăţia, — care mare laudă şi . 
mulțămită au facut lui Mihâi-Voda, pentru acea 
slujba. Iară, când au purces podgheaz la lași, 
să iă pe Mihai-Vodă,au purces şi Vasilie Ciaurul 
cu alt podgheaz, numai. să jăcuiască şi el în 

Țara.de-gios casele boiereşti. Ce pe aiţii n au 

gâsit, numai, lovind şi la casa lui Cotistan- 

dachi Stoinic, ca să-l prinză, el au prins de 

veste, și au scăpat cu fuga. lară casa lui au 

jăcuit-o: de tot ce au avut, şi de; bucate, şi 

de odoare, şi i-au luat şi giupăneasa în robie, 

pe o soră a lui .Mihai-Vodă, și au dus-o în 

1. Se vede şi azi, în ruină; la „Cerdacul lui Fereaţ“.



270. LS 

Braşov, la Gheneralul, și au dat-o în pază. De 
„unde au scâpat ca:mai pe urmă: dând bani 
“unui ţeran, au furat-o, şi au scos-o În țară, 

Ce vitejie de om cu socoteală:. “au robit o 
femeie! o | | 

7 > 

!



CAP. II. 
Petrecerea lui lonăchiţă Văczrescu în Ardeal 

ÎN şi Viena (1781-2). 

(DIN AMINTIRILE LUI.) 

Într'aceasta vreme se află Domn Țerii-Ru- 
mâneşti tot înțeleptul Alexandru Ipsilant; care 
au domnit șepte ani în Ţara-Româneasca. Cu 
trei ani înaintea maziliei ma făcuse pe mine 
Spătar al ţerii. La veleatul 1781, Avpust, fa- 
cuse după mine Spătar pe Gheorghie Mavro- 
cordatul, şi logodise şi pe fii-sâu cel mai mare, 
beizade Costandin. Nu ştiu însa din ce pri- 

. cină s'au întâmplat ca luminaţii fil a' acestui 
bun ocârmuitor, amândoi la Dichemvrie a” 
acestui velcat, să fuga, nu numai din Curtea 
părintească, ci şi din Ţara-Rumânească, şi 
sa treaca în Ardeal. 

Eu, ştiind libovul* pârintesc al Domnului, 
ce aveă asupra fiilor, şi mijlocul cu care-i 
creşteă, şi silinţa ce faceă pentru ca sâ-i stra- 
luceasca în lume cu procopseală de multe sti- 
ințe, mai vârtos vazand şi multa credința cu 
care se purtă Domnul Ipsilant câtre prea-pi- 
ternica Împaraţie,—câci am cunoscut în lipt, 
atât în vremile Vistierici, cât şi În vremea Spa- 
tariei, ce m'am aflat slujind într'aceasta Doin: 

1 Iubirea.
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„nie a Înălțimii Sale,—nu am putut să dau la 
alt! fuga acestor doauă îndestulate odrasle, 

„decât că, deosebi de dascalii. elinești, și deo- 
sebi de hogii turcești, aveă și dascalii elinești, 
și, deosebi de hogii turceşti, aveă și dascali 
cvropei, şi de limba îranţozească,și de limba 
talienească, oameni vrednici de lauda şi îm- 
podobiţi cu multe ştiinţe, şi, poate din isto-: 

„riile gheograficeşti luând sevdă? ca să vază 
şi” țerile Evropei în' simțire, şi mijlocul cu 
care se ocârmuesc, şi nefiind cu putință.ca 
să meargă, sau cu voie împărătească, sau 

„cu voia --părintească, au 'cugetat, - siliți fiind 
de râvna: vederii şi de câldura vârstei, să 
meargă cu acest mijloc, .  -:" Ii, 
"Sau-iăcut nevăzuţi: într'o -noapte din -pa- 

„ iaturile' domneşti, și cea: mai mare mirare au 
-. tost cum au putut trece în a doaua noapte, că- 
ari, şi cu doauă slugi, oameni. de fel: Brașo- 
„Veni, potecile plaiului Prahovei, carele cu greu 

le puteă trece şi zioa cei ce! se călătoriă', în 
toată vremea, pe dânsele.. Rămaseră - parinţii 
„aculundați într'o nepovestită şi jale şi temere: 
și jale, câci pierduse doi ii; ce puteă fi pier- 
duți amândoi, şi. trupeşte, şi suileteşte, de-a 
pururea; şi "temere, căci 'se află Domn, şi 
Domn al Împărăției Otomaneşti, şi, cu toate 
că prea-înaltul Vizir, ce eră Izet-Pașa în al 
doilea rând, — care în rândul Gintâiu acesta 
eră ce dedese Domnia mai sus-arătatului Domn 
şi măcar că mai sus-zisul' Vezir mau lăsat 

- mijloc de. mângâiăre și de. cinste ce nu au 
facut Domnului Ipsilant, dar vrăjmaşii se înar- 

1 Motiv, 
: Pottă,
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maseră, căci găsiseră îndemânare de vreme de 
a pârâ, prietenii se trâseseră, căci pierdusera 
îndemânarea de vreme de a maiajutoră. Ser- 
haturile + după marginea Dunării, însâlbatacite 
pentru nizamul” “Țerii-Rumâneşti, ce-l paziă 
mai sus-zisul Do:nn cu multa straşnicic, strigă, 
întru înprilegire de vreme ca aceasta: <Aceşti 
ce fug, nu sânt încai slugi, ci sânt însuși fii 
ai Domnului ; locul de la care fug, este prea- 
înaltul Devlet? otomânesc ; fericirea care pa- 
răsesc este îndestularea Domnici erii-Ru- 
mâneşti ; locul la care nâvalesc este Devietul 
chesaricesc*, unde cât bişug, şi câta abon- 
danţie, şi câta materie de a pândi şi a cugetă, 
vericine ce va vre. 

Înțeleptul Domn, după scrisorile, dupa sfa- 
tuirile, după bleastemele, în cea dupa urma, 
cu care, prin mulţi trimişi, facu fiilor sai, pen- 
tru a se întoarce, şi îuseră în zadar, dar în- 
tâiu alergă la prea-inalta Poarta, şi faci cas- 
trict * şi prostire * Domnici, rugându-se sa-l 
mazilească, şi arâtând câ nu mai este des- 
toinic de a cblâdui, — imâcar câ se mai pros- 
tise mai înainte şi nu primise Poarta; de spre 
altă parte, mişcase tuate lucrările prin mijlu- 
cirea soliloz î de la Țarivrad. 

In cea după urmă, hutâră sa triiţă soli 

și la Beciu * pentru aceasta, şi icel hotarit 

de a merge sol, fusciu cu. 

» Pasti do uotar. 
» Open ln, 
3 Poarta, - 
e Chpenrulii, Dopăeatulii stie ace 
* Desi: 
* Pâriaire, 
? Ambas:corilor stasial, 
» VA ... 

102, 
49
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Eu, şi cu toate că, cu un an şi trei luni 

mai nainte, pierdusem soţia cea d'intâiu, fiica 

lui lacovache ?, rămâindu-mi' trei copii fără 
de oblăduire de mumă, pierdusem şi pe mu- 
mă-mea într'această vreme, şi-mi rămaseră 

fiii şi mai făr' de oblăduire, gazretul * însă ce 
am către credința . piea-inaltului Devlet, de 
spre o parte, căci socotiam întoarcerea acestor 

doauă luminate odrasle a fi o siujbă întocmai 

câtre Împărăţie, de spre alta parte, datoria ce 
aveam câtre Domnul Ipsilant, peatru dragostea 

întru care mâ avea, ma facură ca sa las şi 

casa şi copiii făr” de oblăduitor, şi pe însuşi 

soția mea de al doilea, Eleni Carageă, fiica 

tergimanuiui 3 Iordache Carageă, necununată. 

" — caci într'acea 'zi ce am purces eu ia Beciu 
sosise dela Țarigrad, prin mijlocirea Domnului, 
în Curtea domnească. i | 
- Deci, la Dichemvrie 26, a 'vâleatului [17]831 
purceseiu din Bucureşti, cu Mitropolitul Uri. 

_ gorie, cu episcopul Râmnecului, Filaret,» cu 

Banul Dumitrache Ghica, cari eră! trimişi d'im- 
preună cu mine, până în lazaretul Timişului, 
pentru a îndemnă pe mai sus-arâtaţii lumi- 

"naţii coconi să se întoarcă înapoi, şi, când nu 

vor vreă, eu să mă duc până Ia. Sibiiu, să 

fac toate lucrările, doar de voii; put, de 
acolo, -să fac ca să-i trimiță . Nemţii, siliţi, şi, 
când nu va fi cu putinţă, atunci să mă duc 

la Viena, să-mi puiu solia în lucrare. 
Dupa ce ajunsem la lazaret !, şi mersem in 

: Rizu. 
i Ravna. 

ragomanului, Tălmaciului, 
* Carantină, ! '
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GRIGORE ALEXANDRU GHICA, 

— Supt care ni s'a luat Bucovina — 
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Braşov, episcopul, Banul şi eu, făcum. multă 
silinţă spre a-i face să se întoarcă; şi nu în- 
„tâmpinăm lesnirea. Prin “ gheneralnl .Aiholţ $, 
al” Braşovului, ce-mi eră bine cunoscut, încă 
din răzmiriţa” trecută, făcuiu multă strădanie . 
“să-i ieau, şi înțeleseiu însumi că ieșise treaba 

“din mâna lui3,. . i 
"La Ghenarie 5 a văleatului [17]82, purce- 
seiu la Sibiiu. Comandirul Ardealului, ce eră 
gheneralul Prais, mi-eră iarăşi cunoscut, cum 
şi Gubernatul Ardealului, Brucăntan 4. Fâcuiu 
toate cele ce se putură şi cu aceştia, și nu 
iuse cu' putință 'ca să mi se deă. - : 

Deci, la Ghenarie 16, purceseiu.la Beciu, 
_ încă cu un boier, grec, Păharnicul Hurmuzache 

ce-l trimisese Domnul acolo:ca să meargă îm- 
preună cu mine. Şi, cu toate că eră o iarnă 

„ foarte greă, însă în opt zile am ajuns'la Beciu, 
Carţile de solie se trimeseră la Canţilaria Curţii 
cu secritariul Raicovici 5: o - 
“A doua zi merseiu la Prinţipul Caoniţ $, ce 
eră Mare-Canţelariu al Curţii. Dupa ce mă 
întâmpină cu multe țirimonii şi cu multă cinste, 
îmi zise să fiu încredințat că s'au trimis po- 
runci la toţi gheneralii Ardealului ca șă îndem- 
neze pe acești doi Prinţipi să se întoarcă înapoi. . 
"După ce făcuiu: mulțămita cea cuviincioasă. 

şi mă.bucuraiu, căci înțeleseiu că au priceput. 
Nemţii că “nu este vre-un niisteriu deosebit la- 
mijloc, “întrebându-mă Prințipul, Caoniţ când 

  

"* Eichholz, 
” 3 Războiul. | Aaa 3 Că nu mai e afacerea inapoierii beizadelelor in. mâna luie „+ Bruckenthal. e i , Raicevich, apoi consul austriac la noi, Kaunitz, cel care ni-a luat Bucovina, 
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pohtesc să aib audienție la împăratul, eu, vrând 
să-mi caut treaba'cu temeiu, 'răspunseiu că - 
mă 'rog.să fie îngăduială până va veni răs-: 
punsul dela Ardeal, pentru-ca să vedem, şi, 

de s'au întors prințipii în Vaiahia, la audienție 

să nu mai fac. rugăciune Împăratului, ci numai 
mulțămită ;iar, de nu s'au întors, atunci. să-i 

fac şi rugăciune. . : pp 

„Priimi “Caoniţ cererea mea, şi, zicându-mi |: - 
că eu ştiu să-mi caut treaba, mă iuă de mână 

şi ieşim în sala de assembice?, unde eră, toţi. 

ambasadorii Curţilor adunaţi şi cele mai stra- 

lucite dame din. Viena. Făcuiu cunoştinţă cu 

toţi, şi mă întâmpinară cu libov şi cu cinste, - 

atât, încât ambasadorul Spaniei mă şi pohti 

ca să merg la balul ce vrea să-deă a doaua . 

„seară el, după obiceiul ce au la carnavaluri. 

Până â nu sosi eu la Beciu,-cu vre-o doa-: 

uăzeci de zile mai nainte, purcesese dela Beciu 

în Italia Marele-Ducă al Rosiei, Pavel, ce ve- 

nise acolea pentru logodna comnate-sii ce am 

'arătat mai sus, şi pentru 0. înoire aleanţii ce 

făcuse aceste doauă Curți, de care, mă pli- . 

roforisiiu' pe larg. O o 

" ÎntPaceastă seară dar, Prinţipul Caoniţ, ce 

_vreă să-mi arate o blană de samur şi o ta- 

'bachere cu berleaaturi, ce-i dărulse Granduca * 

al Rosiei, găsi pricină cu a-mi lâudă blanele 

de 'samur cu care eram eu înibrăcai. (căci 

obicinuiesc Evropeii să arate la aceste 0 sem- 

plicită, şi la oamenii acei ce-i vad întâiu,. şi 

pe mine la. această assemblee. ma descinsese 

  

"4 Frane: adunare de societate. 

>Dămurilu, 
2 Marele-Duce. Pi     
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damele şi de brâu, pentru ca să-mi vază șalul). 
După lauda ce-mi făci Prinţipul blanelor mele, 

„mă întrebă de ce preț. sânt samurii ?. li răs= 
punseiu. Îmi-zise: «Să-ţi arăt o blană de sa- 
FIUr, ce mi-au dăruit moştenitorul Rosiei, şi 
mă rog să mi-0 preţuieşti», Aduse blana și o 
puse p'un biliard. Eu înţeleseiu.pentru ce mi-o. 
arată” şi cum că nu eră scoposul prețuirea. 

Ii răspunseiu cum 'că blanele de samur nici când 
este soare, nici când este noapte nu se pot - 

„preţui bine; această blană însă, socotindu-se . 
locul de la care s'au dat, şi locul la care s'au 

„dat, nu -are preţ, şi eu, de o aş fi vazut şi 
"i Zi0a,. nu -sânt destoinic ca să 0. preţuiesc, 
“Cu acest feliu de întrebări şi răspunsuri am | 
trecut aceă noapte până la un ceas după do= 
Hăsprezece, şi așă m'am întors la gazda mea, 

A doaua zi, .Duminecă, ani primit cu şta- 
feta înştiințarea dela Bucureşti. că s'au mazalit 
Domnul “Țerii-Rumăneşti Alexandru. Ipsilant; 
după cererea ce făcuse, şi cum că s'au făcut 
Domn Nicolae Carageă, tergimanul Divanului 
Împărătesc,. și Mihalache Şuţul;-ce eră capi-. 

 chehaiă * al ţerii, s'au. făcut: tergiman. Și mi - 
„se scriă de către Mitropolitul ţerii şi de către. 
„boierii dela Bucureşti cum că, de vreme ce 
sânt şi eu orânduit Caimacam2 şi mi se co- 
prinde numele în fermanul împărătesc de 

„ Caimăcămie, să las toate trebile acolo și să - 
viu la Bucureşti. cu ștafeta. Întâiu am mers 
la conte Cobensel3, ce eră: vice-canţelariu, şi d'impreună. cu. dânsul am mers la Prinţipul CR ——_ 

„> Reprezintat, ambasador.. 
* Locţiitor de Domn. - 3 Kobenzi,. 

A.
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Caoniţ, şi i-am dat această vestire. Prințipul 

Caoniţ şi mau întrebat cu mirare, pentru ce 

Sau măzălit Domnul Alexandru-Vodă. Au 

doar s'au turburat Poarta pentru desirea fiilor 

săi? Eu şi i-am arătat că Poarta nu urmează 

să se turbure, fiindcă, și de au dosit, au | 

dosit la loc prietenesc, dela care, când îi va - 

cere, nu are niciun feliu de îndoială că nu-i 

şi va-luă, şi am arătat cum câ Poarta, până 

acum, în îurmă (=formă), nu ştie de aceasta, 

numai. Prinţipul Alexandru, aflându-se afară 

din sineşi pentru multa întristare, şi-a . cerut 

mazâlia, -şi Poarta i-o au dat'cu multă mu- 

saadât; deci, fiindcă eu sânt orânduit un lo- 

_gotenente?, al “Domniei la regenţie, face îre- . 

buință să purcez Mi-au. zis : că nu pociu să 

purceg până nu voiu luă audienţie dela Îm-,. . 

pâratul ; şi îndată -au făcut talhăş3 înscris la 

Chesarul pricina. * a | 

„* Si eu de acolea mam dus pe la toţi am- 

_ basadorii de i-am heretisit: cu-bileturi, şi, . 

întorcându-mă la gazdă să prânzesc, au venit . 

toți ambasadorii la mine de mau heretisit cu - 

pileturi. Monsiii Bretaliu5, ambasadorul Fran- 

ței, ce eră. un Om cu un deosebit duh, în 

bilet mi-a facut şi chemarea ca să merg în 

al. treilea :seară 'şi la balul său, socotind că . 

voiu 'şedeă la Beciu, şi-mi făcea mai multe : 

țirimonii decât toţi, „pentru ca să arate cu 

aceasta. deosebită schesis* către preă-înaltul 

  

1 Fayoare. 
: Locţiitor. —. 
3 Raport. * 
* Salutat, 

__% De Breteuil, 
< Aplecare. . 
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„Devlet, şi eu mă purtam către dânsul ca un 
“ Turc, şi .cercă -mare.plăcere.: N'au ținut însa 
acestea mult, că peste trei ceasuri au ieșit 
talhâșul buiurdisitt de ia Împăratul către şam- 

„ belanul-cel-mare, ca să: mă. înştiințeze să 
“merg a.doua zi la Curte, să-mi deă' udienţie 
lazece ceasuri, -. - -. . 

„_— Întaceastă seară. am mers la .balul solului 
Şpaniei, unde eră? toţi ce mari ai Beciului, 
până şi Arhiduca Maximilian, fratele Chesa- 
rului, ce este acum Elector al Coloniei, .. 
_.A doua zi, la zece ceasuri: am mers la 

. Curte, şi, întrând în curtea d'intâiu cu carăta,: 
căci în curtea de a doua numai familia îm- 

,părătească întră, m'am dat jos la scară, şi 
m'am Suit într'un: foișor, cu stâlpii de mar- 
„moră, ce-i ţin lei în spinare: Într'acea curte, 

” dintr'ai Curţii nu se. vedeă nici pasăre, decât 
numai acești. ce sânt orânduiţi.de a priimi 
audienţie, de vreme ce guardia de ostaşi este 
afară din curte. Am trecut într'o sală, unde 
am găsit unw din guardia corpului cea nem: 

„ țească, care şi m'au întrebat de sânt eu bo- . 
„ierul.de la Valahia, — şi au căzut înaintea 
mea, rămâindu-mi slugile aci. Am mai mers 
doua sale până la uşa Divanului împărătesc, 

„ce are tahtul?, și, acolea. găsind trei: guardii 
din .somatofilachi3, un Neamţ, un Ungur, și 
un Leah,cu caiăteturile 4 lor fieşteşicare, s'au - 

V întors - guardia cea d'intâiu' la locul ei, ce 
„ țineâ puşcă, şi dintr'aceşti. trei ce păziă, aici 

  

“a Cu poruncă. 
* Tronul, [i 
3 Uniformele. . : a i i !. Păzitori ai „Corpului“. Impăratului, fraac.: garde-du-corps. 
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„cu. săbiile: scoase, au căzut Neamţul înaintea . 
_mea, şi am trecut prin Divanul ce numeşte. 
sala de audienţie.. Acesta are un taht cu bal- 
dachin tot 'de aur lucrat; perdeaua ce se 
spânzură?de la 'baldachin şi cloşurile ! sânt tot 
de sârmă și cu. mărgăritar frumos. Această 
sală de oparte are:ferestre şi deoparte. . 
are ferestre. de oglinzi. Dintr'această sală 

“am trecut în alta, iar cu taht mai mic de 
frânghie3. Dintraceia am întrat întro ca-. 
meră mare, unde păziă la uşa gabinetuluit 
Chesarului un dejur5 şambelan cu cheie, | _ 
care acesta eră şi gheneral: ne-au priimit cu 
“cinste: şi ne-au. pohtit cu ţirimonie să aştep- 
tam puţintel până va dă veste Împaratului, 

Şi, mergând, se întoarse îngrab,--căci Îm- 
păratul eră, întralt: cabinet. Şi mai înainte 

"- ni spuse: «Acum iese», N'apucă să sfârşească 
vorba, şi “se sună un clopoțel, și îndată se . 

repezi şambelanul şi trase dela perdea un: 
' cioş de fir şi se ridică perdeaua. Şi-mi făcă 

? . 

semn să întru în casă. o 
'Întrând la uşă, văzuiu. pe Chesarul în mij- 

locul casei făr' de capelă, în picere. Şi, de 

loc calcând. doi paşi, am îngenunchiat tur- 
cește, şi, puindu-mi capul în pământ, 'vrând 

să-l arâdic, mam. pomenit cu mâna Chesa- 

rului la cap, zicându-mi că: nu face trebuință 

de această ţirimonie, şi să mă arădic. şi, 
- a 

vrând să-i sărut mâna, au tras-o, și nau 

cunoscut. de când mă văzuse la [17]73 la Bra- 

1 Cloche, frane. cordon. * 
2 Fir, a 

3 Postav. i 
+ Cabinetului. . 
*Dejurne.. 
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$ov *, şi îndată mi-au zis: «Senior? Văcăres- 
cule, dumneata în Viena cum au îost cu pu- 

„«tinţă a veni, aflându-te şi Consilier al Prin- 
"«ţipatului?>. Am.răspuns cu multă simerenie 
„«că:. «un Prinţip plin de jale şi un Prinţipat 

«plie de întristăciune mi-au dat lacrămile lor 
sîn pumni, rugându- mi-se ca să le aduc şi să 
«le vărs la picioarele Sfintei Tale. Maăriri, Şi . 
«să pociu printr'această vărsare a lacrămilor. 
«lor. să deșert din comorile cele nedeșertate 

“sale milostivirii tale: o clemenţie spre a în- 
«veseli: aceşti ochi cu vederea întoarcerii a- 
«cestor fii ai Prinţipului Ipsilant în Valahia.» 
M'au întrebat: «pentru ce pricină au dosit?>. 
Am răspuns că: «de se dă pentru vre-un 
«rău, râul nu este alt decât multa îndestu- 
«lare şi răsfățăciune». M'au întrebat: «de au 
«duh, şi ce cugetează ?>. l-am arătat că: 
<duhul i-au îndemnat să facă' aceasta” por- 
«nire, iar cugetul nu urmează a fi alt decât. 

«a se învrednici la mai multă îndestulare de 
«cât aceia ce au avut în Valahia». Mi-a ras- 
puns că: <aici aceasta nu se dobândeşte așă 
«lesne, ci și cu slujbă multă şi ci vreme pre- 
«lungită>, şi-mi zise: «pot avcă vre-un venit - 
«al lor deosebit de undevă ?>.Îi arătaiu. că: 
scine doseşte de 'la noi, este lege a pierde şi 
«câte nemișcătoare are». Îmi zise: «şi cum: 
«am socotit câ pot trăi aici? Aici slujesc - 
Prinţipi din Ghermania cu douăzeci florinţi leafa 
«pe lună, dar trăiesc cu rendite? de la casele - 
<lor>. Am răspuns că: «de ar îi putut şti a- 

  

* Împăratul erâ binetăcătorul losit al Il-lea. 2 Signor, it: domnule. * Ă 3 Venituri, reate, . IE
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«ceasta, poate n'ar, fi făcut această  îndrăz- 
„aneală,. ci râvna ca să vază lucruri ce nu. 
«putea vedeă cu voie, şi tinereţele i-au făcut. : 
<a face această pornire, care, deosebi de vă-. 
«zută iîntristarea ce au adus părinţilor, au 
«pricinuit şi o gândită necinste patriei noa-: 
«stre>. Îmi răspunse că: <au trimis -porunci: 
«pe la gheneralii Ardealului să-i îndemneze. 
«a se întoarce în țară», Râspunseiu că: «este 
«şi ruşinea şi necinstea ce socotesc că pot 
«aveă de se vor întoarce, care numai cu în- 
«demnare nu-i vă lăsă să; se întoarcă, de nu 
«vor îi siliți». Imi zise: «când îi voi sili, ating, . 
«azilul împărăţiei>. Râspunseiu că : «azilul tu- . -. 
<turor Împăraţilor este cinstea Împărăţiilor, 
«si de toată lumea este râvnit. azilul tuturor 
«Împarăţiilor, . pentru refugiul şi scăparea tu= - 
<turor;, însă aziluleste azil'când se va so-. . 
<coti ca un azil, şi când i se vor păzi ca- 
<noanele şi regulele lui; azilul se cuvine a-i 
«dobândi acei ce .dosesc de la un mare rău, 
<şi peire, şi primejdie: unii ca aceia, când îl: 

<vor află de la verice Împărăţie, atunci se 
«cunoaşte cinstea şi canoanele! azilului ; iar, 
«când doseşte cinevă de la bine, pentru a nu 
«petrece bine, din neştiință numai şi fără 
«nicio vină, și mai vârtos pentru a pricinul. 
«şi altora rău, acela, când nu se va întoarce 
«silit, atunci se ating canoanele azilului, căci. 

<este lucrul împotriva lor, şi: azilul, pentru, 

«a-şi păzi însuşirea lui, însuşi se sileşte din 

ccanoanele lui să silească întoarcerea ace-. 

aluia>. Mi-a zis: <Bravo, dumneata îmi gră- 

1 Legile,
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_“ sieşti cu «duh şi cu dreptate, dar cum pociu 

«sa fac tot trupul.ostăşescisă o ştie aceasta ?». 

Am zis că: <a fi tot'trupul ostăşesc îndis- 

«plinatt şi pedepsit?,. este destul a şti, fără 

<de a întrebă, că Sfânta Ta Mărire nu face 

«lucrul în. potriva, nici a azilului, nici a cin- 

«stei împărăteşti», Şi i-am mai zis: <Prea- 

_«milostive Împărate! eu ştiu că neiedestulârea 
+ xelogvenţei ? mele nu poate trâge milostivirea . 

«Împarăteștii “Tale Măriri asupra acestei pri- - 

“<cini, a câria nenorocirea şi vina de a.nu se 

«săvârşi după cererea soliei mele, nu este alta 

«decât vârsta mea; căci, ailându-mă cel mai 

«tânăr în adunarea Consiliului. Valahiei, ne- - 

«putinţa vârstei şi bătrâneţelor nu au slobozit - 

«să vie vre unul din cei:'mai bătrâni, și în 

«vârstă şi în știință, ca să poată pricinui cu 

- «înlesnire această facere de bine la o obşte, 

«şi, pe lângă osteneala ce cu multă cinste şi 

«slavă a mea am făcut până a veni, îmi pier- 

<duiu.și puţina reputaţie şi ipolipsis+ de la 

«tot Prinţipatul Valahiei; unde, pe lângă în- 

«tristarea ce âm din pricina acestei întâmplări, 

«mi .se mai grămădeşte şi alta; cu a'nu mă 

„<<fi putut arătă destoinie a o săvârşi, şi a nu 
«fi fost vrednic -să dobândesc dreptatea, nici 

„«de la însuşi dreptatea, ce eşti Împaârăţia Ta>. 
De.odata, puindu-şi mâna în piept, mi-a zis: 

«ţi făgaduiesc, pe împărăteasca mea parolă, 
„ «nici în țerile mele, nici în slujba mea, nu-i Voiu 

<țineă. Şi-i voiu întoarce în Lurcia, fâră de alt; 
«numai trebuie să-i aduc întâiu aici, ca să le si- 

“2 Disciplinat, |. | 
2 Bine crescut, 

3 Elocvenţei, darului de vorbă. 
Trecere, - Î
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<gureisesc! buna petreacere; ci nu griji. Şi te |. 
mulțămești cu aceasta?>, mă întreba. l-am 
răspuns ingenunchind:: «că foarte mă mulță- 
«mesc, căci aceasta este și mai împărătească - 

“faptă, căci este plină de iubire de omenire». 
M'au heretisit? de Căimăcămie, și mau în-.- 
trebat pentru mazâlie; mi-au făcut multe în-. 
trebări, de "Țarigrad, de Valahia, de obice- 

“iuri. şi altele, ţiindu-ne două ceasuri şi mai 
bine. Şi, răspunzând la.toate dupa cuviință,” 
i-am spus că mă rog:să aib voie să purcez,;: 

“căci mă grăbesc, și mam. rugat să aib în- 
doite paşaporturi, şi de drumul Sibiiului şi 
de drumul Timişvarului*, «Le vei avea», mi-au 
zis. Şi, mai stând” puţintel, ni-au zis: <Vă 
urez bună” călătorie», şi noi, făcând mulţă- ri 
mita cu îngenunchiarea, s'au tras la gabinet, 
și aşa am ieșit din lăuntru. căci nu poate 
ieși nimeni dela audienţia din gabinet până 
nu se trage însuşi întâiu. . i 
“Dupa ce am ieșit din l4untru, am mers la 

gazdă, şi, la masă încă aflându-maă, au venit | 

"un canțelistt dela canțelaria Curţii, şi mi-au 

adus doauă paşaporturi, precum cerusem la 

impăratul. şi deosebita poruncă către gene- 
ralul. Zetfis-(?); :comandirul Timişvarului, cu 

"poruncă ca; de voiu merge pela Timişvar, să-mi 

deă zece husari cu cai de poşie împărătești, 

să mă ducă până la hotar. Şi, aşă, sculându-mă . 

de la masă, am mai şezut până au înnoptat, 

și, seara, la şease ceasuri nemțești, am ieşit 

: Asigur. 
2 Felicitat. 
: Timişoarei, 
+ Scriitor,
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din Viena, şi am venit la poştea din Fisșmeat 
YFischamend], şi acolea am dormit. 

- Patru zile am şezut în Beciu numai, şi, pur- 
cegând, am sosit-la Timişvar, şi de acolea, 
ştiind “ turburarea ce au serhaturile fară cu- 
vânt, şi chibzuindu-mă ca se vor fi înștiințat 

„Şi de mergerea mea la. Beciu, și de aș fi 
„mers pe la Mehedia, cu husarii ce-mi orân- 
duiserâ pentru paza. drumului şi pentru cinste, 
"puteă să se facă zvon pe la cafenele, că mam 
dus sa aduc catane, iar 'nu pe fiii Domnului, 
Şi, ca sâ nu mai dau pricină de turburare 
țerii, am lăsat acei drum, ce-mi eră mai în- 
demână şi mai aproape. sâ întru în ţara, şi 

_am-venit pe la Sibiiu. - 

4 7



| CAP. IV. 
„Luptele şi suterinţile Românilor, supt Nicolae-: 
Vodă-Mavrogheni, Domnul muntean (1789 şi urm). - 

(DIN DIONISIE ECLISIARHUL). 
  

Es Domnul [Nicolae] Mavrogheni aici în ţară 
stă pe loc cu oştile lui. Rânduit-au la Craiova 

“pe un Turnagiu? şi pe un Derviş-Aga, să fie 
la Scaun, să judece pricinile ţerii, orice s'ar 
întâmplă, şi pe Cara-Mustaiă, haianul? Diiului,  , 

să fie cu oștile mai mare cumandir, adecăa po- ; 
văţuitoriu şi poruncitoriu oştilor. Şi Caimacam 

au pus pe un Ioniţă Papuc .vtor-Clucer&, care 

_acest ciocoiu arătă la nazir* şi-la Derviş-Aga 

cu foaie pe cine ştiă câ are bani, de-i bo- 

ieriă cu sila şi le luă bani, şi-i puneă ia.gros, 

“ adecă la opreală, dacă nu vreă să priimească 

caftan sau carte domnească. Aşă necăjiă pe 
o seamă de oameni. . _ 

Vazând *Mavrogheni că Nemţii s'au împu-" 

ternicit, şi au întors oştile turceşti înapoi din 

„mergerea lor cu mare vitejie şi cu biruinţă, 

Sau îngrijurat, şi au poruncit la Cara-Mus- 

tafă sa facă ordie mare împotriva Nemţilor. 

  

1 Dregător turc mai mărunt, ofiţer de ieniceri. 

2 Aian, Paşă de hotar. a 

- 3 AI doilea Clucer. . 

* Administrator



  

Care au şi făcut, adunând oaste mare, Turci, 
Arnăuţi, Sârbi şi catane' rumâni din țară, ca 

„la zece. sau. douăsprezece mie, și-au aşezat 
ordia* la hotar, ce-i ziceă Porceni, aproape 
de Târgui-Jiiului ca la patru ceasuri. -.. . 
„Şi au făcut metereze: mari, şi li duceă țara 

acolo .zahereă . şi : toate ce li trebuiă: vacile . 
şi oile. nu “li se mai-precurmă; eră oaste şi 
în oraş. la “Târgul-Jiiului, şi în Craiova, şi la 
Râmnic. Pusese şi preste Olt ordie mare la 
schelă, improtiva Braşovului“, ca la 20.000 . 
de Turci şi. Arnăuţi. Şi la Bucureşti eră mul- 

= “țime multă de Turci. . 
Şi, fiindcă au fost fugit Nemţii din mănăs- 

tirea “Tismana și din mânăstirea Cozia, când 
întrase Turcii în Bănat, precum am Scris, au 

„poruncit Vodă să meargă Turcii, cu sarahori, 
Şi cu ciocănaşii: ocnei, din maglaşi, să'strice 
O parte din zidurile mănăstirilor din: pregiui, 

să nu se mai poată închide Nemţii întrînsele. 
lar Turcii mau. fărâmat numai o parte din zi- 
duri, ci toate zidurile, cu chiliile din pregiur, 

"şi au ars și bisericile şi. clopotniţeie, i 
Şi la Cozia! au găsit vistieria „mănăstirii, 

„i au prădat-o, argintaria i-sfitele cele scumpe, - „ evanghelii ferecate cu argint, şi crucile cele ierecate cu argint şi cu aur şi cu maargari= 
taruri îi cu pistri scumpe, şi alte multe odoare , „Ce au fost "făcute şi date de Domnul ctitor : „mănăstirii, — că nu le-au fost dus în Țara: * Ungureascz, e 

„Şi încă au găsit “Turcii şi şâne de aur şi „de argint, pe care: Domnul ctitorul le pusese. 4 
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în zidul clopotniţii, ca, după vremi, dacă se 

va strică mănăstirea, să aibă cu ce o zidi. : - 
lar vrăjmaşii de Țigani cari-i aveă mănăstirea 

credincioşi, au aratat Turcilor de au spart a- 

„colo, şi le-au luat pradă. Luat-au şi porţile, 
mănăstirilor, că eră” căptuşite cu fier preste. 

tot, de le-au dus preste Dunăre, la Diiu în 

cetate, — scriind Turcii la Țarigrad cum-că 

au farâmat cetăţile Țerii-Rumâneşti, scoțând 

“* Asă laudă -mincinoasă au scris ca să înşele 
pe Împăratul!, amăgindu-l să li deă bacşiş, 
adecă daruri, — precum li-au şi dat. -. . 

PUI a 

* Sultanul -



CAB 
„.. 2: Tudor Vladimirescu şi stârgitul lui: 

(DIN AMINTIRILE COLONELULUI IOAN VOINESCU). 

„.În-timpul acesta” sosi: ştirea că “Turcii au 
întrat în București. Această: ştire s'a şi acre- 
ditat de către câțivă emigraţi, cari avusese 
noroc să scape de furia lor. 

Atunci s'a văzut în Târgovişte o scenă : 
„care putea să fie tragică “şi care arată harac- 

-.terul cel sălbatic al lui Caravia 1. Acesta, penttu 
măcelăria ce făcuse între Turcii de la Galaţi, - 
dobândise gradul de.gheneral. Pe când veni 
ştire de întrarea “Turcilor în Capitală, el se 
află călare prin târg, şi, întâlnind pe ispravnic, 
îl apucă de grumaji, și-l-târâ astfel până în 
curtea unde şedeă Gheorghe Ipsilante?, înjurând 
şi zbierând că o să taie însuşi capul isprav- 
micului, fiindcă el a răspândit vorba cau în- 
trat Turcii în Bucureşti, și că eră un vânzător. 
Bietul ispravnic, galben, tremurând de groază, 
se îndreptă, arătând pe chiar acel om. care 
aduse vestea. Dar Caravia nu voiă să-l asculte 
nimic: el cereă sânge, În sfârşit, Prințul Gheor- 
ghe abiă a putut să scoată pe bietul isprav= 

  

T . : .. A 
AI .. pi .- | : 

Etapa dia căpeteniile răscoalei greceşti impotriva Turgilor, 
2 Altă căpetenie etoristă,
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nic din mânile acestui -gâde, care a fugit zbie-. 
rând ca un tigru căruia i-a scăpat.prada. din 
ghiare. Li eră frică chiar Prinţilor de dânsul. 
Tudor, pornindu-se din Bucureşti spre Câmpu- 

lung, ori cu gând să taie drumul lui Ipsilante, . 
după cun se vorbiă car îi dat-făgăduielă 
Turcilor, ori spre.a se pune însuşi la sigu- 
rânță, în munţi, şi-a aşezat tabăra: la Golești, 
„Ipsilante, pe deo parte, încredinţându-se 

-- gespre planul lui Tudor;iar, pe de alta, sim- 
țind că Turcii au pornit asupră-i, a-hotărât -- 
cu orice preț. să puie mâna pe Tudor, ca . 
să-și răzbune asupră-i, şi prin această îndrăz- . 
neaţă faptă, să impuie puţiniel: “Turcilor,:până 
să se pregătească: el bine de fugă.: A trimis 
dar ordin lui - Căpitan Iordachi ?,:ce se află 
cu Arnăuţi la Pitești, să facă orice .ca.să 
prinză pe Tudor şi să-l aducă -la Târgovişte. 

Îndată ce a priimit- asemenea poruncă, în- 
drăzneţul cleft* a pornit.la Golești cu oamenii 
săi, şi, ajungând . seara : acolo, a ocolit casa -. 
Logofătului Dinca” Golescu, în care eră aşe- 

„zat Tudor, Si a Dee La 
„El şedea, fără grijă, întrun chioşc-de'la - 

poartă, când -un “pandur-al lui, întrând, îi 
spuse că Căpitanul Iordache cere să 'între, 
având să-i vorbească. "Tudor, nebănuind-ni- 

să vie. . a ai 
- Cum-a intrat acesta îi chioșc, i-a. pus pis- 
tolul în piept, strigându-i:să se dea. Tudor - 

  

| DE , 

a ră doi Ipsilanti şi Gheorghe Cantacuzino,  . 
* 4Ost Căpitan d ra : u a 

iri răscoale lor. e ai domneşti, caștigat de Greci pen 

2.Hoţ din Grecia. a ț 

mică, a ordonat îndată-să:lase pe Căpitanul:
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văzând că mijloc de împotrivire nu. mai ră-| 
- mâneă, s'a scoborât jos, s'a pus călare, şi a, 
plecat la Târgovişte... ij 

- Aitul şi-ar fi vândut viaţa scump; dar el, 
având speranță că pandurii lui*, indată ce-l! 
vor vedeă, vor sări să-l scape, nui s'a impo-! 

trivit. Însă, atăt pandurii, câ: și căpeteniile 
lor, nici nu s'au mişcat, fiind supăraţi pe dân-! 

“sul,. pentru că, la începutul revoltei, -prin ma-! 
nitestele lui, dedese voie tuturor ostaşilor să. 
prade şi să jăfuiască?, iar mai la urmă, după, 

„cea venit în Bucureşti, Mitropolitul Dionisie, 
episcopul Ilarion? şi Logofătul Alexandru Fili-; 
-pescu,: făcându-l sănţeleagă, . prin sfătuiri în-! 
felepte,:că nici odată o asemenea cauză nu 
izbuteşte cu chipul acesta, ci cu blândeță şi, 
cu : paza celei: mai aspre. discipline, a dat 
Straşnice ordine să înceteze: tot felul de ja-! 
furi, amenințând că, oricine va îndrăzni să 
calce ordinele lui, pentru un ou furat se va, 
pedepsi cu moartea. Hotărârea aceasta a şi: 
ținut-o, fiindcă mulţi panduri, ba şi chiar că-, 
petenii, s'au făcut victime. Se zice încă că, : 
tocmai cu o zi înaintea arestării lui, a spân- 

„Zurat, noaptea, d'un. copaciu, doi căpitani, 
foarte stimaţi în oştire. - al 
„Acestea au fost cauzele care au dezgustat 

oștirea, și m'a făcut nicio mişcare împotri- 
vitoare la ridicarea șefului lor, care-a fost - 
adus în Târgovişte şi închis în Mitropolie. 

oa udor se ridicase, pentru uşurarta săracilor, cu paudurii 
i ului. : E . , 

- “2 Nu e adevărat. Din potrivă, de 1a început, cl nu.eră iubit 
de cei răi din oastea lui pentru că crâ aspru cu- jăfuitorii, 
pe cari-i urcă în spânzurătoare, „ I. mit | 

3 De Argeş. .
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O mie cinci sute de panduri. aleşi: sau  în- 
trupat cu armia lui Ipsilante;. ceilalți au fost 
dezarmaţi şi sloboziţi: la vetrele lor. : | 

Îusă apropierea ':Turcilor a cam stricat ve- 
selia Grecilor. Nu se mai vedeă decăt. figuri 
triste şi dese. certe intre căpitani. | | 

Tudor a fost două zile arestat la. închisoare, 
unde i s'a făcut felurimi' de ispitiri, cu-pse- 
ranță că va mărturisi unde are puse miliva- 
mele ce credcă' ei că luase din țară. Dar cl 
ma voit să . mărturisească nimic. Şi, a treia 
zi, a fost dat în mâua crudului Caravia,, ca- 

„rele îndată i-a tăiat capul . , 

- Astfel?sa sfârşit bărbatul. acesta, care a - 
facut atâta zgomot în ţară, în curs de-patru. 

„luni, Scopul; răsculării lui_a tostinobil, dar 
lipsa . cunoştinţilor l-a făcut să Sâvârşească ' 
greşeli mari, care i-au, adus-peirea. . . Ă 

Tudor eră uu om “un” chip ordiriar, galben 
- şi uscăţiv ; fără nicio creşțere „ori învăţătură, 
dar. aveă pătrundere firească şi oarecare sta- 
tornicie în caracter. . 

„+ Cu câtzde puţin eră respectat? [Alexandru] 
Ipsilante de oştirea lui, cu atât ajacestuia tre- 
mură de dânsul; şi, de nu i-sar;fi întâmplat - 

catastrofa -din urmă, poate ar fi şi domnit în 
țară, recunoscut chiar de'Inalta Poartă. 

Felul vieţuirii acestui om eră simplu, şi mai 

“nainte, şi în -epoca din urmă, când poziţia. 

“l-ar fi putut face să se îngâmfeze, — precun 

am. văzut pe mulţi, în „epoci mai civilizate, - 
= ama mm ral me ne emma e ee 

  

Nea L-au măcelărit Grecii, aruncându-i trupul” ciocârtit în 

puţul lui- Geartoglu din margenea Târgoviştii.
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uitându-şi desăvârșit rude şi amici, îndată ce 
soarta i-a. suit la o treaptă înaltă. 
Portul lui n'aveă niciun semn distinctiv; 

eră, îmbrăcat în haină arnăuţească, de tot 
"simplă, fără nicio podoabă; şi în cap 'purtă, 

0 căciulă neagră cu fundul de postav alb. 
În conversație eră blând şi- smerit; vorbia | 

curat și raționă bine, 
„Nu ştiu dacă Ipsilante a avut drept să facă 

- ceia ce 'a făcut. Posteritatea: va judecă a- 
ceastă enigmă, Dar Tudor aveă tot dreptul 
de-a combate un rebel străin, întrat în patria 
lui prin viclenie, și care aducea, țerii desă- 

“Vârşită prăpădenie. De ma făcut-o, nu este 
din cauză că s'a temut, fiindcă Românii. eră” 

„ îndestul de viteji ca să desfințeze o: armie 
„ Ca lui Ipsilante. Dar adevărată 'cauză care 

l-a stâvilit a fost că nu cunoştea, secretul po- 
liticei, şi nu voiă să tragă asupra. ţerii ne- - 
norocirile care izvoresc din asemenea împre- 
jurări. :Ci sa mulţămit a-i. declară, că, cauza 

- lui fiind -cu totul departe de-a Grecilor, nu 
se poate uni cu dânsul, şi a căutat să-l vegheze 
până.va trece Dunărea. - a 

. . 
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