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Miron Costin s'a născutîn anul 1633. Îşi ficu
studiile în Polonia unde tatăl stii so refugiuso
după venirea pe tronul Moldovel a lu! Vasile Lupu.

A fost cel dântâiii în Moldova cu învăţătură sistematică, a observat cu drept cuvint un critic,
și, de aceca, în toate slujbele înalte ce le-a ocupat, sub domnii Vasile: Lupu, Gheorghe Stefan,
Ghica, Petriceicu, D. Cantacuzino, Ant. Ruset,
Duca cel bătrin şi C. Cantemir, s'a arătat demn
de încrederea acestor domni, cari îl puneană totd'a-una înainte la vremuri grele. Influenţa sa era

forte mare în ţcră şi a pricinuit căderea a tre!
domni,
Miron Costin părăsi viaţa publică po la 1686,
şi fu ucis, cu familia sea, din ordinul lul Dumi-

traşco Vodă, în anul 1691.
„Numele lui, dice N. Bălcescu, va rămâne vestit”
atât prin

Istoria Moldovei ce

ne-a

lăsat,

cât şi

—
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prin tragica sa morte, căci şi el asemene ai cinstit ştiinţa şi aii dat frumosul exemplu în acele
triste timpuri plerdend viaţa, pentru binele ome-

nireit,

Operile de căpetenie ale Iul Miron Costin sunt:

Cartea pentru descălecatul d'ânitiă a Moldovei şi
Letopisețul erei Ioldovei. Din acestă din urm
operă, care merge de la anul 1594 pini la 1662,
sunt, extrase capitolele aici publicate, şi care sunt;
privitore la evenimentele de care Miron Costin a
fost martor ocular.
|
Fiul lu! Miron, Nicolae Costin, care fu şi dînsul
vornic şi mare logoftt, și a murit în anul 1712,
a lăsat mat multe opere dintre care: Cartea Den
tru descălecatul d'ânteii a Moldovei şi Istoria Domnilor Moldotei de la Despot Vodă pină la Ieremia
Vodă Moghilă.
Ă

LETOPISEŢUL

ȚEREI MOLDOVEI
DE LA AARON-VODĂ,

DE UNDE ESTE PĂRĂSIT
VORSICUL DE ŢERA DE J03

DE Unecue,

isvodit de

MIRON

COSTIN

VORNICUL DE ŢERA DE J08
In ană de la zidirea lumi! 7185, în oraș în Iaşi
(1593-1662)

PREADOSLAVIE 5
VOROAVA 3)
"CÂTRE

CETITORIU

.

Fost'aă în gândul mei, iubite cetitorule,
să fac Letopiseţul ţărei nâstre Moldovei din
descălecatul

ei cel d'ântâiă,

carele aă fost de

Traian Împăratul, şi urzisem şi începătura
L.etopiseţului. Ce, sosiră asupra nâstră cumplite aceste vremi de' acmu 3), de nu stăm
de scrisori, ce) de grije şi suspinuri. Şi la
acest fel de scrisâre, gând slobod şi fără

valuri trebuesce; iară noi prăvim

cumplite

vremi şi cumpână mare pămintului nostru şi
noă. Deci, priimesce acestă dată atâta din

truda riâstră, ca să nu se uite lucrurile şi
1) Preadoslozie= prefaţă. — 2) Voroava = discurs, vorbire, —

3) acmu == acum. — 4) ce = ci,

—

10=

cursul ţ&rei, de unde ai părăsit a scriere 1)

răpăosatul Ureche Vornicul, Afa-vei de la
Dragoş Vodă din descălecatul ţărei cel al
doile, la Letopiseţul lui, pre rândul s&ă
scrise Domniile ţărei, pină la Aaron Vodă
a doua Domnie. lară de la Aaron Vodă încâce, începe acest Letopiseţ, care ţi l-am
scris

noi,

tâte,

că

cele mai

nu

cum

S'ar cădea

Letopiseţele

însemnate,

cele

cum

de

amtruntul

străini,

sunt

lucrurile

resbâiele şi

schimbările, scriii, a ţărilor megiaşi; iară cele
ce se lucreză în casa altuia, de-amăruntul
lucruri de casă n'aii scris, şi de a lui Lea-

topiseţe de Moldovan

scrise nu se află. lară

tot vei afla pre rând scrise tâte. Şi priimesce

acestă dată acestă puţină trudă a nâstră, care
am făcut, să nu se trecă cum-va cu uitarea,
de unde este părăsit; cu acestă făgăduinţă,
că şi Letopiseţul întreg să aştepţi de la noi,
de vom avea dile, și nu vafi pus prea vecinicul sfat a puternicului Dumnezei țărei aceştia
ţeanchiu şi soroc de săvirșire.
:
MIRON COSTIN
Div-vel Vornic Ţărel de jos.

1) A scrierea

scrie.

STIHURI
DE DĂSCĂLECATUL ŢEREI MOLDOVEI
Neamul ţărer Moldovei de unde să trăgăneză 1)?
Den ţările Romului tot omul să cregă,
Trajan, ântciii, Impăratul, supuind pre Daht,
Dragoș, apoi, în Moldovent primenind pre Vlahi,
Martur este Troianul şanţ în ţtra nâstră,
Şi Turnul Suverinul, Munteni, în țera vâstră,

1) Să trăgăntză m se trage.

+

Domnia lu Vasile Vodă :

Fericită Domnia lui Vasilie Vodă,

în care,:

de ai fost cândva acestă țcră în tot. binele,
cu bişug!), şi plină de tâtă averea,:cu mare
fericie, şi. trăgânată

pînă la 19 ani, în dilele

acestei Domnii aă fost. In anii d'ânttiă cu:
prepusuri de nepace, iară între Leşi şi între

Turci;

fară apoi, după

trei ani,

deschidân-

du'şi cale 'împărăţia Turcului, cu Sultan:
Murat, . asupra Persului, . pentru . Vavilon 2.
aice aceste părţi la mare păci şi linişte şi
şi mare fericiri era.
N

Domnia cum s'aii prilejit de ai luat: Va-

silie Vodă,

s'ai

pomenit

Îa Domnia

lui Moi:

sei Vodă, în Capul. XV-le, cum fugi Vasilie
Vodă de frica lui Moisei Vodă, de aicea din:

țcră

în Țarigrad;

şi acolo, cunoscut.

a
.
a.
în
d Piţug == belșug. — 2 Vaziton= Bagdad,

si
|,

y

fiind
i
ii,

i

—
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la câţi-va din capete, şi mai virtos la Abaza
Paşa, care era piriş lui Moisei Vodă, şi mai
mult cu anevoinţa lui i-ai dat Sultan Mu-

rat

domnia

vedendu-l

trebă.
Dacă

au

luat

om

Domnia,

harnic
n'a

de

vrut

acea
să

fie

nemulțămitor lui Moisei Vodă, pentru binele
ce făcuse casei lui, neamestecându-se nice cu
un reii asupra casei lul; ai scris carte lui
Moisei Vodă cu mare mulțămită pentru &menii
sti, căci n'aii avut nice o nevoie; şi lăsându-l
în voie unde ar vrea să mârgă, ori spre ce
parte volnic, fâră de nice o grijă să fie. Şi
sfătuindu-l să nu vie la Țarigrad, pentru
multe datorii ce avea Moise! Vodă în ȚariBrad ; şi să nu bănuiască câci sau prilejit,

aşa fiind aceste lucruri, ales a Domnielor,
subt orânduiala lui Dumnedei, fără care nu

es Domnii.
.
După acestă ţeremonie, ai purces Vasilie
Voda din Țarigrad cu domnia în ţără, în
anul 7142; iară Moisei Vodă strins cu casa
lui şi cu Costin Hatmanul din boieri, ai trecut
E
:
în țera Leşescă.
Abaza Paşa iară se gătia cu mare putere
asupra Leşilor să-şi tocmâscă lucrurile a resboiului celui d'ânttii care făcuse asupra lui

—15—

Coneţpolski, la Cameniţă, pînă n'ar oblici 1)
împărăția că în rândul d'ânttii p'ai lucrat
atâta cât da scmă la împărăție, Deci indemnă
pe împărăție iară asupra Leşilor, şi sta de
faţă şi Solii Moschicesci la Țarigrad, nevoitori
cu mare făgăduinţă impărăţiei, de Cazanul şi
de Azderhanul să fie a Turcilor. Şi numai
ce aştepta şi Vasilie Vodă, neaşedat bine la
domnie, să-l vie porunca de gătire de 6ste,
iară ca şi lui Moisei Vodă.

Era şi sol Leşesc din ţera Moschicescă?),
pornit de Craiul Leşesc la Impărăţie, anume
Trăbinski,

pre

carele

(dând

scire

Craiului

Coneţpolski Hatmanul că venia asupra lui
Abaza Paşa cu oști Turceşti) '] trimisese Craiul
la Impărăţie întrebând de Turci ce pricină ar
fi stricăciunei de pace ce-i legată la Hotin
cu Sultan Osman? Şi aă trecut solul acela
pren 3) ţeră, curind in urma

lui Abaza Paşa,

în gilele lui Moisei Vodă. Ce oblicind 4) Abaza

Paşa,

aă trămis

de

"l-ai oprit

la

Pravadia,

silindu-l să-şi dea solia la dinsul, temându-se
să nu se oblicescă prin solia lui acea calea
lui cum au fost. Ce, nevrend solul să-şi dea
solia, şi r&spundându-i

cum

că este trimis la

1) Oblici m băga de seamă.— ?) Afosticlscă a muscăltscă, —
3) pren = prin. — €) Oblicind «a inţelegtnă.

—

156 —

singură împărăția, nu la unul din Paşi, l-ai
oprit câtă-va vreme. Ce!) leahul2) aă silit cu
mijl6ce de ai dat ştire de sine la Pârtă că este
oprit; şi ai venit poruncă la Abaza Paşa să-l
slob6dă; şi numai ce i-ai căutat a-l slobodire?)
Iară aşa "i stricase solului lucrurile la Impărăţie, cât nice o cinste n'ai avut care se
cade solilor; şi 'l-aă pornit cu r&spuns de
scârbă inapoi, fără zăbavă,

şi anume

să fie

gata Crăia Leşescă iar de sfadă,
Acel răspuns al Turcilor dacă ai ajuns la
Craiul, în ţcra Moschicescă, că tot era în .
țera Moscului cu oşti, şi dându-i ştire de la *
margine ) iară de gătirea Turcilor, deci, numai ce “i au căutat a stare?) la tocmală cu
Moscul,

şi îndată, lăsând tâte într'o parte, ati

legat cu Moscalii pace. Cu câte-va oraşe luate
de la Moscul

Craiul

în

la Varşav,

partea

şi

Leșşilor,

îndată,

aă

s'a

întors

stătut

la

Seim 6) de. gătire asupra Turcilor,
„Inţelegând Turcii că Leşii au facut pace
cu Moscul, şi mai adevărat den Solii Mos:
chiceşti, (şi era şi solul Turcilor la Mosc,
întărindu-i împotriva Leşilor), şi de aice din
1) Cexci, — 2) Leahul== Polonul.—?) 44 slobogire= a-l slo-

boi. —4) Afargine== hotare, — 5) A starea
Adunarea Polonă,

sta. —€)

Sim

—7—

ţtră de la Vasilie Vodă, avind ştire, ai
pornit pre solii Moschiceşti cu scârbă, pentru
nestarea lor la cuvânt; şi ai trimis sol şi
la Craiul Leşesc

de înnoitura păcei,

anume

pre Şahin Aga, unul din Agii Divanului,
având amu împărăţia Turcului şi cu CazilBaşii amestecătură începută pentru Bagdatul,
adică Vavilonul,
Pornite oștile Leşeşti amu au aflat Şahin
Aga spre Cameniţă, şi pre singur Craiul, aprâpe
de Varşav,

în tabără;

r&spundând lui Şahin

Aga solului Turcesc, Craiul, cu scârbă, pentru stricarea şi călcătura păcei, carea cu atâte
jurământuri s'au făcut la Hotin, cu sultan
Osman şi între dinsul, câte-va conace aă
mers cu oştile spre Cameniţă; şi cu acest

răspuns ai. pornit pre Turcul, carele da tâtă
vina pre Abaza Paşa, şi cum că este gata
de perire pentru acea faptă.
Fost-au acestă clătire a Leşilor în anul
71431). Care oşti mai mari şi mai bine grijite
nu se pomeneșc în ttă cronica leşescă. “Ţin
minte Gmenii bătrîni, carii spun că ajungea
tabăra de subt tirgul Cameniţei pină la un
copacii la câmp, mai mult de o milă mare
Com

1) 7243= 1635.
40,656. Ant Rom

OTE CA

CENTRALĂ
HRIXERS'TAPĂ

. Costin
Bucupesti/

—
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de loc; că oşti avea gata cele ce era asupra Moscului, şi plină ţera Leşcscă pre acele
vremi de mulţime de 6meni.
lară pînă a sosire Craiul leşesc la Camenițţă, Coneţpolski Hatmanul amu era cu o
scmă de oşti subt Cameniţă, Şi venia cărţi
pren Vasilie Vodă de la Vizirul Murtaza Paşa,
pentru pace, adeverind lui Coneţpolski că
acea, călcătură a păcei ce au făcut Abaza
Paşa fără ştirea Impărăţiei va plăti-o cu: capul,

ca un

călcător de pace.

Şi

rînd Împărăţia pre Abaza Paşa,
Sai reşchirat şi gătirea Leşilor în
superaţi şi slujitorii lor de atâta
oştenia la Mosc. At stătut pace
Leşi şi între “Turci, cu înnoitura
de la Sultanu Osman, adăogând şi
wătură între sine, pentru “Tătari,

aşa omo-

sugrumat,
vânt, fiind
vreme cu
iară între
legăturilor
acestă lesă nu lo-

cuiască in Bugeag. Om Abaza Paşa vestit
cu resbâie asupra Persului, şi oştean dirept.

La

anul

după acesta,

aii purces

Sultan

Murat cu mare gătire asupra Persului, şi într'acelaş an au luat de la Perşi cetatea anume
Râvanul, care apoi, cât s'aii întors înapoi

Sultan Murat la “Țarigrad, iar o ai luat Cazil-Başii pe sema sa.
lară Vasilie Vodă domnia cu mare linişte

—9—

şi cu pace, fără grijă, ţera de tâte părţile;
staii toţi de neguţitorii şi de agonisită; însă,
lăcomia nice atuncea nu lipsia cu dări grele;
ce avend locuitorii ţărei vremi de agonisit,
biruia tâte acele greutăţi a Domniei.
In ţera Ungurescă era mari amestecături
intre Racoți şi între Betlem Isteoan, feciorul
lui Betlem Gabor, pentru Domnia Ardealului.
Ce au căutat a dare!) locul Domniei aceea Betlem Isteoan, lui Racoți, neputând avea ajutor de la Împărăţia Turcului, pentru gătirea
lui Sultan Murat iară asupra Persului.
În anul 71452), se ridicase Cazacii cu Pavliul, Hatmanul lor, asupra Leşilor, pentru
opriala sa de pre Marea Negră; pre carii Potoţki, Hatmanul leșesc cel de câmp, i-au lovit
şi închidendu-le tabăra, ai dat Cazacii viu
pre Pavliuk, Hatmanul lor; şi în cesta an ati
fâcut Leşii o cetate, anume Codacul, pre Nipru, la pragul cel d'ânttii, oprind pre Cazaci să nu umble pre Marea Negră, stricând
pacea cu Turcii, care oprială a lor apoi ai
resuflat spre marea

pustietate Crăici

leşeşti,

cu Hmil, Hatmanul căzăcesc.
Tot într'acelaş an Cantemir Paşa cu ordele
1) A darea

da. —î) 71931637.

—

stle,

peste

voia

20 —

Hatmanului,

ai

eşit

din

Crim 1), şi s'au aşedat iar în Bugeag; care
lucru nesuferind Hanul, şi mergând dodeială de

şi la Leşi, carii legase cu a doua legătură, pren
Coneţpolski,

cu Murtaza

Paşa Vizirul, să nu

hie slobodi Tătarii a locuire 2) în Bugeag,
făcând dodeiala Crăiei lor—aui eşit poruncă
la Hanul şi la Vasilie Vodă, Domnul ţârei
n6stre, şi lui Matei Vodă, Domnul muntenesc,
să mergă cu [Hanul asupra lui Cantemir.
Deci, ai venit Hanul cu oști, şi au purces şi

Domnii cu ambe ţările asupra lui Cantemir ;
care, temându-se
rigrad;

iară

de Hanul,

ordele

lui le-ai

ai fugit în Țaluat

Hanul

cu

sine la Crim, şi, de pira Hanului, ai perit
şi Cantemir, sugrumat în Țarigrad.
După ce au pornit pre Tătari Hanul, din
Bugeag, au lăsat pre doi: Sultani, fraţii sei, .
să vie cu dânşii, iară el singur ai purces spre
Crim înainte. Deci când ati fost la trecătârea
Niprului s'a burzuluit Nohaii, şi au lovit fără
veste pre Sultani şi i-ai omorit pre amândoi;
şi, după acistă faptă, ati purces cu coşurile 3)
scle spre ţera Leşcscă, pohtind4) de la Leşi
loc să se așede subt ascultarea lor. Amblaii
1) Crim
== Crimea, — 2) A Jocuire=a locui. — 3) Cazuri me
care mari tătărescl, — 4) P'oătind== poftind,

—

pre la tirguri
cruce de lemn
Ce Leşii aşa
lăuntru ţărei
pii pre Nipru,

21—

şi pren sate,
la pept, semn
loc deşert fără
sele neavând,

toţi câte cu o
de închinăciune.
6meni, mai în
le-ai dat câm-

între Crilav şi între Codac.

Şi

erai aprâpe de 20,000 de Nohai 6rda aceea.
Care lucru vădând Impărăţia Turcului, iară,

cu a doa orânduială, aă pornit câţi-va Paşi în
prejma lor, la anul după scosul lul Cantemir
Paşa din Bugeag ;şi iară ai venit poruncă şi

lui Vasilie Vodă şii lui Matei Vodă să mergă să
se împreune cu Paşii asupra Tătarilor. Deci,
de iznâvă 1) ai purces Vasilie Vodă

cu oști,

al doile rând, la Cetatea Albă, la adunarea
Paşilor; iară Matei Vodă aii venit pină la
marginea ţărei sele ; şi de acolo ah pornit
un Serdar a! sei cu oști, iară el s'ai făcut
bolnav şi s'a întors înapoi. lară şi Vasilie
Vodă şi Paşii fără zăbavă s'au întors de la
Cetatea Albă înapoi; că pre Tătari îi trăsese Hanul cu blândeţă şi cu făgăduinţă de
iertare pentru mârtea Sultanilor şi-l trecuse
Niprul, pre unii în Crîm, iară pre alţii i-ai
aşedat în câmpii Donului. lară mârtea Sultanilor, mai pre urmă, tot n'ai lăsat Hanul
1) De întră
= din noi.

—
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ner&scumpărată 1). Ce câţi erai din sângele lui
Cantemir,

mai capete?),

întru una de dile, cu

meșterşug3) i-ai împărţit: pre unii, la o stmă
din Agii curţii sele, la osp&ţ; pre alţii, la alți
agi şi la masa sa oprind pe unii. Şi la acela
osp&ţ i-ai omorit pre toți câţi eraii Cantemiresci
mai de aproape, Şi de atunci s'aă stins acel
neam la denşii, carele erau mai de frunte de

cât tâte 6rdele, precum pre aceste vremi sânt

Şirenescii.

Unul

din

Cantemiresci,

anume

Azamat Mrăzea, pre carele şi l-am apucat
Dworen la Craiul leşesc Vladislav, neprilejindu-se la acel osptţ ce făcuse Hanul, ai
scăpat din Crim în ţera leşescă, și slujia la
Vladislav, craiul leşesc,

de la Craiul l&fă. .

între Dvoreni, şi avea

.

Intr'acesta an, ai luat Cazacii Donului Azacul, cetatea turcescă, pre apa Donului, care

apoi au dat-o de bună voie Moscul Turcilor
inapoi. Isariă ai umblat la acest mijloc pentru acea cetate la Mosc;

aice în ţră

vestit

cu

om,

pre acele vremi

neguțătoria

Moschicească,

în

ţcră

Iară întorsul lui Matei Vodă de la margine, mergând al doile rând la Cetatea Albă,
?) A'eriseumpărată = neresbunată, —
frunte. — 2) Afesterzug == meșteșug.

*) Afar capete = mal

de

—
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n'a fost fără pricină, ce având mare neprieteşug Matei Vodă cu Vasilie Vodă. De 'ndată ce ai stătut Vasilie Vodă la Domnie,
făcuse multe amestecături la Paşa pre acele
vremi

de Silistria.

Deci,

s'aii

temut

Matei

Vodă a mergere 1), pentru acele amestecături, ce-l amestecase Vasilie Vodă la Pârtă;
ce, precum s'ai pomenit mai sus, ai trimis
6ste, îar el singur s'au intors la scaunul sei.

lară la Impărăţia

lui Sultan Murat,

pre

acele vremi, tâte trebile şi lucrurile Impărăției pre doi Gmeni, carii era Musaipi?) la
Sultan Murat : unul, Silihtar, ce era în lăuntru, care slujbă este de Impărăţie forte
aprâpe, adecă Spatar, ce pârtă spata ori
busduganul după Împăratul: al doile, Căzlar
Aga, care este peste t6tă casa Impărătescă,
şi pre fete mai mare, Aceşti doi purta tâtă
Impărăţia. Veziria înaintea lor era forte
slabă ; când se aduna Vezirul cu unul de
aceia, spun că i săruta pla hainelor.
Deci, pre unul din acele capete la Impărăţie, pre Silihtar Paşa, îl cuprinsese Matei
Vodă

cu dările,

iar pre

Căzlar Aga,

Vasilie

Vodă. Şi eşiaui isprăvi de la Impărăţie. Şi lul
1) A mergere=a merge,— 2) A/usaipl
= sfeinict, favoriţi,

—4—

Matei Vodă, pren chipurile mai sus pomenite.
Covirşia cu atâta Matei Vodă pre Vasilie Vodă,
că avea Matei Vodă şi cu megieşii mare prieteşug, ales cu Ungurii; iară Vasilie Vodă

nice cu un megieş, precum am apucat şi noi
acea Domnie, viață bună n'aă avut, din ne-

băgare de semă pre nime din megieşi.
O, nesăţi6să hirea 1) Domnilor spre lăţire
şi avuţie Grbă! Pre cât se mai adaoge, pre

atâta rivnesce!

Pohtele?)

Domnilor

şi Impă-

raţilor n'au hotar; având mult, cum n'ar
avea nimică le pare; pre cât le dă Dumnedei
nu se satură! Având Domnie, cinste şi mai
mari şi mai late ţ&ri pohtesc, «Def Dervis,
derchilini auhuzbecdă, ocdu patisah derichdimi, mechii uccecdă +: adecă, gece Dervişi pe
un covor pot încăpea, iară doi Impărați într'o
țcră nu încap. Având ţeră, şi ţera altuia a
o coprinde cască 3); şi aşa, lăcomind la a
altuia, sosesc de pierd şi al sei. Multe Im-

părăţii în lume, vrând să iee alte ţări, s'au
stins pre sine. Așa sai stins Impărăţia lui
Darie Impărat de Alexandru Machedon : vrând
se supuie țările greceşti şi tâtă Machedonia,

Darie a

stins Impărăţia

sa, de au cădut pre

1) Jlirea= firea, — 9) Pohtele= poftele, — 2) Cas
= rtencște.
că

—
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mânele lui Alexandru Machedon. Aşa şi Impărăţia Cartaghinei, vrând să supuie Râmul 1)
ai cădut în robia Romlenilor?). Aşa Pir Impârat, vrend să iea Italia, at pierdut ţerile

sele. Aşa şi Mihai Vodă,

vrând

să hie Craiă

la Unguri, aă pierdut şi Domnia ţărer Munteneşti.

Aşa şi Vasilie Vodă, având fericite vremi de
domnie, în pace de tâte părţile, —că și ţtra nu
era nice cu o datorie ingreuiată, fără nice o dodeială despre Turci, carii avea începută sfadă
cu Perşii şi într'acelea părți sta cu valuri,—
au început sfadă cu Matei Vodă, Domnul
Muntenesc, pentru domnia acei ţări: ori că
nul încăpea Moldova, ca pre un om cu hirea
înaltă şi Impărătescă mai mult, de cât domnescă ori că silia să vadă pre fiul stu, I6n
Vodă, la domnie, care hire au părinţii spre
feciorii sei, să'i vadă în viaţa lor eşiți la
cinste. Domnii, la domnie pre feciorii sei pohtesc să'i vadă eşiţi; boierii, la boierii. Slujitorul
se bucură să'şi vadă de slujitorie pre feciorul săi harnic; pămentenul, de hrana pămentului pre feciorul săi destoinic pohtesce

sâl vadă. Ori că Pai îndemnat

pre Vasile

1) Kimul = Roma. — 7) Rimlenilor== Romanilor.
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Vodă marea netocmală şi neprieteşug ce avea
mai

de-demult,

încă

din

boieria

sa;

scosese

domnia “Ţerei Muntenesci de la Impărăţie
pren midlocul lui Căzlar Aga şi a Paşei de
Silistria, feciorului sâă, lui I6n Vodă.
Prostatec 7 ţinea Vasilie Vodă pre Matei
Vodă! Deci, având şi pre Vezirul în partea
sa, aii făcut oşti de ţeră, şi ai purces în
țâra Muntenescă asupra lui Matei Vodă, lăsând aice în scaun pre fiul sei I6n Vodă.
lară singur ai întrat cu oști în Ţera Muntenâscă, cu scirea Vezirului şi a Paşei de Si.
listria. Oşti avea câte-va, iară tot de ţtră, şi
lefecii, și acea-altă 6ste, fără puţinii srbi

ce

avea în I6fă călări.
Iară şi Matei-Vodă,

nesci, nu dormia;

ce,

Domnul

"Țerei Munte-

apărând

al sei,

avea

oşti şi străine şi de ţtra sa, ales pedestrime;
fie-când avea până la 1000 în Icfă, fără dărăbanţii de ţeră, şi călări de ai noştri Moldoveni, acolo merşi în Iefă, cărora numele era
Levinţii; şi Leşi călări ţinea pururea câte
200 şi deosebi, Unguri călări. Şi dedese
scire şi la arcalele sale1), ce avea la Impărăţie, de sila ce'i făcea Vasilie Vodă, Deci,
1) Arcalele sale = sprijinitorii set,

—
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cu miglâcele lui Silihtar-Paşa bine n'aă intrat
Vasilie Vodă în ţera Muntenescă,la o apă
ce se chiamă Râmna, "l-au timpinat un ceauş
de la Impărăţie, cu poruncă numai să se întârcă Vasilie Vodă îndărăpt; și în urma cuşului au sosit şi o stmă de oşti de-a lui
Matei Vodă,
Numai ce ai căutat lui Vasilie Vodă a se
întârce inapoi,

vădând

cartea

împărătescă ;

şi cine era Sultan Murat, nu era deaşuguire!)
cu dânsul. Deci, purcedend indărăpt Vasilie
Vodă, se semeţise Muntenii, şi în chipul g6nei să gonâscă pre oștile lui Vasilie Vodă,
lovise în c6da oştii; ce s'aă întors apoi oştile
de

ţtră,

şi singur

Vasilie

Vodă,

şi au în-

frânt pre Munteni, şi aa prins câți-va vii, şi
ai şi perit câţi-va den Munteni.
Vasilie Vodă,

după

aceea,

îndată ati eşit

din Ţera Muntendscă, plinind porunca Impărătescă; şi şedend câte-va dile la Ploscuţeni,
de acolo ai pornit pre ceauşul cel Impărătesc,
iară el s'au întors şi ati venit în scaun.

Era pre acele vremi Vezirul anume 'Tabani
Buiuk, carele ţinea cu Vasilie Vodă, şi Paşa
de Silistra iar aşa; şi numai:să scOţă pre
1) De a puguire=de a plumi,

—
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se pusese cu tâtă voia; şi fără

scirea Impărătescă eşia isprăvi de la Vezirul
de domnia “Ţărei Muntenesci lui I6n Voda,
feciorului lui Vasilie Vodă, Cum şi atuncea,
dacă au vtdut Vezirul împedecate isprăvile
d'ântâiă de Silihtarul, ai fâcut altele la singur
Paşa de Silistria, să ducă el singur pre feciorul lui Vasilie Vodă în scaunul Țărei Muntenesci; care lucru, apoi, aă mâncat capul
Vezirului, oblicind

Impărăţia,

pren Silihtarul

resboiele şi vârsările de sânge între Domni,
de unde se pogâră. Nice te mira cum de
aă putut Domnii a umbla în zarve fără scirea
Impărăţiei, şi ales la un Impărat leu ca acela! Deci, să scii că ţerile acestea pre atunci
nu era așa supuse, ce într'altă voie veghiată

şi se temea Turcii să nu se dee cra Moldovei în partea Leşilor, carii era pe acele
vremi fGrte tari, cât se sia Impărăţia de
sfada Leşilor; şi ales având amu incepute
răsbâie cu Perşii, precum ţi s'ai pomenit.
Ce era bucuroşi că se sfădesc aceste ţări
între sine, şi poţi pricepe şi pre Domniile
aceste așa de indelungate: 19 ani Vasilie
Vodă

Domn,

iară Matei Vodă

pină la mârte,

aprâpe de 30 de ani, la Domnie, că alte vacuri să socotesci ţărilor acestora pre atunci!

—
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Când ai trămis Vasilie Vodă pre filul sei, ln!
Vodă, la Paşa de Silistria, să'l ducă la Domnia ŢErel
Muntenesci,

Cu al doile ispravi de Domnia Ţerei Muntenesci,

ai

socotit

Vasilie Vodă cu altă cale;

având aice şi de la Vezirul scire, aă pornit
pre

l6n

Vodă

la Paşa de Silistria,

cu câţi-va

boieri, să'| ducă Paşa în scaun. Şi trimisese
inainte la Paşa pre Enachi Catargiul, Vel
Postelnic, să mai întărescă lucrurile pină o
veni l6n Vodă. Ce şedînd acolo la Paşa
Catargiul, aşteptând sosirea lui I6n Vodă,
aă simţit lucrurile într'alt chip, câl ajunsese pre Paşa alte porunci Impărătesci prin
Silihtarul, şi unsese osia şi Paşei şi Matei
Vodă. Deci, vedend Catargiul lucrurile într'alt chip, şi amu irosind că, cât ar sosi

Iân Vodă la Paşa,

va săl oprâscă şi săl

trimiţă la Impărăţie,
la boierii ce erai pre
aprâpe de Dristor, la
intors I6n Vodă, cam
şi ai eşit şi a doua
“Țârei Muntenesci,

dat-aă Catargiul scire
lângă I6n Vodă, amu
un sat; şi îndată s'au
cu fuga, de grija Paşei;
ispită pentru Domnia

—
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Al doilea rând aii mers Vasilie Vodă: cu oști asupra

lur Mateiii Vodă în Ţera Muntenâscă pînă

lară nice cu atâta

nu

Sai

la Praova.

lăsat

Vasilie

Vodă; ce, indemnat şi de Vezirul, şi ca o
nimică socotind a călcare!) pre Matei Vodă,

iară aii strâns oști, cu mai bună gătire, cu pedestrime şi cu pusci?), şi iar aă purces în ţera
Muntenescă asupra lui Matei Vodă; şi cu
accea nebigare în sâmă de Matei Vodă,
cât aicea în locul seu pusese Domn pre feciorul
sei, I6n Vodă,

în

scaunul

Dumnedei

mult staă.

ţerei,

cu

boieri,

cu Ispravnici, cu Domnie deplină, ţiind ca
în palmă domnia “Țărei Muntenesci. lară lunecâse lucrările răsbâielor, şi în puterea lui
mai

Nici un

ncprieten,

cât de slab fie, cum să nu'l ţie nime,
îl ţin oştenii cei direpţi;

nice

şi bine ai dis unul:

« Bella moments constant», adecă r&sbâiele în
clipala ochiului stau ; că atâta cra numai, să ice

acela resboiu Vasilie Vodii, şi să se așeze în
Domnia Țărei Românesci. lară râta lumei nu-i

aşa cum gândesce omul; ce, în cursul stă se
întârce !

:

De care silă n'ai mai putut nice Silihtarul
a trimitere 5) alte isprăvi lui Matei Vodă, să
1) A călare esa călca,
— 2) Pusă=tunurt.—3) A trimitere ma
trimite,

—
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nu se descopere de tot cu âmbletele împrotiva Vezirului, să-i râsaie ceva Impărăţiei cu
scârbă in partea sa; că ales la Turci, fârte
cu sială sunt tâte și cu mare meşteşug,

şi taină strică unul altuia, când va unul pre
altul săl surpe, că să
şie strică, cine incepe

pârâscă; la vedere
pira. De multe ori

cu lauda pe neprietenul seă mai curând pog6ră. Şi ales sub Impărăţia lui Sultan Murat,
cu mare sială eraă toţi. Iară tot-d'auna trimitea

Silihtarul

pre

taină

la

Matei Vodă,

îimbărbătându'l să stea improtiva lui Vasilie
Vodă să'l bată; iară pentru scârba Impărătscă să nu porte grije, ci este grija lui.
Deci, şi Matei Vodă 'şi-au strâns 6stca tâtă;
şi vedend pre Vasilie Vodă că trage cu oştile

spre Bucuresci, nu spre Tirgovişte,

aă

po-

vorit şi el spre Bucuresci cu oști.
- Vasilie Vodă, dacă ai sosit la Praova, la sat

anume la Ojogeni, ştiind din limbi 1) de gătirea
lui Matei Vodă improtiva sa, şi cu oşti câteva

şi străine şi de ţtră, au făcut sfat acolea
Ojogeni, socotind şi trecătorile apelor, şi
curi închise cu păduri din tâte părţile,
băhnişuri; înțelegând pre Matei Vodă că
1) Știind din limil
== aflând,

la
loşi
a-

—

a
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nume locuri ea acele pohtesce să dea rtsboiă,

fiind oştile mai tari fie-care la locul sti şi la
strimtori Împrotiva oştilor celor străine, (fie-

când cei de loc sunt mal tari), ai ales cu sfatul
să nu trâcă Praova, ce să stea acolea la câmp
să tragă pre Matei Vodă să iasă cu oştile scle
la câmp. Şi alegendu-se sfatul, ai purces tâte
oștile lui Vasilie Vodă în jacuri 1) în Podgorie,
pre subt munţi, încotro se bejenise?) tâtă Ţera
Muntenescă, de pren tâte acele olate?), pină în
Praova. Şi aşa, cu acela sfat (ce sfetnici ar hi
fost aşa buni de răsbâie pre atuncil), reşchi-

rată 6stea pe la jacuri, în loc au priceput Matei
Vodă lucrul, şi îndată ai purces spre Praova,
dirept în prejma Ojogenilor, unde era Vasilie

Vodă

cu

corturile,

ai

stătut

la

trecătere,

dând scire den câteva pusci.ce avea cu
sine. Şi îndată aw început a trecere î) 6stea
în vad. Tot călăreţul ai trecut câte un pedestraş după

sine.

Şi au

stătut în

tocmală

cu oştile dencâce de Praova, tocmind '6stea
pedestră, cu focul şi cu puscile,

între stea

câlărâță; şi aă purces cu t6tă 6stea stolită 5)
asupra taberei lui Vasile Vodă.
Navea de ce se apuca Vasile Vodă, cu
1) Facut
= jafurti.— 2) Bejenită = refugiată.— 2) Ofate ss regiuni,
locuri. — 4) A trecere ma trece.— 6) Sfolită = masată, strinsă.

3

râşchirată în tâte părțile

la aşa de grabă

venire asupră'i alui Matei Vodă şi intemeiata
6ste;

că oștenii lui Vasilie Vodă,

unii

venind

cu plean 1) ingreuiaţi, nesciind lucrul ce este,
alţii spaimaţi de sosirea oştilor aşa de grabă,
mal mult de gătirea la fugă îndată au stătut,
nu de răsboii, Şi aşa spărcuită?) 6stea, şi
fâră nice o tocmală at plecat și Vasilie Vodă
fuga, şi t6tă 6stea, câtă nu era dusă în pradă
lasând şi corturile şi puscile cu pedestrimea
tâtă pe mâna lui Matei Vodă; şi, de grija

gonaşilor,

Vasilie Vodă

au

lăsat

calea

pre

care venise, şi de-a direptul la Brăila ati năzuit,
La Brăila, zâbăvindu-se Vasilie Voda câteva

dile, iară Matei” Vodă dedese scire de olac

la Paşa, îndată, de isbânda sa asupra lui Vasilie Vodă, aşa de 'sirg lucrul. Ori cu scirea
Paşei, ori dintre sine, Agii din Brăila şi din
Măcin” sfătuia să prindă pre Vasilie Vodă, să']
trimiţă la Paşa. Şi să nu hie dat scire Stamatie, carele mai apoi ai cădut: Stolnic la
Vasile Vodă, şi la alte Domnii pre urmă şi
Postelnie mare, ar hi încăput Vasile Vodă
la prinsâre, Ce, şednd stra la masă i-a
1) Plan= prinşi, ptisoniert de zăsboit, pradă.— *) Spărcuită =
risipită,

- 40,655. Ant, Rom, M, Costim

3

—
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dat scire şi de la bucate s'ai sculat printr'o
grădină peste un gard suind de pe spinarea
unuia din slujitori: şi acolo "i-a scos calul şi
au eşit cu fuga din

Brăila la Galaţi, lăsând

t6te în Brăila, câte nu rămăsese in Ojogeni.
„Inţelegend 16n Vodă, ficiorul lui Vasilie
Vodă, poticala tătâne-seă în ţera Muntenescă,
strinsiau boierii ce erai puşi la boierie pre
lângă sine, şi le-ai dis cum el nefiind de
domnie pentru slabă sânătatea ce avea (că
era l6n Voda om slab, şi desnodat şi de mâni

şi de piciâre, cum nuar hi fost feciorul lui
Vasile Vodă care era ca un lei şi la hire şi
la trup); iar tătâne-sei, lasă scaunul domniei. Şi ai venit Vasilie Vodă iar în scaun.

Iară Matei Vodă, jăluindu-se şi la Impărăţie de prada ce făcuse oștile lui Vasilie
Vodă, şi la megieşi, să'şi întârcă călcătura
ce o făcuse Vasilie Vodă “Ţerei Muntenesci,
legase cu Racoți, Îneazul Ardealului, tatăl lui
Gheorghe Racoți, lucrul ; hiind şi Racoți rânit
cu nebăgare de sâmă megieşiei lui de Vasilie
Vodă, ai pornit nisce oşti asupra lui Vasilie
Vodă, cu I6n Vodă Movilă, feciorul lui Simeon
Vodă,

carele era în Ardeal

aşedat după r&s-

boiul de la Ştefănesci, care era între feciorii lui
Simeon Vodă şi între feciorii lui Irimia Vodă,

—
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pentru domnia ţtrel, cum s'a scris mai înapoi.
Şi amu coboriţi pină în Trotuşi Ungurii, şi
oștile

Muntenesci

pînă la Milcov

sosiți,

ai

le-ai venit,

ai

schimbat sfatul Racoți cu Matei Vodă: ori
temEndu-se de Impărăţie, înţelegend patima
Vezirului,

ori ahă

socotelă

întors şi pre I6n Movilă cu oștile înapoi, şi
s'aii întors şi Muntenii. Eşise casa lul Vasilie

Vodă spre Huşi, de spaima acea; şi pre
vremea coboritului acestor oști asupra lui Vasilie Vodă, ai perit şi Gorgan şi Samachişe,
căpitanul, şi Cârstea Visternicul, din prepus
de vicleşug domniei.
După. aceste zarve, numai ce “i-ai căutat
lui Vasilie Vodă a stare 3) la pace, vedând
şi primejdia Vezirului curând după aceea, să
nu

se mai

aţiţe

lucrurile

asupra

sa;

cum

n'ar hi fost fără primejdie Vasilie Vodă atunceși, de n'ar hi stătut -Impărăţia după
lucrurile împrotiva Perşilor, care, curând după
aceea, ai purces cu tâtă puterea asupra
Bagdatului. Ori de la cet-alţi doui megieşi
n'ar hi fost fâră rescelă, de nu s'ar hispâimat?) Racoți şi Matei Vodă cu mârtea Vezirului. Şi sta în cumpănă Sultan Murat asu?) A starea

sta.—2) Spaima

înspăimântat.
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pra Azacului va merge, (că nu'l dedese Muscalii); asupra Bagdatului. Ce viind
veste Isar că or da Azacul Muscalii,
ces asupra Bagdatului. Jară pină a
lege purcesul, aceste ţări erai sub

cu acea
ai purse înțegriji că

va veni Împărăţia spre aceste părţi cu oști.
Fost-aă aceste zarve între Matei Vodă şi între
Vasile Vodă în anul 7144 şi 71451).

lară primejdia Vezirului Tabani Buiuk, anume cum ai venit de ai perit de Sultan
Murat, aşa aă fost: după risipa de la Ojogeni a lui Vasile Vodă, ai făcut Matei Vodă
arzahal, adecă răvaş de jalobă, la singur
Împăratul; şi aflând om de acea trebă să
dea acea jalobă la singur împăratul, ai purces
omul

acela cu

cărţile;

şi, sciind rândul, au

păzit când ai eşit Impăratul la primblare cu
vînât6rea la câmp. Atunce s'ai făcut omul
acela a mergere de olac ?) pre dinaintea Impăratului, anume să'l vadă. Şi aşa vădendu-i
Împăratul mergEnd tare, aă trimis de "l-ai
oprit, şi "l-ai întrebat de unde vine. El au
răspuns că vine din ţera Muntenescă cu cărţi
la IÎmpărăţie de mare pradă şi versări de
sânge ce s'aă făcut în ţera Muntenâscă, de
Vasile Voda care ai venit cu oşti asupra lui
3) 72pp şi 72451636

şi 1637.)

De olarm in mare grabă.

—
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Matei Vodă. In loc ai trimis Împăratul de
i-ai luat cărţile, şi aii cetit arzahalul cel cu.
jaloba asupra lui Vasilie Vodă, pomenind că
se laudă Vasilie Vodă că are isprăvi de la
Vezirul să hie Domn şi în ţera Muntenescă

şi în țera Moldovei.

Atunce ai avut vreme

Silihtarul asupra Vezirului, căind ţările cum
se strică ele în de sine şi se pradă. De care
jalobă foc s'au făcut Sultan Murat pre Vezirul,

inţelegend că de la Vezirul se cobâră acele
amestecături. Ce, ânttiă aă trimis pre omul
acela cu tâte scrisorile acele să le vadă

Ve-

zirul; iară Silihtarul aă dis câtre Impăratul
că omul acela îndată va peri de Vezirul. Deci
Tai dat Hasikii, şi-au învăţat singur Impăratul dicând: «pre âcest om iară să'l aduceţi la
mine». Şi așa au fost; l'au dus Hasikăi Ja
Vezirul, şi dacă aă înțeles Vizirul, at vedut
că este r&i de dinsul, au vrut să oprească
pre om; ce Hasikii 'i-aă spus porunca Impăratului,

că este

să ducă

păratul. Scosese Vezirul
lase pre om la dinsul;
Hasikii, de Silihtarul, a
runcă. lară să nu hie
1) A facerea face,

pre

om

iar la Im-

daruri Hasikiilor si
ce nu s'a cutezat
facere!) preste pofost omul de faţă,

—
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putea să tocmească Vezirul, lucrurile sele dicând cum câ au fost un marghiol de cei de
Țarigrad, şi 'i-aă spus minciuni, (că de aceste
multe se fac la Turci), sai s'ar hi uitat la

Impărăţie, care de lucrurile a tâtă lumea gândesce, cele mai mâănunte le trece cu gândul.
Ce păzia acest lucru Silihtarul, să nu scape
vreme ca acea asupra Vezirului; şi înnoind
scârba Impărăţiei Silihtarul, au chiemat Împăratul pre Vezirul , şi după mustrarea ce "i-ai
dat, căci strică ţările fără scirea lui, "l-ai omorit.

Şi aşa au eşit Vezirului aceluia zarvele

acele între Domni! Aceste am înţeles de la
Boieri bâtrini de sfat pre acele vremi.
Curând după aceste zarve cu Matei Vodă,
pentru să potolescă Vasilie Voda zarvele
sunate, pre fiiul sei I6n Vodă "l-ai trimis
în Țarigrad, unde "şi-au săvirşit şi viața, nu
peste mulţi ani, şi, într'acestaşi an, “şi-a
Slirşit viaţa şi Dâmna lui Vasilie Vodă cea
de'ntâiu, fata lui Bucioc. După mârtea Dom:
nei ai trimis Vasile Vodă pre Catargiul în ţera
Cerchezescă, şi de acolea i-ati adus Dâmnă,
fata unui Mărzac de ai lor, cu care ati trait

apoi pină la savirşitul seu.
In anul 71461), ai luat Sultan Murat Bag:
1) 7146216358,

—
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datul, cu mare vărsare de sânge de la Perşi,

după patru luni din ce qi începuse a batere!)
oraşul. Spune istoria să hie fost acolo în
Vavilon sau Bagdat oşteni 30,000, Ce acea
gătire făcuse şi Sultan Murat asupra Persilor,
cât şi singur Bagdatul, Iară tot Misirul 2), şi
Paşii câţi sunt peste Arapi, i-ai pornit despre AMlarea Roşie de au lovit: şi dintr'acolo
țera Persului; şi le-ai luat Turcii şi dintr'altă
parte o scală f6rte mare,

şi așa îndoit Persul

nai putut da nici un ajutor Vavilonului,
Sultan Murat într'acolea zăbăvindu-se cu
oștile, iară în părţile aceste sta fericite veacuri şi linişte și pace întemeiate din tâte pările, fiind în pace amu Vasilie Voda şi cu
megieşii. Si într'aceşti ani aă zidit Vasilie
Vodă

şi lăudate monastiri în

ânteii sub nume a

oraşul

Iaşilor,

trei învăţători a bisericei,

ce se ice: Zrze/socalitelei; mai pre urmă,
monastirea a doa, ce se chiamă Golia, cu

făptură cum se vede peste
aice în ţeră mai iscusită.
numele

unui

boier

Golia îi dice pre

anume

Golâi,

tr'acela loc aă avut facută

piatră.

Şi întru

o

carele

în-

bisericuţă

de

aceşti ai$) au adus Vasilie

1) Abatere orajul—a bate orașul

Egiptul. —5) Araant,

tâte monastirile

cu

”

tunurile, —?) „/izirul==

—
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Vodă şi mâştele Sfintei Preacuvi6sei Paraschivei, în anul 7148, a cărei Sfintă viaţă şi
de pe ce locuri ai fost, se citesce viața ei
petrecută

cu mare

Dumnedeire,

vrie în 14 dile.
Acest Domn ai

în

Octom-

făcut ca de iznâvă 1) şi

curţile cele domnesci

în laşi, casele cele Cu-

cinii, grădini, grajduri de piatră, tote de dinsul
sunt făcute, şi multe

locuri

ai

aşezat

care

multe vremi aă stătut stătătâre. Că de ai fost
când-va vremi fericite acestor părţi de lume,
atunce

ai fost. Plină ţera Leşâscă, voii dice,

de aur, la care pre acele vremi curea în Moldova, cu boi de negoţ, cu cai, cu miere, şi
aducea din acea ţeră tot aur şi argint. Oiu
putea dice că sărac nu se afla pre acele
vremi,

doar

care

nu-şi vrea

să

aibă.

Ţera

Leşescă la acea scară de fericire se suise,
precum şi Leşii dic singuri şi scrisorile lor,
care nice o Craie?) pre : acele vremi nu era
de protivă-i, în bine şi în desmerdăciune pre
atuncea

Leşii şi așa şi era

n6stră.

lară de pre acele vremi se cunâsce păharul lui Dumnedei aprâpe de schimbare, şi
curând spre alte mai cumplite vremi. Că erai
1) Ca de imăvă = ca din poi,— 1) Crăie
m Regat,

— 41—

la mare sburdăciune ţările aceste. Şi
țări se suie prea la mari bişuguri 1),
deză hirea2) omenescă peste măsură şi
dăciunea 2) nasce păcatul, şi pre păcat

care
sbursburîl ur-

meză mânia lui Dumnedeii. Aşa ţera Leşescă
era la mare sburdăciune, aşa şi aice ţera.

Intr'aceşti ani, după ce ai aşedat Sultan

Murat

Vavilonul

spre

Impărăţia

Turcâscă,

s'au întors în Țarigrad, şi se gătia tare asupra Leşilor, să rescumpere1) ruşinea lui
Sultan

Osman,

deschidându-şi calea prin Ar-

deal să lovescă dirept peste munţi spre Liov.
Ce i-ai tăiat dilele atuncea curând puternica
mână a lui Dumnedei. Şi după mârtea lui
Sultan Murat ai stătut în locul lui Sultan
Ibraim, iratele sei, om dat cu tâtă hirea spre
shurdăciune. Şi cu Impărăţia lui iară ai hălăduit8) țările aceste de r&scâle.
Incepuse în ceşti ani Racoți cel bătrin
sfadă cu Nemţii, căruia era orânduită ste
şi de aicea dela noi şi din era Muntenescă.
Ce n'aă ţinut mult acea sfadă; curând ai
venit la tocmelă cu Impăratul Nemţesc. Iară
prădase cât-va loc cu ai noștri in Ungurimea
1) Bișuguri=belşuguri.—2) //irea
= firea. — 2) Sturdădunta==
depravarea.—4) Să rescumpere=să răsbune,—5) Ai Hălăduit=
al scăpat,

.

—qpa2—

de sus, Apostol de Orheiu ai fost Serdarit
cu Racoți într'acea 6ste,

În anul 71531), ai făcut şi nunta fiicei scle
Vasilie Vodă, cei mari, Dâmnei Mariei, după
Kneazul Razivil, om de casă mare din Knezia 2)
Litvei, Numai cu ce inimă şi sfat aă făcut
acea casă după om de lege Calvinâscă, care
este scornită de “un mitropolit de Flandra,
de sub ascultarea Papei de Rom, peste le:
găturile sobârelor cu multe minuni Dumnedeesci legate. ară calvinul numai prin singure poftele scle trupesci, osebite de sfinta
sobornicâscă biserică, aă scornit acea lege,
la care, ca la o lege slobodă, în puţină vreme
ai curs tâtă Flandra şi Englitera. De mirat
ai remas vacurilor acâstă casă, cum aă putut.
suferi inima lui Vasilie Vodă să se facă, şi

multă vreme s'aii frămintat acest lucru în sfat,
şi câţi-va boieri pre atunce apăra acest lucru
să nu fie,

ales

Toma

Vornicul

şi

lordake

Visternicul, care capete ca acele abia de ai
avut acestă ţera, sc de va mai avea! Ei
diceau lui Vasilie Vodă şi pentru legea rătăcită, şi un lucru nu fără de grije, despre
Impărâţia Turcului. Iară Toderaşco Logofătul
1) 71&3=1645.—)

A'nesia ea Principatul.

—
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şi Ureche Vornicul sta asupra acestei nunte
să se facă.
Avea Vasile Vodă pozvolenie î) de la Turci;
însă era acea pozvolenie din bani, nu din
inima Turcilor. Şi aşa sai fâcut nunta aice
în laşi, la care câţi-va Domni din ţera Leşescă singuri cu chipurile sele, aă fost cu curţile lor, şi Petraşco Moghilă Mitropolitul Kie-

vului, feciorul lui Simeon Vodă. lară solii
trimişi era: de la Racoți, Kneazul Ardealului,

Kemeni
Vodă,

lanăş,
Domnul

tropolitul Ţ&rei

cu

daruri; şi, de

Muntenesc,

Muntenesci,

la Matei

singur Stefan Mi-

şi Radul Logo-

ftul, şi Dikul Spatariul, că se impăcase Domnii
|
între sine.
câte
podâbele
N'ai lipsit nimică din tâte
trebuie la o veselie ca aceea, cu atâţia
Domni şi 6meni mari din ţări străine: meşteri de bucate aduși dintr'alte ţări, dicături,
jocuri şi de ţeră şi străine; curtea impodobită
tâtă, şi strinşi boierii şi căpeteniile ţtrei, feciorii de boieri, 6meni tineri, la alaiuri pre
cai turcesci, cu podâbe şi cu peţiene la şlice.
Şi aşa cu petrecănii trâgănându-se veselia
câte-va s&ptamâni, ai purces Kneaz Ragivil
1) Pozvolenie me autorisare,

—
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cu Dâmna sa în ţera Leşescă cu zestre fârte
bogată.
La anul, simțindu-se Crăia Leşescă în vir=
tute, îndemnată de Papa de Rom şi de Ve-

neţiani, carii avea dodeială de Turci la Ostrovul Critului, au făcut sfat cu senatorii, Craiul

Vladislav, numai să începă sfada cu Impărăţia

Turcului;

de care gătire a lui, şi

la ce

aa

eşit mai apoi acela sfat, ceti-vei povestea mai
jos la rândul seu. Iară soli trimiţend la toți
Craii creştinesci, Craiul Leşesc, aice la Vasile
Vodă pre Kneazul Ragivil au lăsat solia cu
acestă trebă, fiind viitor Ragivil, la anul după
nuntă, la socrul se aicea în ţeră ; care solie ati
cregut Vasilie Voda îndată, şi ai primit să fie

una cu Leşii;

cât şi birul oprisea anului ace-

luia, şi pornise pre Aga birului fără bir, r&spundend că nu s'ai putut stringe birul, pentru

sărăcia Gmenilor.

Ce, dacă ai stătut

la vo-

r6vă!) cu boierii pentru opritul birului, şi,
într'un rând și într'altul, spun să fie dis Petriceico, Vornicul de ţera de sus, pre 'care "|
ţinea ei mai prostatic dintre alţii, de sfat:
«Eu aş dice să nu oprim

noi birul, pînă nu

vom vedea că trec Leşii Dunărea». Şi acela
1) Woroauă «= vorbă,

|
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cuvânt aă intrat îndată în gândul lui Vasilie
Vodă, şi ai repedit după Aga birului şi "l-ai
oprit în Galaţi pină au gătit birul, şi "l-au
încărcat, şi "l-au pornit. Aşa feresc pre Domni
şi ţările vor6va cu sfatul de primejdie; că
pentru aceea ai dat Dumnedeui Împărații,
Craii şi Domnii, cârmuitori ţărilor, să aibă
sfetnici pre lângă sine, cu carii vorovind 1)
"o

trebă,

să

frămintă

cu

vorâva

lucrul;

şi

unul una, altul alta respundând, se lămuresce
lucrul carei mai spre indemână. Iară ce fac
Domnii singuri din gândurile scle sai din
ş6pte, rar
lume

om

lucrul
n'at

ese

născut

de folos;
pină

să nu'i trebuescă vorbva cu
ghicesce cârmuitorul câte o
să nu se încregă căai ghicit,
tăresce părerea lui cu vorâva
Deci,

că

acum

încă
ca

in -

acela,

sfat; că deși
trebă, încă tot
pină nu se înşi altor păreri. .

ce ai gândit că este bine,

dacă se mai

tocmesc cu gândul tăă ce al gândit că este
cu cale, încă cu a doi saii

a trei

socotela,

fără greş pre acela lucru să stai, că nu te
va înşela. Iară ce'ţi pare numai a singurcă
este bine, şi alţii toţi dic că este într'alt chip,
să nu

credi

acea

1) Vorovind== vorbind,

socotelă,

că

te

amăgesci.
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Multe lucruri ne par că sunt ghicite ; iar apoi,
dacă mai laşi vreme socotelei, afli departe
mai pre urmă într'alt chip. La mulţi Domni
mari smintele am vEdut din şâpte, sai ne
sfătuiți acum în vacul nostru; fără sfat au
făcul Vasilie Vodă de ai lovit pre Tătari la
Brătuleni ; apoi prada de Tatari a tâtă ţera
nespusă ai ajuns, cu câtă robie şi plean din-

tr'acea faptă aă venit asupra ţărei! Aşa şi Duca

Vodă, sfătuind numai cu unul pentru carte
la Hanul, 'şi-aă stricat Domnia ; din care mazilie mare risipă şi greutăţi asupra ţărei au
venit,

carea

era

în

stat bun

pre

atunce,

şi

gata lucrurile să ridice numai cu o orânduială
datoriile țărei tote. Iară. din cea mazilie de
"nttii a Ducăi Vodă, s'aă prilejit!) trei înnoituri de domnie: una, la Beligrad, a Dabijei Vodă, după care neplinind anul ai murit

Dabija

Vodă;

altă

domnie,

tot într'acel

an,

domnia d'ntâiu a Ducâi Voda; a treia domnie, a lui Iliaş Vodă, cu mare risipă. Deci,

trei domnii câte şoo saii 600 de pungi de
bani la innoituri, tot într'un an, cum aă putut

hi bine? Aşa,
cu

sfat,

ai

cu şâptele

făcut

numai

Petreceico

cu unii,

Vodă

de

ai

nu
le-

pădat fără de nici o nevoie Domnia ţărei, şi
1) Prilejit = tnttmplat,

—
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în ţera Leşâscă;

din care faptă se

stinge ţera Moldovei astădi.
Kneazul Ragivil, după zăbava sa peste câteva s&ptămâni în Suciava, la socrul seii Vasilie Vodă, pre Dâmnă-sa ai pornit pre la
Shiatin spre ţtra sa, iară el ai lovit prin
Ardeal tot cu acele trebi pentru ridicarea lor
asupra Impărăţiei Turcului.
Inţeles'am din boieri bătrini, cum să hie
vrend Vasilie Vodă, în Suciava, atunceşi, să'şi

despartă fata de Domnu-seu Ragivil ; ce n'a
priimit ea, Dâmna Maria, dicând tătâni-sei:
«să fi socotit ântâiu lucrul, numai pre urmă».
Şi cu vremile pină aice am istoviti) o
parte de Domnie a lui Vasilie Vodă că pină
aicea, pre

cât ai fost fericită Domnia acesta,

cu atâta mai cumplite vremi s'aă inceput de
atunci ; din

care

ai

purces

din

scădere

în

scădere acestă țeră, pînă astădi.
Pentru Căzaci, ce neam sunt, şi pentru Hmil Hatmanu

lor câte prăgi at făcut,

De vreme ce scriitorii cei străini, pre lângă

povestele s€le n'ai trecut fâră de pomenire şi
1) Zstovitm sleșiu

—
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de lucrurile țărei nâstre Moldovei, şi cât ştini
de lucruri trecute în ţara nâstră, mai mult
dintru

pomeni

dînşii

ştim;

cu' cale

este

şi noă

a

de vremile lor ales de povestea lui

Hmil, Hatmanului Căzăcesc;

de la care vremi,

ah! s'au început şi râul nostru, în care pină
astădi ne aflăm cu acest pământ la cumplite
vremi, şi Dumnedeii știe de nw's şi peste
vacul nostru trâitâre!,..

Isvorul tuturor r&utăţilor şi pustiirei acestor

părți, inceputul

căderei şi împuţinării

Crăiei

Leşesci, risipa şi pustietatea şi Cazacilor,
stingere şi țerei nâstre,
lară mai "nainte de ce om începe a scrie
ridicarea Cazacilor cu Hmil Hatmanul lor asupra Leşilor, stăpânilor sei, a pomenide Ca.

zaci: ce neam

sunt, şi

de când

subt

acest

ar fi?

Deci,

mulţi.

nume fozac, cu cale că va hi am socotit,
audind pre mulţi întrebând acest nume a

lor, de unde şi de când

ai discă numele lor ar hi de la un neam
ce este peste apa Volgăi, anume Cazaz; ce
acele deşerte povesti sunt.
Sunt Căzacii de neamul seă Rzsi, rămăşiţele

de oşteni a knezilor Rusesci, pre carii cu
îndelungate vremi supuindu Craii Lesesci,
şi câdând şi Chiovul, scaunul Rusiei, pre

mâna Leşilor, ei pre Nipru în jos și pre de

ceea parte şi de cesta parte trăiaii subt as-

cultarea Crailor Leşesci,
tate, în chipul oștenilor,

pre
pină
prul
cului
sunt
curi

slobodi de vecinăcu hrană slobodă

Nipru, ori cu vinătoria, ori cu păscăria,
la Pragurile!) Niprului, unde are Niîn trei locuri Praguri, aşa din hirea lofăcute, de cade apa de pre stânci, ce
in fundul apei, la loc mai jos; care lonice un feliă de vase a trecere?) nu pâte,

fără vasele lor; şi acele a lor încă cu mare

grijă trec; şi de multe ori pre: uscat trag
vasele pină trec acele Praguri; şi aşa trăiaă
pină în gilele lui Avgust Craii.
Acela Craii Leşesc, vădându'i 6meni cu
viaţă direptă de oşteni, i-au tras şi la lefe,
şi le-au făcut şi căpitenii cu tocmală, şi în
rândul sei să fie volnici a se bulucire 3) şiase
oştire 4) împrotiva Tătarilor, ca o pază să fie
Crăiei Leşesci; că dodeiai Tatarii la marginea
țărilor şi pre atunci. Şi de pe sprinteneala
lor, fiind &meni sprinteni şi s&lbateci, le-au

dis Cozac, adecă capră sălbatică; sai că um-

blând

ei la câmp

după

capre

sălbatece

şi

1) Pragurile cataracte. —3) A trecerea trece. —2) A se
du-

luire=a se buluci, a se aduna la un loc, — €) A
se oştirea
se oști, a se resboi,

(0,696. Aur. Rom A. Costin,

4

—

so —

în lurcele Niprului,. le-ai venit” acest nume
de atunci, şi le-ai dis Cozac,

adecă căfraşi;

care nume şi la Leși la o samă de 6ste, ales
steagurilor ce sunt mai sprintene, le dic steaguri Căzăcesci şi pină astădi.
Apoi Stefan. Bator, craiul Leşesc,

şi mai

mari aşedări au făcut Căzacilor, dându-le şi
Hatman să aibă, cu steag, cu dobe!), cu trâmDiţă, şi după voia lor să'şi altgă Hatman;
şi "i-ai pozvolit2) şi "i-ai

întărit

să

facă şi

vase de marea Negră, şi să facă Căzaci 7.
zestrozuy, adică de Catastive, pină la 40,000
de Gmeni; şi loc să aibă scaunul sei?) într'un
ostrov la Nipru, în care: este o monastire
mare cu câte-va alte mai mărunte biserici
anume Trăhtamirov.. Şi acesta este începătura oştilor lor, 'după ce câduse kneziile
Rusesci, de 150 ani încoace.
De pre acele vremi multă nevoie făceau
Căzacii

Crimului

şi ţ&rilor Turcesci;

pină şi

Anadolul nu hălăduia
4): -Sinopol şi Trapezonul,

cetăți mari,

le-aă

luat

în

câteva

rân-

duri, şi alte orașe mai mici, dincolo de marea Ncgră; şi dincâce, Varna, Misavria, Ahilo,
1) die tobe. — 2) /ozalit
== autorisat, = ”

4) JItiiuia => scăpa.

Sei

lor. —

—

şa.

pină la Aitos şi la Pravadia, pururea prăda;
şi ai lovit şi pină aprâpe de Țarigrad, la
Enikioi, pre scursura acea cu carea pe Boaz
se scură marea Neagră în marea Albă 1), subt

cetatea “Țarigradului, Şi aşa dodeind Impărăţiei Turcesci, venia de la Turci ponoslu ?),
pentru prădi ce făcea Căzacii în părţile lor.
Acele socotind de la o vreme Leşii, pentru
să nu strice pacea cu Impărăţia Turcului,
făcea Căzacilor mare strinsâre, oprindu'i de
pre marea; care hrană o deprinsese ci cu
marea dobândă şi avuţie ce scotea de acolo,
şi cu acele avuţii zidia biserici, monastiri de
piatră; cât3) o monastire la Kiev, căreia îi
dic Arhangel, stă şi pină astădi cu o boltă,
cea din midloc, fârte mare, şi tâtă bolta

acoperită cu table galbine de aramă şi poleite cu aur. Şi pentru să "i oprescă de tot
să nu umble pre mare, au făcut Leşii o ce:
tate, anume Kodacul, la Pragul cel d'ânttiii
a Niprului, şi ţineau acolo câte 2000 de Nemţi
pedestrime, cu pusci, pentru oprela lor, care
era forte cu mare silă Căzacilor, ca unor
Gmenii carii altă hrană nu ştie, fâră oştenia 4);
3) area Ai5ă «= Mediteranea. — 3) Zonoslu = plângere, —
2) Cât== precum şi. — 4) Oytenia == meseria de oşten!,

-
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şi dintr'acea opreală s'aă ridicat în câte-va
rânduri în protiva Leşilor, cu Nalivaico Hatmanul, apoi cu Sulima, mai apoi cu Cazima,
Hatmanii lor. Ce tot îi risipia Hatmanii Leşesci; pină, vădând neticneala cu dinşii, le
ridicase Hatmăniile, să nu hie, şi le' trimetea
câte doi Domni Comisari mai mari; şi acei
comisari le făcea judeţe şii cârmuiai; şi cu

vreme şi alte volnicii
nu era Căzacul

le-ai stricat tote, cât

cu nimic volnic,

Aşa s'au tras asuprelele lor pină la Craiu
Vladislav. În anul acela, Vladislav, vădendu-se Craia în virtute, după atitea isbânde
asupra

Moscului,

cumuși

era

aşa

că

mai

fericită Crăia Leşscă, şi in tărie, şi în tot
binele şi bivşuguri, nice la un Craiii n'ai fost
cum

ai

fost atunci,

un dascal:

Pentru

aceea,

bine dice

e.S gui sunat în suferiore vali-

fudinis gradu, dun în codem fermanere non
fossunt, cadunt in deleriuss. «Cei ce sunt

în scara virtuţii acea mai de sus, neputând a
sta tot

întru acele stepene1),

cad

forte

la

mare slăbăciune»: Aşa tâte Impărăţile, când
prea se suie la mare tărie, ne având loc să
3) Siepene == trepte,

—
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se mai suie sus, cad şi purced îndărăpt, cum

vedem

şi Crâia

Având

Leșescă.

acela Craii, Vladislav,

.

şi pracsis,

adică ştiinţă, ce sunt Turcii cu r&sboiul de la
Hotin, cu Sultan Osman,

la care r&sboiă fusese

singur el cu sine trimis de tată-seii Jigmond,

Craiul Leşesc, îndemnat de Papa de
şi de Veneţiani, cu mare făgăduință

Râm
şi cu

bani gata de la Papa, de an în an, pre 12,000

de 6ste lefă de la sine, şi Vencţianii având

cu Turcii incepute râsbâie la Crit, au pus
gând Craiul Leşesc numai să începă sfada
cu Turcii. Pentru care trebă și singur Impăratul Nemţesc at mers de s'aă adunat la
Vratislav, în ţera Sileziei, care şcră a Impâratului Nemţesc se hotăresce cu Leșii. Şi

acolo, după aşădată

vorâvă cu Impăratul, "i-ai

orânduit Neamul de 6ste Nemţdscă 12,000,
făcând ştire şi Papa și Impăratul pre la toţi
Craii" creştinesci, cum este Craiul Leșesc ales

să hie la t6tă creștinătatea

gheneral,

adecă

purtător de 6ste în protiva Turcului.
Deci, ânteiă Hişpanul o sumă de bani "i-au
orânduit la Crăia sa de la Neapol,. ca se
rudia Vladislav. cu Impăratul Nemţilor, şi cu
Craiul Hişpaniei, fiind feciori dintr'o nepâtă
a Împăratului Nemţesc.

—
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Svedul iarăşi fâgăduise 6000.de 6ste, şi
Impăratul Moschicesc 20,000. Acele tâte vEdând gata Vladislav, ai trimis şi la Căzaci şi
aă chiemat la sine pre un căzac bătrin, anume
Barabaş, şi pre Hmil, care era pre atunci diac
oștilor, cum dic ei gzsar. Dacă aă venit Barabaş
şi cu Hmil la Craiul, cu dinşii aă tăinuit cu multe

vor6ve Craiul pentru gătirea lor pentru marea
Negră, pentru locuri pre lângă marea, şi ai
aşedat cu aceia amândoi şi dintr'acolo tâtă
gătirea; dând cu uric, lui Barabaş, hătmănia

pre Cazaci cu steag, pre obiceiul vechii, şi lui
Hmil

de
de

pisăria

de

ste;

dându-le

câtâva somă

bani gata să facă vase şi ce ar trebui
acea cale. Şi așa, găâti tâte Craiul, în-

şălat de

Domnii

carii

toţi îi făgăduiai că

vor priimi acela sfat (şi 6stea Nemţescă amu
sosise pină spre Liov). Iară ascuns judeţul lui
Dumnedeă tâte gândurile omenesci le strămută. Lipsta numai S&imul !), pre obiceiul Craiei, să hie cu sfatul tuturora, şi pentru cheltu-

iele,

şi pentru încălecatul Leşilor.

Deci,

la

Se&im aă stătut Leşii în protiva Craiului, între-

bând pre Craii ce pricină ar avea începâturei
de sfadă cu Turcii, aducenduii aminte pri1) Seimul== Adunarea polonă.

—
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mejdia strămoşu-sei la Varna; bănuind pre
Craii că le-au băgat -oşti străine: în ţeră
„fără ştirea .lor, şi cum acele ţări străine
numai de-odată or da ajutor, apoi ar cădea sfada
- numai pre dinşii. Şi se prilcejise
de murise şi Hatmanul lor cel vestit, Coneţpolski. Şi aşa, împedecat Craiul, cu lucru
gata, s'aă poftit la Leşi să-i posvolâscă cu
cheltueala lui, cu 6ste străină,
să . mârgă
asupra Turcilor. Au strigat cu toţii în gura
mare că, cât va trece hotarul, or ridica
alt Craii.

Deci,

numai

ce aă

căutat

a se

surpare 3) tâte nevoinţele lui Craii şi a mergere?) în vânt.
Sau tras cuvântul în ţera Leşescă, pînă
astădi, cum

Craiul,

dacă ai vădut câ'i stai

Leşii în protivă la acela gând a lui, în pisma
lor îndemnat pre Căzaci să se ridice asupra
Leşilor, cum 'şi-ar putea a'şi cercare 3) lucrul.
De față am fost la Bar; umblam la scâlă la
carte, când ai trecut pre la Bar Canţeliarul
cel mare, anume Osolinski, om fârte de la
inima lui Craii, şi mare cap, întorcându-se
de la Kiev, unde s'aă făcut a mergere la
1) A se surpare = a se surpa, =— ?) A mergerema Baerişe, —
Lil cercare sa aşi cerca,
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mâştele sfinţilor ce sunt la Kiev, pentru bâla
lui la picibre; şi de la Kiev ai umblat pe la
căte-va oraşe Căzăcesci, şi la intors aă venit pre la Bar, unde era scaunul hatmâniei.
Era Hatman mare, pe urma lui Coneţpolski,
Nicolai Potoţki. Ati şedut vr'o trei dile acolo
la osp& la Hatmanul; şi se mira 6menii
ce era mai căpetenii, cum nu ţin minte să
vie un Canţelariu să umble prin Ucraină. De

este aşa,

că au

ştii,

de acele

iară

umblat

cu

ce am

acea

fost de

trebă nu
faţă scriă.

Căzacii, măcar că alte oști străine, după
ce s'aii risipit lucrul, şi gătirea Craiului, cineşi
în ţerile scle se intorsese, iar ei tot păzia treba

lor, şi lucra la vase bărbătesce cu banii crăiesci,

şi se gătia pre mare; pînă oblicind Hatmanul
Potoțki că tot se gâtesc Căzacii, şi subt mâna
Hatmanilor sunt t6te părţile acele, au scris
la Barabaş să părăsescă acest lucru, şi să'şi
aducă aminte de patima lui Pavliuc şi a lui
Sulima.

Deci, Barabaş,

ca un om

bătrin, vă

dând cartea Hatmanului, aă lăsat lucru mai
în slab, socotind cea de apoi; iară Hmil tot
indemna bărbătesce și pre Barabaş şi pre alţi
polcovnici, pînă aă trimis Hatmanii Leşesci,
Potoţki

şi Calinovski,

de le-aă

ars tâte va-

sele; multe amu gătite de apă. Ş'aii început

—

52

—

a venire!) de la starostii cei Leşesci, de la
margine, piră la Hatmani pre Hmil pisariul.
Avea [Hmil pisariul danie de la Craiul,
langă Ceahrin, un loc de odaie?); acolo facându'şi şi biserică lângă odaie, şi adăogându-se 6meni den gi în di, s'ai făcut slobogie,
- anume

Subotov,

loc de o milă

de la Ceahrin,

în câmp pe apa Tiasminului, şi Stărostia
Ceahinului find pre sama lui Coneţpolski
Horunjii, feciorul lui Coneţpolski Hatmanul,
Ispravnicul lui, anume Ceaplinski, totdeauna
piria pre Hmil pisariul la stăpînul seu pentru slobodia acea Subotov, dicend: pentru
ce să ţie un mujic tirguri? Şi aşa prilejindu-se lui Horunjii, stăpinul Ceahrinului, a
trecere 3) cu oști asupra Orului, unde mult
plean î) ai luat de la Tătari; şi ai prădat
atunci pre Nohai, ce era pe lângă Or, şi la
intorsul lui au venit la stărostia sa în Ceahrin. Şi acolo şedând,

peste

câte-va dile, pre

gura Ispravnicului sei, a lui Ceaplinski, ai închis pre Hmil şi i-ai luat şi tirguşorul care
mai sus pomenim

şi Subotov,

şi 'l o dat în

sama lui Ceaplinski. Şi de nu 'l-ar hi scos
un Leah din slugile lui Coneţpolski, o slugă
1) A venire a veni.—?) Odaie m casă.) A trecere ma a trece,
— i) Plean = prad].

— s8—

bătrină, anume Zahvilikovski, amu îl pusese
în prâşcă să'l omâre. Ce hălăduind Hmil,
prin rugămintea lui Zahvilikovski, de morte,
dacă ai purces Horunjii, feciorul lui Coneţpolski, din Ceahrin în sus, n'aă răbdat Hmil,
ce ati dis: eLuatu-mi-ai Ceaplinski Subotovul
şi tot ce am avut; iară sabia din măni nu
"mi-au luat». Şi peste puţine dile au lăsat Ceahrinul şi s'aă dus peste Nipru, în olatul!)
Perieaslavului. Acolo oblicindu'l Hatmanii Leşesci, au scris la polcovnicul de Perieaslav
să'l prindă. Ce fiindu'i polcovnicul prieten
i-au dat cale. Şi aşa,

neavând

Nipru, ai scăpat la Căzacii

loc nice peste

de

la Praguri,

şi deacolo fâră nice o zâbavă s'ai dus în
Crim la Hanul; și la adunarea sa i-aă dis

Hanului aceste cuvinte:
!
«Crâia Leşescă, câte şi ce slujbe are de

la noi, nime cu Crimul

nu este martur.

Cu

noi, Leşii 'şi-ai lăţit Crăia ; cu noi, nu bagă
în samă nici o Impărăţie; în nădejdea n6stră mai mult se ridică. asupra Împărăției

Turcesci, şi Crimul

să'] ia de la Turci către

crâia lor, amu este lucru gata. Iară ce bine au
Cazacii și volnicie de la dinşii? Robii în Crim
1) Olatul = teritoriul,

—
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aă mai bună viaţă. Ceţţi adă aminte, lumi
nate Hane, de slujba nâstră, care am făcut
moşului teii, lui Şaanghirei Sultan. Nu lepăda
de la tine mari isbânde şi în tâtă lumea
vestite. Nu te lăsa de mare avuţii şi dobânde,
care în puţină vreme prin noi, ţi-or veni
la mână. Nu lăsa să se mai întârcă neprietenul 1&ă şi

Leahul. Ai
călcare î) şi
pru şi între
Bugeacul cu
Coneţpolski

călcătoriul de volniciile

n6stre,

nu vedeţi că aă început a vă
pre voi Leşii? Câmpii intre NiNistru, ei cu cetele lor stăpânesc.
6menii sti în tâte dilele "1 pradă.
Horunjii vai prădat pină în Or

în aceste dile. Aceste tâte începături sunt.
Iată cărţile Craiului, cetiţile, ce ne scrie:

să lovim Crimul, să cuprindem marea. lară
de te vei indoi, Hane, şi nu voiă avea la
tine credinţă, feciorul mei la curtea ta zălog
voiă pune».

Mult aă stătut Hanul îndoit după aceste

cuvinte a lui Hmil, şiii căuta la ce va eşi
solia acea. La Hmil erau cărţile Crăiesci
cele ce le dedese Căzacilor prin Barabaş şi
pre dinsul, la Varşav, subt vremea gătirei
Leşilor asupra 'Turcilor, precum s'aii po1) A vă căleare=a vă călca.

—
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menit mai sus, şi le furase Hmil de la Barabaş. ]ară tot nul priimia Hanul. Ce Togai Bei, care era pre atunci la Or, aă luat

asupra

sa

lucrul,

dicând

Hanului:

«Di

că

fără ştirea ta au fugit nisce Nohal.» Şi aşa
aşedând Hanul şi Hmil tâte legăturile, aă
purces împreună cu Togai Bei de odată cu

6ste ca 7000 de Tătari, tot într'ales oșten
i.
Potoţki, Hatmanul Leşesc, inţălegând de

scăparea lui Hmil la Praguri, şi de turburări
cari au început a facere 1) între Căzaci, pînă
nu s'ar îngloti Căzacii, să se lăţescă în amestecături, ai purces din Bar şi cu al doile
Hatman, Calinovski, spre Cerchaz, pre Nipru
dicând acest cuvânt: <Şarpele pină nu ridică capul din iarbă, să'] lovesci.», Ce acea
iarnă “i-au apucat acolo, cât n'a putut a tragere 2) oștile nice într'o parte. Ce aă căutat
a ierna pre Nipru, prin olatele Cerchazului
şi a Caniovului, pină în primăvară; şi cât
s'au desvărat?), îndată din 8000 de &meni ce
aveau Hatmanii Leşesci intr'ales, aă orânduit

3000 cu feciorul seu, Ştefan Potoţki, pe uscat,
şi cu 1000 de Nemţi, şi 3000 de Căzaci de
1) 4 facerea

face. — 2) A tragerea

Sad dervărat-aşi Indată ce veni vara.

trage, —

3) Și câ

=

ît

pria oraşele Niprului, cu Barabaş, pre apa

Niprului în vase, asupra Pragurilor, să strângă
pre Căzacii de la Praguri să dea pre Hmil,
care amu era bulucit cu 8ooo de Căzaci de

prin ostrâve şi cu 7000 de Tătari cu Togai
Bei.
:
Vedând Hmil cu Togai Bei că vine Ste-

fan Potoţki in puţină 6ste asupra lor, a
sfătuit ânteiu pre cei de pre uscat să'i lo-

Vescă. Şi aşa aii făcut: la un loc, ce se
chiamă Jola Voda, ai dat r&sboiă Leşilor;

carii, fiind în număr cu mult mai puţini şi
în locuri depărtate în câmpi de la temelul
sei,

şi 'Tătarii

în călăria,

iară Căzacii cu pe-

destria din sineţe !) împresurându'i, au slăbit

în loc

Leşii:

şi să se apere

de năvala

lor,

carii

ca-

s'au pedestrit 2) t6tă 6stea. Iară puţin loc ai
ţinut de mulțimea ce era, cinci părţi mai
mult de cât dinşii.
Totă acea 6ste Leştscă, şi singur Stefan
Potoţki,

Sapiha

şi

Bălăban,

erai

pete, toţi acolo în câmp s'aă topit. Stefan
Potoţki rănit ai. murit în r&sboiii; Sapiha
şi Balaban ai cădut la robia Tătarilor.

1) Sineţe=puscl. — 1) Sai pedestrit 1ită Grtea=10tĂ Ostea a
descalecat,

- Hatmanii

Leşesci,

audind

de nevoia celor

3000 de 6ste ale lor, ales Potoţki avend de
fecior grijă, ai purces într'ajutor cu cele

5000

de ste

ce mai r&măsese.

Ce, a doua

di. după ce ai eşit la câmp, "i-ai timpinat
veste de 6menii din r&sboiii scăpaţi, de risipa oştii scle şi de perirea în răsboii a lui
Stef
: Potoţki.
an
Şi înțălegtnd şi de puterea
lui

Hmil,.la

trâvele

carele

Cazacii,

adăogea

cureai

de

ca la Mesia

prin

tâte os-

Jidovii,

şi se

şi Tătarii, ai sfătuit ca să se întârcă

înapoi. Ce Hmil ştiind de putera Hatmanilor slabă, şi îndrăsneţ după isbânda d'ânttii,

în loc

ai

purces

în urma

oştii Leşesci;

şi

la un oraş, anume Corsun, ajungând pre
Hatmani, aii săritii tâte satele Căzăcesci, unii
adăogandu-se la Hmil, alţii ţiind trecătorile
şi săpând drumurile pre la strimtori, au venit
şi cea ste a Hatmanilor în primejdie, din
care puţini Leşi aii scăpat. Hatmanii amândoi
aă cădut la robie, Sinavski cu alte tâte capete. Glâta, câtă n'ati cădut pre mâna Tătarilor, ai perit de ţerănime.
lară stea ce era trimisă pre apa Nipru-

lui dacă ai înțăles de peirea

oştii cei pre

uscat, cu Stefan Potoţki, s'a burzuluit 1) pre
1) Sa

bursuluit= Sai resculat,

—
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bietul Barabaş, capul lor, vrând să ţie credinţa sa că era Cazac -bâtrin şi vestit Barabaş

şi

de

mirat,

şi Nemţii

cu Cazaci ai

viclenit, insă era Nemţii ceia numai cu nu:
mai cu numele de Nemi, iară toţi din Căzaci erau făcuţi. Au legat'o piatră de grumazii lui Barabaş,

şi "l-ai aruncat în Nipru,

şi câteva capete Nenmţesci mai era cu dinsul ;
şi, după acea faptă, s'a dus „toți şi s'au închinat la Hmil.
Sa scrie de amu Leşii ce pojar!) ai "pur.
ces

dintr'acâstă

scântee. în multe

părți

de

lume? ce vărsare de sânge?. ce pustietate
ţerilor? ce surpare şi slăbiciune puterel Crăiei
Leşesci? ce risipă amară și nedobândite cetăţi? ce robie şi plean de creştini în mânile

pigănesci?
Noi să ne întârcem iar Ja ale nâstre: şi
de aş avea la cineva pentru acest lucru vre
o hulă, că acest Letopiseţ mai mult de lucruri străine pomenesce de cât de loc, de
țeră, r&spund că am făcut acest curs?) pentru să se deslepe mai bine lucrurile ţărei
n6stre, care la acea vreme s'aă prilejit. Şi
acela să ştie că era acesta, fiind mai mică,
3) Pojar
= foc, nenorodire, — ?) Curs == digresiune,

—
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nice un lucru singură de sine fară adunare

şi amestecă cu alte ţeri n'au făcut,
S'ai cutremurat tâte ţările aceste pen prejuri de năprasnica tulburare Crăiei Leşesci,
Insă ț&ra cu norocul,

cu cârma şi vâlfa ves-

titei Domnii a lui Vasilie Vodă, câţiva ani,
şi după ce se rădicase Hmil, au statut ne.

clătită!) de

nimea,

pină

la anul „..... In-

tracest an începător spre marea
ţărei, întorcându-se 'Tătarii din țera
cu robi şi cu plea
' Buge
n,
genii şi
de Crimeni au lovit la întorsul prin
ca o 6ste ce trece nu pâte fisă nu
ceva. Ai

venit

Prutenii, şi

scădere
Leştscă
o semă
ţcră, şi
şi strice

de pre alte văi

de pre lângă Prut, cu jalobă la Vasilie Vodă,
jăluind că'i pradă Tatarii şi le strică pânile 2).
Şi întru una de dile, prilejindu-se Vasil
ie
Vodă la masă vesel, şi viind jalobă
iar
pentru Tătari că strică ţera, cum era la
masă vesel, ai chiemat îndată Căpitanii, dându-le

poruncă

să purcedă,

într'acea

dată, cu

toţi slujitorii, şi din slugi boieresci, şi din
tirg cine-şi va vrea în dobânda să loves
că
pre Tătari. Au făcut îndată porunca Căpi1)

Weclăzită

neclintit, — 3) Pinile<a recoltele.

—
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anii;şi neamul din firea sa „a, Moldovenilor

„lacomi

la .dobândă, care

din oraş a dobândi cai,
t6tă sama de 6meni pre
boieresci mulțime, şi ai
slujitorii de ai lovit pre

cum

ai “putut “şi

fiind oraşul plin de
atunci, şi din slugi
mers de preună 'cu
Tătari fără veste,

negândind “Tătarii de una ca acea,.

„Era descălecată Grda cu temeiul la un sat
anume Brătuleni, la Răzina, încărcați Tatarii de robi şi de plean din ţera Leşescă,
Nefiind gata, ai intrat. ai nostri îndată cu
sabiile într'inşii. Perit-aă mulți 'Tătari, şi le-ai
luat ai nostri şi robii şi pleanul, carii numai
cu fuga ai putut hâlădui. dintr'acela feredei,

spre Bugeac.Ce şi pre cale multe locuri, pe

la Lăpuşna, le-ai ţinut calea ai nostri. '
Mult ai stătut boierii carii se prilejise la
acea masă,.' mai virtos Catargiul, să nu se

facă

cu grabă acel lucru, 'şi din :socotela

de la masă;

iară

ce este

să

nu

trecă,

ane-

voiese mută cu sfatul! “Tătarii, dacă au
scăpat la Bugeac, îndată prin câteva capete
ai făcut ştire la Hanul cu mare jalobă, cum
"i-ai lovit Moldovenii fără veste, trecând ei

spre locurile

lor,

fără de nice o stricăciune

a țărei, și le-ai luat atita plean şi atăţia robi.
40,656. Axl. Rom. Îl. Costin.

%

—
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S'aă umplut îndată şi Hanul: şi tâte capetele
a Crimului de mare vrăjmășie, fiind şi semeţi
pre acele vremi de isbândele asupra Leşilor. Indată aă dat ştire la Impărăţie 1, pentru
Vasilie Vodă

şi

t6tă

pre

cu piră câ

ţcra,

este haină; şi Turcilor la mare sucotelă era
acestor

Domniile

ţeri aşa de tari şi de te-

meinice. Ce indată ai pozvolit Hanului să
hie volnic „a prăda. ţera Moldovei pentru
"acea faptă.
Vasilie Vodă, după acea faptă, se pădia
_fârte. cu grije şi la Impărăţie şi la curtea
Hanului. Ce de la ambe curțile i-ai venit înşelăciunea,

ales de la Sefer, Gazi Aga, Vezi-

rul' Hanului. Așa '] aşedase pre Vasilie Vodă
prin „cărţi. cu cuvinte blânde, cât se pare că
nice în gând nu are Hanul, nice alte capete
“a lor pentru acea patimă a Tătarilor ce petrecuse aicea în ţera. lară vrăjmăşia acoperită?) mai mult r&ă aduce.
In anul 71583), sfâtuind Crimul să r&scumpere paguba făcută de Vasilie” Vodă ordelor
lor

la

Brătuleni,

şi să: *curmeze şi semeţia

aă pornit

pînă în câtă era în Vasilie Vodă,
TIT

Hi

:

„.

PE:

!

.

se ascunsi,
„5 Za Impărăţiemla Poartă. — 2) Acoperită
crită, — 3) 7259== 1656.

ipo-
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pre Calga Soltan cu oști cu acela glas să
mergă să lovescă ţera Moschicescă; şi Hanul
dedese

ştire

şi la Hmil,

singur să

fie gata

să purcedă asupra lui Vasilie Vodă.

Şi cât

ati sosit Sultanul, amu mai nainte Hmil cu oștile

gata era, anume spre părţile Moscului. Ai
purces ambe oştile cu mare taină spre Nis„tru; sosind îndată ai impărţit Ostea: o samă
de la Soroca

dirept

spre

părţile

Sucievei;

iară ală samă spre Orheiui şi Lipuşna, pină
în

Prut,

6ste

Tâtărescă

cu

Căzaci

ameste-

cată. Nespusă pradă acesta este ţărei, şi de
prada de la loan Vodă cu puţin mai mică,
alegând de aceste cumplite vremi de acmu

cu cari tâte primejăiile acestui pământ covirşite

Nu

sunt.

știa

nimic

Divan, una după
Tătarii ţera,

Vasilie

Vodă;

sedând

la

altă veste viind cum pradă

at vădut atunce la ce au eşit

sfatul de la masă; şi în deşert procitind
„cărțile lui Sefer Gazi Aga, în nădejdea cărora cărţi se lasase Vasilie Voda.
Drâmba

acea de

oşti care era orânduită

spre Suciavă au cuprins cât ţine Soroca şi
ţinutul Iaşilor pină în tirg în lași, Hotinul,
Dorohoiul, Haârlăul şi Cernăuţii pînă în cetatea Sucievei,

temeiul;

iară aripile pină în
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munte ajungend. Cetatea Sucievei o. apucas
Gavrila Logofătul, şi câţi-va boieri de |
țâră se închisese acolo; ai dat Cazacilo
şi 'Tătarilor o sumă de bani. Iară din afar
la ţră, aă aflat tâtă ţera pre acasă, cu,dc
bitoc1), cu hergelii, de care era pre atunce
plină ţera. Robi, plean, ai luat-fâră numi
de

boieri

cul cu

o cucână

a lui,

curte.

Satele,

mulţi, şi

case

aii robit;

atunci

a

lui Miron Ciogole Stoin
„luat pre jupânesa
care nai

mai eş

din robie în veci. Şi au perit şi Stefan Mu
guleţi, la Cernăuţi, pămentean vestit într
oraşele,

tâte

argând

şi pă

dând; cu acea vrăjmăşie eraii Tătarii asup:
_ţărei. ară cea-altă- drămbă de 6ste aii lov
Orheiul, şi Lăpuşna, şi Fâlciul pînă în Pru
atunci aă robit casa Sturzei Jiiniceriului, c
rele apoi ai cădut şi Visternic mare; şi mul
case întemeiete le-ai dus în robie. Iara c
drului Chigeciului, la Falciă, fârte puţii

„pagubă

ad făcut Tătarii

atunci, că înda

aă năzuit la codrişorul lor, anume Chigecit
„padure nu aşa înaltă în copaci, că copa
fârte puţini sunt, cum este dâsă şi ripâsă,

:.de spini mai mult de cât alt lemn crescut
2) Dobitoc = vilele.
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Și de acolo Ghigecenii
e-ai putut strica nimic
| Calga Soltanul singur
“atmanul cu tabăra de
i7as la “Ţuţora, unde
Tatărăsci aă descălicat;

sai apărat de nu
|
Tătarii.
cu coşurile, şi Hmil
la Soroca, dirept ai
sultanul cu' coşurile
iară Hmil

cu tabăra

Tazăcescă ai stătut pre Vlamnic.
| Vasilie Vodă vădEndu-se la grijă şi spaimă ca acea, că luase Tătarii pină subt tirg
hergheliile, şi a slujitorilor cai aă apucat,
ai pornit pre Dâmna de preună cu casele
boierilor prin frânturile codrilor, pre la Câ-

| potesci spre cetatea. Neamţului;

îar și sin-

pur Vasilie Voda n'a ţinut multe dile scau"nul, ce s'aii mutat din laşi în nesce poeni
A codrului ce "i die codrii Căpotescilor; şi
: Brau aşedat acolea în codru cu curtea, lăsând
puţini dărăbani de apărarea curţii; carii, dacă
ad vădut mulţimea de Tătari din ceas în
ceas adăugându-se, şi cu Căzacii amestecați,
ai lăsat cu n6ptea curtea pustie, şi ai ars
atunci tot orasul; unde şi unde ai r&mas
'|câte o dugheniţă; curtea cea domnescă, ca' de
sele boierilor, şi tot oraşul, într'o mică
ceas 1) cenuşe ai stătut; iară monastirile ai
=a întrun moment,
3) Intro mică de ceas
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hălăduit, că n'aă vrut Căzacii să dodeiască
din porunca lui Hmil Hatmanul, şi Tătarii
m'aă putut, că erau Gmenii cu sineţe închişi
pren mănăstiri. Numai la mănăstirea Treisfetitelei, 6menii ce au fost acolo închiși ati
avut primejdie, că ardând tirgul, din para
focului

s'ati aprins şi mănăstirea.

Dece, -at

căutat o samă de 6meni de arşiţă și de grâza
focului, a eşi pre o portiţă ce este în zid
spre heleşteul orașului, şi acolo au luat pre
mulți 6meni

în robie, “Tătarii, şi mulți

și în

heleşteii s'aii înecat de grâza robiei.
Au oblicit Sultanul şi Hnuil Hatmanul

de

fuga lui Vasilie Vodă, şi ai trimis un Mârzac 1) la Vasilie Vodă

întrebându'l,

că ce ai

fugit din scaun? De şagă?) lucru este întrebarea

ca acâsta

pe vreme

ca aceea. Deci, şi

Vasilie Vodă, dăruind bine pre Mârzacul acela,
ai trimis de la sine boieri la Sultanul,p
Ghica, Vornicul de ţera! de jos, iară la Fă
pre Ciogolea Vel Spătar; şi ai tocmit lucrul
cu Sultanul cu daruri,

tuială.

şi nu cu puţină

chel-

Şi de atunci au legat Vasilie Vodă

banii ce se dai Sultanilor din an în an,
şi cabaniţă. Iară lui Hmil Hatmanul, mai
1) Afârzac== capeienie de Tătar. — De șaşă

= de fum,
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nainte de aceste vremi întrase în gând cuscria cu Vasilie Vodă, pomenind şi mai nainte,
pren Ciogolesci, cu solie, pentru fata lui Vasilie Vodă,

dâmna Rucsanda.

căutat lui Vasilie

Numai

ce i-au

Vodă a aşedare!)

atunci

şi logodna fetei scle Rucsandei după Timuş, *
feciorul lui Hmil Hatmanului, cu câte-va da-

ruri şi lui.
Atunci ai purces. şi Sultanul şi Hmil

de

la “Ţuţora spre locurile sele; iară ţera au
remas prădâtă şi, pre multe locuri pustie,
schimbati . din

fericirea

acea

dentâiă.

Adi

eşit şi Vasilie Vodă din codru în scaun.
Stau prilejit atunce în bejeniile acele şi mâr- :
tea lui Toderaşco Logofătul. Făcut-ai Vasilie
Vodă câteva jalobe la Imparăţie pre Tătari
pentru stricăciunea ţărei, ce nice un folos
n'au făcut.

Dărăbanii, la acea fugă a lui Vasilie Voda ,
din scaun, era gata să jăcuiască carele cele *
domnesci; ce după ce sai aşedat Vasilie
Vodă

în scaun,

s'au făcut a

le facere

câu-

tare 2), incins cu sabie, şi Nemţii. ce aveai gata cu sineţele pline. Ânttiă au luat Dară1) A așejare = a aşeda. — ?) A de facere căutarea
în revistă,
:

le trece
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banilor armele, apoi pe toţi cu capetele lor
de preună i-ai închis pre unii prin temniţă,
pre alţii * i-aă trimis la ocnă, şi cu alte pedepse “i-au certat. Şi de atunce ai purces
țera tot. spre r&ă, din an in an, pînă astădi.
Nu cu o certare numai certă direpta mănie a iui Dumnedei, dacă se ' pornesce spre
vre o ţeră; că după eşitul Tatarilor aă lovit
mare omor, în Gmeni, şi aicea în! oraș și pren
ţtra tâtă:.
La anul, Hmil Hatmanul «cu mare mulţime
de oști căzăcesci, și singur Hanul pînă cu
70,000 de: Tătari, strânse 6ste şi de pre la
Cerchezi. şi de la” tâtă Dobrogea, ai purces
asupra Craiului Leşesc, cărora oști Craiul Le."

şesc, Cazimir, le-ai 'eşit înainte la un „tirgu
şor, anume Beresticico, cale de 'trei . dile
de la. “Camenița în sus cu 40,000 de ste
Leştscă, în care 6ste m'am prilejit şi ei.
„Nu

era tâte Voevogiile

sosite, nice Litfa,

pentru “că Litfa avea de Căzacii de peste
Nistru mare dodâială ; şi ai eşit 'Craiul,
acela. răsboiă, biruitoriă şi asupra Tatarilor
şi asupra Cazacilor, cât 'aui! căutat Hanului,
a luare fuga şi lui Hmil Hatmanul, şi a'şi

Jlăsare: tabăra: cu':tâtă stea. De care isbândă a Leșilor dacă ai înţeles Vasilie Vodă

—

din

lonăşcuţă,

îmbrăcat
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Părcălabul

de

cu haină cu soboli,

Hotin,

avend

"l-au

nădejde

că cu acea isbândă a Leşilor va hălădui de
cuscria lui Hmil. lară nu sau curmat cu atâta r&utăţile ţărei Leşesci,

că îar,

la

anul

după isbânda de la Berestricico, aşa r&i ai
perit 6stea Leşescă de Câzaci şi de Tătari,
Jăsaţi Leşii în nadejdea păcei ce se' făcuse!

la Biserica albă (Bela- Țercov), cât nice Hatmanul, nice un cap,.nice un suflet oiii dice, |
din 8o0o de ste pedestră'ce era, n'a
hălăduit; şi din 6stea călărdţă, ce eraă pină
la 12,000 de 6meni, fâste puţini. Incă de
cei de jos de or hi scâpat cine-va încunjuraţi de Tătari. de tâte părţile; iară ce cra
frunte, tot sub sabie ai mers. CA aşa aşt-

dase

Hmil cu

Sultanii,

cum 'la

acela r&s-

boiă un rob să nuia Tătarii, ce tot sub sabie să puie, să 'se mai împuțineze oamenii de
oaste din ţera Leşescă. Şi 'acolo ai perit şi
singur

Hatmanul

Calinovski,

şi

cu

feciorul

lui, carele numai. pre acela avea. Şi într'acest
an ai căutat a face lui Vasilie Vodă şi veselia
fiicei stle Rucsandei' după Timuş, feciorul”
lui Hmnil Hatnianul Căzăcesc:' Mare netocmală
în de potriva caselor şi firilor! Acestă parte
era o

domnie

de

18

ani,

şi

Împărăției

'cu

—
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birşiugulşi cu cinstea semănătâre; iară ceaaltă parte de doi ani eşită din ţărănie. Ruscile cu Lado 1), Lado pren tâte unghiurile.
Ginerele singur, față numai de om, iară tâtă
firea de htră?).
Insă, câte trebuiau la o nuntă domnescă,
nimică n'au lipsit; şi după câte-va săptămâni
ce-ai şedut Timuş

aicea în laşi

cu

asaulii,

polcovnicii şi atamanii sei, şi nepoții lui Vasiliie Vodă, feciorii
lui Gavril Hatmanul, şi a
lui Georgi Hatmanul şi din feciorii de boieri.
de ţeră, Neculai Buhuş şi lon Prăjescul,
acolo în Ceahrin pentru Timuş zălog pur:
ces'ai cu Dâmnaşi; iară Vasilie Vodă au
remas îndată la prepusuri la Turci pentru
urit numele Căzacilor de dinşii; şi la megieşi |
îndată la zarve, ales la Matei Vodă neprietenul

vechii,

care

siindu-se

de

unirea

lui

Vasilie Vodă cu Căzacii, şi la Turci amesteca
domnia lui Vasile Vodă; şi cu Racoți au stătut îndată în sfaturi, că amânduror era învrăjbit Vasilie Vodă, şi amândoi
'se siiau3)
de acea unire, ales când. augia Racoți solii
ca acele de la Vasilie Vodă, cum "iau tri.
mis pre Stefan Gheorghe. Logofâtul, într'un
1) Lado=divinitate slavă.
— 2) /Jâră mm fiară, — 3) Se silail==se ferlaă,

—
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rând poruncindu-i să şeză molcom!) Racoți,
că'] va face de va vărsa nesce
tarilor, şi la ce va

galbeni Tă-

sosi lucrul el va vedea.

Şi prilejise şi solul unul ca acela, care, neavând coconi, de atunci luase gând spre domnie şi mai multe adăogea spre vrajbă şi
in locul trebilor stăpânu-seă,

în solie,

au a-

şezat treba spre domnie şi la Racoți şi la
Matei Vodă.
_ Precum munţii cei înalți şi malurile cele
înalte, când se năruesc de vr'o parte, pre
cât sunt mai înalţi, pre atâta şi durăt?) fac
mai mare

când

pornesc,

se

şi

copacii

cei

mai nalți mai mare sunet fac când se ob6ră 5),
aşa şi casele cele nalte şi întemeiete cu în-

delungate vremi, cu
cădere,

când

cad.

mare risipă

Intr'acela

chip

purced

la

şi casa lui

Vasilie Vodă, de atâţia ani întemeiată, cu mare
cădere şi risipă, şi apoi şi la deplină stingere
au purces de atuncea.
-Stefan Gheorghe Logofătul, ce era la Vasilie Vodă Logofăt mare, după mârtea lui Toderaşco Logofătul, ştiind Vasilie Vodă pre
tatu-seu, Dumitrașco Logofătul, la atâtea
domnii boier

vestit,

1) Să pizd molcom
= Să
3) Odără ma dobâră,

cu ocine întemeiate,

care

stea liniştit.— ?) Durăt
= sgomot, —
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nice o casă în țăr
' moşii
ă

ca

mai

Matei

acele, “ocine,

sate, curţi n'aii avut, după ce “și-aii gătit lucrurile spre domnie, precum s'a pomenit
sus;

la Racoți

şi la

Vodă,

ai

legat vorâva şi cu o samă de boieri de țeră,
şi cu Ciogolescii anume şi cu Stefan Săr-

dariul, cuprindându'i cu jurământ să ţie taină,

ai ales cu sfatul lor numai să aducă oști
Unguresci şi Muntenesci asupra lui Vasilie
Vodă.

Sunase

lui Vasilie

amu

Voda

de la câți-va la urechile

acestea,

şi ânteiă

de

la un

Turc de la Focşeni, şi de la Munteni încă
i-ai scris; ce nai credut Vasilie Voda.

Spun istoriile de Pir, Impăratul Epiroţilor,
că fiind într'un r&sboiă la ţera Italiei în pro:
tiva Romlenilor!), umblând Pir Impăratul în

fruntea oştilor sâle, tocmindu-şi 6stea şi mu-

tându-se şi într'o aripă şi: într'alta, unul din
copiii lui ce pădia s'au apropiat şi “i-a dis:
«Să iei aminte, Impărate, pre cel Rămlean

pre un cal negru, din toţi oștenii; altă nimică

nu păgesce, numai “şi-au pus ochii pre Impărăţia ta: ori incotro te întorci, el tot a-

ceea

păzesce,

şi cercă,

când-de-când

să

vie

asupră-ţi cu' sulița gata». Au răspuns Pir co1) Rămlenilor «s Romanilor,
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pilului: «Cu

anevoe.este

rire de ce este să hiel>

fie-cărui a.se
Aşa

şi de Vasilie Vodă: Domn cu pază
la tâte porţile şi în tote părţile,
putut feri de ce era să'i vie asupra;
ales de primejdia din casă, fOrte cu
a se ferire fie-căruia.

fe-

se, pâte dice

şi pre
nu sat
şi mai
anevoe

Măcar că intrase la un

sfat ca acela şi. Ciogolescii,

şi Stefan S&r-

dariul, iară şagă le părea a sfâtuire nesce
lucruri ca acelea; ce şedea uitaţi, gândind
că nu va nasce. nimică dintr'acele sfaturi.

lară Stefan Gheorghe Logofătul vădând ce
soţii ai dobândit la acel sfat, aştepta din
di în di să se vădescă sfatul lor despre Ciogolea Spătariul, la beţie; că la câte-va mese
bat mai vâdea lucrul; ce nime nu lua aminte
_un lucru ce nice în gând nu încăpea. Deci,
au păzit singur Stefan. Gheorghe Logofătul
treaba
care o luase, şi însemnase dioa oșşti-

„-lor Unguresci şi Muntenesci, să iasă in. ţcră
tocma în s&rbătorile Pascilor.

Când "l-ai luat gioa bună Stefan Gheorghe Logotătul
de la Vasilie Vodă, şi apol ai venit cu oști asupră”i.

Îşi trimisese Stefan Gheorghe Logofătul
jupânesa la ţeră, în pildă că o trimite pentru
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“trebile casei; iară el, tocma în dioa când !) se
cântă în biserică canonul Sfântului” Andreiă de

Ja Crit, la 8 ceasuri de nâpte, gătindu-se Va-

sile Voda de biserică, încă nime
venise la curte,

din boieri nu

ati mânecat să'şi ia dioa bună,

dându'i ştire de acasă că'i este jupânesa despre mârte,.cu hârtie scornită. Şi: întrebând
Vasilie Vodă de Postelnicei cine din boieri este
„afară, i-au spus Postelniceii ca este Logofătul
cel mare, dvoresce să ia dioa bună, că "i-a ve-

nit veste de bâlă fârte greaa jupânesei. Să

"fie dis Vasilie Voda: «Ce om fără cale Lo” gof&tul: ştiindu'şi jupânesa bolecă 2) şi a nu
o ţinere aice cu sine». Şi ai dis să intre
să'şi ia dioa bună. 'Intrat'a Stefan Gheorghe
Logofătul cu faţa scornită 3) de mare măhniciune, şi şi-aii luat voie să mergă spre ca. să'şi. Spun să fie dis Vasilie Vodă: «Sa afle
lucrul pre voia sas. Nesciutor gândul omului
spre ce menesce. Îndată, fără nimică zăbavă,
ca cela cu grijă, (şi nu cu fie-ce grijă!) ai
purces

indată de olac;

sosit la Bogdana,
şi amu

era şi ste

şi într'aceiaşi

la satul

sei,

Ungurescă,

sub

di

au

munţi;

tâtă cu Ke-

1) În giua când
= Miercuri 23 Martie 1653.—?) Bolică
na bol
navă,

suterindi.—3)

Scornită=prefăcută,

.
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meni lanoş, pren potăci, şi 6ste Muntenescă
la R6ma, cu Diicul Spătariul.
Spun de Vasilie Vodă că din Biserică l-ai
lovit gânduri de purcesul Logofttului așa
fără nădejde. Şi aşa'şi, a doua di după purcesul lui, aă început
a suna aieve glas de Unguri şi de Munteni;

la care sunet, v&dendu-se

Ciogolescii cuprinşi şi lăsaţi de Logofătul cu
care'şi ştia vor6va, ati stătut la griji ca
aceea cât pre pâşitul lor şi pre câutătură,
cine le-ar hi luat sama,
dată

vina.

Ce,

le-ar hi cunoscut

mirându-se

cum

or

face?

fugă să'şi lase casele cari era cu totul
în laşi, grei, şi a doua
lele lor sfirşite pâte hi,

însă

aice

mârte este! şi dicum se dice: s'ai

apucat de altă indreptătură, scriind un răvaş
Ciogolea Spatariul, la Vasilie Vodă, într'acesta chip:
:
Milostive Domne!

" «Ei, unul din slujitorii Măriei tale cei
străini, mâncând pânea şi sarea Măriei tale
de atâţia ani, ferindu-mE de osândă să nu'mi
vie asupră pentru pânea şi sarea Măriei tale
care o mănânc

dintr'atâţia

ani, îţi fac ştire

Măriei tale pentru Stefan Gheorghe, Logofâtul

-—
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„cel.mare, călţi este adevărat viclean, şi stai
ajuns cu Racoți şi cu: Domnul Muntenesc,
şi sunt gata oștile şi a

lui Racoți

Matei Vodă să vie asupra
care

dacă

ai

scris

Ciogolea Spătariul
losaf, Egumenul

răvaşul

de

Măria

|
într'acesta

ai chiemat

de la Aron

a lui

tale;

lucru, adevărat, adevărat să credi

ta că nu este într'alt chip»,
Şi

şi

Mariei

chip,

la sine pre

Vodă, care era

pre acele, vremi tuturor boierilor duhovnic,
şi cu ispovedanie jurând „pre : Egumenul să
nu'l vădescă cine este, şi ântâiii
să arate ră-

vaşul la Iordaki vel Visternic, apoi la Domnie,
Jai legat cu mare jurământ aşa să facă, Mirându-se câlugărul de un lucru ca acela, ai

mers cu răvașul acela la Iordaki Visternicul,
care, dacă ai înţeles, - şi ştiind cum s'aă

sunat aceste şi în alte părți, îndată au stătut la mare voie rea, ca un om întreg ce era
la tâtă firea. Sau lepădat îndată de răvaş,

şi au dis Egumenului numai să mergă să
dea răvaşul la Domnie; şi aă mers şi laă

dat la Vasile Vodă. Şi indată ce Pai înţeles, s'a simţit cuprins de primejdie, şi au
„„Stătut -cu mare strinsre!) asupra Egume1) Srinsăre=stiruinţă,
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nului să'i spute 'dela cine ai eşit acela răvaş,

Ai stătut călugărul dânttiă

forte tare,

pri-

mind şi mârtea, iară a vădire!) nu pâte, că era

dat cu taină de ispovedanie râvaşul. Jar dacă
sai strâns boierii la sfat, şi arătând călugărului şi munca, Vasilie Vodă, ca pentru un
lucru ca acela ce se atinge de domnie şi de
atâte case, deci, luându'şi Egumenul şi de la
Vlădica Varlaam, ce era pre atunci Mitropolit,
deslegare, aă spus călugărul anume cine aă
dat răvaşul. Şi îndată chiemând Vasilie Vodă
pre Ciogolea Spătarul, i-a spus tâte deamănuntul, şi

cum

este şi Stefan

Serdariul

tot

într'acela gând şi la acela sfat.
Cu puţine cuvinte i-ati mustrat Vasilie Voda
pre amândoi Ciogolescii.: Ce. ei amândoi
'se
apăra toţi că n'ai primit aceste, ce i'aiă fost tot
cu credinţă, şi de i-ar trimite macar pre unul
dintre dinşii să aducă de'grumazi pre Stefan
Gheorghe Logofătul. Sâ fie dis Vasilie Voda:
«În zădar acâstă slujbă acum; să-mi fiţi spus

aceste

pină era în laşi Logofetuls.

Deci, pre

Ciogolesci i-aă pus'la închise;
fară în urma
Logofătului aă

răpegit pr
: e
Sculi, :apoi

"lacomi, 'ce era vătav „de Aprogi,

pre

şi pre Ale-

1) A rădire=aivtăi, 40,656. Ant. Fom. ÎI. Costin

6
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xandru Costin, cu carte la Stefan Gheorghe
Logofătul,

numai să vie cum

mai curând

la

Curte, pentru mari trebi ce aă nemerit de
la Impărăţie. Incă la mai mari griji aii stătut Vasilie Vodă de Serdariul, fiind atâtea
oşti, pre acele vremi, şi marginea tâtă pre
sama lui, Şi îndată aă scris cărţi şi la Stefan
Serdariul să vie câr' mai de sirg la curte,
Se prilejise mai nainte de aceste începuturi
o trebă de care învățase Vasile Vodă pre
Stefan Serdariul se găteze nesce steaguri de
slujitori să fie gata, şi când i-ar da ştire să
purcâdă cu o samă de 6meni la câmpi peste
Nistru,

că-şi deschisese calea neguţitorii Greci

care umblau la
Tighinea, pentru
vămei aici în țeră.
să-i sperie de pre
Cu prilegiul 'acei

Mosc pentru soboli pre la
greul vămei,şi făcea scădere
Ce pusese gând Vasilie Vodă
acela drum de peste câmpie.
trebi, scriind Vasilie Vodă

la Serdariul să vie cum mai de sirg la curte,

şi pornind cărţile, dederă ştire că iată şi
Serdariul aă sosit la curte. Spun că dacă
sai apropiat de oraş Stefan Serdariul, şi.

ai timpinat o slugă

a lui, i-ai spus de

tâte ce se sunase în tîrg şi la curte, şi cum
ai purces Logofătul cel mare din Iaşi, şi
multe amestecături sunt şi cuvinte de Unguri.
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Sa fie stătut mult în gânduri” Serdariul,

in-

tra-va în tirg ai!) intârce-se-va înapoi. Şi-i di-

cea o
la un
plată;
îndată

slugă
a lui: «Intârce-te, jupâne, că nice
bine nu mergi!» Iară osânda trage la
aă biruit gândul să intre în tirg; şi
cum a sosit la gazdă, nimică zăba-

vind,

aii mers

la curte.

Vasilie Vodă, cum ai înţeles de venirea
Serdariului, nu s'aă încredut de-adată, ce în
două-trei rânduri ai trimis să vedă sosit-ai
adevărat? Ce dacă aă ştiut că este în Divan,
adevărat,

îndată ai

eşit în

Spătărie

şi lau

chiemat la sine la adunare, şii-aă spus Vasilie Vodă cum ai fost scris şi cărţi să vie
pentru treba acea care s'aii pomenit mai sus,
Ce bine este că ai venit singur. 'L-aii intrebat
după aceste şi de lucrurile ce se vădesc despre Unguri, cu amestecăturile lui Stefan
Gheorghe, Logofătul, ştie ceva ori ba? Tare
s'au apucat Serdariul că nu ştie nimică, cu
mare jurământuri;

şi cum să fie el amestecat

la unele ca acele spre r&ul stăpânului sei,
dicând cu glas: <Dâmne, cine ai fost mai
credut la Măria

ta şi cinstit ca mine,

şi m'ai

scos din obiale, şi din sărac m'ai îmbogâţit?>
2) dă

sai,
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Şi i-ai dis Vasilie ' Voda:

«Aşa ştii şi es.

După aceea i-ai dis să -miârgă

sa! grăescă

cu Ciogolea, să audă ce spune Ciogolea SpăMaru
ie
Cum

ai

ai

intrat “S&rdariul

vedut 'pază: de

ştiutârea

de vina

in: Visterie, :şi

Seimeni, s'ati -spăimat

sa,

şi îndată

au

început

ai spunere) tâte de faţă Ciogolea Spatariul. Se apăra Sărdariul de tâte acele. Ce,
ca un vinovat intr'acele sfaturi, se apăra slab,
Deci, ai cunoscut Vasilie Vodă 'tot lucrul ;
iară

n'au vrut să"i

omâre

îndată,

așteptând

ce sar mai înnoi despre Trotuş,' unde ai
mers Logofătul. Ce, neapestită vreme, sosi

din “fugă şi Alecsandr
- Costin
u , dând ştire
de peirea lui lacomi; vătavul de Aprodi, de
străjile unguresci şi de oști unguresci trecute
în ţEră. Atunce au vedut Vasilie Voda tâta
cumpăna 2) ce venia asupra sa, - nefiind gata
de nemică la o primejdie de sirg ca acea.
lacomi

vătaful de

Aprodi,

dacă

au sosit

la Roman, n'aii mers pre caii sei, cari avea
şi: buni şi de ajuns;ce s'au lăsat caii sei la

Roman la hrană, şi aă luat cai de olac, ca
un om

deşteptat tot în bine, şi ce pâte pri-

1) 4i spunere =a

"1 spune, —

2) Cumpăna = primejdia.
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mejdia neştiutor. Şi i-aii dis Alecsandru Costin
să nu-şi lase caii de lângă sine..Ce n'ai vrut
să asculte prietenescu sfat, ce, ai purces pre
cai proşti; şi la Bacăă îndată s'au timpinat
cu străjile unguresci,. care străji. cât "l-aă

zărit "l-au luat în g6nă,
şi aşa-şi gonindu-l "l-ai
Iară Alecsandru

Costin,

şi îndată “l-au ajuns;
omorit din pist6le.
şi cine

ai

fost pre

dat

ştire de

cai mai buni, aă scăpat de perire.
Amu ajungea fruntea oștilor unguresci la

Roman;.

şi

de

la. Focşani. ai

Diicul Spătariul cum. aă. trecut şi el cu oştile Muntenesci Focşanii.. Şi atuncea aă dat
pre. amendoi Ciogolescii şi pre Stefan Str.
dariul pre sama Seimenilor, de i-ai omorit
n6ptea dinaintea jitniţei ce este in curte în
luntru. Adusese şi pre. Mogăldea fiindu-i un-

chii lui Stefan” Vodă,

ce nu 'l-aă omorit, nu-

mai ce 'laii legat la. pusci pînă.la Hotin cu

sine,
Mult

DE
Ia
5
au stătut boierii, mal. virtos lordaki

Visternicul cel mare, să nu .pieie Ciogolescii
şi Stefan S&rdariul. Ce, temându-se” Vasilie
Voda că, după apropiatul oştilor Unguresci,

să nu facă şi ei vre-o.zarvă

in

curte,

i-ai

omorit. Eram pururea in casă. eă la lordaki
Visternicul, şi adormise forte. cu grei lor.

—
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daki Visternicul de mare scârbă ce avea, când

aui fost pre la meagă n6pte s'aii deşteptat, dându-i știre de la curte de perirea Ciogolescilor
şi a Sărdariului. Şi dacă i-au. spus, au suspinat grei, dicând: «Au perit boierii?» Şi
dacă

ai

«Oh,

ce s'aă făcut!»

ştiut

de

perirea

boierilor,

|

aă dis:

Se: mira Vasilie Vodă unde va năzui: la
Turci? se temea de pira ţărei şi de lunecâsa
fire a 'Turcilor, şi cu grije; la Căzaci? se feria
să nu'şi mai strice numele de la Turci; nice
a stare în protiva oştilor cei venia asupră,
nu era cum, neavând nici 6ste gata, şi țera
t6tă cu ură, şi gata la lucru noi; că Orheiul, ce era' capete,

era tot de

a lui Ste-

fan Vodă. Ce ai alescu sfatul să năzuiască
la cetatea Hotinului, răpedind îndată la cus-

crul seu, la Hmil,

Hatmanul

Căzăcesc,

dân-

du'i ştire de tâte aceste începuturi, pre Stamatie Hadâmbul,

Postelnicul cel mare.

“Le cetatea Neamţului era tâtă inima avu.
ţiei lui Vasilie Vodă;

deci, acolo au răpedit

Vasilie Vodă pre Stefaniţă Păharnicul, nepotu-sei, să apuce averea; şi, ori că n'a
ştiut Stefan Gheorghe Logofătul de averea
acea in cetatea Neamţului, ori ai stătut după
lucrurile ce începuse, și n'ai socotit aceia

—
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bani; iară era mai aprâpe de
de Vasilie Vodă acea avuţie.

dinsul

decât
”

Amu era oștile unguresci cu Kemini lanoş,

Hatmanul lui Racoți, şi cu Stefan Gheorghe
Logofătul, la Roman, când şi Vasilie Vodă
sculându-se cu t6tă casa şi curtea, şi cu boierii de

curte,

at purces

din laşi spre

Hotin,

Atuncea ce slujbă am făcut lui lordaki Vis.
ternicul, prin multe cuvinte nu lungesc; iară
inima agonisitei lui am trecuto la Cameniţă
şi o am dat la un prieten a tătâne mei, anume
Mihai Stegariul. Şi deplin acele tot mai apoi,
la mâna lui lordaki Visternicului ai venit,
Solul pe care '] trimisese Vasilie Voda la

Hmil Hatmanul, precum s'au pomenit, Hadâm-

bul Postelnicul, ori că "l-ai împedecat Logofătul Stefan, Pârcalabul de Soroca pre acele
vremi, ori din. blăstemata şi lipsită hire a
hadâmbului 's'ai întors înapoi; şi aflând pre
Vasilie Vodă amu în calea Hotinului, aă pirit
la Vasilie Vodă pre Stefan Părcălabul de Soroca, ds viclean. Deci, “i-ai căutat a trimite
di iznoavă 1) pre alții de la Hotin, iar la Hmil

Hatmaaul,

"i-ai trimes cu al doilea rând pre

Grigorie Comisul, şi pre Stefâniţă Pâharnicul,
1) De iznoază== din noi,

-
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nepotu-seă, şi pre: Neculai Buhuş Jitniceriul,
şi lor le aă dat pentru Stefan,. Părcălabul
de Soroca. invăţătură să”] prindă şi să'l tri-

miţă legat pe la Soroca

la Hotin;

şi așa au

facut. Ei. singuri ai trecut Nistrul la Hmil
Hatmanul;, iară pre Părcălabul Stefan "l-ai
dat pre sama unora de Hăncesci, cari se ţinea
pre lângă Stefâniţă Paharnicul,:
să'l ducă la
Vasilie Voda. Ce, pentru lăcomia sa, aducătorii
să fe a 'lor ce luase şi. ce mai era pre lângă

dinsul,

"l-ati omorit

pre cale.

Pa

Om de mirat la intregimea lui de sfaturi
şi de înţ&lepciune, cât pre acele vrem: abia
de era pământean de potriva lui, cu carel
e

şi Vasilie Vodă singur, deosebi de boieri, făcea
sfaturişi multe ceasuri vorâvă;. aşa era:
de

deplin ' la fire.
era

'gârbov,

Iară

ghebos,

la. statul
şi

la

cap

trupului . seă
cucuizt, cât

Puteai să dici- ca este adevărat Isop, l chip.
: Dacă

ai sosit

Vasilie

Vodă

la Hot, s'aă

aşedat cu tabărasa aprâpe de cetate, deasupra
,
Iară Stefan Gheorghe Logofetul cu Remeni

lanoş şi cu Diicul, Spătariul lui Matei Vodă
,

cuprindând scaunul ţerei la: laşi, îndztă au
alergat mulţi de tâte părţile de la ţtră
la.
laşi, şi înglotindu-se aă mers a Kemeni
lanoş

strigând: «Să ne fie Domn Stefan Gheorghe
|
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Logofătul |» Le-a respuns Kemeni lano
ş: «Pre
voi să le fie. precum: poftese!»
Spun de
Diicul, spătariul Muntenesc, că se
ispitia, şi
cu acea nădejde era să fie el Dom
n.
:
„ Deci, dupa obiceiii,. au mers Stefan
Gheo
r.
ghe Logofătul în biserica Sfete „Nic
ulae cu
câtăva gltă, şi i-aă cetit molitva
de Domnie
Gedeon, Vlădica de. Huşi, fiind
Varlaam Mi.

tropolitul eşit la munte. At stătut Dom
n Gheorghe Stefan Vodă în anul 71611),
:
——

Doania lur Gheorghe Stefan Vodă,
Din cinci simțiri ce are omul, anu
me: ve-,
derea, audirea, mirosirea, gustul şi
pipăitul,

mai adevărat de tâte simţirile
este ved

erea:
că. prin aud, câte aude omul nu
se pste
| aşeda deplin gândul, este aşa
ce se
au nu. este? căci nu tâte sunt adevăr aude,
ate câte
vin pren audul nostru. Aşa şi miro
sul, de
miilte ori înşală, fiind multe miro
denii. de'n..
tdii grele, iară apoi. mare şi. iscu
sit miros
fac. Gustul încă este așa, că mult
e ne par.
că sunt

dulci, apoi simţim amăraciune şi în pro-

1) 7461= 1653.

—
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tivă multe amare că sunt ne pare, şi sunt
dulci. Pipăitul iarăși:. multe pipăim în chip

de unele, şi sunt altele, şi nu le

putem

cu-

n6sce pre singur pipăitul, fără vederea. Iară
vederea insăşi din tâte aştdă in adevăr

gândul

nostru,

şi ce

se

vede

cu ochii nu

încape să fie îndoială in cunoscinţă. Aşa şi
noă, iubite cetitoriule, cu mult mai pr€ lesne

a

scriere

de

aceste

vremi,

in

cari

mai

la

tâte ne-am prilejit singuri. Şi pentru lungimea
capetelor ce s'au scris din îndelungată dom.
nia lui Vasilie Voda mai sus, din eşitul cel
de'ntâii din scaunul ţărei a lui Vasilie Vodă.
Incepem a scriere de domnia lui Gheorghe
Stefan Vodă, care, ori cu direptă cale, ori cu
nedirepte mijlâce, ridicându-se asupra domnului sei, i-au luat domnia, tâte unele 'ca

acestea din orânduiala lui Dumnedeă că sunt,

se cred.

Îndată
Vodă

ce

s'au

aşedat

in scaunul domniei,

m

Gheorghe

Stefan

cu sfatul

lui Ke-

meni lanoş, Hatmanul lui Racoți, şi a Diicului, Spătariul lui Matei Vodă Domnul Muntenesc, au ales şi din 6ste Ungurescă

şi din

Munteni, și aă ales şi o samă de 6&meni şi
din ţeră, cu Pătraşco Moreanul Hatmanul, şi
ai trimis spre Hotin în urma lui Vasilie Vodă.

9
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Ştia şi Vasilie Vodă de tâte ce se lucra
în laşi pe urma lui; şi trimisese şi al doile
irând de la Hotin soli la cuscru-sei, la Hmil
| Hatmanul

Căzăcesc,

şi la pinere-set

Timuş,

icerând ajutor cum mai de sirg. La Leşi
încă m'au trimis pre mine la Starostele de
! Cameniţă, la Petru Potoţki, la eşitul căruia
; din robia Crimului mare ajiutor îi dedese
| Vasilie Voda

cu banii săi. Aceste aductndu'i

| aminte, il poftia să se afle de ajutor la prii mejdia lui: Şi cu acea solie aflând pre Sta. rostele, cale de trei dile mai sus de Came:

! niţă, la nesce ocine a lui, îndată au lăsat
tâte trebile scle, şi aă purces spre Came-:
" niţă. lară pină a sosire Starostele la Cameniţă,

la Hotin

într'o

Vodă că iată sosesc
asuprăii. Au stătut
stea să dea r&sboiu
lângă sine, că incă
'scaun cu glâtele stle
Căpitanul cu Lefecii,

di dau

ştire

lui Vasilie

oștile lui Stefan Vodă
în gânduri de'nttii, să
cu câţi 6meni avea pre
erai toţi boierii cei de
cu Vasilie Vodă şi Boj,
şi Cara, Căpitanul de

Dărăbani, şi avea şi Seimeni vr'o 60, şi Nemţi
vr'o 100 fârte buni. lară dacă aă vEqut r&cela tuturora, şi a căpitanilor şi a slujitorilor,

pre carii avea mare nădejde pentru mila ce
le făcuse cu multe vremi. mai nainte, s'a

—
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apucat de trecătârea Nistrului, susp
inând pre
Boj Căpitanul, şi pre Cara Căpitanu
l, :
" Aice s'au cădut a pomenire pentru
lui Vasilie Vodă ce era la cetatea Nea avuţia
mţului,
la care trimisese Pre . nepotu-seu,
Stefăniţă

Păharnicul,
clătire

Vasilie

Voda. „Acolo,

Vasilie Vodă,

de

pină a se

la Hotin, aă

sosit

Stefâniţă Păharnicul, cu : tâte. deplin

silie Vodă;

de

care;

dacă

ai

dat

la

şi

Va-

ştire

că
sosesceși Stefâniță Păharnicul cu.
tâte deplin, s'aii. bucurat Vasilie Vodă, dicâ
nd: « De
acum

înainte pînă

la: câmeşa-mi oi

2'or vide neprielenii:»

trecând
Toma

manul,

Nistrul cu.o

Cantacuzino

lordaki

ieri

ce

tâte

casele

Şi aşa.

samă. de: boieri, anume

Vornicul,

Visternicui,

mai ' erati

da, şi

Vasilie: Vodă,

strânşi,

Gheorghe

şi
de

cu câţi
casa

Har-

bo.

lui,

boierii cei-alţi toţi, şi cu: slujitorii cu
puscile,.
S'aii întors- spre. laşi la domn tiner,
Şi timpinându-se cu oștile lui Stefan Vod
ă în Dumbrăvi,. aprâpe de Hotin, pînă a se
încredere
unii cu alţii, au trecut câte-va ceasuri,
subt
zăbavă -aă trecut. Vasilie Vodă Nist care
rul cu
boierilor;

însă,

nu

fără mare

paguînbcase
ăle. boierilor, la trecătâre, şi mai
mult de tirgoveţii de Hotin, carii,
vedend,
spaima:

şi. graba: la trecătdre, (precum face

—
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vreme ca aceea), ai dat jac: în: rEmăşiţa
ca.
relor, şi multe haine scumpe şi arginturi
ati

apucat, cât de 'atunci ştiă îmbogăţiţi câţi-va

Hotinceni.

-

i

.

“Apucase oștile lui Stefan Vodă pre o samă
de Nemţi netrecuţi încă; şi dând şi din cetate
Mogâldea Păharnicul (de care sai pomenit
„mai sus că "l-ai legat la pusci), -din :săcăluşe 1), şi năvălind şi slujitorii de a lui Stefa
n

Vodă, ai perit puţinei Nemţi la trecătâre cu po-

dul.

lară .da

şi Seimenii

lui

Vasilie

Vodă

de peste: Nistru, din sineţe. cât nu .se putea
cobori nime la vad.
”
E
Nu am fost într'acea dată a trecătâre acea,
că trecusem Nistru mai nainte, precum :am pomenit. lar am înţăles de ceia ce au fost
acolo de faţă, cum singur: Vasilie Voda
aa
fost şedind de cea parte de! Nistru pre un
scăueş. Aii slobodit tirgoveţii un sacaluş,
şi
spun că cu 'inveţătura Mogăldei Păharnicul,
din care săcăluş glonţul forte pre aprâpe'd
e
Vasilie Vodă au lovit. Scârnavă şi nebunâsc
ă
faptă, şi.nu fără osândă cât

de târdiă.

Nu pocii tăcea aice pentru cetatea. Hoti.
nului, ce nesocotâlă a o lăsare îndata "pre mâna
3) Săcăluze== tun mat mic,
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altuia: de nu de altă nădejde incâi pentru
trecătorea, să hie fără de grije, s'au cădut să

se puie.6meni sineţaşi; şi ce 6meni? trei-deci

de Nemţi să fie pus să o ţie despre 6stea
Moldovei, şi despre Unguri cu aii!). Ai n'aiă
fost hrană? Pânea unui sat de la Hotin o
ar hiputut ţine un an, saă câtă era numai
în tirg. Şi acea cetate ori cine va vre să
socotescă, va afla că au fost a risipei casei
lui Vasilie Vodă pricină; şi de mi-i intreba:
cum? tot îţi respund: că de ar hi fost dâmna

lui Vasilie

Vodă

in cetatea

Hotinul,

nu

Hanul,

că

la Suciava, n'a fost in puterea lui Stefan
Vodă a batere cetatea Hotinului, cum ai
bătut fără grijă cetatea Sucievei. Ca şi așa
venise Vasilie Vodă cu Sultanii pină in Prut,

cu

oşti Tatăresci;

ce

“i-ai intors

sosia Craiul

Leşesc.

Stefan Vodă

cetatea Hotinului,

Sau cum

ar hi bătut
şi Hmil

era

la Husetin, cale de o di de la Hotin! Ce,
multe ar hi putut lucra Vasilie Vodă, şi domnia tot neclătită”i sta la Pârtă, pina târdiă
după luatul cetăţei Sucievei de Stefan Vodă.
Nime, dară, să nu vinuiască sfaturile” de
acmu. Vedi ce greştlă s'aă făcut la aceşti
1) Cu ait=cu anit,
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vestiți sfetnici! Şi acela lucru era în putere
a facere;

iară vremile

de

acmu

nu sunt

în

putere, şi nice un sfat nu incape la greii ca
acesta ; fără de mărturie că este sosită pe:
rirea. Î)icem că, de ar hi cutare şi cutare,
ar hi într'alt chip; iară nu sunt vremile subt
cârma

omului,

ce

bietul

Multe şi mari smintele am

om

subt

vremi!

apucat din dilele

celor mai bătrîni. Iară iţi ajungă acestă una
cu lăsare fără oşteni a cetăţii Hotinului, din
care lasare este risipa t6tă avuţiei lui Vasilie
Vodâ cu casa,
Pentru cetatea Hotinului timpinându-mă în
cale cu Cotnarski, credincios pisar a lui Vasilie Vodă, (că el venia de la Craiul trimis

pină la rscâle de Vasilie Vodă, şi eu nergeam
în sus la Staroste de Cameniţă) m'ai întrebat, ca un om deplin ce era: «Grijit'au bine
cetatea Hotinului Vasilie Vodă? Pus'aă 6menii
sei şi puscile, ai ba»? Am r&spuns că nice un
semn la purcesul meă să se grijescă cetatea
mam vădut. Ai suspinat Cotnarski cum ar
hi ştiut că se va lasa ne socotită cetatea acea,
lară pote hi că judeţul lui Dumnedei spre
ce trage cu anevoie se mută cu sfatul
omenesc.
Intra Vasilie Vodă în Cameniţă, când am
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Sosit şi'euă cu 'veste că iată sosesce şi Sta.
rostele de Cameniţă, cu :măre fâgăduinţă şi
cu căldură să se “afle la 'acea 'vreme, pre
cum

ati fost aşa,

!

Pentru venirea Căzacilor cu, Timuş

|

asupra lui Stefan

Vodă Gheorghe şi l-au scos din ţeră,

"N'ai implut Vasilie Vodă o lună de dile
cu pribegia sa în Cameniţă, şi ai venit ştire

cum Timuş, feciorul Hatmanului Hmil, cu
Sooo
de 6ste intr'ales, Căzăcescă, trece pe
la So-

roca Nistrul. - Acmu caută firea de priet
en
“Leșescă! măcar că Căzatii pînă la inima
Leşilor intrase cu sabia, şi Vasilie Vodă
o
casă fiind cu capul lor, şi în nădejdeă lor
de
a'şi rescumpăra. Domnia, nice o oprelă '
sati

'vr'un bănati) despre cinevă n'âă avut;

ce cum

ai venit fără grije, așa când i-ai fost voia
ai eşit, fără numai de un Polcovnic, anum
e
Codraţki,

ce era

cu o mie de Leşi de paza

marginei, avea sieală Vasilie Vodă.
Ce pre.
ppunea ca nisce Gmeni. străini,
de sieală ai
i 1) Bănat=: supărare,

i
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noştri; iară nice acela nice un gând r&i, nice

putere acea să strice lui Vasilie Vodă ceva
nai

avut.

“Timuş cu Gstea,

cum

aii trecut

Nistrul, n'a mai așteptat să se adune cu
socru-seii, Vasilie Vodă, ce. de la Soroca
întins la Coiceni

at tras cu 6stea,

şi acolo

ati trecut Prutul.
Luând veste Stefan Vodă de Timuş că vine
întins asupra Leşilor, Diicul, Spatariul Domnu-

lui Muntenesc, pre porunca Domnu-sei, să nu

se sune de tot lucrul că au întrat cu oştile sele
în raiaoa Împăratului, se intorsese cu câteva
dile mai "nainte. Așijderea și Kemeni Ianoş,
ori temându-se de vr'o smintelă oștilor de vr'un
vicleșug de ţeră, ori ştiind soliile stăpânusei, lui Racoți, la Hmil, pentru crăia Leşcacă, (că se ajungea Racoți cu Hmil pentru
crăia la Leşi de atunci); şi aii pornit şi el
tOtă pedestrimea ce avea de Nemţi, şi cu
„ puşcile, pre la codrul Capotescilor, pre Cobâlea, dirept la potica Oituzului. Numai cl
singurcu călărimea rămăsese, prin rugămintea
lui Stefan Vodă, în laşi.Şi ab strâns şi Stefan Vodă 6ste de ţeră câteva, ca la 12000

de 6meni, şi ai eşit deasupra Popricanilor

în. protiva Cazacilor,
Timuş, dacă ati trecut
40,655 Ant. Rom. MI. Costin,

Prutul,

ati purces
?
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la Jijie spre Popricani, cu tabăra bogati. Eşise
o samă de oşteni dea lui Stefan Vodă inainte
peste Jijia, în chip de harţ, şi ai coborit
Stefan Vodă cu dărăbanii la Jijia la Vad.
Iară puţin lucru aă ţinut harţul oştenii lui Ste.
fan Vodă i-ai împins îndată călăreţii lui Timuș; şi era şi de ai noştrii carii ţinea cu Va-

silie Vodă;
din

Hancesci,

pre lângă
şi

din

Stefâniţă Paharnicul
Hâănţesci

o

scmă,

şi

câţi-va Cerkezi de a lui Vasilie Vodă; carii
toţi mersese cu boierii cei trimişi de Vasilie
Voda la Hmil Hatmanul,
,
Căzacii, cum ai. împins pre călăreţii ce le
eşise înainte din 6stea lui Stefan Vodă, au
purces

orbi la vad

cu tâtă

tabăra;

şi

unii

pre pod, mai mulţi pre lângă pod, (că era
Jijia mică), aă dat cu tabăra. Care năvală
vedend

dărăbanii,

ai plecat fuga de la vad

la deal, spre Rediu; şi 6stea cea-altă ce sta
deasupra culmei, nedându-le nice un ajutor,
i-a ajuns pre câsta Popricanilor călăreţii lui
Timuş şi el singur, şi ai cădut acolo multe
trupuri din bieţii dărăbani; alţii, carii au hălăduit pînă în Rediu, 'şi-ai scutit viaţa cu
pădurea.
Vădend acea primejdie a dărăbanilor, Stefan Vodă şi Kemeni lanoş, ai tras 6stea
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mai spre laşi, și aă tocmit de ambe părţile
de drum călărimea ; şi era acea ste şi de
țcră şi de a lui Kemeni Ianoş, cât se putea
ca la 24000 fără greş să se socotâscă. De
are hi fost Îa un gând, ce era? Nedând răs-

"boii

i murile

Căzacilor,

din

tâte

hrana să le

părţile,

tabăra Timuş?

închidă şi

dru-

ce ar hi făcut cu

La suitul taberei Căzâcesci pe câstă la
deal, sărise o samă de oşteni de țeră şi
înfrânsese pre călăreți lui Timuş de i-au băgat pînă în tabără. Şi acolo în deal, dacă

S'aii suit tâtă tabăra, că era în descră, s'au aşedat pe mas, şi acolo aii mas peste n6pte.
Iară din stea lui Stefan Vodă, într'acea

n6pte mulţi
casele lor.
A doua

lăsând oştenia ai mers

gi Timuş,

cu

tabăra

pre la

legată,

ai

purces dirept asupra oștilor lui Stefan Vodă
spre oraş, fără de nice o sieală, dodeindui
Moldovenii

dend

câte

6re-ce

Stefan Vodă

pre-de-laturi,

şi Kemeni

lanoş

Ce,

v&-

că se

împuţineză stea, și într'acea n6pte s'ai scurs

în jumătate, pină între vii aă ţinut

orașului;

iară dentre vii

au

în sus, şi câţi-va boieri de
Vodă, cu totul,

luat

drumul

Bahluiul

casa lui Stefan

—
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“Timuş într'acea di, după ce ati împins pre
oștile lui Stefan Vodă, aă intrat în tirg. și au
descălecat în curţile, cele Domnesci,: şi tabăra
ezise 1) t6tă înaintea “curţii şi pren' prejur; şi

aă stătut aşa cu tabăra ezită pină la venirea

socrului sei, lui Vasilie Vodă,

în Iași, 'de la

Camenița. Și, pînăa. sosire “Vasilie Vodă, ai
prădat Căzacii pren Codrii Iaşilor, de la dru-

mul Căpotescilor pină apr6pe de Huşi; şi

scosese Căzacii

fără număr

vite; cari

"apoi,

dacă ai sosit Vasilie Vodă, pre câte: ai aflat
nemăncate tot câte un zlot de vită aă dat, Ca-

zacilor;

şi ai dat ştire Gmenilor de” au venit

de 'şi-ai luat vita cine o ai cunoscut. “
Mulţi au perit aice de Căzaci, Gmenii neştiutori cine sunt Căzacii, oploșiţi?) în tirg;
alţii mergeau să se închine la Stefâniţă Păharnicul, carele era cu Timuș. Ce nu ajungeaă pină la Stefaniţă, că îi timpinai Căzacii,
şi omoriau ; între carii

și Tâutul Armaşul,

şi alţii mulți ai perit de Cazaci. '
Pre Vasilie Vodă, vestea” de isbânda, lui
Timuş "l-ai timpinat la: Zyancea; cu” care
veste, Grigorie Comisul singur mersese, .“şi
"l-aă îmbrăcat: «cu haină” de soboli;
1) Ezise= umpluse cu totul, — 9) Oplosiţr — adăpostiţi
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a trecut Nistrul la Zvancea, că cetatea Hotinului nice intr'un chip 'n'aă vrut să o dea
tirgoveţii, cu Hăâjdeă Pârcalabul lor; ori că

aă vrut aşa de credincioşi să hie lui Stefan
Vodă; care lucru naş da. să hie între ai

noştri pînă într'atâta nevoinţă pentru singura
credinţă ; ori că s'a sit pentru jacuri ce

făcuse tirgoveţii în catele

i s'aă

pomenit, "şi

boierilor,

slobodise

' în singur Vasilie Vodă.

precum

câte-va- săcăluşe

Şi acesta este pri-

cina,. nu alta; și in câte-va rânduri ai trimis

;- Vasilie Vodă la Hajdei, carele era pus de
Stefan

Vodă,

şi la

tirgoveţi,

cu

mari

jură-

„ menturi..Ce nice întrun chip mată vrut să

dea cetatea; şi aă ţinut vr'o luni, pînă
la
a doua venire a lui Stefan Vodă din ţera
, Muntenescă. 'L încunjurase Vasilie Vodă
cu
nesce Nemţi ai sei, şi tot aa ţinut cetat
ea
t6tă vara închisă. Aşa cu anevoie se agoni
-

sesce, ce se perde odată.

Vasilie Vodă, dacă ai sosit la Iaşi, dup
sfat:ce aii făcut cu ginere-seă cu Timuş, s'a
mutat Timuş cu tabăra sa la Galata ; iară

Vasilie Vodă ai remas în curte, gătindu-se

asupra lui Matei Voda cu mare gătire, dând
ştire ţărei să incalece tot omul, iertând pre
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toţi de tâte vinelele, măcar și în protriva
Domniei de ar hi greşit cine-va.
Aice caută cum nu se pâte trece ceea ce
este să hie; că, după isbânda acea a lui
Vasilie Vodă, să hie intors pre ginere:seii
inapoi, şi să se hi aşedat cu. paza trebilor
Ja Impărăţie, întărindu-se cu slujitorii străini,
cum avea avuţie, nime nu ar hi mai venit
asuprăii. Şi așa "1 sfâtuiau pre Vasilie Vodă şi
o samă de boieri. Ce, în nădejde neîndoită
pre oşti căzăcesci,

ce avea Vasilie Vodă să-şi

r&scumpere strimbătatea despre Matci Vodă
ânteiă, şi mai pre urmă despre Racoți, cum
şi dicea Timuș: că din ţera Muntendscă
pren

Ardeal

se va

intârce.

numai să mergă asupra
țera Muntenescă.

Iară

Au

biruit

sfatul,

lui Matei Vodă
nu omul,

în

ce Dumne-

deii sfârimă resbâiele, precum dice scriptura:
Tocrozr esipyarmicii Opanii.
Nu se cade să trecem poticala!) Nemţilor
de Sangăii erei nâstre la munţi pre Oituz,
de care Nemţi s'ati pomenit că-i pornise Kemeni lanoş din laşi înainte pren strimtori
deadireptul, şi apoi amu în munţi s'aii în-

1) Poticală «a înfelngere,

—

demnat

Şangăii

calea pedestrimei
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de la

Ocna,

şi au

acea a lui Racoți;

ţinut
şi, cu

sfatul a unuia din Şangăi, dacă se vor apropia
de Nemţi, să cadă toţi la pămtnt pină va
trece focul sineţelor, cum dai Nemţii toţi

odată.

Aşa

au făcut; cădând

toți la pămtnt,

după ce sai stâmpărat sineţele; pină a
gătire al doile dires Nemţii, aa intrat Şangăii într'inşii cu câse şi cu topâre ceai ei
lungi în câdă, şi au perit câţi-va Nemţi acolo

de

acei

Şangăi,

cât ai

căutat

acea

pedes-

trime a lăsare şi puscile în munţi; şi de-abia
s'au desbărat de Şangăi cele alte bulucuri
de Nemţi. Pentru care faptă a Şangăilor,
apoi, Alexandru Costin, fiind povaţă dată

:. din Iaşi acelor

Nemţi,

ai

ședut

un

an

în-

chieiat în temniţă la Făgăraşi în obedi.
Stefan Vodă pină în Trotuşi au mers cu

Kemeni lanoş;

iară, de acolo, având nădejde

pre Matei Vodă de ajutor mai de sirg, şi
trăgea şi boierii în țera Muntenesci, şi pâte

să hie ca şi perirea Morenului, Hatmanului
lui

Stefan Vodă, ce "l-ai ucis ţăranii ce
sese la Stefâniţă Paharnicul, nepotul
silie Vodă, şi patima Nemţilor de
făcea Gre-ce sieala. S'au despărţit de

se strinlui Va.
Şangăi,
ICemeni

—
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Ianoș, şi ait luat în jos pre Trotuş, prin Focşeni în țcra Muntenescă.

Pentru a duoa venire a lui Vasilie Vodă
|

în Bioldova.

Aice în Iaşi, pină la purcesul lui Vasilie
Vodă în ţtra Muntenescă, ai perit Cotnarski, pisarul Leşesc, de credinţă a lui Vasilie Vodă,

Timuș,

om

ginerile

deplin

la

tâte

trebile,

lui Vasilie Vodă,

din

de

firea

lui acea de tiran ce era, şi de om s&lbatic,
şi fâră nice o frică de Dumnedei, scornind

pricină că este Leah, şi cum că el opria pre

Vasilie Vodă

sa nu-şi dea fata după el. Deci,

într'o

trimis

di, au

la Vasilie

să-l trimiţă că-i este de
Vasilie Vodă de una ca
la dinsul în Mânăstire la
dacă au mers Cotnarski
învățat pre Căzaci de ai
să stea ; şi după

Vodă,

poftind

trebă. Negândind
aceea, "l-au trimis
Galata, şi acolo,
Pisarul, Timuş at
sei cu săbiile gata

vorâva: ce aii avut scornită

cu dinsul, la eşitul lui de la vorâvă, ai dat

Cazacii, ce eraii gata de 'acea faptă, cu sa-

biile într'insul şi "l-ai omorit cu mare tirănie,

—
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nice o vină;

de care faptă a lui

Timuş, dacă ai audit Vasilie Vodă, numai
nu se otrăvi de voie rea; şi umbla Timuş
cu acela gând şi asupra Tomei Vornicul, şi

a lui Iordaki Visternicul, tot dintru acea pricină,

dicând

că aceşti

doi şi cu

Cotnarski

opria pre Vasilie Vodă să nu dea pre Dâmna
Rucsanda după dinsul. Deci umbla şi ei cu
dilele a-mână!), şi s'aă cerşut de la Vasilie Vodă

să-i lase să mergă la ţeră. Ce Vasilie Vodă
nu-i lăsa; şi au porcncit la ginere:seă, că

:

mai bine mort să hie, de cât să hie boicrii

cari îi arc cl la inima sa cu t6tă credinţa, la
grijea ca acea; saii cu ce inimă vor veni cei
alţi boieri de la ţcră la dinsul, Deci, "ai
mat mutat de la gândul lui; însă, aceşti doi
boieri tot cu ferdlă umbla, şi tot pre ascuns
n6ptea. Pre la pârta despre casele despre
Dâmna venia la Vasilie Vodă; de care Vasilie Vodă suspina cu grei, şi 'şi fringea

mânele de. ginere ca acela.
Aă

purces

Vasilie Vodă din laşi în ţera

Muntenescă cu al treile rând asupra lui Mawi Vodă;

şi

ânttiă

Timuş

cu

tabăra

i) Umbla şi et cu gilele amână
= eraă cu fiică tn sta.

Că-

—

zăcâscă,

cu

al doilea
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conac, at stătut

la po-

dul înalt, pre Bărlad, şi acolo ai fâcut Timuş
oştilor scle căutare ; și le-ai împărţit de la
Vasilie Voda lefe, şi căpeteniilor şi oștilor
tuturora. Era din capete Căzăcesci cu acea

6ste polcovnici Bohun anume

şi altul Nosaci,

vestiți, şi vechi Căzaci. Şi tot acolo, făra
de nice o vină, Timuş, pentru un cuvint ce
ai dis în sfat Bohun, au scos sabia și aii
lovit pre Bohun într'un umăr, de care rană
în tâtă calea acea au umblat Bohun cu mâna
legată. Acela om cu firea de hiară selbatecă

era Timuş!

Nime

dintre

Polcovnici

nu

cu-

teza un cuvint să dică să indirepteze lucrurile oştilor. Ce de-'ndata, pre purtatul trebilor
ce era din Timuş, om tînăr și fără de niceo
socotelă,

se

cunoscea

nu vor eşi lucrurile.

că

De

nice

la

acolea

un

at

folos

purces

oștile în jos; şi amu Vasilie Vodă în frunte:

cu 6ste de ţeră; şi i se adăogea

din di în

di 6stea de ţeră de pretutinderea, și pină la
marginea ţărei s'aii strins 6stea de eră la
Sooo,
ă
Matei

Vodă,

Domnul

Muntenesc,

luând

veste de scosul lui Stefan Vodă din Moldova de oşti Căzăcesci, trimisese pre Diicul,
spătarul sei, să stringă tâtă 6stea de pre

—
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marginea ţărei scle, să hie la hotar intre
țeri de straje şi cu dinsul şi Stefan Voda
ciracul . lui. Avea şi Stefan Vodă 300 de
Gmeni într'ales călăreţi, şi câţi-va feciori de
boieri tineri cu sine. Şi ânttiu straja lor
pentru limbă, ce trimisese, s'au ivit în gura
Berheciului,

mai

sus

de

Tecuci,

pre

care

o aii gonit Gmenii lui Vasilie Vodă cât-va loc.

Ce sărind târdiu le-au pierdut urma.

Venise apele Siretului mare, pentru care aă
căutat oștilor câteva dile a facere zabavă, pină

aă făcut pod peste vase. Şi aşa, trecând 6stea
a doua-di de la Siret, aii intrat pre la Focşeni în cra Muntenescă. Şi îndată, fără de
nice o milă, ai dat foc şi orașului; şi ori
pre unde'şi ajungea Cazacii fuma a bieţilor

locuitori nevinovaţi locaşurile, odăile şi hrana.
Sta în tocmală cu oștile sele și Diicul,
spătarul lui Matei Vodă, nu departe de
oraş

de

Milcovul

Focşeni,

cel mare.

sese despre

la

căreia-i

dic

Ripile acelui pirât

o

vale

pu-

oştile lui Vasilie Vodă,

şi 6stea

sa tocmise de cea-laltă parte stol, t6tă 6stea
într'un şirag tocmită, ca gooo de 6meni; că
şi din lefeciii lui Matei Vodă era o samă
cu dinsul și stea de ţeră, câtă cra era
Muntenescă de la Bucuresci dincâce pină la
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margine, tâtă era acolo adunată ;..Şi acole
şi. Stefan Voda cu vr'â 300 de Moldoveni. Si aşa în rând tocmită' stea Muntenescă, aştepta pre Vasilie Vodăşi pre Timuş.

Ântâiă li s'au arătat, Vasilie Vodă

oștile sele, şi au stătut frunte. şi
iară Căzacii

cu

Moldovenii;

îşi tocmiatt tabăra mai pre urmă;

şi atâta au stătut Muntenii la resboiii, cât
ai făcut 6re ce harțuri cu Moldovenii peste

pirâi, trecând Moldovenii, apoi trecându'i
Munteni iar dincâce; aşa, în două-trei rânduri,
pină ai trimis Vasilie Vodă Nemţii ce avea,
şi s'au supus pre sub naluri,. Deci aă luat

călărimea Moldovenilor şi malul dincolo. Iară

cât. au vedut Muntenii tabăra Căzâcescă âpropiată de pirâu, ai purces

cotro fi-aii părut.

Gonit-aă

în risipă cine în.

Moldovenii şi o .

samăde Căzăci câlări pină la Râmnic. Iară
Mai perit oşteni aşa mulți din Munteni,că

au luat de vreme: fuga.
|
După acea risipă a oștilor Muntenesci,. care
s'aă făcut mai mult din 'prostiă Diicului Spăta-

riului; ca nice trebuia să aștepte €l pînă într'a-

tâta pe 6ştea

ce era:cu foc, şi el numai cu' călă.

ririea, dă purces Vasilie Vodă cu Timuș spre
Tirgovişte, stricând şi ardend ce. le și sta”
înainte, [ară' Matei Vodă, Domnul Muntenesc,

luând

+veste şi de risipa

oștilor

lui la mar-

gine, şi cum că vine asupra lui întins Vasilie
Vodă

cu Timuș,

nimică

cu acea

smintelă a

oștilor d'ântăiă nu sai spăimintat. Ce, stringându' şi stea de ţâră şi lefeciii ce avea, au

purces şi
f6rte bun
miţă, apă
tinos, și

el din Tirgovişte, şi 'şi-au ales loc
de dinsul, la o poiană intre Ialocurgatâre, şi 'ntre un pirâi forte
de trecătre răi, la un sat anume

Hinta. Şi acolo aă stătut cu maăre inimă, nu
aşa oștile sele cum el singur, așteptând pre

Vasilie” Vodă: Trimisese Matei Vodă şi altă
saină de 6ste,

Seimeni

şi

Lefecii o samă,

într "ajutor Diicului Șpătarului, la: margine. Ce,
dacă |sai timpinat. cu veste că s'au risipit
&stea âcea. cu Diicul Spătarul, s'au întors
&stea, aceea înapoi, şi "i-au ajuns la Teldjina
fruntea oştii lui Vasilie Vodă. Au stătut Aluntenii câlări Ia vad, pentru să se mai depărteze pedestrimea.
”
“Pârur aă şi lui Vasilie Vodă şi lui Timuş
că 'va fi acolo Matei Vodă singur, cu tâtă

Oştea, la Telâjina ; apoi dacă saii vedut că
este 6ste puţină, au dat oştenii

lui Vasilie

Vodă pe trei locuri peste apă, ce nai stătut
Munteni, ce s'aii dat înapoi. “Iară gonașii în| „dată , ai ajuns şi pre Seimeni, și aceia, dân-

—
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du-se inapoi, s'au apărat pen nesce dumbrăvi ce sunt acolea. Şi dând ştire lui Vasilie
Vodă de Seimenii aceia, at purces şi singur

Timuş

cu o samă

de

&ste călare căzăcescă,

lăsând tabăra pre urmă cu Vasilie Vodă. Şi
dacă ai ajuns Timuș, aă pedestrit pe Căzaci
jos la năvală asupra Seimenilor. Ce tot aă
mers apărându-se fârte tare din foc Seimenii,
pină ai intrat îutr'altă pădure, ce era lunca
Praovei, şi nu le-ai stricat nimică Căzacii,
pină în n6pte bătându-se din foc, făra ceai
picat din Seimeni şi din Căzaci. Din Căzaci
aii perit şi doi sotnici atunci,
.
Vesel Matei Vodă că î-aă hăladuit Seimenii, şi că ai putut da r&spuns focului căzăcilor, luând mare
timpinare

inimă şi nădejde dintru acea

a Seimenilor

cu

Căzacii,

iară

Ti-

muş, după acea gână, n'aii vrut să se întârcă

la tabără, pre care ai apucat n6ptea cât aă
trecut apa -Teldjinei, ce ai rămas cu masul

la un sat, anume

Cucorescii,

la nesce

case

boieresci, aflând casele pline de tâte bucatele. Singur ai pus de ai dat foc caselor, dacă
s'au sculat de la masă

ameţit de vin.

A doua-gi, '6stea trudită de cale şi obosită
tabăra, necercând ce loc este înainte, unde cum
stă şi în ce loc este neprietenul, şi cum de de-

parte, de abia de aă ingăduit vre-o două-trei
ceasuri, au şi dis trimbiţile de purcesul oştii,
Mult aă stătut Vasilie Vodă sfătuindu'] să ră-

mâieacea di ca să se resufle 6stea, să se stringă
bine t6tă, şi să se cerce locurile, şi pre alt loc,

nu pre acole, pre unde alesese Aatei Voda,
să'i hie îndâmână a stare în protivă. Ce cui
să dici aceste? sai cu cine se sfâtuia? Cu
un om în hirea hiarelor? Polcovnicii cari era,
unul un cuvînt nu cuteza să dică că numai

pentru un cuvânt,
tr'un

dulăi

cu sabia smulsă da ca în-

întrinsul.

Şi Bohun

Polcovnicul

cu mâna legată de rană de sabie, făcută de
Timuş, umbla ca fără sine.
Aice caută acestă izbândă,

din ce, și cum

sai prilejit lui Matei Vodă, şi ca acea izbândă, care nu se va fi prilejit alta ca acea
in tâtă viaţa lui, câte at avut din resbâie în
dilele scle; ca cine ar putea să credă insocotelă să se înfrângă 6ste căzăcâscă cu tabăra, de 6ste cum este stea Muntenescă?
Nu

să defaim,

reţul vei socoti,
triva

sinetaşiului

ce ori pedestraşul,

nu

ori

cală.

vei afla să hie de po-

căzăcesc.

Ce,

vei

dice:

fost'aii acolo Strbi, Unguri, Leşi, nu numai
Munteni, Aşa este: Leşi ai fost puţini, ce
are

hi făcut ei,

numai

de

are hi

fost toc-

—

mală

in
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stea -căzăcesca

pre

obiceiul

lor?

Iară pre Sârbi sai Unguri, nu'i aleg din Mun-

teni, nici sunt Seimeni Scrbi sai Unguri atocma
cu focul Căzacilor, cum nice darăbanţul Muntenesc. Eu, ce este partea mea, tâtă izbânda

acesta a lui Matei Vodă de la Hinta, (alesend deosebi voia şi orăndudla lui Dumnedeii),

numai pre

socotâla omenâscă

grăind, este

din nebunia lui Timuș, ânttiu, şi din bărbăţia
şi alui Matei Vodă,al doilea. Insă, din ne-

bunia

lui Timuș,

cu

câtva

mai mult;

că so-

cotind vitezia lui Matei Vodă de atunce, cum
umbla pe dinaintea oştii sâle îmbărbătând

în frunte, să se hie apropiat 6stea căzăcescă
cu tabăra legată, nu rumptă cum o aă rupt'o
Timuş în trei părți, să se hie lipit a dare

la ţenchii, nice ar hi scăpat Matei: Voda
fără primejdia sau morţii sai. rănii, mai grele
de cum i s'aă prilejit tot atuncea, nice Seimenii ar hi ţinut mult în protiva focului lor.
Ce tâtă pricina izbândei aceia, nebunia lui
Timuș, care nici voroyia cu nimea, nici în-

treba de Polcovnicii sci sati de cine-va. Ostea

obosită cu atâta cale, tot într'acea di, cu tabăra

„ruptă in trei părţi, precum este mersul şi toc-

mala in răsboiă, socotesce! Ce dacă ai vă„dut Vasilie Vodă că cu sfatul nu face nimică,
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aă suspinat,

şi lăsând tâte in voia

lui Ti-

muş aă purces cu stea sa îar in frunte
şi pre urmă Timuş cu tabăra, scârşnind în

dinţi, cum că se laudă
făcut izbânda

de

Moldovenii că ei au

la Focşeni

şi de la Telc-

jina. Mergea stea, ales tabăra căzăcescă,
cu grei pren locuri strimte și tinâse, şi pre
pirâul Hintei numai ua podeţ. Şi ânteit, dacă
ai trecut 6stea lui Vasilie Vodă in poiană, au
luat aripa in a stânga, şi s'ai pus şirag in rând
în potriva aripei lui Matei Vodă cei direpte; iară
în direpta şi singur mijlocul, au lăsat Vasilie
Vodă taberei căzăcesci, în protiva mijlocului
şi aripei cei din a stânga a lui Matei Voda.
Insă tabăra, căzăcescă, dacă at venit pină la

un loc, ai stătut, şi mai vrut

Timuş

să o

aducă apr6pe in rând, alâturea cu &stea Mol.
dovenâscă, dicând: «Lasă, vitezii Moldoveni
vor bate ei pre Munteni şi singuri fără de
noi!» Aice caută că ajungea acestă una nebunie la întrega smintelăl Iară Matei Vodă
in tocmală sta într'acesta chip: aruncase un
şanţ pren prejurul taberei scle, din apa Ialomiţei din sus de o parte pînă din jos, şi
au scos 6stea din afară de acel şanţ. Din
direpta ai pus curtea, ce se dice la dinşii
Roşii, şi altă 6ste de ţeră; şi a pus o samă
g0,658, Ant, Rom. AI. Costin,

8
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de pedestrime Seimeni, şi acea aripă era în
protiva Moldovenilor. Iară el singur au stătut in mijiloc cu Livenţii şicu Dărăbanţii,şi
cu o samă de Seimeni cu puşci tocmite pentru pedestrimea. Iară din a stânga, ce se prindea in potriva Căzacilor, ai pus Leşi, Lefecii

şi

Unguri;

şi

aşa, cu 6stea scâsă din

şanţuri, nu departe ai stătut şi a aşteptat
pre Căzaci şi 6stea Moldovei.
!

Câte-va ceasuri ai stătut oștile Moldove-

"nesci, aşteptând să se apropie Căzacii cu tabăra,.şi trimițând rând după rând Vasilie
Vodă la Timuş să se apropie tabăra, n'aă vrut
să vie, ce aii răspuns: «/ncdpă Dumnialor
zesdoiul, şi oi veni şi ei!» N'aă avut ce
face Vasilie Vodă, ai mai clătit cu tâtă 6stea,

şi au început Moldovenii harțul cu Muntenii.
Da Seimenii lui Matei
Vodă in Moldoveni
cu

foc.

Ce

şi Vasilie

Vodă, o sută de Nemţi

ce avea f6rte buni i-ai trimis să sprijinescă
călărimea Moldovei. A stătut Nemţii în protiva

focului Şeimenilor,

şi, pre obiceiul

lor,

îndemnat

mai

cum slobod odată focul, s'ai
mult de jumătata

6stea Moldovei,

şi aii facut

„acea năvală cu steaguri asupra Muntenilor,
cât tâtă curtea ce să chiamă Roşii aă dat
dos, şi amu unii şi peste Ialomiţa dedese, neso-
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cotind vadul. Pină în corturile Muntenilor au
mers Moldovenii cu acea năvală; şi nime nu
putea dice că nu era acea năvală a mari
vitezi. Şi să hie fost şi tabăra Căzacilor odată
alaturea cu focul asupra mijlocului şi aripei
cei de-a-stânga lui Matei Vodă, s'ar fi ales

lucrul. Ce, neavând

Matei Vodă nicio trebă

la mijlocul unde era el şi aripa lui cea-l-altă,
s'a mutat singur cu capul seă în aripa din
direpta, unde era infrântă de Moldoveni 6stea

lui, şi aă dat
dovei,

indărăpt

intorcând t6te

pre călărimea Mol-

puscile

in

Moldoveni,

şi ttă pedestrimea. Şi amu viind mai des fo-

cul, sai

dat Moldovenii

încet

iar inapoi;

şi

intr'acea desime a focului picând câţi-va din
Moldoveni, aă perit şi căpitanul de Nenmţi
a lui Vasilie Vodă, om oştean dirept, de nea-

mul săi Leah. Puşcile nepărăsit da in Mol.

doveni.

Şi aşa, puind' Matei

Vodă

r&sboiul

€ră la loc, la aripa sa din direpta, Timuş,
nebunia sa, ai rupt numai o samă de
destrime Caăzăcescă cu o samă de pusci,
tabără, fără” altă tărie, şi i-ai apropiat

cu
pefără
de

mijlocul oştii Muntenesci, unde venise
iar la
loc Matei Vodă şi sta indemnând 6stea
sa

asupra

Căzacilor.

Insă,

era

atâta

loc, cât

abia se ajungeaă cu glonțurile unii pre alţii;

—
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116=

puşcile de ambe: părţile.: Căzacii

prencet 1) -tot se apropia de stea Muntenesca” pre furiș, că este locul acela forte
spinos, şi când da puşcile lui Matei Vodă,
toți cădea la pământ. Iar aripa din a stânga
a lui Matei Vodă unde era şi Leşii, sta plecaţi pre cai neclătiţi, deprinşi şi știutori firei Căzăcesci; vedându'i fără tabără, pedestrimea golă singură în câmp, aştepta cu
inima: să se mai apropie Căzacii. Timuş sta
înapoi cu tabăra, despărţind'o în două părţi,
fără de nice o 'socotelă, pină s'au scornit
chiotul între Căzacii cei din frunte, şi
slobodit focul; din care foc ai nemerit

au
un

glonț din sineță pre Matei Vodă, aprâpe
de încheetura genunchiului ; şi. "l-au priceput
îndată un Paic 2), şi ai năvălit la scara lui
Matei Vodă, să nu cumva cadă. "L-ai gonit
pre Paicul acela de lângă sine cu sudalmă 8)
Matei Vodă, şi nearătându-se nimică de rană,
aă îndemnat 6stea sa ca un deplin oștean. Şi

atuncea ai sărit Leşii dirept asupra pedestrimei Căzăcesci, şi îndată au intrat într'inşii
cu săbiile, şi într'un ceas stătură căte-va trupuri
de Căzaci, şi răniţi fârte mulți, că i-au călcat
3) Preneat == cu
3) Sudal/mă = ocară.

încetul, —
.

1) Paic== Slugă domnescă, —
:

—
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călăreţii .pină aprâpe de tabără. Şi după
acâsta a doua indărăptătură a oștilor lui Vasilie Vodă,

ales a Căzacilor,

dejdea şi ochii tuturor,

în cari

era nă-

cădut'aii inimile

tu-

turor jos, cât nime nu avea nădejde de izbândă; ce mâhniţi toţi şi spăimaţi!....
Nebunul

Timuş,

ce să facă

nu

ştia;

fără

să

mer-

de nici o tocmală şi rea orândutlă, striga Cazacii:

«fDiceți.ne

în

aro parte,

ori

gem, ori să ne aruntăm în șanțuri, Bre obiceiud nostru!» Nu era amu nice sfat nice orân-

dueală ; şi tot-odată cu aceste, se scornise din
sus un vifor cu plâie dirept în faţa oştii lui
Vasilie Voda; şi ca acea furtună, cu sunetul
copacilor şi cu plâie răpede, cât se părea că
este anume urgia lui Dumnezeii sosită asupra cestia oști câtă era despre Vasilie Vodă;
şi Matei

Vodă

cu

tunuri adăogca grâsa oştii,

şi semeţi amu oștenii lui. Deci, ântâie aripa oştii

n6stre, a Moldovei, ai purces în risipă. 'Va-

- silie Vodă,

vedend. aieve

risipa oştii sale, stai

mutat de către tabăra la Timuş,
„carele

incă

căznia

cu

tabăra

ce

căzăcescă,
o

rupsese

ântâii ;să o împreune la loc, pe o plăie şi
furtună ca acea. Nici -de un spor nu era; ce
câţi ai «putut a :se incălărare 1) dintre Ca3) dd se încălărare== a se tacălara,

—_
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zaci s'aii încălârat, şi au

plecat şi Timuş

cu

Vasilie Vodă fuga, lasând tâtă tabăra și bieţii
pedestrași în perire,
Perit'ai în acest răsboiii 6meni însemnați

din boierii Moldovei,
din tun, şi Hristodul

Bucium Stolnicul, lovit
Căminarul, şi din slu-

jitori puţini ; din pedestrimea Căzăcâscă câţiva,
din cei ce ai fost în frunte, precum s'ai
scris, din Nemţii lui Vasilie Vodă pre jiume&tate.. Vii mulți şi din oştenii de eră şi
din Căzaci ai cădut pe mâna lui Matei Vodă.
Iară şi din Munteni, nu fără scădere in Gmeni
ai fost, şi mai virtos primejia lui Matei Vodă
cu rana ce i sai prilejit, din care cu adevărat şi brânt au fost; iară cât ar hi mai

putut trăi, rana acea "i-ai scurtat r&mâăşiţa
dilelor; că pină la anul, netămăduit de acea

rană, ai murit; că, să nusă hie fost rănit, abia
cine-va de ar hi putut hălădui din Moldoveni
și Căzaci, unde intrase şi cu ce tommală!
Aşa

sfirşind şi acest r&sboiă Vasilie Vodă

cu Matei Vodă, pre urma şi norocul celoralte r&sbâie ce-ai avut mai ânttiă, ai luat
cu Timuş câmpii pre la Grădişte; trecând
Siretul la Vădeni, au venit în laşi la scaunul stă cu mare mâhniciune tuturor lucrărilor sale,

—

Nime ma gândit
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pentru

pedestrimea

că-

zacâscă să icsă cine-va vii, din câţi rămăsese,

după fuga oştii cei călări. (De mirat hirea
Căzacilor la nevoie!) După ce le-aă fugit tâte

capetele

şi Hatmanul

lor,

ei în

de sine în

loc aii ridicat cap, şi au legati), tabăra şi
"s'aii apărat pină in n6pte; şi apoi n6ptea ai
făcut focuri din carele lor şi din spini. lară
singuriaă purces cu tocmală, fără tabără, numai pedestri, şi ai eşit toţi pină la unul
fără nice o dodeiala, aice în ţeră.
Pentru Stefan Vodă cum au venit al dolle rând cu
oști Muntenesci şi Unguresci asupra lui Vasilie Vodă,

şi s"ad lovit cu oștile la Sirca, și aă
Vodă r&sbolui.

perdut Vasilie

Aice in laşi, Timuş odihnind, după ospețul de la Matei Vodă, dece dile, ai purces
spre ţcra sa; iară Vasilie Vodă s'au aşedat
in scaun,

că la Portă

îi sta

domnia

nestri-

cată. însă nu îndelung cu pace. Ca cerend
Stefan Voda de la Matei Vodă ajutor să
mârgă în Moldova, “i-a dat 400 de Seimeni,
şi din Dărăbanţii sei cine aă vrut din bună
voie, in I€fa lui Stefan

o samă.
1) A

Vodă,

și din Livenţi

Şi aui intrat Stefan Vodă îar in ţtră

degat= aă tocmit.

—

cu acel
şeni, şi
al sei,
Racoți
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ajutor de la Matei Vodă prin Focsai aşedat în Răcăciuni, la un sat
de-odată așteptând şi alt ajutor de la
Kneazul Ardealului.

Cu anevoie se tocmese doi Domni într'o
țeră; așa şi Vasilie Vodă, pină a nuse mai

înglotire și a se întărire partea lui Stefan
Vodă, au ales zoo de oşteni într'ales, Or-

heeni şi Lăpuşneni,

şi “i-ai trimis asupra

lui

Stefan Vodă cu nepotu-seu Stefâniţă Păharnicul, şi din sate boicresci câtă va samă de
Gmeni, care ţinuse calea lui Stefan Vodă la

fuga de la Popricani, şi omorise ţăranii aceia

şi pre Moreanul, Hatmanul lui Stefan Voda.
Straja lui Stefan Vodă era la Bacăă, 400

de 6meni

Câlăraşi şi Seimeni

câţiva; şi amu,

câți-va boieri şi fecioride boieri, adunaţi la Ste-

fan Vodă: Andronic Strdariul, Darie Spătariul,
Antiohie Aga, şi alți boieri de mai 'nainte cu

dinsul, şi cu straja lui Stefan Vodă din boieri
ati fost Mogâlde Păharnicul şi Sturza Vis-

ternicul.

Dacă

au inţăles pentru

Stefâniţă Păharnicul asupra sa
Vasilie

Vodă,

s'ai

dat

la

venirea lui

cu

o ripă,

oștile lui
ce este

aprâpe de sat de Faradni, anume Valea-Sacă,
si s'ai tocmit acolo stol pre un pisc, alăturând lângă sine și Dărăbanţii ce era Mun:

-

va

teni. Şi cum venia

—

întins Orheenii la dinşii,

împedecaţi cu trecătârea ripei aceia, ce
pomenit, nu trecuţi bine toţi, ai

s'aă

sărit călăreţii

lui Stefan Vodă, şi în loc i-aii înfrânt pre Orheeni; au plecat fuga şi Sărdariul lor, Stefăniţă Păharnicul, şi Hăncescii, şi i-au gonit
straja acea a lui Stefan Vodă, pină “i-au trecut

fără

vad

apa

Bistriţei;

au luat spre Roman,
man, şi ai cuprins şi
pre carii Stefan Vodă
iară altora le-ai «tăiat
După acea izbândă,
sai

mutat la Săboani,

pre

alții, carii

"i-au gonit -pină in Ro-pre ţerănimea acea,
"i-ai omorit pre unii
urechile.
straja lui Stefan Voda
mai sus de Roman;

iară Stefan Vodă de la Răcăciuni sai mutat

la Bacâii, adaopânduri-se

din :di în di 6meni

de ţera de sus tâtă, şi din 'joseni mulţi, şi acolo i-ai venit ajutor şi de la Racoți, Kncazul Ar-

dealului, 1000 de 6meni,cu Boroş lanaş.

Vasilie Vodă, vedendu-se îară la cumpănă
grea, şi ţera îndoită cu uriciune spre dinsul, şi I)&mna sa în Suciavă cu tâtă averea, ce-

tatea Hotinului era eşită 'de sub ascultarea lui,

că era închisă, şi tâte se ţinea pre numele
lui Stefan

Vodă; unde

era să mai

năzucscă,

nu avea: : Căzacii infruntați şi ruşinaţi cu
Timuşin ţâra Muntenâscă, şi doi 'neprieteni

—
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mari şi tari pre acele vremi, şi Racoți și
Matei
Vodă!... Se mira ce va face? Iară tot nelă
sându-se, scria slujitori: și aă tras şi pre
Orheeni şi pre Lăpuşneni la sine, şi ai
repedit

şi la Căzaci,

şi-i lăsase şi Timuş,

vr'o

200

de Căzaci, cu Hluh Polcovnicul. Ai făcut
şi el
de
tâtă 6stea

eşit d'ânttii
dacă

au

vr'o

4000

de

Gmeni,

la Movile, pre Bahluii;

lovit şi al doile rând

era cu Grigorie Paharnicul,
Stefan Vodă aă purces spre
şi acolea din câce de tirgul la
pinat cu Stefan Vodă.
Acest răsboiii, cum

ai

fost

straja

şi au

apoi,
lui,

ce

iară straja lui
'Tirgul-Frumos
Sirca, s'a tîm”
şi cum

s'aă
timplat, nice unei părți nefăţărind, că
nimică
nu strică credinţa aşa acelora ce scrii
Leto.
piseţele, ca făţăria, când veghe voia
unuia,

și cobâră

lucrul cu hulă altuia. Noi,

am fi datori cu pomenire lăudată

lui

Stefan

am

avut,

Vodă,

decât

de

măcar

mal mult

la carele multă

milă

lui Vasilie Vodă,de la carele

multă urgie părinții noştri au petrecut
; iară
direptatea socotind, nu pociii scrie într'alt
chip,
Deci din hărnicia Domnilor, departe,
mai
infrunte Vasilie Vodă; că sai aflat
pururea in fruntea oștii sale, învățând
singur,
mutând steagurile şi îndemnând; iară
Ste-

—
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fan Vodă in 6stea sa de faţă n'a fost, ce at
stătut departe de la 6ste înapoi. lară numărul
oştii şi hirea, şi cu acele tot era Vasilie Voda

mai tare: că şi mai buni oşteni, şi mai mulți

călăreţi la Vasilie Vodă, însă toţi
hirea neamului lacomă la înnoituri,
Vodă era 1000 de Unguri călări,
era şi Moldoveni, şi era 5oo de

îndoiţi, şi
La Stefan
pre atâţia
pedestrași

Munteni, şi alte strânsâre. Iară la Vasilie
Vodă era 3000 de Călăreţi, 400 de Căzaci,

200 Seimeni cu Dărăbani. Ce ateve ai fost
voia lui Dumnezeă spre stingerea casei lui!
Tocmise 6stea sa Vasilie Vodă, cuprindend drumul care vine de la Tirgul-Frumos
peste Sirca; insă Boroş lanoş, oblicind că
pre la pod este loc ripos, ai lăsat drumul,
ai luat în sus pre costişe, alăturea cu pirâul. Vasilie Vodă încă ai purces în sus pre
culme în protiva lor şi aă stătut aşteptând
răsboiul. Din stea lui Vasilie Vodâ ai eşit
harţul ; iară Boroş Ianoş din 6stea sa n'a
lăsat, ce s'aă arătat mai îndrâsneţ cu stea

lui

Stefan

Vodă,

de cât

Vasilie

Vodă,

că

aă trecut pirâul; şi lui Vasilie Vodă s'au
cădut, nu harţul, ce cu tâtă stea se mergă
asupra, încet, cu tocmală, alăturea cu pedestrimea. Ce, așteptând Vasile Vodă din loc

—
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neclătit, cei-alți încă

izbănde

în căteva

Moldovenii
De

stătuse;

și -deprinşi cu

rânduri, ei ai sărit ânttii

in frunte şi Ungurii după dinşii,

acea săritură a oștenilor lui Stefan Vodă,

cum s'au şi dat harţul lui Vasilie Vodă înapo
i,
cum este dedina 1) harului, cum au pleca
t şi
steagurile lui Vasilie Voda fuga, fără de
nice

o

nevoie,

carii

incotro

at

stătut

cu

ochii:

oilor nu oștenilor semănătâre &stea! Bieţi
i
- pedestrași n'aă apucat nice focul să slob
âdă
deplin, ce îndată într'o clipală, cum
s'ar dice,

a ochiului, sai înşirat steagurile lui Vasil
ie
Vodă pre Bahlui în jos cu fuga; iară
pe.
destrimea aă luat “peste Bahlueţ la Cărl
igă.

tură ; şi Cazacii,

cu puţină

scăderea sa,

iar

ai 'hăladuit pre la Branişte şi au năzuit
la
Nistru. Iară . Vasilie Vodă, vădind
risipa
oştii scle, au purces și el deodată fârte
.cu
puţini pre lângă sine; apoi sai strâns
pe
dinsul din capitele slujitorilor şi din Hâncesci
unii, şi "l-au luat între sine, apărându'l
cu

mare lauda sa şi veste şi pomenire
cinsteşi.
La vreme ca aceea să stai la nevoia
Domnului, cu .cinsteși vecinică hie-căruia
-este.

Gonit-aă

gonaşii

pre

1) Dedi— na
datina, vbiceial,

Vasilie

Voda

pînă

.
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aprâpe de Prut, și "l-aă tot apărat carii
era pre lângă dinsul, precum s'aii pomenit
şi trupuri aşa multe n'ai câdut; din 6meni

mai însemnați: Nichita Vameşul

şi Isar Clu-

cerul, şi vii aii prins pre George Hatmanul,
fratele

lui Vasilie

Voda,

cădut cu

calul la

pogoriş,
Vasilie Vodâ, după acest răsboiii, ati trecut Nistrul la Raşcov, şi acolo petrecând

căteva
raş

dile,

sai

Cazăcesc,

şi

mutat
de

Iordaki Visternicul sol
cuseru-său. ară Stefan

la Volodijin,
acolo

aă

trimis

un opre

la Hmil Hatmanul,
Voda, lăsând Iașii,

numai ce aii venit pină la pod; şi de acolo,
orânduind

la scaunul Iaşilor

Caimacami,

sin-

gur aă purces cu oştile sale la Suciava, unde

era casa lui Vasilie Vodă, cu tâtă avuţia lui,
închisă în. cetatea Sucievei, cu Toma Vorni-

cul din boieri, având 8o de Seimeni, şi cu
puşcari !) de loc, şi Nemţi 60 lefecii în
cetate.

Stefan

.

Vodă,

dacă

au

sosit la Suciavă,

ai descălecat la un sat aprâpe de Suciava;
"anume Şcheia, în casele lui Tuderaşco Logofeul; iară împrejurul cetăţii s'au îngro1) Pugcarăa astilezi
ut,

=
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pat Seimenii sei cu o samă de Unguri, şi aă
adus şi pușcile, și de la Hotin şi de la Iaşi,

şi

aă

început

a

batere

cetatea ; ce

nw'i strica,
:
Se adâogea ţera de-pretutinderea

de iznâvă

noi;

nimică

la Domn

iară şi Vasilie Vodă,

unde

era nu dormia; ce ori-ce nevoinţă pune omul,

sorocul lui Dumnedei

clătire nime nu'l pote!
Peste

cum

este orânduit, a'l

scurte dile sosi vestea

cum

Timuş

dealului şi la Cazimir, Craiul

Leşesc,

cărora

ca pe 4000

Craiul

cu 9000 de 6meni întră pre la Soroca în
ţeră; şi amu lovise 6menii lui Vasilie Vodă
şi pre Grumezea Căpitanul, carele era în
câmpii Sorocei cu straje, şi ştia Stefan Vodă
că nu s'a lasat cu atăta Vasilie Vodă asupra
lui, Ce ajunsese şi el.la Racoți, Kneazul Ar-

amendurora era urit Vasilie Vodă, pentru legătura cu Căzacii. Decii, de la Racoți îndată
i-aă orânduit pre Petki Istioan cu toţi Săcuii
de

6meni,

iară

Leşesc,

un Polcovnic ce avea la Cameniţă, . anume
Condraţii, cu 1000 de Leşi călări, "i-au trimis porunca acâsta: de ar veni vr'o 6ste căzăcescă asupra Moldovei, să nevoescă cu t6tă

osirdia, adunându-se cu Moldovenii să'i smintescă; care lucru aşa ai şi fost,

—

27—

Dacă ai simţit Stefan Vodă stea căzăcescă apropriată amu către Prut, şi au oblicit
că “Tătari nu sunt, nu spre Roman, ce spre
Cotnari ai purces, ştiind, că sosesce Petki
Istioan cu 6ste Ungurescă. Vrea sa ţie calea

Căzacilor la loc larg undeva pre Jijia;
Cotnari s'a impreunat cu Ungurii, şi au
ces spre Stefanesci, așeptând și pre
Iară mai zăbăvind Leşii, nau îndrăsnit
gurii a:

se

timpina

cu

Căzacii;

şi aşa

şi la
purLeşi.
UnUn-

gurii aă trecut codrul pre la Cocoreni, spre
Suciava; iară Stefan Vodă au r&mas pre
şleahul lor despre Prut, şi a treia-di ai sosit Condraţki cu 1000 de Leşi.
Timuş, cum ai sosit la cetate, de a douadi s'au desfrenat la jacurile 1) Monăstirilor; şi

ântâii asupra Dragumirnei, cu puşci a mers
şi

aă bâtut'o, şi dacă i s'au închinat, tâte od6-

rele şi vesmintele în jac au dat; şi câţi bieţi
neguţitori eraă închişi acolo, şi mulţi din
boieri, ruşinând Căzacii femei și fete; şi nu

ca creștini, ce mai r&ă de cât ca păgâni s'au
purtat la acea Monăstire; şi să hie mai avut
cevași vreme 'limuş, nice o Monăstire n'ar
fi remas neprădată.
1) Jacurile — jafurile.
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Oştile ce venise într'ajutor lui Stefan Vo-

dă, şi Leşesci şi Unguresci, după
adunat la ua loc, aii mers îndată

ce s'ai
Leşii în

frunte; şi dacă au trecut tâte oştile codrul, ai

stătut pre Siret, Îa un sat anume Grigoresci,

şi

aii făcut sfat împreună Stefan Vodă cu Petki
Istioan,: Sărdariul lui Racoți, şi cu Condraţki,
Polcovaicul Craiului Leşesc. Sfatul alegea
din loc câtă osebire este între. om și om.
Antâiă Stefan Vodă ai pofiit pre Condraţki
să primâscă acâstă cinste de către dinşii:
cum

i-ar părea

cu

ce

tocmală,

telă, şi cu ce rând s'ar cădea

şi cu ce soco-

să

mergă cu

toţii asupra acelui neprieten? Să hie tâte pre
sfatul lui, ca unui vestit slujitor şi ştiutor
obiceiului şi hirei acelui feliu de 6ste a Cazacilor. Ai mulţămit Condraţki de acea cinste
cel întimpina de la Stefan Vodă, şi ânttii
aceste cuvinte: ai dis câtre Stefan Voda şi

câtre Petki Istioan,
— ei, carele scriu. aceste,

nvam,. prilejit la acest

tâlmacit

mai. pre urmă:

şi la altele

«Împărații între. împărați, Craii între Crai,

Domnii

între

Domni,

boierii

între

boieri,

slugile între slugi, ai osebire unii de câtre
alţii, cu scaune mai sus; şi slugile între
sine unii decăt alţii cu cinstea se osebesc.
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i Craiul,

stăpânu-mei,

cu

scaunul

seă măcar

“că este mai sus de cât luminatul Kneazul de
Ardeal,

iară

Dumnialui

Petki

Istioan

este

„mai mare de cinste la stăpânul seu; ei la
stăpânul mei sunt mai de jos. Dumisale se
va cădea

să ia cârma

asupra

n6stră, şi noi

„după porunca Dumisale om face.»
Aceste dacă aii spus câtre Stefan Vodă
şi câtre Petki Istioan, ati răspuns Petki Istioan
cum măcar că este Ja stapânu-seui Sărdar, va
şi pohtesce se hie tote pre sfatul lui Condraţki,
ca unuia carele pînă acum atâtea resbâie ai

avut cu Căzacii, şi ştie rândul și hirea lor,
+ Dacă ati înțeles respunsul (cum are hi ştiut

„că nu or face așa amindoi cum va sfătui
el) ai dis:: «De vreme ce mă aleg Măriile
| scle, să se facă pre sfatul şi socotela mea,
'/ pohtesc, dară pre Dumnialor să înțelegă hirea
acelui felii de 6ste, cum este? şi ce sunt
Căzacii? Şi în ce loc sunt, unde sunt acmu?»
«Ostea Căzăcescă, dacă apucă să se îngrâpe, să arunce ' şanţuri prejur sine, nu la
loc, subt cetate, ca acesta, ce hie la ce pi4

râii,

nedobândită

este.

Acmu,

vedem

că

încă şanţuri n'a, nice bine cred de numele
nostru,

că sunt

şi Leşi

ș00S5= Ant. Rom. A. Costin.

aice.

Pină

mâine

de
9

—
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or şi oblici, tot nu or crede. Cap
este, este tiner şi nebun. Trebuesce,

să ne mântuim

cine le
de vom

într'un ceas de acest neprie-

ten, pre lânga voia lui Dumnedei, însă să
făcem aşa:
«Ostea din luc de aice, cât va trece pirâul, îndată să se tocmescă stoluri, să'și

ştie cine-și

bulucul,

va merge,

rândul

care

după

cari

şi'şi va ţine locul. Noi, Leşii vom

ţine fruntea ; după noi, oștile Mariei sele
Knezului din Ardeal ; după oștile Unguresci,
Maria sa Stefan Vodă cu âstea sa; că hie
când, capetele şi mai pe urmă a hire 1) se
cade. Este, cum înțăleg, de aice o dumbravă
de ţine câtva. Deci, pină vom trece dum-

brava, va merge încet 6stea; iară cum om
trece şi or eşi la vedere cu“ oştile, nemică

neoprindu-se să purcedă, rând după rând,
în trepădul cailor cel mare; ca să nu hie
grije de vre o 6ste în câmp să ne stea îna-

inte,

acea

dea, de

grijă

altă

nu

nu

este;

ce cum

stor apuca,

şanţuri să facă. Să facem,

dară,

ne vorve-

ce îndată

de

cu toţii nă-

vală pină n'ai şanţuri; şi la grabă așa de
sirg nice sinețele nu se slobod tâte; iară
1)

4 hire=a

fi.

—

cetatea,

acele

care va da

puţină

pagubă
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cu pusci ori cu sacaluşe,

fac în 6ste,

mişcă şi la un loc nu stă.

slobod glonţurile

nemeresc:

pre delaturi decât omul.

La

Nu

ales care

tâte câte se

mai

larg este

noi este o po-

veste, că cine piere de glonț de tun, tot
era
de fulger să mâră. Mică ţintă este omul
cu
sabia smultă; şi mai lesne'i sineţaşuluia
ne.
meri o vrabie, decât pre un om călare
cu
arme. Graba perde, adevărat, de-multe-ori;

iară de-multe-ori isbândesce. Aice
anume
graba trebuesce ; cu dinsa să ne
mântuin

de acest fel de neprieten; că într'alt
nu om nevoi să'i spargem pînă nu
rese cu şanţuri, nici noi câţi suntem,
ar veni singur Craiul, stăpânul mei,

ria sa Knezul de Ardeal,

nemică

face. La ce zăbavă va veni apoi

nu

chip de
se întinice de
şi MAăle vom

lucrul, să

se socotâscă ; şi noi aice fără care,
fâră
hrană, ţărei aceste va aduce zăbava
nâstră

cu acest neprieten mare scădere.»
Aceste sfătuia Condraţki, carele tâte
priimind şi Stefan Vodă şi Petki Istioan,
s'aă
slobodit sfatul : şi a doua di de n6pte,
cum
aii trecut Siretul în vad 6stea, aşa at purce
s
“de-odată, precum se alesese la sfat
de-cuseră. Iară numai de-odată s'a ţinut
Ungurii

—
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de acea socotelă, pină au trecut dumbrava.
lară cât ai trecut dumbrava, Leşii îndată ai
purces în biciă spre cetate, pre la loşcani;
iară Ungurii, cât ai eşit din dumbravă la
vedere,

şi aă

zărit

cu fruntea Leşilor,

harţul Cazacilor

timpinat

că avea Timuş

cu

sine

şi 300 de Tătari, in loc aă stâtut Petki Iştioan şi Stefan Vodă. Leşii, cum s'a timpinat cu Tătarii şi cu Căzacii călări, îndată "i
aii

impins,

şi aă stătut în tocmală pre culme,

asupra taberei Căzăcesci, aşteptând pre 6stea
Ungurescă şi pre Stefan Vodă cu 6ste de
țeră, tot-deauna trimiţend, rânduri după rânduri, să vie mai curând; ce nu avea cui dice.
Ati aşteptat Condraţki doua cesuri aprâpe,
să vie Ungurii. Ce dacă aă vedut că nu folosesce, aii suduit în gura mare pre Petki
Iştioan,

Serdarul

lui

Racoți,

şi

pre

Stefan

Vodă, şi au învăţat să dică trâmbiţa de r&sboii. Se rupsese din catane din 6stea lui

Petki Iştioan

200 de

cătane fârte de

trebă

Gmeni, şi din Moldoveni pre acea stmă, şi
a purces asupra Câzacilor dirept sub cetate,
„Căzacii, cum ai simţit pe Leşi că sunt,

cum

ai început a săpare !) şanţuri împreju-

1) A săpare =a

săpa.

—
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taberei

scle;
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unii

se

apăra

de

Leşi,

Ce, dacă au vădut că nu vin

cele-

alţii săpai bărbătesce de arunca pămînt
pre căruţe; şi într'o mică de câs !) aii ridicat
şanţ, de-odată mic, cât era amu piedică
cailor,
Leşii cu năvala de'nttii ai mers pînă în

tabără.

alte oști, s'ai dat inapoi cu steagurile pre
după casele Tatăraşilor, şi pre după biserica

de acolea,

şi

prin

nisce pomeţi

ce

era, şi

sa, şi ai

descă-

ai stătut pină în-descră ; şi de acolea apoi
Saă mutat în prejma cetăţii, despre Ipotesci,
peste un dâmb, aprâpe de cetate cât covirşiau glonţurile din cetate, Ai venit în-de-seră

şi

Petki

lecat
Vodă
Leşi.
parte,
laudă

Iştioan

cu

6stea

pre dâmbul, despre loşcani; iară Stefan
ai venit şi au descălecat aprâpe de
Şi aceste tâte nu scrii lăudând vre o
ce tocma cum aii fost, nu să fac
oştii Leşesci, am pre mulţi de ţâră

marturi.

Peste nâpte au fâcut Căzacii şanţuri, şi
'şi-au întărit tabăra, cât nu era a gândi să'i
mai dobândâscă, Şi așa s'au plinit tâte cu1) Intro mică de ctas =tate'o clipă,

—
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vintele lui Condraţki, grăite' mai "nainte;
nice mai navălia nime la tabăra lor, ce um-

bla numai

cu

harţuri, şi din Tătari

slugile lui Timuş

şi din

eşia din afară. Insă, Tăta-

rii ai stătut pîna a treia-di; şi fiind peste
hirea lor a fire 1!) închişi, s'aii cerşut 2 Mârzacul carele era cu dinşii să hie cu voie lui

Timuș,

să "i slobâdă

pînă

nu 'şi pierd caii.

Ce, trăgându-se Mârzacul să mârgă, iară Ti.
muş de mânie dobitocâscă au tăiat capul
Mârzacului ; iară Tatarii tot într'acea nâpte
ati plecat din tabără, şi ati luat dânttii în
sus pre la Cernăuţi, apoi pre la Hotin spre
Movilă; acolo la ţinutul Hotinului le-ai eşit
Părcălabul Jora, de Hotin, să le ţie calea cu
o stmă de 6meni. Ci s'au supus Tătarii într'o vale, şi s'a întors cu toţii asupra Părcălabului ; şi 'ndată au plecat fuga Părcălabul cu Gmenii săi gonindu-i Tătarii câtva loc;
ai pierit câţi-va de ai noştri la acel r&sboiă,
fără ispravă.
S'ai pomenit de sosirea, lui Timuş la Suciava ; cum ai sosit, el singur au şi mers
la monăstirea Dragomirna; iară alte cete
pre la tâte monăstirile aii purces în jac. Ce
?) A freza

scăpa.— 2) S'aiă cerput
s= s'aă cerut.

—
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Timuș ai apucat cu o di mai "nainte de au
întrat în tabără; iară celor-alte cete de sirg
le-au platit Dumnedei plata pentru jacurile

caselor scle: că aă mers 6stea lui Stefan
Vodă de le aă eşit inainte de le ai ţinut
calea,

şi s'au

topit

câte-va

cete

cu

totul.

Stefan Vodă, după ce s'au aşedat cu oştile împrejurul cetâţei și taberei Căzăcesci

aă pus puscile î) câte avea,

şi bătea în ta-

„băra Căzăcescă, cu puţină stricăciune Căzacilor, că'şi făcuse ei găuri în pămint;

apoi,

şi pentru spaima şi cetăţii, aii mutat puscile
"în tirg, şi din tirg aă bătut şi alăture cu ce
ratea şi în tabără. Eșia dânteiu Căzacii şi

călări cu harţuri, însă puţine dile ; şi, după

obiceiul seu, într'o di at dat năvală în tirg

la pusci, şi venise aprâpe de pusci, cât una
ce era mai apr6pe o apucase. Ce şi atunci
îndărăptându'i?) Leşii, s'au întors Căzacii în
tabăra lor, şi de atunci numai ce ţinea şanţurile scle, şi fura hrană de cai şi apă despre apa Sucievei, din vale, pină ce-ai mutat Condraţki şi dintr'acole 4 steguri de Leşi,
şi i-ai închis și dintr'acolea cu acea strajă;
1) Pup == tunuri. pingendut.

2) Indărăptându-I= dăndu-l înapol, res”

—
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apoi ai mutat şi Ungurii o semă de Gmen
i,
şi aşa au r&mas Căzacii închişi şi strînşi
din
tâte părţile.
Când se lucra aceste la Suciava Cazimir,

Craiul

Leşesc,

asupra

Căzacilor;

cu 40,000 de 6meni,
de

care

coboritul

coboria
Craiului

ştiind Stefan Vodă, aă trimis la craiul cerâ
nd
ajutor din 6stea sa, să îi pâtă sparge
pre
Căzaci de sub cetate; şi tot într'acea dată
şi la Racoți, Knezul Ardealului; de la amindoi,
fâră zăbavă i-au venit ajutor; că pre Craiu
l
timpinându'l solia la Halici, pe Nistru, îndat
ă
aă pornit pre Dinof Polcovnicul cu 600
de

Nemţi,

cu 4 puşci, şi o pivă;

iară de la Ra-

coţi singur Hatmanul lui, Kemini lanăş,
au
coborit cu vr'o 6ooo de 6meni. Insă ântei
ă
de la Craiul Leşesc sosind Nemţii. s'au
pus
în deal dirept asupra cetăţei, preste drum
ul
care vine din tirg pe sub cetate; şi 'aă'
tocmit puşcile şi 'pioa dirept deasupra taber
ei,
şii batea fârte tare, cât şi prin găuri îi
nemeria den puşcile şi pioa; şi acele puşci apoi

curend

aii scurtat şi dilele lui Timuş, cu di-

rept județul lui Dumnedeti pentru prada
care
facu bisericilor.
După aceea, Kemini lanăşi dacă ai sosit
cu 6stea Ungurescă, ai trecut spre locul und
e

—
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stătuse şi

Petki Istioan aşedând tâtă tabăra

zăcesci,.
Cazacii,

amu

Ungurescă încă mai aprâpe de șanțurile
Cafiind

in mare

i
Strinsâre

de

hrană, închişi din tâte părţile, pieile de
pre
cai morţi lua și le fierbea, şi opincele
şi
rădăcine mânca, obosiţi de străji tot-d
'auna
şi străbătuţi din puşci, Timuş, rănit de
glonţ

de tun,

cum dormia

sub

cortul

set

măcar

că era în pămint întins, "Lai nimerit într'
un
picior glonţul, după care lovitură pină
a treia
di ait stâtut mort, Ridicase Hatman pre
unul

anume Fedorovici, după mârtea
lui Timuș,
ce aveaii nice o putere amu Căzac
ii, numai

cra de perire spâimaţi ; şi într'o nâpt
e făcându-se spaimă în tabăra lor, aă
dat toţi
ca oile, de la şanţuri la podul cetăţii,
şi acolo
împigend cei de pre urmă pre cei dena
inte,
ai cădut de pre pod în şanţuri, fărămind
u-se,
alţii pe intuneric sărind de bună voie
În şanţ;
şi ai pierit mulți din Căzaci într'acea
n6pte
de spaima acea ; și să hie sciut la
cel dinafară spaima ce se făcuse la Cazaci,
luată
era tabăra atunce.
-. Facuse o nâvală Nemţii Craiului
Leşese
asupra şanțului Căzăcesc, cu trei
dile mai
nainte de ce se rănise Timuş, Pre
amedă-gi
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era, când Dinot,

Polcovnicul

de Nemţi,

cotind fără grije pre Cazaci, ai
la Leşi şi la Unguri, la vremea
doba lui să dea din tre părţile
când el cu 6menii sei la şanţuri

so.

dat ştire şi
ce vor audi
năvală, f4năvală. Şi

aşa ai fost: că ai mers Nenţii, și cu năvală d'ânteii luase de la Căzaci o bucată
bună de şanţ; iară nesărind Ungurii şi
ai

noştri de pe alte locuri să facă Cazacilor
spaimă,' s'au pornit tâtă Căzăcimea cu singur
Timuș, la locul unde cuprinsese Nemţii, şi
nu din sineţe, ce apucând drugi, hlâbe!), cu
sinețe de ţiişi ai împins pre Nemţi de la
şanţuri; şi sărind după dinşii asupra unei
ripi, cum se suia drumul de la tirg pre sub
cetate, au pierit Nemţi la acea ripă câţi-va,
cât zăcea ticsite trupurile de Nemţi dintr'acea
năvală la ripă. |
N
za
Craiul

Leşesc

sosise

la Cameniţă,

impro-

tiva căruia şi Hmil Hatmanul, adunat cu Ha-

nul,

purcesese;

Craiului

însă,

la Cameniţă,

neştiind încă de sosirea

Hanul . să alegă o sâmă

aă

pohtit

de 6ste

Hmil pre
Tătărescă,

să râpedă cu Vasilie Vodă sa îi scâţă pre
Dâmna lui, şi averea, şi pre feciorul lui de
"nchis6re. Asi dat Hanul pre sema lui Şerim———_
1) Hlâde = blube,

—
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Bei pre Vasilie Vodă, şi "l-ai: pornit pre la
Soroca. Ce într'acele dile ne mai putând a
mai trăire!) Căzacii de sub cetate, flamândiţi

şi

străbătuți,

ai

legat

tocmală

cu

Stefan

Vodă şi Kemini lanăş, că Condraţki purcesese bolnav la Cameniţă, din care bâlă îi
s'a prilejit mârtea ; şi au dat cetatea Căzacii pre sema lui Stefan

Vodă

cu

Dâmna

și

de

ai

t6tă averea lui Vasilie Vodă; şi ei, pre câţi
remăsese, aii purces cu tabâră puţină, cineşi

cumpărase

nostri şi
s'ai tras
jos spre
fan Vodă
r&sboiul

cai

de

la

Unguri,

la

de la Leşi; de sub cetate dindată
pren tirg, apoi pre apa Sucevei în
Siret, cu Gmeni de zălog de la Stesă mârgă cu pace. Şi aşa s'ati sfîrşit
Cazacilor de sub cetatea Sucievei,

Domnia lul Ştefan Vodă Gheorghe, când s'ati aşegat
"al doile rând la domnie,

In mică cumpână stai lucrurile omenesci
şi risipele a mari case și domnii; şi bine au
dis un dascăl că lucrurile resbâielor în clipala ochiului stai. Amu Vasilie Vodă era
DA

trăirea

uii,

—
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sosit cu Grdele Tătăresci la
Prut, la Stefă.
nesci, când la timpinat ves
tea cum amu
cetatea Sucievei ai căzut pre
scma lui Stefan Vodă; şi cum ati pierit şi
Timuș, şi Cazacii, câţi au remas puţini,
şi în jumătate

morți şi hămnisiţi 1); şi oblicise
şi Şerim Beii,

ce era cu Vasilie Vodă.

Ai stătut o di pre
sfat ce ar face cu un lucru
ca acesta? Știind
că
acolo

sub

Suciava

era oşti câte

va, şi Le.
şesci şi Unguresci. Au ales,
cu sfatul Mâr.
zacilor, o semaă de “Tatari să
lovâscă d'a di.
reptul la Roman; iară altă
drâmbă5) să
lovescă dirept sub cetate ; că
umbla Vasilie
Vodă cu lacrimi, cădând la pici
drele lui Şe.rim Bei, şi cu multe daruri.
Ce când sta
lucrurile gata, şi sfatul numai
să purcâdă în
ceambuluri Tatarii, sosesc
de la Hanul olăcari la Şerim Bei, ori unde
'l-ar ajunge într'acel loc să lase tâte, măcar
de ar hi şi
asupra vre-unei trebi, și îndată
să purcedă
Îndărâpt,

dându'i Ştire că iată că a
treia
are resboiu cu Craiul Leş
esc.

di

„.: Dacă aă înţeles ' Şerim Bei
porunca Hanului
de întors, şi cum era de apr
âpe Hanul de
Craiul Leşesc; ati lăsat treba lui
Vasilie Vodă,
1) Jfămnisifl= hămnisiţi, ligni
ţi de fme,— ) Drâmadă
= că,

—
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şi s'au întors într'aceaşi di cu oşti
le spre Hanul.
lară Ştefan Vodă, luând pre dâm
na lui Vasilie Vod

ă cu tâtă averea şi cu feci
orul lui
Vodă, Ştefâniţă Vodă, au purc
es de
la Suciava spre Roman, în mar
Vasilie

e
tari, de care amu scia din stră grije de Tă.
jile sele că ai
ajun

s Şerim-Beiu cu Vasilie Vodă la
Prut. lară
luând veste de întorsul Srdelo
r Tătăresci, singur s'a

aşedat la Roman în Episco
dâmna lui Vasilie Voda şi cu Ștef pie; iară
ăniță Vodă
o ai trimis la un sat al sei cu
„Ta Buciulese, pe Bistriţă. Kemini pază, anume
lanăș, din
* conacul d'antâiă de la Suciavă,
pe Moldova,
de la Răc
iuleni,

au

ales

800

de

cat

ane, şi
Stefan Vodă 300 de Moldoveni
i, şi îi au trimis
înt

r'ajutor la Camenița Craiului Leşesc
, şi după
ce aii pornit acest ajutor, Kem
ini Ianş cu
Stefan Vodă, în loc de mulţăm
ită Craiului
| pentru ajutorul lui carele trimises
e şi el asupra
Căzacilor, iară cu cele-alte
oști, at trecut în
ţera sa la Ardeal cu isbândă, la
stâpânu-seă la
Racoți; iară Stefan Voda
S'ai aşedat la Roman, precum s'a pomenit.
Aice pre scurt ni se cade a
pomenire !)
de Condraţki Leahul, Polcovnicul
Craiului Le.
1) A pomenire== a pomeni
,

—
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şesc, 'carele s'aii pomenit că aă fost venit întrajutor lui Stefan Vodă asupra lui Timuş;

că

măcar

că aii

fost

om

străin,

cade-se

să

nu se tacă hărnicia lui şi hirea deplin ce avea:
om ales la lucrurile r&sbâielor! Că cine se
va îndemna la bunătăţi, de nu se vor lauda

Gmenii

harnici în lume, din cari era ales acest

om, Tăcut, îţi părea că nu scie nimică. Iară

unde trebuia să sfătuâscă izvor, şi tâte cu
mare inimă; şi pre cale treaz, neînspâimat la

r&sbâie; cap oștenilor deplin, singur unde
trebuia în frunte, cu plină tocmală inveţător;

de-multe-ori cu o mie de 6meni ce avea sub
mâna sa, pre trei mii de Tătari au bătut, şi

pre Căzaci cu miile, ori unde'i şi tîmpina îi
înfrângea.
Nu s'au pomenit pentru semnele ceriului
carele sai prilejit mai înainte de tâte r&utăţi

şi crăiei Leșesci și ţerei nâstre, şi casei. acestei
domniei lui Vasilie Vodă la rândul: sei, că

era'să se pomenâscă
Vodă

pentru

cometa,

la domnia” lui. Vasilie
adecă

stea

cu

câdă,

care s'au prilejit cu câţiva ani mai 'nainte
de acesta aşa de grea primenclă a acestei
domnii, şi întunecarea sârelui în anul acela
în care s'aii ridicat Hmil Hatmanul cu Căzacii asupra Leşilor, fârte grâznică intunecare,

—
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În postul mare, înaintea Pascelor în
anul 1648,

într'o Vineri; şi tot într'acelaş
an lăcustele,
neaudite vecurilor ; care tâte semn
ele, în loc i)

bătrinii şi astronomii în ţra Leşc
scă, a mari
reutâţi că sunt acestor ţeri, meni
a,
ME

vei

ierta,

iubite

cetitorule, că nu'ţi-am

scris aceste semne la locul seti 2); cred
e neputinţei omenesci; crede valurilor şi
cumplitelor

vremi;

întrebă

pre

ce

vreme

şi cât am scris? Aş A lipit aceste

randul seu;

ce, amu

vodul î) cel curat;

am

scris

semne la

era trecut rândul

la iz-

şi scriitorii carii izvodesc,

puţini se află, iară tipari nu e, Deci
, aice

de aceste semne îţi dai ştire, şi ales
povestea
lăcustelor, cari cu ochii cum veni
a am privit.
Cu un an mai 'nainte de ce S'aă
ridicat

Hmil, Hătmanul Căzăcesc, asupra
Leşilor,
aprâpe de secere, eram pre atunci la
şcâlă

în Bar, în Podolia; pre cale fiind
, de la sat
spre oraş numai ce văduiă despre
amedădi

un nor cum se ridică. de o parte de
cer, un
Dor sai o negură; ne-am gândit că
vine o
furtună cu plâie de o-dată, pînă ne-a
m timpina
t

cu

norul

acela

de

6ste stol. În loc ni s'aă

lăcuste,

luat

cum

sârele

vine o

de de-

1) În bbc== pe loc, îndată, — 3) Seiă =
lor, — 3) Jodul =copia.
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simea muscelor cele ce sbura mai sus: ca
de trei sai patru sulițe nu era mai sus; iară
carele era mai jos de un stat de om, şi mai

jos

sbura

asupra

de

omului

la

pămint.

sosind

sus, iară multe

trecea

sială

de

de sunet,

Urlet,

se ridica

ceva;

intunecare,

re-ce

mai

alăture cu omul, fară
se ridica

în sus de

la om o bucată mare de acea poeadă, şi aşa
mergea pre d'asupra pămintului ca de doi
coţi pînă în trei sulițe în sus, tot într'o desime, şi întrun chip. Un stol ţinea un ceas
bun, şi dacă trecea acela stol, ca un ceas şi
jumătate sosia altul; şi aşa, stol după stol
cât ţinea de la prând pînă îndiscra. Unde
cădea la mas, ca albinele de gr6se zăcea;
nice cădea stol preste stol, ce trecea stol

de stol, şi nu se pornia pină nu se incaldia

bine sârele spre prând; şi călătoria pină în
de-scră, şi pină la cădere de mas cădea şi
la popasuri. Insă, unde mânea, rămânea numai pămintul negru, îrhpuţ
niceit;
frunze, nice
paie, ori de iarbă. ori de semănatură, nu r&
mânea; şi se cunoscea şi unde poposia, că
era. locul nu aşa negru.la popos 1) ca la masul
acea mânie a lui Dumnedeu. Câte-va dile
ai fost acea urgie; din părţile din jos mergea

Popas.
5Pepa= r

—
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în sus. Şi tot atunce ad fost
şi aice în ţără
şi dupa acest an şi la
al doile, însă
mai puţine. Şi apoi, în dilele
lui Stefan Vodă,
ai fost locuste, însă pre
une-lo
acea desime ca în acel an, de curi, şi nu ca
care s'au Scris;
iarna se găsi în Pămint
îngropate pe multe
locuri.
Ne întârcem acum îar la
povestea de unde
am părăsit; şi fiind aceste
tâte tot pre acea
vreme cu lucruri Străine,
ales cu lucrurile crăiei Leşesci, şi împreunate,
cum aj înțeles la
resbdiele Sucievei,
locuste;

ce s'au lucrat între

nu

ni se cade

Craiul

Leşesc,

să

trecem

Cazimir,

şi între Hanul Crimului,
şi
cesc, Hmil, atingându-se tste Hatmanul Cază.
aceste şi de eră.
Sta Craiul Leşesc cu
oştile scle sub Came.
niță; şi dacă i-ai venit
şi
ajutor de care s'au scris, de la Unguri acel
lua
cedă la Camenița împrotiva se sfat să purHanului şi lui
Hmil, unde se va timpin
a să le dea resboiă,
Ce luând veste din limbi
că ai tras tote 6&rdele Hanului câtre sine
, şi pre Şerim-Bei,
carele il desparțise Şi îl
trimisese în Moldova
să nu flămândescă
undeva în jos 6stea,
ai
socotit să se lip&sca de Mol
dova, pentru hrana
oştii, la Nistru, şi acolo
să aştepte pre Ta.
tari şi pre Căzaci, Şi aşa
ai fâcut; S'aii mutat
10,656.
ut. Rom. A. Costin.

-

10
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de sub Camenţă, şi 'şi-aii pus tabăra la Zvancea; şi îndată au făcut pod mereă 1) pre coşuri peste Nistru, peste carele trecea stea
Leşâscă pînă peste Prut la pâne ?) şi la finuri; strica şi prisăcile 6menilor. Şi era la
Hotin pâne in stoguri cu mare bişug într'acela an; iară mulţi din Leşi at plătit şi cu
capetele hrana acea,'de 6menii de ţeră, durându-i “inima pentru munca sa.
Hanul cu Hmil, dacă ai vădut căi trag
Leşii la loc tare să le hie a dare5) râsboiu
numai din frunte, s'au siit a mergere 4) asupra Leşilor, aducându-și aminte de r&sboiul
de la Berestecica. Ce Hmil s'aă suit în sus,
şi ai stătut cu tabăra la Husatin; iară Hanul
aii cuprins câmpii Cameniţei în sus cu ordele
scle; însă, nu avea cum să-i flămândescă pre
Leşi, ca-i hrânia Moldova. A merge iarâşi
"asupra lor la strimtâre, nu vrea; nice Leşii
la larg de tot nu vrea să iasă. Ceiară Hanul aă trimis pre Sefer. Gazi apă, Vezirul
seii, şi Craiul pre canțeleriul sei sub cetatea
Cameniţei, şi acolo s'ai legat pace, şi s'au
întors oștile cinesi la locurile sele, Şi de a) Pod mere

dare == a da, —

a pod stătător, — î) Pdne== cereale, —

î) A mergere sa a merge.

1) A

—
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tunce Hmil ai început a stricare 1) legătura

ce avea cu Tătarii, și se cerca la Mos,
Vasilie Vodă, vădându-se în țâra Căza-

câscă cădut de domnie, despărţit de Dâmna
sa şi de cuconi 2), şi de avere (caută la ce aduce
r6ta lumei mari case! că ce pâte hi mai grei
de cât aceste? Dic că nici mârteal) şi nicio
nădejde nu i-ai mai r&mas în prieteşugul Ca.
zacilor, singur s'aă tras cu Hanul la Crim
să mergă şi acolo şedend pre obrocul 5) de
la Hanul, în cetatea Giozlaului câte-va luni,
apoi de acolo, cu porunca împărăției, "lau
trimis Hanul în Țarigrad,
Iară Sfefan Vodă, cu aşezată domnie la

Roman,

tot acolo au şedut pină i-ai venit şi

steagul de domnie de la Impărăţie, cu care

trebă trimisese boieri pre Stamatie Postel.
nicul încă din Suciava. Ai venit şi un Agă
mare cu caftan de domnie şi cu steagul de
la Imperăţie, în Roman. (Caută aici la ce
vole ai fost domniile țărei pină nu de mult,
şi la ce sunt acmu!)
|
La Roman petrecând. Stefan Vodă, ” cerca

în. tâte părţile şi acmu

a lui

Vasilie

Vodă

1) A stricare == a strica, —
perticul,

unele, apoi altele de

tupilate;

ori

odâre,

ori

?) Cuconi== copil, — 2) Oirocul ==
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bani; din qi în di se vădia unele laun loc,
altele la alt loc. S'aă oblicit şi la sluga lui încă
din boieria lui, anume Gătoce, un surguciu 1) de
a lui Vasilie Vodă la dinsul, de cât-va preţ, trimiţendu-l pre dinsul la tâte câte se luai din
casa lui Vasile Vodă: pentru credinţă, şi spre
sama lui era odârele câte se lua. Mult ai
stătut in gând Stefan Vodă, cu ce gând ai
facut acel furtişag acea slugă a lui? Nu sciii
ce i-au părut pre dinsul, şi dintr'alte semne

de mai nainte, şi din fapta acesta cu surgu„ciul; i-aă tăiat capul în Roman, dicend că:

«de ar hi oprit un lucru ce i s'ar hi cuvenit
lui, "aşfi iertat ei; el aă furat un lucru ce
se cuvine unui Domn».
A privire?) era aieve şi pedepsa şi stingerea casei lui Vasilie Vodă, şi pâte osânda
pre Gmenii de casa lui, ales nepoții lui Vasilie Vodă, pentru multe dâră câte aă făcut
şi ei în vremile scle sile şi scârnăvii. Şi ânt&iii pre Stefâniţă Păharnicul, feciorul lui Gheorghe Hatmanul, încă la Suciavă i-ati tăiat
capul ; apoi pre Alecsandru Păharnicul, şi pre

Ianachi comisul,

feciorii lui Gavril

Hatmanul,

nepoţii lui Vasilie Vodă, cu mari munci i-ai
omorit în Buciulesci.
1) Surguciu = penaj impodobit cu pietre
virem a privi,

scumpe. —

î)4 pri.

|

—
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După ce ai luat steag şi caftan de domnie
Stefan Vodă in Roman, şi cu acelaş Agă
carele i-ar adus steag ai pornit birul şi plo-

cânele Impăratesci. Au venit în laşi în scaun,
şi s'au aşedat cu întemeictă de atunci dom-

nie, fără

grijă;

copil încă,

că împerăţia 1) era tînără,

Vezirii

erai

bucuroşi

crurile cu pace de tâte părțile.

Ştefan

Vodă

fără

de grijă;

să

hie lu-

Ce

domnia

numai

o

s&mă

de Lăpuşneni, ales Hâncescii, nu era de-odată

aşedaţi, şi fugise Mihalcea Hâncul la Turci.
Ce ajungând Stefan Vodă cu bani la Paşa
de Silistra, "l-ai prins Paşa şi “l-ai trimis în
pbedi la Stefan Vodă; şi "l-ai iertat, şi "l-ai
pus Armaş al doile.
Preste scurtă vreme

iei lui Stefan Vodă,

cle şi Matei Vodă,

după

aşezarea

dom:

'şi-a sfirşit dilele vieţei
Domnul Muntenesc,

om

ericit peste tâte domniile acei ţări, nemân.
iru, blând, dirept om de ţeră, harnic la r&s-

6ie,

aşa neînfrânt şi neînspăimat,

cât

poţi

&l asemeni cu mari oșteni a lume.
„După mârtea lui ai ales țera Muntenescă
re Constantin Vodă, feciorul lui Şerban. Şi
năcar că era fecior de Domn, sciut şi lui
1) Împlrăția == Sutanul.

—
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Matei Vodă şi altor Domni mai-nainte, tot
au. fost ferit, numai la nas puţinel lucru era
insemnat,
Incă nu eşise deplin sufletul din Matei Vodă,

când Siimenii şi Dărăbanţii (carii la acea semeţie se suise din isbânde cu Matei Vodă,
cât nice domnia, nice pre boieri întru nimică
nu-i băga în sâmă, precum sai arătat apoi
şi aievea fapta lor), aă ridicat pre Constantin
Vodă Domn şi au dat cu puşeile şi cu sineţele de veselie. Şi acea domnie a lui Constantin Vodă au dat dile Tomii Vornicului
și lui lorgachi Visternicul. Toma Vornicul
căduse pre mâna lui Stefan Vodă la cetatea
Sucievei, iară Iordachi Visternicu at venit singur ca un miel spre junghiare din ţera Căzăcescă, că fusese cu Vasilie Vodă scăpat acolo.
Era numai de perire amândoi fraţii în Buciulesci, la închis6re amendoi, şi porunci mergeaui una după alta să'i omâre. lară cum aă
audit

Stefan

Vodă

la Domnia 'Țerei Muntenesci în loc 1)

Vodă

că

au stătut Constantin

at răpedit să nu-i omâre, că fratele lor, Cons-

tantin, Postelnicu mare în țera Muntendscă era
cumnat. lui Constantin Vodă. Şi aşa ai hălă1) În dee = pe loc, îndată,

i

—
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! duit î) Toma Vornicul şi cu frate sei: Iordachi

i Visternicul atunce de primejdia morţii. Singur
Dumnedeă peste nădejdea omenescă feresce
pre cei direpţi de primejdie; că ce 6meni aii
aceşti doi aice în ţâra acesta, ales Iordachi
Visternicul, fără scris6rea mea cred că va

trăi numele lor în veci într'acestă ţeră de pomenirea omenilor din om în om.
Constantin Vodă, Domnul Muntenesc,

cu

Ştefan Vodă acmu nu era în viaţa acee cum
era Matei Vodă ; însă, era bucuroşi amândoi de
aşedarea sa, ca nisce domnii nouă. Aici în.
țeră

la noi

sau

aşedat

pace;

numai

pre la.

margine umbla oşti Căzăcesci şi 'Tătăresci,
dodeindu-se cu Leşii: însă acmu mai slabe

răsbâie de cât cele de'nttiui; şi curtnd după
aceea

s'au

lăsat

Căzacii

de

“ătari, şi s'au

legat cu Împărăţia Moscului. Şi era aice în
ţeră acmu mai grei de dări, pentru mulţimea
lefeciilor ce ţinea Stefan Vodă, pre pilda?) lui
Matci

Vodă,

din

carii

nu

fu

mult

şi

facură

o zarvă aice în laşi mare între sine slujitorii.
Ira Siimeni de toți, cu cei din ţera Muntenescă şi cu cei de loc de aice, carii fusese
în slujbă şi la Vasilie Vodă, 1000; şi Nemţi,

cu L.onceski Polcovnicul, 400; şi Leşi câlăreţi 200, cu Voicekovski Căpitanul de Le3)

dă hdbdduit = aă scăpat. —

1) Prepilda
= după exemplul,

—
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fecii; şi Moldovenii cu Leşi amestecați 300,
cu Ruşut Căpitanul; şi Lefecii de ţeră, cu

Grumazea Căpitanul, 400. Atâta sâmă de slu-.
jitori ţiind Stefan Vodă, nice de la unii zarva

n'aii început, numai

şi capetele

de la Muntenii

Siimeni

lor; şi luase în vorâvă cu sine şi

pre Siimenii cesti de loc asupra Nemsilor,
Nemţii era pre jumătate aice în laşi, iară
200 de Nemţi, cu Polcovnicul lor, îi ţinea
Ştefan Vodă la Suciava. In postul mare era,
când Siimenii, din nebunia căpitanilor săi, şi
din semeţia ce se umpluse încă din ț&ra Munte-

nescă,

'şi-ai dat cuvânt,

în

de sine D,

şi aă

purces bulucuri pre tirg; și pre câți Nemţi
au aflat la uliţe "i-ai omorit, Făcutu-s'aă îndată spaima şi zarvă în tirg. Nemţii, unii răiţi, scăpaţi la curte, Căpitanul lor abia hălăduit de la gazdă, câţi aă putut strânge din
Gmenii sei, şi cu aceia ce cra la paza "curţii
într'acea di, ai apucat în curte cerdacul cel

de pura

şi s'aă orânduit de apărare acolea.

Au stătut în mare zarvă şi spaimă t6tă Curtea;
şi singur Stefan Vodă la mare spaimă; altor
slujitori caii mai mulți pre la odâi2). Un noroc
au fost, că bulucbaşii şi Câpitanii Siimenilor
1) dn de sine = tntre X, %) Oda= grajduri.

—
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s'aă

înşelat

Stefan-Vodă. chiemându'i cu
ai venit înaintea lui Stefan
se bulucia 1) atunci toţi la
curţii, îndată ai înveţat de

şi

ai venit la

blândeţe. Ce cum
Vodă, şi Siimenii
un loc în prejma
le-au tăiat cape-

tele şi Căpitanului şi a trei bulucbaşi; şi acesta

ai

fost

cum

potolitul

zarvei

Siimenilor

ati înţeles că le-a perit

acelora.

capetele,

ai şi

purces spre fugă. Acoperise iazul desimea;
apoi ai luat spre Socola, în şes la ceair?); la

pirâul ce vine pre acolea stătuse, şi eşise
Gstea asupra lor, ttă curtea, şi slujitorii, şi

Nemţii, peste porunca lui Stefan Vodă acmu
cu steaguri, cu dobe, cât ce putea venia să'i
ajungă, să-şi rescumpere 5) sângele lor, ce le
facuse lor Siimenii. Ce ati trimis poruncă tare
Stefan Vodă pre la Căpitani, cine ar cuteza
a

facere vre-un

râsboii,

cu

capul

va

plati;

2) Ceair, = livegt.—

3) Res-

numai să se respundă Siimenilor celor Muntenesci să-și mergă la ţcra lor, iară cei de loc
să r&mâie iertaţi de acea faptă. Deci, ai purces
Muntenii spre codru, cam cu fuga, şi de cești
de loc o samă; iară o samă ce ati remas,
“i-au iertat Stefan Vodă.
1) Se tuluclaii== se aduna. —
cumpere== resbune.

—
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Nu era o nemică zarva acesta de aice
împrotiva faptei care s'au făcut curend, apoi,

după

acâsta de

Siimeni

aice,

în ţâra

Muntencscă,

de

şi Dărăbanţi; faptă care abia de se

va afla în vr'o eră ca acea,

S'au ridicat Siimenii cu Dărăbanţii, şi toţi
peste cra lor, şi ai abătut la casele boie-

resci, cu arme,

fărămânduii

înaintea

ochilor

jupâneselor lor şi. a cuconilor lor, făcând ris
pre multe locuri de jupânesele lor, jăcuind
casele şi averea; şi nu numai în Bucuresci,
ci şi la ţcră la multe case. Perit'aă mulţi boieri şi neguţitori jăcuiţi de dânşii. Ce Dum-

nedcă a'aă rabdat acea faptă îndelung;ce la
ce certare ai sosit şi ei, ceti-vei la rândul seă.
De semeţia acea a acelor slujitori, şi faptă

aşa scarnavă

şi de abia audită într'alte ţări,

pre

Racoți,

sub mare grije, şi ca intro robie fiind Cons.
tantin Vodă la slujitorii sei, nu ce poruncia
el, ci cum vrea ei a facere 1) făcea. Ai ajuns
taină

la

Knezul

de

Ardeal,

şi

aice la Stefan Voda, Domnul de Moldova,
cerend ajutor la mare nevoia sa de slujit
ori.

Racoți,

om

tinr, în bine şi în mare avuţie,

Sbura cu gândul în tâte părţile a'şi face
ceva
!) A facere = să facă,

—
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veste. Bucuros acestui prilej, indată s'au gătit
cu oşti în ţera Muntenescă,

dând

ştire şi la

Stefan Vodă aice, numai si purcâdă să se
adune cu el la apa Teleajinului. Numai ce
i-au căutat şi lui Stefan . Vodă a purcedere
de

aicea

cu oştile

sale;

şi

au

intrat

Stefan

Vodă în ţcra Muntenscă pe din sus de Foc:
şani, şi Racoți s'ai pogorit din ţera sa pre
apa “Telâjinului.
Dacă s'au oblicit aevea la curtea lui Constantin Vodă că se cobâră şi Inezul şi Stefan Vodă cu oşti, aă strâns căpeteniile slujitorilor şi le-ai dat ştire de neprieteşugul lui
Racoți, cum vine asupra scaunului lui. «Ce,
să fiţi gata şi nespăimaţi 1), precum aţi fost
la atâte

r&sbâie

tot cu

isbânde, —

ales acei

slujitori fiind, carii vestite oşti Căzăcesci aţi
înfrânt». Acele audind, strigai toţi pină'ntru
unul:

ela

647

da

ci? numal

să ni

arăţi».

Şi aşa gătindu-se Constantin Vodă, ai purces
din Bucuresci; şi din al doile conac au fugit
de la dânşii spre Dristov, câtre Paşa din Silistra, că se ajunsese şi cu Paşa, dându'i scire

de tâte de aceste.

1) Spărmaft== spăimântaţi.

—
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"Văgându-se Siiimenii şi Dărăbanţi
i înşelaţi
de Constantin Vodă, nimică din
nebunia sa 1)

nu S'aii scădut, ce îndată at
rădicat domn
pre unul anume Hrizica, şi "i-ai
pus surguciit

în cap. Indată Hrizica Voda aă
răpedit cărţi
în t6tă era Muntenescă, dând
scire că din
mila lui Dumnedei au stătut
Domn erei

Românesci,

de sirg să se stringă ţcra

la dinsul la Teleajin. Un aprod de
acelui domnişor
cu cărţi cădând pre mâna lui
Stefan Vodă,
— că nesciind nimică de oşti,
mergea la slujitorii de judeţul (cum dic la dânş
ii)
să încalece cu toţii,— ati dat în stră Buztului
jile nâstre;
şi dintr'ac

ele carți și din gura Aprodului, ai

inţăles Stefan

Vodă

tâtă povestea,

şi de fuga
lui Constantin Vodă şi de răd
icarea ca domnie a lui Hrizica Voda.
Stefan Vodă cu oștile sele amu
era la Sa.
rata; iară Racoți încă din mun
ţi nu. se: coborise. Ce nu era fără grij
la:e:
noi, :să nu

vie ântâiu la noi să ne lovescă
acel domnişor

pină a cobori Racoți cu oştile
s€le. Deci ne-

ştiind nimică de “Racoți Ja
ce
S'ai suit mai sus Stefan Vod
ă,

1) Sa =

lor.

loc este, nu
ce ai stătut

—
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pre câmpii Buzeului preste trei dile, şi într'a-

celaşi dile s'au coborit Racoți cu oștile scle
în sus la Teleajin; şi nedescălecat bine încă
cu tâtă tabăra, "i-ai şi dat ştire strajile lui

cum sosise Siimenii la vad, pedestrime şi pus.

cile. La mare

tulbure şi spaimă

căduse

Ra-

coţi; aşa de grabă stea sămdţă apropiată,
şi cu Stefan Vodă âncă neîmpreunat; că acolo era să se împreune oștile. Să nu hie
fost Gaudi,

căpitanul

de Nemţi a lui Racoți,

ai audit

de

la cumpănă, era să hie făcut Siimenii o poznă
oștilor Unguresci.
Că,

cum

la

Gherghiţă

unde

rădicase pre acel domnișor capetele Siimenilor şi a Dărăbanţilor, de Racoți, că este
mai aprope cu oștile lui, şi încă cu Moldovenii nu este impreunat,

aă sfătuit să mergă

să lovâscă ântâiu pre Racoți. Cum le-ati spus
capetele sfatul, au. şi început a strigare 1) toţi

în tâte părţile:

«/arda,

haida! la ci, da ih»

neaşteptând nice poruncă,
tocmală, nici pre lângă sine
se cade unei pedestrimi să
cum putea mai nainte, cum

1) A strigare — a

striga,

nici vreme,
vre-o tabăra
mârgă; ce
ar hi la

nice
cum
care
lucru
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gata; mâna bivolii carii trăgeau

în bici;

puşcile tot

nice la un loc strânsă stea ; ce carii

cum putea, buluc după bulue, mai tare. Decii,

cum

ai sosit la

vadul

Teleajinului,

cum

a

era vară, şi de ostencla căii pripite, cum

au

început a da din sineţe, şi de-odată se stoliai,
pină ar ajunge şi cele-alte bulucuri, Iară ce
tocmală să hie la o 6ste ce era ca un roiă
fără matcă? Puscile cum ati sosit la apă, bivolii pre hirea sa, năduşiţi şi de căldură, că

vEdut apa, cum 'aă năvâlit în apă preste 6meni,
"şi ai băgat puscile în apă după sine.
Tâte aceste socotind Nemţul Gaudi, Căpitanul lui Racoți, ai imbărbatat pe Racoți să'și
tocmâscă 6stea; iară el singur cu pedestrimea
t6tă Nemţescă și cu puscile ai purces şi au
"stătut împrotiva lor la vad, şi ai toemit puscile spre Siimeni, şi au început a dare 1) din
"pusci în Siimeni. Dau şi Siimenii din pusci şi
din sineţe, câte. mal r&măsesc neintrateîn
apă. lară nu fu zăbavă, ce cât s'a apropiat
6stea lui Racoți, şi Gaudi le-aă dat foc odată,
cum daă Nemţii. Ad şi început Siimenii a
a se amestecare, ?) și Dărăbanţii cu domnişorul
1) A dare = a da. —

2)

A

se amestecare sa a se amesteca,

—

159—

lor. Şi vedend Racoți tulburarea lor şi lucruri fără temeiii, aă şi început și pe din
jos a trecere!) 6stea din vaduri, şi îndată
ai purces tâtă pedestrimea Muntenescă şi
domnişorul lor, cu călărimea de câtă avea
cu sine, în risipă. La fugă, ce spor să hie

pedestraşului înaintea călăreţului ? Indată au
ajuns Ungurii călărimea. Nu era alta, fără
- direptă osândă pentru faptele lor, şi nu răsboiă sai vr'o apărare, ce dirptă meserniţă?).
Trupurile pe şleav3) zăcea polog), şi spi.
nii pre de laturi plini de trupuri omenesci şi
multe

bulucuri încă nesosite, pre carii cum şi

unde i-au timpinat, aşa zăcea pînă în Ploiesci.
Avut'ai în acestă zarvă Racoți 6ste cu sine
ca 12,000.
Lui Stefan Vodă, Racoți, îndată cât a sosit la Teleajin, dedese scire să vie cum mai
de sirg î); şi a mers într'acea n6pte cu 6stea câteva ceasuri; iară tot n'a apucat resboiul ; ce desdimineţă ne-ai timpinat veste
de spartul6) Siimenilor. Ce tot aă mai mers
în urma lui Racoți, carele cu tâtă tabăra sa
1) d trecere = a trece.— î) Aeserniţă a măcel. — 3) Şeav =
câmp. — €) Zăceaiă poleg
sa zăceai lungite, — 3) Cum mat de
sirg cât

mal

curînd. —

€) Spartul== risipirea.

—
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purcesese îndată după Munteni.
Apr6pe de
Ploiesci ati stătut Racoți cu 6ste
două părţi, şi Stefan Vodă cu 6stetocmită în
a sa prin
mijloc trecând, ai mers de sai
adunat cu
Racoți. La adunarea lor aă slob
ogit
destrimea focul şi tunurile, şi apoi tâtă pe.
ati purces
oștile spre otace. Stefan Voda
ai avut cu

sine pînă la 5.000 de Gmeni,

şi fârt

e într'ales 6ste,
”
Tot într'aceaşi di, după descălec
atul jui
Racoți, aă pohtit Racoți pre
Stefan Vodă
“la masă, vesel şi voios de isb
ânda ce au fă.
cut. Cimpoieşul, cu cimpoiu de
urşenic 9, la
dvorbă

veselit,

cu dicături ; şi apoi,

ai

pohtit

dacă s'ai mai

pre Stefan Vodă

Surlari să dică, şi au dis şi
surlarii,
Era lângă Stefan Vodă un Mâr
gac,

Rusten Mârza;

să'l vagă;

pre acela aă

pentru |
„
anume

pohtit Racoți

şi dacă "L-ai vEdut- om sprinten,

cu zea îmbrăcat, și cu cojoc de
soboli preste
zea, că "| purta Stefan Vodă
bine, cum și
pre alţi slujitori, de abia de ai.
avut la vre-o
domnie în ţeră milă, cum aă-avu
t la acela
Domn, ai pus pre Margac Raco
ți la masă
şi ai petrecut acea di cu masă
pină aprâpe
1) Cimpoiu de urje== ni
cimpe
oii Imbrăcat cu catifea.

—
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a treia-di, luând

tantin Vodă, de risipa Siimen veste Cons.
ilor, aă eşit
inaintea lui Racoți cu 300 de
6meni; şi după
adunare şi cu Constantin Vod
ă, Racoți aă
trecut Praova pe pod, şi s'a
aşedat cu ta-

băra, şi a sa, şi cu amândoi
domnii la Gheor-

ghiţă.
A

doua-di,

,

după descălecatul

oşti

lor, at
făcut Racoți masă mare, și au
cins
tit pre
amendoi Domnii, el singur în
capul mesei,
din drepta Stefan Vodă, din
a-s
tantin Vodă ; boierii lui cu boie tinga Consrii amândurora ţerilor, virstaţi 1). In frunte
a
mini lanoș, Hatmanul lui, Vre tuturor, Kei vedea cum
înghite Racoți mari şi înalte
gânduri; cum
S'ar vedea Craii peste Crai,
şi Domn preste
Domni! Orb norocul la suiş,
şi lunecos a
stare?) pe loc, grabnic şi de
sirg pornitor
la pogoriși Tote aceste privia
Turcii cu câda
ochiului, aceste tovărăşii a
ţărilor acestora.
După acestă petrecanie, Rac
oți orândui

pre Baroş

Ianoș cu 2000 de Unguri

, şi Stefan Vodă, lefecii sci, şi Leşi şi
Moldoveni,
să mergă în urmă unde ar
înţelege vre-o
strinsdre de Siimeni, ori de
Dărăbanţi, să "i
LD) Vira= ta
amesfi
tecați între et, — 3) A starea
sa.
40,686. Aut. Rom AI, Costin

u

—
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cerce. lar Racoți sai întors la Ardeal, şi
Stefan Vodă în ţeră, iară Constantin Vodă

la Bucuresci ; şi âtuncesă vegi de 'siigşi

Plata “Siimienilor şi “a Dărăbânţilor în' toti
țera' Muntenescă de Constantin Vodă.
“Câţi Siimeniau r&mas 'de la resboiul lui
Racgţi, de la Teleajin,şi capetele lor nai

rebdat mult în era Muntenescă să rămăie;
ce, unii ati trecut Dunarea, iar alţii câți au
remas n'âă lălăduit de mârte nice unul; şi

nu pină lă o vreme i-ai certat Constaatin
Vodă, ce vre-o doi ani: unde “se şi oblicia
Siiman, "sai Dărăbanț, îndată "1 înţ&pa. Plin
era câmpul pre Jârigă Bucuresci şi pre lângă
alte orașe de trupurile lor înţăpate; și cum
aducea "pre 'cineva

la divân, ori fără divan,

şi striga i « Dânme! ia, şi stă ad fost Sit:
pian»,în loc îl înţăpa; 'şi cine-| aducea [ua
Alaşcă, cuni die Munteni. Pină într'atâta se
suise certărea! lor” cât' din pi2mă unul pre
altul jura că au fost dărăbanț,şi în loc peria. Se” făcea "unora. şi 'năpăști, de pizmă,
câre din 'Gmeni nu lipsesce 'îni lume nice-odată ; ce juraă pentru dânsul “alţi 6meni, şi
hălăduiă; “Săi de striga: «r'ai fost, “Pam
Jos? dărădanj», juraă 'tei ce prindeaă caii
fost, şi în loc îl înțEpa.
i.

—
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Făcut-aă bogată dobânda Ţărei
Muntenesci

Boroş

lanoş, şi ai noştri;

pină

cele Turcesci n'a halăduit, Fost şi la olatele
-aii în ceam-

buluri !) şi Resten

Mârza,

mârzac

carele s'au pomenit. Ce acolea ul cela de
Țera Muntenescă, aprâpe de ai rămas în
Dunăre, tim.
pinându-se cu nesce slujitori
călări Muntenesci. Laovise şi pre Unguri Mun
tenii, la sat
la Calugăreni, pre singur Bor
oş Ianoş ; ce
apoi i-aă purtat r&i slujitorii lui
Stefan Vodă,
După aceste tte ce s'a lucr
Muntencscă, aicea domnia lui at în “Ţera
Ste
ati fost în pace, dese pote dice fan Voda
că are casa
acea pace, lângă care alta lipi
tă de părete
arde. Aşa

şi țEra n6stră, nu se pâte
dice
că ai fost cu pace temeinică
, când r&utăţile
din era Leşescă şi din ţera
Căzăcească nu
eşia |
o

Se ridicase

pre

acele vremi

un

tâlhariă
anume Ditinca, carele aieve umb
la fără sieală?

în ţinutul Hoţinului şi a Cernău
ţil
runcia satelor, Ce ai trimis Ste or, şi pofan Vodă pre
Bucioe Stolnicul cu a samă
de slujițori, şi
"Lai spart, şi toți Gmenii i-ai
risi
Şi tot intr'acelaşi an aă purces pit.
Hatmanii
*) CeambulurI= incarsiual, — ?)
Siza = sfială,
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Leșesci asupra Căzacilor iarna, şi ai poht
i
şi de la Stefan Vodă ajutor şi le ai da:
700 de

howski

Gmeni,

într'ales

Căpitanul.

slujitori

Ş'ai

mers

cu Voice.

Leşii

lui FHmil Hatmanul, carele, perdând

asupra

nădejdea

în “Tătari să-și scâţa lucrurile la cap asup
ra
Leşilor, se lepădase de 'Tâtari

şi se legase

cu Moscul. Şi au făcut Leşii într'acea
iarnă

mari

r&utăţi

cu Tătarii

şi cu ai nostrii,

în

țăra Căzăcâscă ;: şi închisese pre Hmil
cu
Moscalii la un' loc, fârte fără veste, şi puţin

lucru de n'aă luat tabăra Moscalilor
şi a
Căzacilor. Iară o samă de care cu 24
de tu-

nuri ai rupt. Ca acela ger şi vicol aă
lovit,
cât multă 6ste de ambe părţile aă perit
de

frig; şi se

pomenesce

acel

resboiit de-i die

PDrijipolia şi pînă astădi.
E
La anul după aceste, umplut . Gheorghe

Racoți,

Knezul

de Ardeal, de

duhuri spre

mari lucruri, îndemnat şi de Şvedi,
ridicase

şi ei cu Carol

carii se

Gustav, : Craiul

lor,

asupra Leşilor cu 6ste, au început a se
ajun-

gere î) cu Hmil,

Hatmanul

în țera Leșescă Craii
1) A se ajungerea

Căzăcesc,

să hie

Racoți ; şi de atunci

se ajunge, a se înţelege, .

—
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solii, şi a lui Racoți,

lui Hmil la Racoți.

la Hmil,

şi a

Sau întunecat s&rele într'ace
l an, în luna
lui lunie, cu mare gr6ză, cât
perise s6rele,
cu puţin nu totă lumina, toc
ma amiadădi;
şi mulţ

i Gmeni, nesciind a se ferire 1)
de in.
„ tunecare ca acea, şi privind
la sâre mult, aă
perdut vederea în tâtă viaţa lor.
La anul după acesta, impreunat Crai
desc cu Knczul de Prus 2), domnul ul Şvede Brandeburg

cuprinsese

tâta crăia Leşesc

ă, scaunele amândouă, şi Varşavul şi
Cracăul, înfrângând cu resboiul de faţă pre
Craiul Leşesc
cu
tâtă 6stea lui. După care isbând
ă,

cum s'au dis, cuprinsese

mai tâtă

şEscă ; şi i se inchinase şi Hat
manii

Şvedul,

țera

Le-

Leşesci,

neavend încotro lua; că dintr'aco
lea Şvedul,
Hatmanul cu oştile Căzăcesci
,
şi cu câţi-va Voevodi Moschicesci.
Crai
ul
Leşesc singur, Cazimir, eşise
din era sa în
țera Nemţescă. N'ar fi gândit
nime să iasă
crăia Leșescă de sub cumpănă ca
acea, lară
dincâce Hmil

ace

ste lucruri cine va vrea să scie
măruntul, să le cerce la Hronografii mai dealor. Noi
ne int

ârcem la ale nâstre.

1) A se forire=a se feri, — 2)
Prus
= Prusi
s a,

—
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Dacă au vădut Crâiul Svedese
stăpânescă o, crăie preste mate,
Svedescă, şi alta dincâce de mar
e
crăia Leşescă, nu este în putinţă,

rile

osebite

şi de

legă, şi

de

ca ei să
cum este
cum este
şi neamu-

obiceiur

i, şi
Hatmănii Leșesci încă. îndată l-ai
pără
sit
şi
Sai dat spre Nemţi, at îndemnat
pre Racoţi, Knezul Ardealului, numai
să vie asupra Crăiei Leșesci; şi cu acea soli
e ai trimis”
Şvedul'şi la Hnuil Hatmanul. Deci
Raco
stătut spre gătire cu oști, trimițân ți ai
d şi la
Domni in Ţera Muntenescă şi aice
la noi.
Deci,

Hriil Hatmanul i-aă pornit 20,
000 de
Câzaci cu Anton Polcovnicul înt'
ajutor, şi
Constantin Vodă, Domnul Munten
esc, pre
Odivoeanul, Căpitanul sei, cu 200
0 de Gmeni;
şi S'ăi adunat aceste oşti şi ale
nostre, şi

cele Muntenesci cu Căzacii, la Cerh
ăuţi, şi
au intrat în țera Leşescă pre la Snia
tin.
Racoți, trăgând 6stea preste munți, ai
po-.
gorit țâra Leşescă pre la Strălşi acol
ea și
ceste-l'alte oști, Căzăcesci, Moldovene
sci şi

Muntenesci,

i-aă eşit înainte;

şi de la Stră

i
aă luat preste mnriţi îndată la Crac
ăui, la
scaunul Crăiei Leşesci, caze Oraş era
amu
cuprins de Şvedi; şi luând Cracăul
oraşul,

Racoți pre saiha să, ai purces spre
Varşav;

—
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şi acolo s'au împreunat
Spun

cu Craiyl

Șvegese,

de Craiul Şvedesc să hie dis, după ce

ai vedut stea Ungurescă: «Nu vei stăpâni
tu pre Leşi cu acestă &ste».
Imp&ratul Nemţesc,, vădend nevoia Leşilor

de Şvedi,

şi Craiul de Dania 2) aşijderea te-

mendu-se de puterea, Şvedilor să nu_crâscă

pînă într'atâta,. aă stătut la, un sfat amândoi;

să nu, lese crăia Leştscă șă o cuprindă Şve.
ul. Si

oştile

îndată Craiul de Dania

scle în

au întrat cu

ţera Şvedului ; şi Împăratul

Nemţesc, aă dat Craiului Leşesc, ajutor. Deci,

numai ce i-au căutat Craiului Şvedesc a Îa.
sare?) pe Racoți, şi a mergere3) în apărafea
țărei scle, Apoi şi Racoți ce ad păţit în ţâra
Leșescă, (că nu vom lungi mai mult), numai,
scrie istoricul lor, anume Topeltin;, el dice

pre scurt așa: «Ce, ai, petrecut Leșii de Racoţi, să scrie Leşii: iară la. ce ai sosit Ar.

dealul din ceste umblete a lui, noi o mie de
ani să plângem cu lacrimi.a,.
Leşii, „cum ati Lipșit, Cyaiul Svegesc, de lângă
Răcoţi, îndată s'aii, imbărbătat şi Hatmanii
lor, şi Cernevski Voevodul, şi âncă puţină
=

1) Dania= Danemarca—2)
. A Jășare== a lăsa.—?) A mtrgere
merge.

—
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&ste având la un loc o aă lăpădat,
cu carele;

şi numai

cu călărimea, sprinten, sai
făcut
a fugire 1) de Racoți, pină "l-ai tras
cu oștile
lui aprâpe de Litfa. Deci, ai sărit
, şi “i-au
luat dosul; şi aşa Racoți, v&dtnd
u-se înşelat,
aii lăsat pre Gaudi, Căpitanul seu,
cu o samă
de pedest

Litovscă;

rime, şi la un oraș anume Bris
ceaiară el s'au intors înapoi, cu Leșşi
i

în spinare la tâte conacele, Dedese
Leşii scire

şi la Hanul, şi amu

purcesese

şi Han

6stea lui asupra lui Racoți. Au per ul cu
dut sărita
Racoți, curând; însă, nădăjduia
Căzacilor, carii, dacă 'l-aă adus pină Îa Meji-Boj
e, la un
tirg în Podolia, ati stricat tâte podu
rile pre
urma sa ; şi de acolo aă plecat
fuga şi ai

noştri la Nistru, şi Muntenii,

Racoți

în mânile

Leşilor,;

Şi aşa ai cădut

cerându'şi

dânşii viaţă cu răscumpărare de două de la
milisne
să

le dea Leşilor bani; pentru care
log lăsând pre Apafi, fratele Kne bani zăzului de
acmu Ardealului.
i
Acmu apropiindu-se” cu: oştile Han
ul, aă
făcut creștinesce cu Racoți Leşi
i: "l-aă luat

şi "lat

slobodit în țera lui; iară ste
a lui,
cu Kemini Ianoş lăsată, tâtă au
mers în ro-D A fugire ma fugi.
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bia Crimului, Spun de nesce
tane, că cu năvală prin Tăt steaguri de că.
ari, 'şi-aă făcut
cale şi aă hălăduit. Iară
mai 'nainte de aceste
tîmplări, Nemeşii!) de Ardeal
se rupsese de la
Racoți fără voia lui, năzuind
la ţera lor, pre
aice prin ţera, pre la Câmpul
. Lung, de care
dând scire Racoți la Stefan
Vod
Stefan Vodă în Câmpul-Lung ă, au trimis
de le-au ţinut
calea. Mare osândă pre 6me
ni! Câţi s'au topit atunci Unguri în țcră
la noi în munți!
Zălogul care s'au pomenit
mai sus, dat Leşilor de la Racoți, au şed
ut pină aă murit
în Liov, şi banii n'a
mai luat Leşii.
Nu s'ai pomenit de prada.
Ungurescă. Când Racoți umb Leşilor in țera
la prin ţcra Le-

şescă, spre

Litfa, iara Liubomirski,
cu 4000
de Leşi, au intrat în ţera lui
Racoți, şi multe
tirguri şi sate au ars,
Intr'acest an 'şi.aă Sfirşit
şi Hmil, Hatma.
nul Căzăcesc, dilele sdl
e ; începătură și iz.
vorul a tâte răutăți acestor
a multor ţări, cetăţi, stinge părţi de lume,
rea
cesese cu 6stea sa în timpin şi risipa. Pur.
area lui Racoți,
ințălegând la ce slăbiciune
aă sosit, biruit
fiind de Leşi, şi de Hanul
cum ai mers asu1 AWemeșil= nobilă,

—

.
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.

,

pra lui. Ce nu scie cu ce gând

i

mergea şi

!

el, că. spun Că scărşcaîn dinţi amu în tabără bolnav Hmil, şi dicea: eAhl de mi lar
da Dumnedei pre mâna inea pre acel câne
scurti; Aşa sunt Căzăcii la tovărășie de nădejde!, Ce curând într'acele gile au murit

Hmil
Matmânul,
porienit.

în

tabără,

precum

s'aă

Peste voie era Turcilor acestă înălţarea -

lui Racoți, cât amu

pofia să iasă

Leşescă, şi impreunarea

lui, cu

la Crăiă

aceste două

domnii, de, Moldova şi de Ţera Muntendscă ;

și era [a Turci lucruri slabe; Impăratul încă
tinăr. S-au sfătuit capetele, o samă,

şi ati ales

pre Kiupriliul, om cu fire tare. şi vrăjmhaş,
şi ai grâit, îmi!) de nu se va pune un
om ca acela Ispravnic

Impiirăţiei, Ardealul,

Moldova şi Țera Muntentscă sunt eşite de
sub niâna Impărăției», Deci, cum aă stătut
Kiupriuliul Ja Vizir, cum au luat asupra sa
tâte, şi ânttiu au stătut după, lucruri din casă

a aşezare *), şi a. lămurire5) lefele cine cât

ia fără ispravă de la Impărăţie, pre mulți
din capete omorind. Apoi aședând aceste tâte

1) Îmme
«= mumet
ă
Sultanului, —
2) A lImurive=a limuri.

a

ajec
sa are
a așeza. —

—

pi =

ai pus gând: iâi pre Racoți şi pre
acesta
două Doimnii.
Ia
Stefan Vâda, vedând patiihele şi iisi
pa lui
Racoți, şi

temându-se de IHanii] că cra în
sus, ai purces din Iași la Suciava;
şi de ătunci,
din

vreme îni vreme, aşteptă şi aspra

să pri.
mejdie. Şi Hanul, după ce a luât
tâta stea
lui Racoți în robie, şi tâte cape
tele Ardea.
lului, şi pre Kemeni Ianoș Hatman
ul lui Ra.
coţi, între carii din boierii Ardeal
ului âă fost
şi Apafi Mihai, carele acmu Knez
Ardealului.
Trimisese Hanul doi Agi mari
ai sei, unul
lă Impărăţie, ca să scie Împărăţia
de isbânda
lui, şi altul la Stefân Vodă, cu
poiuncă să
iasă inaintea Hanului la Țuţora;
şi aă luat,
cu acea spaimă de la Stefan Vodă
câte.va
pungi şi du trecut spre Crîni pre
la Orhei
şi pre la Lăpuşna. Stefan Vodă, dup
ă trecutul
Hanului

au venit în laşi.

.

Tâtă povestea de Stefan Vodă şi de
Constantin Vodă se sciă la Impâraţie: cui
sint
la sfat cii Racoți una, şi cur i-au dat
asu.-

pra Leşilor 6ste; iară şi Leșii cu lauda măr
asupra ţ&rei. Căzacii aşijderea pefitru mârteae
lui Timuş. Vizirul singur amu se gătia âsu-

pră lui Racoți, şi l Doinnii amândo
i trimi-

scse poriincă pre uni AŞA tnar€

de la Impă:

—
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răţie, anume Uzum Ali Beiii. Spun de acest
Ture că aii fost cap mare la Turci, şi
cu
sfatul lui s'au ales Ja Vizirie Kiupriliul,
şi
apoi de Kiupriliul au perit. Intrebând
pre
Domni, apucase-vor ei să mergă amEn
doi
asupra lui Racoți cu oşti, să facă acestă slujb
ă
Împărăției, să se curățescă şi de faptele
scle
şi de amestecăturile ce avuse cu Racoț
i ;
care lucru nu scim cuni ar fi putut fi
pentru
lege; iară puterea ce nu lucreză?
Care poruncă, dacă aă venit la Stefan
Vodă aice, şi pre atunci purcesese Stefa
n
la munte, să alegă loc de mânăstire,
care

se chiamă

Caşinul ; din Răcăciuni

mis pre mine

în era

du-se cu Constantin Vodă

Muntenescă,

m'aă

tri-

sfătuin-

ce r&spuns vor da,

viindu-le amânduror o poruncă, şi la
un prepus fiind amândoi la Impărăţie, şi amân
doi
Domnii atocma într'un chip de prim
ejdie
aprâpe? lară nestătâtâre şi lunecâse
firele

omenesci|

La grei şi la nevoie cineşi de sine

să stea, și apoi şi cela şi cela-l'alt mai
lesne
pier! Şi nice şi era putere alta;
silia care
de care să iasă mai bun, cu primejdia
altuia,
la Impărăţie!
e
.
Nu s'aii apucat de acela sfat Cons
tantin
Vodă cu Stefan Voda; ce încă
se temea să

—
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nu iasă ceva de la dânsul, să vădescă la
Impărăţie Stefan Voda. Ce au răspuns: «Cum

ar socoti Dumnialui fratele nostru,

mai bine,

aşa să r&spundă lui Uzum Ali Beii, şi să
ne

facă scire pre acea cale să respundem

Ai

priceput

lui Constantin

Stefan Vodă
Vodă

şi

îndoita

şi noi.»

inima

meşterşugul,

a

şi ati

scris la Uzum Ali Bei cum el este gata pe
tâtă porunca Impărătescă; unde va hi voia
Măriei Sale Vezirului, acolo va merge cu tâtă
6stea sa. Însă nu era acest respuns din t6tă
inima,
!
Constantin Vodă s'aă apucat îndată de
pungi, să'şi tocmâscă domnia cu banii, că
era avuţia lui Matei Vodă neclătită încă, cu
multe pricini la Impărăţie, dicând că el n'a

luat Domnia

cu

sabia

saă

cu

străine, ce "l-ai ales ţtra, după

Matei Vodă,

si
aii
ce
de

nescari

mârtea

oști

lui

şi el de mare silă a lui Racoți

a lui Stefan Vodă, temându-se de dânşii,
dat puţină 6ste, carii nice şi erat Munteni,
mărgineni de Moldova, cât să hăladuescă
la scârba lor. Şi cu de aceste silia să'şi

tocmâscă

domnia.

Vezirul, dacă ai vădut că nu se apucă ei
să se sfădâscă cu Racoți, şi nu va face nemică cu acâsta, aă stătut asupra Domnilor,

104 —

numai să vie să sărute pâla Impărăţiei,
de
Domnie, şi să'şi mergă iar la Domnie. Atun
ce
Sai -apucat Stefan Voda la Uzum Ali
Bei
că va merge, iar pe de altă parte juruia
t6tă
avuţia sa, numai să'] ierte Vezirul de venit
la Țarigrad; şi aceea aă mâncat apoi
capul
li Uzum Ali Bei, Ca Domnilor, așa a
r&spuns Vizirul: Că de ar umple unul câte
o
casă

de galbeni de aur, nu se pâte acest
Jucru, ca să nu vie aice; şi de vor
veni, iar

Dpaini vor hi; iară de nu va veni, Stefa
n
Vodă, într'un ceas voiă pune pre acesta,
arătând pre Ghica Vornicul, care era Kapukihaie lui Ștefan Vodă la Pârtă. Spun de Ghic
a

Vornicul

cum

att dis acest cuvânt Vezirul, el

ai şi: alergat de au sărutat p6la Vezirului.
Iară cât putem înțelege den mulţi şi den
multe lucruri pre urmă, adevărat de
ar hi

mers Stefa

n Vodă la Portă, Domn ar hi eşit
iară, că era Riupruliului cu mare veste
să
aducă pre Domni la p6la Împărăției,
pre
carei ținea Impărăţia la prepus de
hainie.
Şi spun de Vasilie Vodă că avea mare
grije
că va veni Stefan Voda la Pârtă; şi să
hie
dis în taină: «Sa nul aducă draţul
aice.
Insă cu nevoie este a mergere de
bună
voiela grije, şi cumpăna vieţei, sciindu-se
la

atâţea amestecătuți

şi având acolo la Pârtă
atâţia Greci pirişi,, căro
ra se luase 'tot ce
avea la începutul Domniei lui,
şi
şi perit; că sat făcut la începutu mulţi aă
l Domniei
acesteia mare jacuri la Gmeni străi
ni, ales la
Greci de 6menii lui,
Incepuse Stefan Vodă, şi se lucr
a tare

mânăstirea Caşinul; iar la anul
după urditul
ei, “i-au venit mazilia, viind Dom
n în scau-

nul ţărei, Ghica Vodă;

lui Constantin

Vodă

însă, Ântâii, înaintea

cu câteva luni, îi a ve-

nit mazilia cu Mihnea Vodă.
Domnia lui Stefan Vodă fost-at
cu mare
bişu
g ţărei ; în toţi anii

domniei sele,

care
au trăgănat tocma cinci ani, în pâne,
în vin,
în
stupi şi mare

râdă în tâte. Omul

depl

in,
cap întreg, fire adâncă, cât poţi dice
că nasc
şi în Moldova 6meni. La învăţăturile
soliilor,
a cărţilor la r&spunsuri, am audit pre
mulţi
mărturisind să hie covirşind pre Vasilie Vodă
.
Mesele şi petrecăniile acestei Domnii abia
la
vre o Domnie să hie prilejit, nu fără
mar
desfrânăciuni. Slujitorii milași cinstea
care
ai avut la acestă domnie n'aă avut nice
la
o domnie ; iară cum “i-ai plătit slujitor
ii lui
la mazilie, ceti-vei mai jos la intratul
Ghicat

—
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Vodă în ţtră; şi la eşitul lui din
eră

în era
Ungurescă,
Eşirea lui Stefan Voda din țEră
aă fost
în anul 71651); tocmai pre acea
vreme "i-ati
venit mazilia, pre ce vreme ati
scos şi el
pre Vasilie din scăun,
==
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