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ȚEREI MOLDOVEI





“ENAKI KOGALNICEANU 

„__ Cronicarul Enaki Kogălniceanu, este fiul al doi- 

lea al lui Vasile Kogălniceanu, căpitan: mare al 

ținutului Iaşi. S'aii născut la 10 Octombrie 1730. 

Fiind în vrăstă de 16 ani (1746), a întrat ca co- 
pil de casă în slujba mai ântâiii Domnului Mol- 

dovei I6n Mavrocordat şi apol în a lui Grigorie 
Ghika. 

Făcut comis al treilea sub Domnia lui Constan- 

tin Racoviţă Cehan. În anul 1753, fiind trimis 

Domn în 'Ţara-Munten6scă, Constantin Racoviţă 

luă cu sine pe Enaki Kogălniceanu, „ai mers la 
Bucuresci, făcându-mă atunci comis al doilea, dice 

densul, slujindu 1 în -tâtă Domnia ȚŢărei-Munte- 
nesci. Apoi m'aii făcut vătaf de copii“. 

In anul 1756, numit fiind din noii în Moldova, 

Constantin Racoviţă făcu pe Enaki Kogălniceanu 

vătaf de aprodi. 

Când Racoviţă fu mazilit în 1757, Enaki Ko-
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gălniceanu 1 întovărăşi la Constantinopol, unde 
şedu până la 1761. 

Reintorcându-se în Moldova, după pacea de la 
Kainargi, cu noul Domn Grigorie Ghika, Enaki 
Kogălniceanu fu numiţ medelnicer,. 

A mal stat în Constantinopol de la, 1760 până 
la 1774, aa 
"Fu numit stolnic în 1782 şi apoi se retrase la 

satul Rîpile, în judeţul Fălcii, unde muri în anul 
1795, - 

Enaki Kogălniceanu a scris cea din urmă cro- 
nică a. Ţărel Moldovei, sub titlul Letopiseţul erei 
Moldovei, de la Domnia ânteiti şi până la a patra 
Domnie a lui Constantin Mavrocordat V. V. 

Din acestă cronică, s'a extras capitolele pu- 
blicate în volumul de faţă.



LETOPISEŢUL 

ȚEREI MOLDOVEI 
DE LA DOMNIA ÂNTEIU ŞI PENĂ LA A PATRA DOMNIE A LUI 

CoNSTANTIN MAVROCORDAT V, V. 

Scris în "Țarigrad 

DE 

ENAKI KOGALNICEANU 

- BIV VĂTAY DE APRODE 

(1733—1774) 
-





CAP. 1. 

Domnia ântsiă a Iu Constantin Mavrocordat Vodă. 

Viind Constantin Vodă Mavrocordat, fe- 
ciorul lui Necolai Vodă cel mai mare cu 
Domniea ântâii a Țărei Moldovei, Domn: 
din Țara-Românescă, i-ati eşit tâtă boerimea 
înainte după obiceiii, alţii la Focșeni, alţii 
la Bacău, alţii la Roman; iară Caimacamii: 
de laturea tirgului despre. Păcurari, împreu-. 
nându-se toţi cu Domnul, i-ati priimit cu dra- 
goste, întrând cu mare alaiă şi cinste în 
laşi, mergând după obiceii Anttiu la Sfete 1). 
Neculai de s'a inchinat, apoi în curte, ce- 

" tind Fermanul de domnie nou, ce “| ai nii- 
luit Imperăţiea, îmbrăcând cu căftane pre 
boierii Caimacami, dând cu tunurile şi dicând 
meterhancoa 2) ca la o domnie -nou&. Îară a 
doua gi după obiceiă ai început a da boie-. 

  

1) Sfete= Sfint.— 2) A/eterhantoa = musica, orhestra,



— 10 — 

rii 1) făcând pe fiesce-care după renduiala 
ce li se cădeau. In dilele acestui domn, ce 
Sa fi lucrat nu scim, că n'am găsit nicăiurea 
scris, atâta scim, că s'au făcut un foc mare 
în laşi, începând din Armenime de lângă bi- 
serica cea mare a lor, mergând focul spre 
mormânturile 'Turcilor, ardend mai jumătate 
de oraş, case multe neguţitoresci şi tot-Tiîr- 
gul de sus, şi Sărăria, şi câte-va biserici, şi 
ai ars. şi mănăstirea Golia şi tâte casele 
câte au fost în ograda mănăstirei. Pe acest 
Domn nu "1 iubia ţara, căci era Domn fără 
de noroc; tot scumpe erai tâte, căci era se- 
cetă mare de nu s'aii făcut pâinele în două 
pol ?) ani ce au domnit. Şi neputându-se de- 
prinde cu “Ţara Moldovei,. fiind. deprins în 
Țara-Românescă de: copil, ai stătut Capi- 
kehaelile ce avea la. Pârtă, căci cuprinsese 
tâtă boierimea Fanarului încă din dilele tătine- 
s&i lui Neculai Vodă, şi i-au luat iară dom- 
niea 'Țărei-Românesci, făcând iarăşi schim- 
bare cu Grigori Vodă.. Deci gătindu-se de 
tâte cele trebuitâre unui Domn, așteptând 
şi pe : Skimni-Agasi ce era orenduit de. la 
Impărăţie ca să iee pe Constantin Vodă să 

1) Boterit= slujbe, funcțiuni. — 2) Po/= jumătate, -
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1 ducă să 'Î aşede :în. scaunul Ţerei-Romă- 
nesci, şi: sosind şi Skimni-Agasi! în laşi, s'a 
rădicat - Domnul cu .tâtă curtea Măriei-Sale 
de aii' purces petrecându-l. toţi boierii cei 
mari penă la Şanta,. cu tot alaiul şi stegu: 
rile Moldovei. 

| CAP. IL, 

A doua Domnie a lui Grigori Vodă Ghica în aldova. 

Deci luând Grigori Vodă al doile domnia 
Moldovei din “Ţara-Românescă la Moldova, 
ai purces din Bucuresci şi i-ai eşit înainte 
la Focşeni mulţi boieri cu alaiii, şedend acolo 
trei dile, năbuşind ţara ca:la un Domn bun 
şi tată a lor pentru multe strâmbătăţi a lor, 
căutându-le dreptate cu mari divanuri de. i-ati 
mulțămit pre toţi; şi nu numai acolo, ci şi. 
prin alte .tîrguri pe unde aii trecut, la care 
apropiindu-se de laşi i-ai eşit tote: glâtele 
împreună cu boierii Caimacami, de s'au îm- 
preunat cu Domnul, priimindu-i pre 'toţi cu: 
dragoste şi cu blândeţe.. Mai pre urmă au 
întrat în Scaun, îmbrăcând. câftan de : Dom- 
nie nou€ în. Moldova, care şi Grigori Vodă. 
aii îmbrăcat pre “boierii Caimacami şi pre.
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alţii după obicei. A doua-di ai dat boierii 
după obiceiul boierilor celor mari, şi isprăv- 
niciile şi alte boierii mai mici 6menilor casei, 
Acest Domn ai mai lucrat şi într'acestă 
domnie multe bunătăţi care vom arăta mai 
jos, că aii făcut case Domnesci în ograda 
Gălăţei şi zid de petră împrejurul mănăstirei 
de eşia câte o dată la plimbare, şi făcea şi 

„mese mari cu toţi boierii cu dicături şi cu 
multe eglingele :) cari nu pot a se scrie, 
Mai făcutai un foişor în delul Copoului, 
fOrte frumos, făptură de Țarigrad cu tot 
felul de boiele, şi mergea 'adese la dânsul 
de se eglendisia ?) făcând în toți anii halca 3) 
acolo, şi ori care din boieri o lua îi dăruia 
cu grele cumaşuri; şi pe boierii cei mari ca 
şi pe'cei mici fiesce-căruia: după om făcea şi 
darul, şi la masă cu: tot felul de dic&turi. 
In dilele lui s'a făcut ş'un cutremur mare, 
care ai ţinut un_minut de câș, şi mare spaimă 
ai căgut asupra norodului, şi multe ziduri. 
ati cădut, care şi: mănăstirea Goliei fiind-că 
o tocmia într'acea vâră şi o acoperia cu fer 
alb, că arsese în dilele lui Constantin Vodă 
Mavrocordat; şi - fiind: meșterii : Unguri . din 

Ti pe 1) Fglingele == petreceri, chefuri.—2) Se «glendista == petrecea, | 
— 5) Hala = joc turcesc,
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ţara: Ungurescă, aii cădut tâte cubelile 1) 
mănăstirei peste dânşii şi ai omorit şepte 
Gmeni dintr'inşii,. care pre unii. peste trei 
dile i-au găsit turtiți sub pietre. Pe acea 
vreme s'aii ar&tat în câte-va rânduri şi semne 
pe cer, stea cu c6dă care o numesc cometa. 
Pe acea vreme Domnul se afla eşit din Iaşi 
la casele de la Frumâsa cu: șederea, şi de 
acolo. s'a mutat în. del la mănăstirea Gălăţei 
şedând tâtă vara acolo, fiind că începu a 

. se audi pe unile locuri de ciumă care nu 
dă puţină .spaimă la tot norodul, nefiind de- 
prinşi acei lăcuitori cu de aceste feluri de 
b6le; care b6lă :aă întrat şi în €rnă p'încet 
iară de primă-vară sai aţiţat forte tare, cât 
şi Domnia ai eşit cu urdie2) iară la Frumâsa, 
mai pre urmă şi la Socola,  împrăștiindu-se 
norodul, .că atâta muria cât nu “i putea; do- 
vedi 'cu îngropatul, ci r&mâneai pe câmp 
de "i mâncaă fiarele, fiind că poruncise Vodă 
câţi îi loveai b6la, îi scoteati la câmp, orân- 
„duind şi o: breslă pentru căutarea bolnavilor, 
care le: dic czoc/ă. : Aşa, într'acest an sai 
deschis oştire imp&răţiei Turcului cu. Moscul, 
care viind. şi la. Domnul multe porunci Im- 

Ia) Cudele = bolte, — 2) Urdie = trupe, lagăr. |
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părătesci pentru ' zaherele 1): la- sărhaturi 2), 
care, boi şi alte angării 3) pod în Dunărea 

“la Obluciţă, herestele şi alte multe nesfăr- 
şite angării, şi Măriei-Sale poruncă: să facă 
gătire de 6ste. Şi așa făcea mari gătiri, gă- 
tind şi conac prin satele: de pre Prut, pen- 
tru 6stea ce orânduise ca s& mergă la Hotin; 

şi nu numai ortalele4) de iniceri, ci şi câţi. 
va Paşi, şi saraskerul 5) au trecut prin ţară, 
dând pe la tâte conacele tâte cele trebuitâre, 
care nu puţină sdrobire trăgeaă toţi locui - 
torii, şi Măriea-Sa încă ai dus pe un Sara- 
Mehmet-Paşa cu dou€ tuiuri 6), arnăut cu câte- 
va mii de ste Turcescă şi cu a Măriei-Sale 
câtă avea 6ste de ţară şi străini, şi au pur- 
ces cu urdiea sa la Prut, şi de la Prut la 
Soroca încungiurând Țara de sus pe la De- 
leni, pe la Hârlău, trăg&nd spre Iaşi. Intr'acea 
vreme ai lăsat Caimacami în Iaşi pre Sturza 
şi pe Roset, şi alţii din boieri. Pe acea vreme 
sai pogorit şi Vezirul cu-tâtă urdia: sa la 
Dunărea la Sakci, şi fiind şi Alexandru Ter- 
zimanul Porţei Ghica, fratele Domnului, 'şi-ati 
cerut voie ca să vie să se 'mpreune cu el, 

1) Zaherele = aprovisionărit, — =. Sărhaturt= hotare, — 5) An- 
găril= dări, imposite—4) Ortale=Regiment, câtă.—5) Saraszi- 
cerul == căpitenia armatel, generalisimul oștilor, — €) Zuluri = 
StEguri făcute din cod! de cal, împletite cu măiestrie, -
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şi s& vadă şi ţara. Şi aşa dânduii voie de 
la Vezirul ai venit la Saşi, găsind pre Domnul 
la Socola, până a nu merge în partea din 

sus; şi priimindu-l cu multă dragoste s'aii 
veselit : ş'ai . vorovit Î) cât le-au trebuit în 
trei dile, mergEnd şi în laşi cu tacâm dom- 
nesc, umblând pre la toate mănăstirile de 
s'aii închinat, făcend paraclise; pre care "l-am 
vEdut şi noi, om de fire şi arătos. lară pre 
acea vreme 6stea Moscului ai fost mers asu- 
pra Crimului?) cărora neputend sta împotrivă 
6stea Turcului şi a Tătarilor ce se afla acolo,: 
i-ai biruit făcându-le multe prădi; ai rămas 
sub stăpânirea Moscului. Şi de -acolo ai 
mers la cetatea Vozia de s'au bătut, ş'atâta 
i-ai bătut de râu, cât sai omorit. mulţime 
de Turci, căqend şi în robie, risipind şi ce- 
tatea cu focurile. lor cele multe, r&mâind, acel 
sărhat părăsit de amândouă părţile. Iară ter- 
zimanul?) Alexandru, fratele Domnului, după 
trei dile luându-și diua bună de la frate.săii 
Grigori Vodă, au plecat de s'aii dus la urdie 
la Sakce, şi după ce aă sosit peste puţine 
dile, sai stricat vremea şi începând a tuna 
    

1) Porooit= vorbit, — 2) Crim = Crimeia. -— 5) Terziman 
== dragoman,
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şi a fulgera cu mare trăsnet, într'o clipală de 
ochi aii 'cădut asupra cortului de "l-au de- 
tunat, şi fiind terzimanul sub cort, atât s'au 
ameţit cât aă fost ca un mort, ardânduii 
săgeta 1) o. jumătate de barbă şi: hârtiile din 
sin, topindu-i şi. un lanţ de aur a: iconiţei 
ce purta în sîn. Şi îndată Capi-kehaia au 
scos Cetalmezia de au dat scire la Grigori 
"Vodă cum că ai murit, iară peste trei cesuri 
ai scos alt mezil?) cum că s'au trezit şi au 
rămas nevătămat. La care viind veste de'n- 
tâiu de morte la Grigori Vodă, încă fiind la 
Socola, nu întreba câtă ameţelă şi oftare şi 
lacrimi, cât s'au mâhnit t6tă curtea şi urdia 
Domnului; numai Dâmna. şi Bezedelele nu 
sciai -că erai -duşi la Țarigrad. lară peste 
câte-va câsuri tot într'acea di sosi alt trămis 
cu:veste la Grigori Vodă, scriind cum că 
sai trezit şi nu este nimica terzimanului. 
Atuncea ai mulţămit lui Dumnedei şi s'aii 
bucurat fârte, care nu “putem arăta câtă pă- 
rere de bine; şi cu mulți galbini şi cuima- 
şiuri au dăruit pe acel trămis, pornindu-l 
iară inapoi. cu. cărţi, . purcegând -şi Domnul 
pre Prut la Ciuhur, încunjurând pe la Do- 

- 0 Săgâtă= fulger, — 7) Mezil = curier.
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rohoii, trăgând cu urechea ce se lucra la 
Hotin, că şedea : doui: Paşi cu Seraskierul D 
de aştepta venirea ' Moscului. Ce. când: ai 
plecat Grigori Vodă . despre Iaşi,:şi Moscul 
ati lovit' Hotinul, care! puţină. bătaie s'au fă- 
cut şi ai luat pe Colceag-Bei Paşa în robie, 
şi: mult norod din Turcii ce erai acolo, mă- 
car că luase şi pe: Ean Paşa în robie, care 
pe amendoui i-ai trămis înlăuntru la Imp&- 
rătesa. ară Grigori Vodă luând veste că 
ai luat Hotinul, îndată âii dat scire la Udreii, 
şi cum că aii gând s€ vie şi la Iaşi, Şi viind 
Domnul cum! mai 'în grabă la laşi, au tre- 
cut pe din .sus de Iaşi, ş'at mers la Galata 

„de ai mas într'acea n6pte. Socotind &menii 
că va şedea : câte-va dile de se va odihni, 
ce fiind-că "i venise veste: că ati trămis câtă- 
va Oste s€ "| prindă, îndată au orânduit trei 
Caimacami: pe Sandul: Sturza Vel Logofet, 

şi :pe Iordaki Cantacuzino Vel. Vornic, şi:pe 
Constantin Roset Vornic, . şi pe Alistarh Ban, 
ca să fie purtători de grijă la tâte trebile 
țerii. lară Grigori Vodă a doua di ai ple- 

„cat de la Galata, luând drumul Țarigradului 
pân Jos; şi într'acea scră ai ajuns la un sat 
9 

aa Serashierul = căpeteară” armatdă LIO7ECA 
| Ceniralj 

41939. — Aut. Rom, E. Ăagainiceania iv scalteră 
Bucuresti 
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a lui Negel anume Roşiecii în ţinutul Făl 
ciului, având şi câţi-va boieri de ţară ci 
densul: Costaki Razu Visternic, Paladi Spa 
tar, Venin Spatar, şi fiul Vornicului. lordak 
Cantacuzino, şi fiiul lui Negel şi alți fecior 

-de boieri mari şi mici. Şi acolo fiind a douz 
di Duminică, aii mers la biserică, şi cânc 
cetia. Evanghelia, eată au sosit de la Iaşi 
de la Caimacami, pe un trămis anume An 
tiohi, făcând scire Domnului, cum că.aă ră 

pedit Moscalii mai bine de zoo de călărime 
câte în trei cai să '] prindă. Ş'aşa mergene 
Constantin Hatmanul, s'au lipit de strană ş 
i-au spus tâtă pricina, dicend să "i tragă calul 
şi cum at isprăvit Evanghelia, ai eşit Dom 
nul afară; şi, încălicând, ai pus pe Spataru 
Venin înainte, apucând - drumul în jos: |; 
Torcesci, 'la “Tecuci, la satul lui Spataru 
Venin. lară: Moscalii de la Hotin, după c 
l-au luat, au tras la laşi, eşindu-le tot .no 

rodul înainte cu tâtă boierimea la Copoii ş 
Mitropolitul, şaă intrat în laşi cu mare alai 
şi cu multă 6ste cu spegele 1) scâse. di 
tâcă, fiind singur gheneralul cel mare Miun 

" hen, .cu câte-va Bezedele: încă dou& erai : 

1) Spegele — săbiile,
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lui: Dumitraşcu -Vodă: Cantemir, Constantin 
"şi Dumitraşcu,: care afost: Domn ş'ai fugit 
când ati venit: Petru' Impărat. Şi era şi o 
Bezade a Giurgilor, fiul lui -Eraclis, şi alţii 
cari nu s'aii scris, şa conăcit în casele lui 
Constantin Ipsilant Hatman, căci “curţile se 
cam stricase şi t6tă : Gstea “împărţită ' după 
cum era şi omul. Iară: gonaşii care mersese 
după Grigorie : Voda, să ']: prindă; înțelegând 
că Domnul aii adaus multă 6ste tătărescă şi 
turcescă, s'au temut a 'mai merge” înainte, 
şi de la Bârlad s'au întors':înapoi fără de 
nici, o “ispravă. Iară Grigori Vodă “cu toți 

” oştenii lui şi cu Paşa Sara-Mehimet,: cu 6ste 
turcescă şi cu  câţi-va 'Mârzaci, cu. 6ste tătă- 
rască,: umblând. din -loc:în''loc;-pe la Umbră- 
resci, pe Ja “Torcesci şi pe la-Şerbănesci, mai 
pe urmă şi la Brăval, şi de acolo la Galaţi, 
aşedându-se. acolo cu 't6tă 'urdia, puind şi 
străji în tâte părţile, chivernisind tote după 
cum se cădea, luând scire “şi de- la Caima- 
cami de câte se lucraii: la :laşi de Moscali. 
Cantemir - Beizade având -pismă. pe Grigori 
Vodă şi pe Aga Enaki, încă pânăa nu fugi 
la Moscali, ai făcut pe gheneral. de ai ri. 
sipit curţile. Domnesci de la Frumâsa, şi 
casele Agăi Enaki ce erau în laşi! făptură



de Țarigrad 1) lingă : Bârnovskie,. le-ai făcut 
asemenea cu pământul?);, şi .nu s'aii lăsat 
cu atâta, ce aă dat scire şi la pământeni că 
cine va avea straie, lucruri prin mănăstiri, 
să le scâtă, căci or să calce mănăstirile să 
caute avuţia Grecilor şi a lui Grigori. Vodă, 

“că ar fi lăsat-o prin. mănăstiri.. Şaşa trămi- 

teai pămentenii de "şi. scoteai pe.a lor, iară 
nu toţi; şi cea mai de pe -urmă ai călcat 
şi mănăstirile şi casele, desbrăcând lumea. 
lară gheneralul şedend t6tă vara în Iaşi, 
trămitea cărţi. pe la ţinuturi pentru zaheră, 
şi ialoviţe 3), şi fn, ş'altele câte trebuia oştii, 
împreună cu omul. Caimacamilor. Iară jude- 
căţile. căutau Caimacamii, cărora s& le facă 
Dumnedei judecată, că era tot jacuri) în 
tâte părţile. Ai scos şi. câte-va slujbe, di- 
când" pentru trebuinţa oştii de mâncare; au 
mai scos un bir pentru săpatul hindikiului 5), 
căci. au găsit: cu cale ca să încunjure “hora 
cu şanţ împrejur, ca să nu vie fără de veste 
Turcii şi. Tătarii să "i calce. Ş'aşa. au po- 
runcit să iesă - tâte breslele să. sape», și v&- 

9, Faptură de Țarigrad = în felul celor din '“Parigrad, — 
2) Le-aăi făcut asemenea cu pământul == == le-ati ras până la pt- 
mânt, — 3) Zafovife = vite de hrană. — 4) Jacuri == jafuri, — 
5), indibiu = şanţ... :
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dend că nu pot face''trebă-cu ei, s'aii ho- 
 tărit să dee de:tot omul câte 60 bani pen- 

tru săpat; şaşa ai -pus-pe Ruși de ati să- 
pat, încunjurând laşul în tiei-deci dile, şi pe 

"unde le vinea semnul, oboriai!) ori-ce se. 
- întempla: saii case, sat grajd, încât au ră- 

sipit şi casele lui Stavru Sulgerului celui 
mare de lingă sfete2) Nicolai. Şi aşa petre- 
când penă în tâmnă, iară despre tâmnă viind 

„Veste că s'aufăcut pace, îndată s'a gătit Feld- 
mareşalul, şi ai plecat în sus, mai r&mâind în 
Iaşi Cântimhir, cu puţină 6ste de jăcuiaă. Iară şi 
Domnul Grigorie Vodă, îndată ce au audit, ati 
purces pe Prut în sus, cu câtă 6ste ce avea, 
luând şi toţi Tătarii împreună, şi Sara-Mehmet- 
Paşa cu t6tă stea turcâscă, ai plecat în 
sus pe Berlad, făcând Paşa sfat cu Domnul, 
dacă vor ajunge la Iaşi, s& lovescă laşii din 
două părţi ca să scâtă pe Ruşi fără voia 
lor din laşi. Ş'aşa au făcut; când la Octom- 
vrie 13 dile, au lovit Tătarii despre Tătă- 
raşi şi Turcii despre -ieaz, şi de grabă ati 
eşit Cantemir cu câte polcuri 8) ai putut, 
strînge la viea domnescă la grâpă pe culmea 
delului, închidându-se cu părcanele?) lor, r&- 

1) Odortaii = dărimaii. — ?) Sfete = sfânta. — 3) Polcuri 
= plutone, — 4) Părcane == întărituri mobile, pr



hehe 

mâind două steguri de cătane afară, eşind 
la harţ 1) cu Tătarii,, de s'au bătut de dimi- 
ncţă. penă la prânz. Şi. aşa apărându-se Mus- 
calii s'au 'tot tras: în sus, trecând podul peste 
Jijiea până în scră. Iară. Grigorie Vodă ai 
intrat în lași într'acea .ssră .şi Paşa, şi câţi 
Moscali 'găsiati ; Turcii -ascunşi în laşi prin 
pivniţi, daţi dupE be&uturi şi Jacuri, îi prindeati 
Turcii de."i trimeteau la gheneralul ca pre 
nisce robi, de "i scoteau Ruşii. din robie. In 
Țara-Românescă, Constantin Vodă. Mavro- 
cordat trăgea mai mari supărări despre Turci, 
că orânduise. câţi va Paşi acolo, fiind-că se 
ridicase Neamţul asupra Turcului, fără de 
veste. La care acestă ridicare a Nemţului 
ai făcut pe -Moscali: de ai făcut pace cu 
Turcul, dându-i şi tâte locurile ce “i luase 
Turcului înapoi, adecă Crimul, cetatea Vo- 
zie, - Hotinul şi Moldova, numai. s& bată pe 
Nemţi. Şi aşa i-ati bătut Turcii cât le-ai 
luat şi cetatea Beligradul şi cinci ţinuturi de 
peste Olt, împreună cu Craiova. lară Gri- 
gorie Vodă. în laşi, neavend. unde şedea, 
până a tocmi curţile domnesci, ai ședut în 
casele Sturzei vel logofăt; iară pe - Sara- 

1) Jfarp= luptă, a



Mehmet-Paşa, "l-ai pus în casele lui Vasilie 
: Kogălniceanu Pitar de "lingă Barnovskie. Şi 
„aşa petrecend Domnul cu pace acea iarnă, 

“în laşi, schimbând tâte boeriile, stând cu 
|totul ca să îndrepteze ţara, puind la cale 

! bună şi cu odihnă, facând şi mitropolit ţărei 
pe Nekifor ce era Sedis, care 'l-am pomenit 
mai înapoi, că mitropolitul Antonie ce fusese 
ânteiă se. dusese cu Moscalii înlăuntru. Iară 
când ati fost de primă-vară s'au apucat iară 
de casele Domnesci de la Frumâsa, şi le-ati 
isprăvit penă în toamnă, după cum se ved 
şi astă-di. Intr'acest al doilea an, Fevruarie 
20, ai venit veste lui Grigorie Vodâ de la 

Țarigrad, cum; Împărăţia au tăiat pe frate- 
s&i Alexandru Terzimanul, pentru care multă 
scârbă şi părere de r&i aii avut tâtă casa 
Măriei-Sale, şi Dâmna Zoiţa şi tâte Beizadelilc, 

"căci se întorsese de la Țarigrad după facerea pă- 
cei făcend mare pomenire, împărțind multe pe 
la săraci şi la mănăstiri. Tot într'acea primă- 
vară au dat Împărăţia lui Colceag-Bei, Săr- 
hatul Hotinului, după ce s'aii întors din robie 
de la Mosc, după cum s'aii scris mai înapoi 
măcar că înteiu "l-au rânduit la Vidin şi ne- 
lăsându-l multă vreme "l-ai rânduit. la. Hotin, 
care luând Țara-Românescă d'a-lungul, au



 cq 

venit penă la Focşeni, şi acolo trămițând 
Grigorie Vodă pe Antonie Părcălab, omul 
Măriei-Sale, ca s€ fie purtător de grijă la 
cele trebuitâre Paşei, şi 'mpreunăndu-se cu paşa 
i-a ar&tat câte-i sunt trebuitore Paşei, care între 
altele cerea zoo de care de boi. Ce dicând Anto- 
nie că nu se pâte, că se face mult zulum Îţărei, 
îndată sai mâniet şi "l-ai pus. jos şi 'l-aă 
bătut la talpe forte  r&ă, avend pismă pe 
stăpânu-său pe Grigori Vodă, fiind-că orân- 
duise pe Lupul Aga acolo la Hotin lăsân- 
du-l Moscalii, şaă luat mult bir de la Lip- 
canii ce se.aflai şedători prin sate. De care 
audind Grigori Vodă de ce sai întemplat 
lui Antonie, nu putem arăta câtă grijă avea 

Domnul, trămiţendu-i multe peşkeşuri şi bani, 
dându-i tâte deplin câte at cerut. Şi aşa vi- 
ind câte trei câsuri pe di, “i-ai eşit Domnul 
înainte cu toți boierii la Şanta; ce după îm- 
preunare multă vreme nu "i-ati căutat s€ 
vadă pe Grigorie Vodă, ce mai pe urmă 
"l-au întrebat, şi "i-au dat voe ca să încalece; 
şi aşa trecând la laşi au sosit la Copoii şi 
ai conăcit acolo, şedend până a treia di, 
mergând Domnul în -tâte dilele de. se îm- . 
preuna, tremiţEndu-i de tâte tefaricule * Dă ce 

1) Zulum == încălcare, — 2) 7e  faricile = scule.



se aflai în Iaşi, dând şi: bacșişuri indestul 
la 6menii Paşei, trăgându-i şi un alaiu fârte 
frumos. împodobit la petrecania “Domnului. 
ŞI așa mântuindu-se de el, sai întors cu 

„pace în curţi „iară acel Paşă cum aă ajuns 
„la Hotin n'a trăit trei dile şi au murit, de 
care. înțelegend Grigori Vodă forte s'aii bu- 
curat, căci nu da credinţă el, şi repedind 
cu olac!) în Țarigrad, silind .s€ isprăvescă 
acel Paşalic a Hotinului lui Sara-Mehmet:- 
Paşa ce se afla în laşi cu . şederea, care fu- 
sese cu Domnul în ste în vremea oştirei, 
şi s& “i scâtă şi un tuiă, şi aşa i-ai ispră- 

"vit scoțându-i şi al treilea tuii, trămiţendu-l 
_Paşă deplin la Hotin, dăruindu-l şi Măria-Sa 

ca pe un ciraca Măriei-Sale.. Dic unii că 
după ducerea Moscului, ar. fi arătat Grigori 
Vodă la Vedirul cum că cetatea. Hotinului 
ar fi srticat-o până în pământ Moscalii, so- 
cotind că dâră va putea ridica acest sarhat 
din spatele Moldovei;. dară Turcii fiind îi 
prepus "i-ai dat ascultare, iară la cea de pe 
urmă, ati trămis pe ascuns om de ai vădut 
cetatea cu ochii, nesciind Grigori Vodă ni- 
mica nici Capi-kehaielele lui de una ca acesta, 

1) Olae == curier.



Ce fiind că se întemplase mai în trecutele 
vremi şi pricina Terzimanului la care fiindu-i 
frate îl atingea şi pe Domn, aşişderea şi 
pricina cetăţei care nu puţin lucru.: Aceste 
multe vorbe cădând în urechile prostimei, 
care de care le întăria, de care audind şi 
Domnii cari erai mazili !), ales Mihai Voda 
că şedea de atâţia ani în Țarigrad mazil, le 
adeveria și le încredința, umblând de di şi 
nopte dup& Domnie, 'care găsind vreme și 
prietenii lui Mihaiă Vodă, una ca s& mă- 
nânce, al doile ca s€ "1 facă Domn Ţerei- 
Românesci, și pe Constantin Vodă Mavro- 
cordat să "1 mute în Moldova, şi așa ai 
mazilit pe Grigori Vodă - din Moldova, mu- 
tând. pe ' Constantin Vodă din Țara-Munte- 
nescă. în -Moldova, iară în "Țara-Muntenescă 
aă făcut Domn pe Mihaiu Racoviţă Vodă. 

  

i CAP, III 
- Domnia a doua a lu! Constantin Vodă Mavrocordat. 

- Constantin Vodă viindu-i veste de Domnia 
Țerei Moldovei, nu s'ai bucurat, câci era 

1). Mazil== destituit, scos din funcțiune,



deprins în 'Ţara-Românescă: ci. după, obi- 

ceiii, ai răpedit Caimacami aleşi, şi gătindu- 

se până a veni şi Skimni'Agasi,- Măria.Sa. 

ai purces din Bucuresci, care viind la Foc- 

şeni, după obiceiă "ia-au ; eşit' câtă-va boie- 

rime şi slujitori înainte ca la un. Domn noii." 

Şi viind. în 'scaun după obiceiii .s'aii: cetit 

Fermanul Impărătesc, îmbrăcând pre „boierii 

Caimacami cu caftane; iară a. doua di ai în- 

ceput a da boieriile şi isprăvniciile, care îs- 

pravnici ânteiaşi dată acest Domn. ::i-at scor- 

nit, aducând acâstră muştră 1) din -Țara-Ro- 

mânescă, scornind 'şi alte multe, făcând pe 

ţară ca să 'şi cisluească, făcend dece bucate 

un cap, fie ce bucate, “şi capul. puindu! la 

fiesce.care sfert câte un ort, şi meșteșugul 

era asemenea, care lucruri ca aceste n'aveaii 

număr. Uşele divanului eraă deschise şi multă 

vorbă cu prostimea 2) avea, cât atâta le de- 

dese obraz, cât nu putea nimeni din boieri 

ca s&' dică măcar cât de puţin lucru vre- 

unui ţăran, că 'îndată striga la Vodă, şi pen- 

tru un lucru de nimica a. unui ţăran. cât de 

prost, făcea. pe” un . boier mare mascara 

şi "I închidea. Şi mai dăduse o. poruncă în 

1) Augtră = noutate, — 2) Prostime = Sment din popor, :



ţară ca să nu fie volnic 1) nimeni a lua cui-va 
măcar un oi fără de bani, nici slujbaş, nici 
altul nimeni. - | a 

Grigori Vodă gătindu-se cu tâtă curtea sa, 
ai plecat din laşi la Țarigrad, petrecându-l 
tâtă boierimea, şi la. mulţi au fost şi mare 
măhniciune, căci îl iubeati cu toţii. lară după 
mergerea la Țarigrad s'aă âşedat cu şederea 
la Curu-Cişme, petrecând cu toţi prietenii 
Măriei-Sale ca un Domn deşteptat mazil; 
la. care nedând mâna Capi-kehaielelor să 
vadă pe un Domn ca acesta în Țarigrad, 
au cheltuit şi au silit de "lati făcut surgun 2) 
la Bocceda, la care surgunlic 'au şedut doui 
ani. Iară Constantin Vodă în Moldova dom- 
nia cu pace apucându-se de capul preoţilor 
să- “i înveţe carte, frămEntându-i în tot chi- 
pul;: ânteiaşi dată ati poruncit de ai scos. pe 
ieromonahi, călugări. greci, de prin mănăsti- 
rile cele mari, orenduind preoţi de mir, di- 
cend că Grecii când tămiiază în biserică pe 
muieri, sta -câte un minut înaintea fieşte- 
căreia muiere de o tămiiază şi: o: privesce 
din talpă până în cap, - puind gând răi în 

„capul. lor asupra .acelor muieri. Poruncitiau 

2 Volnie== liber. — 2) Lai făcut surgun = Pa exilat,



de ai adus şi'cărţi pe 'nţeles1) din Țara- 
Românescă, căci. în. Moldova. nu se afla 
Evanghelii, Apostoli şi Leturgii,. dând po- 
runcă Mitropolitul. acele cărţi s& le 'cetâscă 
pe 'nţeles.pe la biserici; mai poruncind Dom- 
nul. Mitropolitului şi Episcopilor să. facă ti- 
pografie fiesce-care la Eparhia lui, ca s& se 
tipărescă cărţi pe "'nţeles. Şi aşa s'a apucat: 
de ai făcut stampă?), şi.de atuncea şi penă 
acum, lucreză acea “pomenire în pământul 
Moldovei, care la acesta ai lăsat mare po- 

menire în-ţările acestea.' Au mai' dat Vodă 
porâncă prin t6te ţinuturile ca să cerceteze 
ispravnicii. ținuturilor pe preoţi, diaconi, carii 
vor. fi fără de biserică nesciind şi carte, adecă 
orânduila bisericii, pe unii ca aceia să aibă 
voie a "i pune în bie cu ţăranii ca s€&-plă- 
tescă şi ei bir ca şi altă ţară. Şi aşa de - 
mare frică ce aveai bieţii preoţi şi diaconi, 
căci începuse Constantin Vodă a orendui 
“preoţi înveţaţi de umbla prin t6te ţinuturile 
şi prin.tâte satele.ca să vadă ce fel de ce. 
tanie fac pe la biserici, la care nu putem scrie 
ce. frică trăgeau bieţii preoţi, că se apucai 
la bătrâneţe s€: înveţe carte. o 

1) Pe “'npeles=—în limba ţării. — 2) Stampă== Presă tipo- 
grafică. ,



„În dilele acestui Domn s'ai întâmplat şi 
un foc mare pe Podul-vechiă, -la care ati 
ars ca vr'o 50 de case. mai bine, începând 
focul de lângă Sfintul-Sava, mergend ptnă 
la “Triisfetitele !) ardând şi câte-va crâşme 
cu vin şi alte lucruri, făcând la mulţi multe 
pagube. lară în dilele acestui Domn, ai 

„venit şi Patriarhul Kirio Kir Partenie a Sfin- 
tului-Mormînt a Domnului. nostru Isus Chri- 
stos a Ierusalimului, pe care "l-ai primit cu 
mare cinste, avându-l în mare evlavie ca pe 
un Patriarh ce era şi şedend câtă-va vreme în 
Moldova, căutând şi sămile mănăstirilor: Ie- 
rusalimului, poftindu-l Domnul. de. ai slujit 
sfânta Leturghie la biserica curţei, unde 'era 
şi ttă boierimea -ţerei. Care mai-pe:urmă 
ai ar&tat Domnului că Sfintul-Mormint are 
multă datorie, şi de nu va face Măria-Sa o 
milă cu ţara acesta 'a Moldovei ca să uşureze 
acea datorie, nu mai este cu putință a mai 
merge la acele sfinte locuri, şi stai şi ere- 
ticii gata să :platescă . acestă. datorie ca să -. 
iee în-mâna lor acele sfinte locuri. Aceste 
şi altele ca aceste. audind Domnul şi tâtă 
boierimea, au făcut sfat, găsind cu cale ca . 

1) Zriksfetitele = Trei Terarhi,



să ajutoreze şi acest păment al Moldovei. 
Şi aşa, cu sfatul tutulor, aă scos pe tâtă 
ţara. câte un ort de fiesce-care nume, şi strân- 
gend o sumă bună de bani, i s'a dat aju- 
torându-l şi fiesce-care boier cu cele ceile- 
aii dat mâna de pe la casele lor. Şi luându:și 
diua bună de la Domnul şi de la. toţi ai 
ţerei, orânduind răsvane şi conace, trămițând 
şi un boier ca s&“] ducă până la Focşeni, 
fiind-că mergea în Țara-Românescă 'la Mihai- 
Vodă, şi plecând din laşi “l-ai petrecut toți 
Egumenii, „ajutorându-l şi ei cu tote cele ce 
le ai dat mână. 

In dilele lui Mihai Vodă ati oblicit 1) Porta 
turcescă că se află în Bucuresci Doftorul 
Testabuza, care fusese în Moldova în dilele 
lui Grigorie Vodă Ghica, carele ascuns fiind 
că "| pârise şi pe el când aă pârit pe Ter- 
zimanul Porţei, şi după mazilia lui Grigori 
Vodă din Moldova, Testabuza ati trecut în 

-“Țara-Românescă. Încă fiind. Mihai-Vodă în 
Țarigrad nepurces, "l-au chiămat Porta şi 
i-ai dis: că Testabuza este: în Bucuresci, 
dându-i ferman Impărătesc, ori capul Testa: 
buzei s&-l trimâtă în Țarigrad, ori capul lui 

1) Oblidi==afa. — 2) Afazilia = revocarea, destituirea.



se va duce. Şi aşa nesciind ce să facă, MIi- 
hai Vodă, ai. r&pedit Beizadeaoa, Măriei- 
Sale Mihăiluţă cu _.câţi-va boiernaşi, cu men- 
zil 1), înveţânduii ca s& facă tot chipul de 

silinţă şi. să: "1 „prindă, şi să "i taie capul, 
şi să 1 răpeqă la Impărăţie cu mare grabă. 
La. care până a ajunge: Bezadcoa în Bucu- 
resci, iară: Testabuza ai. fost plecat ca să 
trecă în țara . Ungurescă; ajungând până la 
Hotar .şi :zăbovind acolo până a trece, iată 
şi Bezade au răpedit dup& densul cu men- 
zil pe; Bezat-Bulucbaşa cu . câţi-va zapcii, şi 
fiind dilele lui cele sfârşite, "l-au găsit acolo 

-netrecut şi îndată “l-ai prins, puindu-l în 
fiare cu bună pază, "l-ai dus la Bucuresci; 
şi cum "l-ai adus, "l-a pus de sat griji, şi 
aşa 'l-aii scos în grădina Domnâscă şi "i-ati 
tăiet capul, şi: despoindu-l, "l-ai trămis cu 

“olac în “Țarigrad. . - a 
In. Domnia . acestui . Domn 's'aii rădicat o 

scmă de Hotinceni Turci şi ai mers la Ţa- 
rigrad făcând mare pâră asupra Lupului Agăi, 
arătând câte şi.mai „multe că le-ar fi făcut 
când. au venit- Moscalii şi au :fost el orânduit 

7 şi scoțând. Ferman 'aii trămis s&."i.iee capul 

1) Aenzil = cat de forţă.



Şi tâtă avuţia lui, care viind aice la Iaşi au 
mijlocit Domnul de sait pierdut Lupul din 
mijloc, care nu '] scia nime ce s'aă făcut, 
puind mare strajă la casa lui, aducând şi 
tâte bucatele lui de' le-aă scos. la mezat, ca 
când ar fi perit omul. Eră el era la mare 
închis6re de Domnul la loc întunerec, care 
nu "| scia nime unde se află şi era cu mare 
mirare şi pământenilor căci nu ”] sciati; tră- 
misu'l-aii la Țarigrad, aă "l-ai omorit Şi i-au 
trămis capul, căci aii trecut 16 -dile la mij- 
loc şi nime nu scia unde se află. La care 
până la cea de pe urmă at scăpat cu vicţă, 
dară ai eșit din șese-deci pungi de bani, şi 
i-ai rămas şi tâte acareturile, care nu se 
pot arăta cu scrisul câtă risipă şi pagubă 
au avut, că şi jupântsa o păzia cu mare. 
strajă, împrejurul casei, ardend şi zăplajii 1) 
ogrădei până în pământ; ar fi şi perit de 
n'ar fi stătut acesta. Ce vedând şi Domnul 
că nu "i merge în pământul Moldovei, fiind 
înv&ţat în Țara-Românescă cu. venituri mai 
mari, ai scris la Țarigrad la. Capi-kehaiele 
ca se nu iee mucarel 2), să se mazilescă, care 
şi-o cerea una ca acâsta, fiind înveţat cu 

  

1) Zăplajit = ulucile, gardul, — 2) Mucarel = bir noii pe țară la înnoirea DomnieY. a : 

41933, —Aut. Row. E, Aogalntceanu : 2.



iloemale î) mai mari. lară.de altă -parte at 
„socotit .că decât să''ncapă 'alţii :străini la 
„Domnia :Moldovei, mai : bine :să .arate drum 

” fratelui Măriei- Sale, „lui I6n “Mavrocordat 
Beizede, căruia dându'i scire ai început a 
umbla pre la. prieteni, 'ajutorindu'l şi prietinii 
vechi a 'tătine-s&i, şi kapi-kehaielele, până ce 
ai isprăvit, şi aii!luat Domnia! Moldovei, mazi- 

-lind pe frate-s&u Constantin Vodă ;. după ce 
ati domnit în “Moldova “într'acestă Domnie 
doi pol:ani, i-au venit: mazilia. 

CABP..1V. 

Domnia lui l6n Vodă Mavrocordat, fecior. lui 

Necula! Vodă. 

„ :După ce ai luat I6n Vodă domnia ,Mol- 
„dovei, şi 'şi-ati aşedat trebile domniei în Ța- 
rigrad, făcend.. şi Capi- lkehăi pe. Rămădănesci 
şi pe:Guliano, .şi aşa gătindu-se at purces 
din 'Ţarigrad cu. frumos! alai . după cum se 
cade unui Domn. :lară. Constantin Vodă, după 
ce aii venit Skimni-Agasi, s'au igătit: şi ati 

„purces din laşi petrecându'l -și : tâtă 'boieri- 

i) Zocmale= sume de bani.



mea jerei” dupe obicei, Iară I6n Vodă viind 
penă la Galaţi). i-a eşit câţi-va boieri înainte 
ca la un Domn. tânăr.şi noii; iară dupe: ce 
sai apropiat de laşi, i-ai eșit înainte şi Cai- 
macamii cu mare alaiă, ducendu'l ântâii în 
slintul Neculai de i-ai cetit moliftele  Dom- 
niei, Mitropolitul Nekifor care era socru 

'“Agăi Lupului, care s'a pomenit mai înapoi, 
şi pe 'urmă: mergând în curte -cetind ferma- 
nul de Domnie - îmbrăcând pe boieri după 
obiceiă. A : doua: di iarăşi chiămând pe boieri 
după obiceii ai dat boieriile, dând o semă 
la Gmenii Măriei-Sale, -că adunându-se cam 
mulţi. În dilele acestui Domn at fost multe 
dări grele, ales văcărituri câte 2 sati 3 ve- 
niaii une-ori pe an, că scotea unul la Ghe- 
narie, altul la Maiu şi la Dechemvrie, . cât 
se suiai pe an câte 7 .lei 45 bani de vită, 
care era un mare grei ţ&rei..:lară boierilor 
le păreau bine, căci mâncat -fiesce-care, şi 
aveau tot ridicături :de la acest Domn, la 
care cei mai mulţi boieri de la acest Domn 
Sati rădicat, ales: cei ce şedeai la 'ţară, şi 
de atunce” au făcut: bani toţi boierii. Domnu- 
lui încă nu'i păsa; căuta să apuce Grecilor 
aşişderea, că. şi :ei câştigat ' cât puteai -şi
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mâncaii ruşferturi 1) destule, cădend la boierii, 
căci erai paielele eftine.. Din care boierii 
ai pricinuit la o semă şi au fugit din ţară. 
că fiind o semă nemuri, aşteptau s&'i râge 
la boierii, la care vedend că nu'i r6gă nime,: 
au socotit să fugă; şi aşa s'au sculat Miha-. 
laki Sturza de la Roman, şi Ilie Sturza de: 
la Helesteeni şi doui 'feciori ai lui Balş de: 
la lonăşeni anume Vasilie şi Grigorie, şi ai 
fugit în ţara Leşescă. De care audind Dom. 
nul,” fârte s'aă mâhnit, nefiind deprins la 
unele ca aceste; şi chiemând la curte pe 

 Sandul Sturza vel Logofăt, căci era frate cu | 
. Mihalaki care fugise, “lau întrebat Domnul. | 
El sai apărat că n'a fost prin sciințai 
lui pricina _fugirei lor, numai de va fi porunca ; 
Măriei-Sale s& le scrie ca sE& arate ce le va! 

„fi r&spunsul, parigorisând şi pe Domnul, ară- 
“ tându-i că au făcut ca nisce 6meni.de ni- 
“mică şi fără de minte, şi nimic nu este. 
Atuncea I6n Vodă i-ai dat voie s€ le scrie 
cum mai în grabă; şi aşa scriindu-le au ră- 
pedit la ei, şi ei luând cartea a făcut r&s- 

„puns Logofătului, cum că ei încă sunt feciori ! 
de boieri şi.cu case grele, și nu. pot şi ei 

„a se îndulci de milele Domnului, din cinstea 

1) Rusferturi = daruri, mită, chilipiruri.



boierilor, : căci s'aă învrednicit câţi şi mai 
mulţi, şi. pâte şi mai răi de cât dânşii, cari 
ai r&mas de risul slugilor.lor; şi ca de 
aceste arătând ca st nu'i supere pentru 
întors, căci nu- se vor. întârce aşa curând ca 
să nu dee peste vre o primejdie, arătând 
câtă sărăcie şi datorie au pe la casele lor. 
Şi după ce aii venit acea carte la Logofătul, 
ai mers la curte de au cetit'o Domnului în 
taină câte una pre amănuntul. Atuncea ai: 
găsit vreme şi Logofătul de i-ai. dres după 
cum se cade, şi aşa Domnul. s'au adeverit 
cu jurămint ca să le scrie s€ vie, şi nu le: 
va face nimic, încă îi va boieri şi îi va milui. 
La care încredendu-se Sandul Sturza. vel Lo- 
gofet, ati luat treba asupra lui şi ai scris 
la ei după cum aă sciut și: aşa iati întors; 
carii viind la laşi i-aă iertat şi i-au şi boie- 
rit pe toţi, făcând pe Mihalaki. Sturza vel! 
Medelnicer, şi pe lie Sturza vel Sulger, şi. 
pe Vasilie Balş Căpitan mare de Iaşi şi fră- 
ţine-săii i-au dat o Căpitănie afară, şi le-au 
făcut şi lefi şi scutelnici.. Şi dintr'acestă fugă 
a lor vădând cei-l-alţi boieri cum se pârtă 
trebile, şi Domnul cădut cu totul. la mese 
mari şi zeefeturi 1), şi primblări şi la alte 
3) Zarfotari == petreceri, |
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desfătări a lumii, luase cu toţii: un. mare : 
obraz şi nu'] băgat în semă, şi făceau ce 
le eraă voia. lor. - 

In dilele acestui Domn, ai trecut prin 
laşi un Paşă mare cu trei tuiuri, anume Mo. 
sunolu, la care au-trămis Vodă înainte pe 
Tâder Paladi vel Visternic la Galaţi, de ai : 
fost purtător de grijă la tâte conacele, şi: 
viind la Iaşi i-au eşit: înainte Domnul cu - 
mare alai în întâmpinare la Şanta, ducându-l 
de "l-ai conăcit în casele domnesci de la 
Frumâsa, şedend trei dile oturac 1), mergând 
Domnul de câte două. ori pe di' la dânsul, 
trămiţendu-i de câte. se: găseau la locurile 
aceste, - şi daruri şi altele şi bani, cât ati 
tras bieţii săraci cu conacele lor, iară Dom: 
nului fOrte i-au mulțămit Paşa pentru slujba 
lui Paladi, de care ai îmbrăcat Paşa. pe Pa- 
ladi. cu blană. de samur, dânduii şi un rând 
deplin de straie, trăgenduii şi un misir 2 a 
Paşăi cu. frumos. tacâm la scară, şi aşa “l-ai 
trămis la Domnul. V&dend Domnul una ca 
acesta, "l-ati îmbrăcat:şi:el cu altă blană de 
samur, orenduindu-l de al doilea: s& ducă pe 
Paşa până "l'a. trece în hotarul Hotinului, ca 
s&-nu se facă-vie un cusur 'la: nimic. 'Şi aşa 

1) Orurac == popas, staţiune, —2) Afisir = cal arap. .



a: treia: di. rădicându-se Paşa de. la Frumâsa, 
petrecendu-l Vodă. cu. boierii. şi: cu; alaiul: 
s&i, pernă: la Copoă, şi” acolo luându-şi diua: 
bună Domnul, s'ai întors: înapoi: la Iaşi, iară: 
Paşa s'a dus:la Hotin: care ajungând la Ho-- 
tin iară l'a îmbrăcat şi. "l-au dăruit pe Paladi, 
căci şi 'el: multe dăruia Paşei şi viind la laşi 
iarâşi l'au dăruit Domnul cu cumaşuri 1) şi bani, 
dându-i. şi un misir: împodobit; cât păru răi: 
celor-l'alţi. boieri, căindu-se că n'ai vrut să: 
mergă unul: dintre denşii conacciă, şi nevrend: 
ei, Visternicul: aii cerut! voie să mergă. el, cu. 
t6te :că aveati :trebi'a Visteriei,-iară au lă- 
sat Gmeni. După acesta ati scos Vodă 'goșină?): 
întreită. câte 11. parale .de':6ie, care greutate 
şi nevoie nu. pociu'arăta câtă ati făcut pe: 
bieţii s&raci,, căci de. când! a: fost: acest: pă-: 
ment, câte.11 parale n'aii dat, şi: mulţi din 
prostime. îşi . ucideai: vitele cele mai . prâste 
ca: s& nu le: plătescă,; la care şi Domnul: 
mult 'siclet3) ai: tras ipână! s'au strâns: banii: 
slujbei acestii,. căci era: ţara. fârte supărată - 
de multe dări: ce era: pe săraci, cu tâte că: 
era. belşug. în tâte.. Boierilor. le: era. bine 
şi. voioşi urmau şi: ei : Doninului: căci: iubiaă 
primblări şi halcale4), şi: dicături.. Iară dupe 

1) Cumajuri == bucăţi de stofe. — 2) Goșină = împosit asupra. 
turmelor de oaie. — ?) Sic/e/ == necaz,— 4) Flalca = joc turcesc,
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aceste aă socotit s€ facă şi pomeniri; ai 
adus meşteri str&ini zugravi de ai pus de 
au zugrăvit biserica cea mare a curței peste 
tot, pe dinăuntru cu multă cheltuială, zugră- 
vindu-se şi pe sine cu Dâmna şi cu tâte 
Bezadelele - Măriei-Sale, zugrăvind şi pe tot 
nâmul lui şi pe alţi Domni ce erai ctitori 
la. acea biserică de mai-nainte, făcnd şi 
dece părechi de veşmînturi noui, cumaşuri 
frumse cu fir, şi trei rânduri pâle de icâne, 
unele cu semnul ţărei, şi aducând şi două 
sfeşnice de argint de la mănăstirea Secului - 
de le-aii stricat şi ai făcut şase mai! mici în 
biserică, şi opt candele mari de argint care 
se văd penă astă-di în biserică la curte. Mai 
făcut-ai şi un foişor fârte frumos de ceea 
parte de heleşteul Frumsei, sub. Cetăţuie, 
făcend şi cişmea lîngă cerdac cu apă cur- 
gătre de mergeai în: primblare. Iară la al 
treilea an a Domniei acesteia, au făcut sfat 
Domnul cu toţi boierii ţării, ca să alegă 
patru boieri mari de ţară s& mergă la Țari- 
grad, una ca să arate pe Domn că este bun 
şi plăcut, al doilea s& vadă şi tâtă chieltu- 
iala Capi-kehaielelor, - căci ar&tase pe tot 
anul câte o sumă .mare de bani cheltuială, 
care se mirai şi singuri boierii, şi pentru - 
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altele ce le vor niai veni prin mână pentru 
uşurarea ţărei. La care găsind căi cu cale 
şi boierii, ai primit ca s& mergă patru bo- 
ieri; ci socotindu-se ei-în-de:ei Î), aă găsit 
cu: cale s& mergă Costaki Razu Hatman, 
Toder Păladi' Visternic, Radu Racoviţă vel 
Vornic şi Manolaki Costaki vel Vornic, şi: 
aşa dându-le de cheltuială Domnia, s'aă.. gă- 
tit numai de cât şi ai purces la Țarigrad. 
luând şi dintre tineri rudenii pentru viderea 
Țarigradului. Constantin Vodă în Țarigrad 
încă nu s'a aşedat, făcând tot chipul 'de 
meşteşuguri până au mazilit pe Mihai-Vodă 
din "Ţara-Românâscă, dară fiind că avea 
Mihai-Vodă Capi-kehaiele 6meni de trebă, 
pe Stavaraki cel b&trân şi pe Manoli Gelepul, 
şi pe alţii; și fiind-că 'nu se împlinise trei 

„ani deplin, după cum scrie Fermanul .cel 
Imperătesc, încă mai trebuiau. trei. luni; și 

fiind tocmai asupra veniturilor, fârte le-ai. 
părut r&i Capi-kehaielelor lui Mihai-Vodă. 
Atuncea s'a pornit amendoi pe la tâte por.. 
ţile turcesci;. intra Stavaraki 'pe la Sultan, 
pe la Caziscuri, căci era forte îndrăsneţ, 
îns mai mult cu meşteşug, că doftoria ?) pe 

1) Erin-de-dt intre dânşii. — 2) Doftorla = căuta ca medic.
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mulţi, neluându-le nimic. Şi ajungând pe: la- 
tâte porţile; aă isprăvit se mai. şadă. Con- 
stantin Vodă.'trei luni în Țarigrad, scoțând 
ferman lui Mihai-Vodă s& mai şadă încă trei 
luni Domn, şi să stringă tote veniturile ţărei 

" după obiceiă. Şi după ce s'aă împlinit cele 
trei luni, atunce s'au dus: Constântin Vodă 
în “Ţara-Românescă, isprăvind lui Mihai-Vodă 
şi Capi-kehaielelor lui . de i-au. făcut: surgun 
din Țarigrad, şi aşa. au: domnit Constantin 
Vodă cu pace, amândoui fraţii Domni în 
două ţări. lară boierii din Moldova -aflându- 
se 'în. Țarigrad, şedend câte-va: luni acolo, 
căutând multe trebi ale ţărei; la care zăbo- 
vind, iată: au venit şi vremea: mucarelului. a 
înnoirei . Domniei - Moldovei. Atuncea: Capi- 
kehaielele: lui I6n Vodă aă ar&tat. boierilor 
dicend:. «Ce. să facem că- vremea mucarelu- 
lui ati. sosit, „aici bani nu putem găsi; Dom- 
nul de -acolo încă nu ne trămite, nici ne 
scrie-.nimică; şi aşa noi nu ne. amestecăm!> 
Vezir-Kehaesi încă chiemând pe Capi-kehaele, 
Je-aă ' dis pentru mucarel; ei s'aii apărat ară- 
tând pe boierii 'din ţară ce i-aă trămis Dom- 
nul şi ţara ca: s& r&spundă pentru tâte. 
Atunce ai chiemat Kehaicoa pe boieri şi 
i-ai întrebat: «Sunteţi mulţămiţi de acest
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Domn?>: Ei au r&spuns că:sunt şi ei şi tâtă 
țara. Le-au dis: «Dacă'i aşa s€ "i luaţi.mu- 
carelul>; Ai: răspuns: «Prea. bine. Dară bani 
aveţi să "i daţi?» — Aii: răspuns: «Aice bani 
n'avem, dară să .ni se.pue o vade), şi mer- 
gend în. ţară până la 'vade ii vom. trămite».. 
Şi aşa au priimit Vezir- Kehaiesi,; poruncind 
să dee un :zapis-la Miri, pentru bani cu vade. 
Şi ai dat, şi îndată ati îmbrăcat caftane la 
Vizirul şi ei şi Capi-kehaielele. Şi:indată au 
răpedit olac?) la: laşi de au dat scire Dom= 
nului de luarea .mucarelului. Şi:luând scire 
S'ati bucurat cu toţii, făcând şi Domnul-mare 
şinlec. Mai pe urmă aă pus. silinţă de: au 
răpedit o semă mare” de bani; iară cealaltă. 
s&mă aă r&mas s&'i plătescă la vade. Şi aşa 
zăbovind. boierii. câte-va: luni în Țarigrad, 
S'aă 'sculat cu toţii. şi a. venit la. Moldova; 
la :care spuind Domnului cum s'a întâmplat 
luarea. mucarelului, asteptau: boierii s& le 
mulțămescă; dară'el în loc s&:le mulțămescă, 
le-au. dis: «De ce vaţi amestecat: şi cu a 
cui poruncă .aţi, adeverit's€& daţi atâţia bani?>. 
Şi.pe urmă le-ai dis: <Dup€ cum v'aţi ade- 
verit s&.. şi. plătiţi, căci Măria mea nu va să 

1) Vadez=soroc de plată, termen, — 2) Olac== curier, .



scie». Şi trecând multă vreme la mijloc şi 
peste soroc, apucând pe Capi-kehaiele, ei 
Sai apucat că vor scrie, şi nici o dată nu 

conteniati ca s& scrie; la care cea de pe 

urmă aii trămis bumbaşir un Orta Ceauş, şi 
cu zapisele lor şi cu ferman ca s€ împli- 
nâscă acei bani de la acei boieri. Şi viind 
la Iaşi, ce ai vorovit Domnul cu bumbaşirul 
nu se scie, ce numai au strîns pe toţi boierii 
cei mari şi b&trâni, carii au fost venit de la 
Țarigrad, şi au început a cere bani. lară 
boierii arătaă pe Domnul. Domnul at r&s- 
puns că ei sunt datori eis& plătescă. Şi aşa 
mâniindu-se bumbaşirul i-au luat pre toţi pe 
jos de la curtea domnescă, ducenduii prin 
tirg până la casele cele de beilic, unde era 
ceauşul în gazdă; şi după ce ati mers acolo, 
i-au pus pe toţi în fiare, care lucru aice altă 
dată n'au stătut, ţiindu-i pEnă în seră. Iară 
mai îndescra ai priimit cu toţi ca să se 
pue imprumutare, şi s€ rădice acea greutate 
de pe Domnul; la care priimind şi Domnul, 
ai poftit pe bumbaşir ca s&"i slobâdă, căci 
se apucă că vor plăti pe 'ncet, făcând înce- 
pătură ca să dee. Şi aşa i-ai slobodit. Ce 
trecând câte-va dile la mijloc, iară ati soco- 
tit ca. s€ dee uitărei, la care v&dând I&n



Vodă că cu bine nu va face nimica, aşa 
Sai turburat într'o di, şi cerând izvodul de 
la zapcii, au vădut că mai nimica nu dă- 
dese, şi strigând zapcii ai început ai ră- 
dica pe boieri câte pe unul la închis6re, 
până i-ai închis pre toţi, pre cei mari şi 
bătrâni; pe alţii la pârcane, pe alţii la vartă, 
pe alţii pin beciuri, carii umpluse tâte be- 
ciurile. Boierii a nume acestii erai: Sandul 
Sturza vel Logofet, Andrei Roset vel Logo- 
făt, Manolaki Costaki Vornic,. Sandul Raco- 
viță Vornic, T6der Paladi vel Spătar, Ale- 
xandru Spătar, Lupul Stolnic şi alţii. Şi vE- 
dând că nu "i glumă, s'a apucat de plată, 
şi până în seră puţini bani ai r&mas neisto- 
viți, carii s'au apucat că a doua di îi vor 
istovi, şi aşa i-au lăsat într'acea scră, şi a | 
doua di i-ai istovit toți. - 

In domnia acestui Domn, sai mai întîm- 
plat o pricină care n'am lăsat să nu scriem: 
un ovreii dintr'un sat a dumisele Iordaki 
Cantacuzino Spatar de la Suceva de lângă 
Rădăuţi, fiind cau scăpătat de navea cum 
plăti stăpânilor. bucatele ce luase şi le ven- 
duse ca să nu încapă la închisâre, şi-au 
lăsat muierea şi copii şi ai fugit; deci pe 
urmă ai mers la Țarigrad, la care făcând



-cu mulţi ovrei de acolo multe feluri de 
vorbe, -arătând starea boierilor pămenteni de 
aice, spuind :şi halul lui ce i s'a . întemplat, 
arătând şi ce venituri are Domnul aice, l-ai 

„pus la cale s& facă şiretlic, dicend că.ei îl 
vor ajutora 'la tâte, făcând un arzaval!) către 
Imperatul Sultan Mehmet, făcând jalobă pen- 

“tru :Domnul 'şi pentru lordake Cantacuzino, 
dicend că i-au luat Domnul muierea.de aă 
umblat cu ea, şi el fiind-că "i sta împotrivă 
"l-ai închis în câte-va rânduri şi i-ai .luat o 
sumă mare de bani, ar&tând că i-ar fi.mai 
luat şi.pe o :fată 'şi:pe o cumnată şi alte 
lucruri: şi odâre, -şi “altele multe care nu se 

“pot scrie, arătând că 'și;lordake Cantacuzino 
i-ai închis magaziile :ce avea cu b&utură, 
care -i-aii curs atâte mii de lei pagubă. Ce 
avend meşteri buni lângă -dânsul şi ajuto- 
rându-l şi Bazarghian-başa ce era, ai eşit la 
'Imperatul de au strigat dând şi jalobă. Atuncea 
Împăratul ai poruncit de i s'au făcut ferman 
“Impărătesc, orânduind şi pe un Zaim-Bum- 
"başir ca să iee pe ovreii şi s& 1 ducă în 
Moldova, şi acolo cu cadiul s&-se caute acea 
judecată, şi având dreptate st-i se dee ilam 2 
  

1) Arzaval = petiție, memoriii. — 2) JZam = raport,
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şi. după ilame -s& împlinescă -de:la. Domnul 
şi de la Cantacuzino, : dând '.poruncă ca să 
aducă pe ovreiti- iară înapoi la Țarigrad. Şi 
plecând: la. Moldova, aii mers drept .la curtea 
domnescă, impreunându-se bumbaşirul cu Dom- 
nul, arătând şi fermanul,: r&spundendu-i: Dom- 
nul: .«Prea bine, .dumnâta mergi:la gazdă 

-de te odihnesce, .că eşti ostenit de drum. şi 
aceste .se vor.căuta, că: avem şi. cadii aice; 
pe ovreii 'lasă-l să stee .aice». 'Şi.aă învăţat 
“Domnul s& dee o : gazdă .departe, şi:s&:nu 
meârgă. cine-va :s& se împreune;.şi lăsând-pe 
ovreii pe mâna Domnului, : iară  bumbaşirul 
“Sai. dus. la gazdă de 'laturea . tirgului lângă 

- morminturile :turcesci. Iară : pe : ovreiă "l-au 
pus 'la oprelă, şi îndată au.răpedit poruncă 

-la toţi :neguţitorii Turci din “lași - şi :la toţi 
musafirii “Turci. ce se aflaă în laşi, ca se -se 

“afle la -două câsuri .din di toţi'la curte; şi 
făcând scire şi Cadiului s€ -vie şi ei, şi toți 
:boierii cei mari.cu boierii şi fără de boierii; 
„şi adunându-se :cu toţii au eşit -şi :Domnul 
„poruncind.s& pue butuci: ovreiului şi în mâni 
şi în .picire, şi aşa 's&-l aducă .la Divan. 
“Şi aducendu-l, ai început Domnul .a se.ju- 
deca cu el la Cadii, în audul tuturor, fă- 
cend pe ovreii ca s€ grăiască „turcesce, căci
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dicea că nu scie. Ar&tând Domnul: «<bând 
ţi-am luat muierea?» spuind şi şederea lui 
unde - aii fost, sau pe cumnată-sa sau pe 
soră-sa; mai: întrebându-l când. l-aă închis şi 
au plătit atâte geremele?!) Intrebându-l şi 
Iordache Cantacuzino: «Când i-au oprit bu- 
catele ca s& nu le vendă?> Aceste tâte în- 
trebându-l cadiul, n'ai avut ce r&spunde, 
fară de cât au spus drept că alţii "l-au pus 
la acesta, iară el nu'i vinovat. Care aceste 
tâte le scria Cadiul, dicend că Domnul nici 
de unele ca aceste n'are nici o sciință, fără 
de cât alţii "l-au îndemnat la acesta, şi s&- 
răcia lui cea multă. Atuncea Domnul întrebă 
pe  Cadii şi pe ceilalți Turci ce se aflati 
acolo: <Unuia ca acestuia ce i se cade?» Ai 
r&spuns: <Este .bun de spânzurat». Iară Ca- 
diul tâte disele lui le scria ca să dee ilam; 
atuncea Domnul ai strigat pe armaș să ”] 
iee s€ "l spânzure, dicând de al doile ca să 
nu ] întrebe. Şi îndată "l-ai rădicat ducendu-l 
în capul tirgului de jos, lîngă Hahambaşa, 
ŞI "l-ai spânzurat la o dughână, ţiindu-l trei 
dile spânzurat. : De care audind bumbaşirul 
aii făcut multă gâlcevă; 'dară "l-ai odihnit 

1) Gereme= amendă,



Domnul, dăruindu-l bine, arătându:i şi ilamul. 
Atunce Domnul ai făcut un arzi!) de la tâtă 
țara şi de la Turcii de loc, şi Vlădicii şi 
Egumenii şi toți boierii, arătând pe ovreiă 
că au fost un r&u şi tâlhar; şi pentru s& se 
părăscscă şi alţii de unele ca aceste, ai gă: 
sit tot Divanul acestei ţări şi cu Cadiul, de 
sali omorit; trămițând sineturi pentru tâte 
la Capi-kehaie, scriindu-le ca se cheltuiască, 
şi s& stea cu capul ca s& potâle?) acestă 
price,5) trămiţând şi pe zapciti la Capi-kehaiele. 
Atuncea rudeniile jidovului celui mort ce 

„avea în țara Leşască, ai mers la Țarigrad; 
ajungend la Ogiak-Bazărgen şi la alţi ovrei 
„mari, carii aveau fiesce-care porţi mari tur- 
cesci; care s'aă tulburat toţi asupra Dumnu- 

” lui de ce să facă un lucru ca acesta peste 
porunca Împăratului, călcând fermanul, stând 
şi împotriva zapciului, care lucru nu l'a 
făcut nici un Domn, şi pira pe Domnul. în 
tote părţile, grăind mulţime de cuvinte pen- 
tru Domnul; la care mulţi bani au cheltuit 
Capi-kehaielele, că fârte se mărise treba, 
cădend Domnul în gurele norodului, dicân- 
du-i fel de fel de vorbe prâste, care şi la 

  

1) Are=petiţie. —2) Potăle==potolesci.— ?) Price=pricină causă. 
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cei mari Turci nu găsia obraz Capi-kehaielele, 
hulindu-l cu toţii. Atuncea aflându-le acestea, 
Smenii lui Grigori Vodă Ghica, ce erai aicea 
în Țarigrad, au început: a umbla dupe Dom- 
nie ca s€ isprăvescă stăpânului lor. Măcar că 
Grigori. Vodă era la surgunlic, . dară avea 
mulţi prietini, şi umblând. din di din n6pte, 
at luat Domnia, aducând Pârta:pe fiul Mă- 
riei-Sale Scarlat Beizade, de “l-au îmbrăcat 
cu caftan, în locul: tătine- -s&i; şi pe I6n 
Vodă "l-ai. mazilit, trimiţend Capigibaș de 
Tai rădicat din Moldova. 

  

“CAP. V. 

A treia Domnie a lui Grigori vodă Ghica: 

După ce aii şedut şapte ani  mazil şi în 
surgunie la Bocceda,. care îi die Tenedos, 
iară "l-a miluit Impe&răţia cu Domnia Moldo- 
vei, care nefiind aice, după cum.am dis, ati 
adus pe Beizade Scarlat de "l-ai îmbrăcat 
cu căfian în :locul tătine-s&iă, fiind încă la 
Surgunie tat-săi,. făcendu-i. şi. itlacul 1), ră- 
pedind. cu; mare. grabă de ai adus pe Gri- 

„2 IHacul = punerea în libertate,
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gori Vodă. După ce "l-au adus ai mers la 
Pârtă de ai făcut mulțămire pentru mila ce 
“l-au miluit cu Domnia Moldovei, făcând un 
engomion Î) turcesc către Vizirul, ar&tând 
mare mulțămită, cât s'ai mirat singur Ve. : 
zirul de procopscla şi turcesca lui; aseme.- 
nea aă făcut şi la Imperatul când ai mers 
de -aii luat cuca, şi mult s'aă mirat şi Im- 
p&ratul de acest Domn, care aşedând-şi tâte 
trebele in Țarigrad s'au gătit de câte i-au 
trebuit; şi făcând mare alai la eşitul din - 
Țarigrad, ai venit la Moldova, orânduind 
şi un salahor?) impărătesc ca s&l ducă la 
scaun, având cu el mai bine da 40 de bo. 
stangii. Care apropiindu:se la Galaţi, i-ai 
eşit mulţi boeri înainte şi jupănese înaintea 
D6âmnei, căci luase, tot agărlicul î) cu el; 
numai pe Beizade Scarlat îl lăsase în Țari- 
grad nazir 4) şi purtător. de grijă asupra Ca- 
pi-kehaielelor. Şi şedend trei ile oturac, cău- 
tând jalobele -s&racilor, făcend. mare drep- 
tate la toţi, făcând şi părcălab la Galaţi pe 
Leon cel bătrân. De acolo viind la lași, 
prin t6te tirgurile ce trecea căuta strimbătaă- 

  

-1) Zugomion == cuventare, — 3) Salahor = comis, — 3) Agăr- licul == bagajurile, —' 4) Nazir= intendent, inspector,
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ţile locuitorilor, nepoftind asuprelă. săracilor ; 

icră :când sai apropiat de laşi, i-ai eşit 

toţi boierii şi Caimacamii cu tâte alaiurile 

înainte, întrând în sfete-Nicolai de s'au în- 

chinat şi pe urmă în curtea domnâscă. Ce- 

tind fermanul, ai îmbrăcat pe toţi cu blane 

şi cu caftane după obiceiu, stând şi Skimni- 

Agasi pEnă s'aii sferşit ceremoniile, făcend pe 

mare şi. mic după obiceiii, trămițend şi pe 

salahor la gazdă cu alaiă. Şi adoua-qi ai 

împărţit tote boieriile, făcând Logofăt mare 

pe Sandul Sturza, şi pe Costache Razu Vor- 

nic de Ţara de jos, şi pe Radul Racoviţă 

Vornic de Țara de sus, şi pe Başa Mihalo- 

pul Hatman, şi pe. Vasilie Roset vel Vister- 

nic, şi pe Enake Hrisosculeu vel Postelnic, 

şi pe Alistar vel Spătar, şi pe Calmăş vel 

Ban, şi pe Popazol vel Comis, şi pe Vasi- 

laki Negel vel Paharnic, şi pe Lupul vel 

Stolnie, şi pe cei-lalţi după rendu€lă, dând şi 

isprăvniciile, făcând şi din Greci, că adusese 

mulți. a 
In Domnia lui 16n Vodă care sai pome- 

nit mai înapoi,. era un boiera acestui Domn 

încă a tătine-s&ă om, care se numia Costa- 

che Purice, ce fusese şi Agă aice în laşi, 

care mai 'nainte cu câte-va luni până a nui



veni mazilia, îl miluise Domnul s&u cu stă- 
„rostiea Focșenilor, după ce'l 'scâse din Agie. 

Şi fiind acolo când ati venit mazilia, at r&- 
pedit boierii din loc, şi "l-ati prins, şi puindu'] 
în fiare, "l-ai trămis la Mira la mănăstire ca 
să stee acolo până va pleca I6n Vodă din 
laşi; şi audind 'l6n Vodă i-ati părut reci 
fOrte şi chiămând pre boierii le-ai dis multe 
cuvinte, dară ei nu vreai s& scie dicând că 

„aşa le poruncesce Domnul lor Grigori Vodă 
din Țarigrad. lară când ai fost ca să: ră- 
dice acest Domn din laşi, aă vorbit cu Ca- 
pegi-Pașa ca să trămită de pe drum Gmenii 
de ai lui să iee pe acest boier de la Mira, 
pe care oblicind boierii, îndată ai răpedit 
pe ascuns de "l-au luat de acolo şi "l-ai dus 
la Nemţu, la mănăstirea S&cului, ţiindu' aco- 
lo până ai trecut I6n Vodă, Dunărea. Acest 
Domn ai domnit patru ani şi s'ai mazilit, 
dară şi multe blăstemuri at luat de la seraci, 

„pentru văcărit, ales de la babile cele: văduve, 
până una ai zvirlit cu o petră în el în diua 
în care ai purces din laşi, dară nu 'l-aă 
lovit ce cal aă lovit; şi mergând la Țari- 
grad mulţi ani ai mazilit și apoi ai murit, 
iară Domnia n'aii vădut'o. Pe Costache Pu-



s 

rice încă penă a nu sosi Grigori Vodă la 
Iași, cu bună pază închidendu'l la Cetăţue, 
şedend până ai venit Domnia în laşi, şi a- 
tuncea "l-ai scoborit în curte la Başbulubaşa, 
de Simeni de at şedut câtă-va vreme acolo, 
până ai intrat câţi-va boieri mijlocitori la 
Domnul, cerşind şi o sumă bună de bani, 
care aii dat ca la 30 de pungi de bani, şi 
aşa ai scăpat fâră de nici o pricină. Grigo- 
ri Vodă după ce ai venit at şi scos cuni- 
ţă Î) câte so parale pe vită; cu adăuşag şi 
cu bani vechi şi cu răsura slujbaşilor, se 
suia la 60 de parale vita, Mai scos'aă de- 
sătina 2) şi goștina, şi vădrăritul 5); şi după 
ce s'ati r&cit vremea, aă scos şi peceţi pe 
ţară de ai plătit toți, scoțând şi văcărit câte 
duoi lei, şase potronicit) vechi. de vită, şi 
răsură deosebit. Intr'acestă Domnie au fă- 
cut şi o logodnă fiicei Măriei-Sale cu Du- 
mitrașcu Sturza vel Cămăraş, fiiul Sandului 
Sturza pre care îl luase Domnul încă din 
ceea :Domnie la Țarigrad, şi făcend masă 
mare cu tâte diceturi, aşijderea şi. Dâmna 

. y Cuniţă = împosit - asupra vitelor. — 2) Desătina = dijmă, 
— 5). Vădrăritul —împosit asupra vinului. — 1) Potronid = 
monetă vechie. .



cu tâte jupânesele, şi Cămăraşul deosebit 
la cămară cu toţi neguţitorii, trăgând şi dan- 
ţuri prin ograda curţei. | 

„„ Mare stăpân aii stătut acest Domn în ţă- 
rile acestea, şi cu mari orânduele; căci ju- 
decăţile fârte le căuta, şi nu lipsia în 'tâtă 
septemâna s& nu facă Divan săracilor, şi 
fiind că făcuse multă cheltuclă cu Domnia 
Moldovei de pre urmă, şi cu itlacul surgun- 
licului, fiind şi mâncători mulţi pe acea vre- 
me la Porţile turcesci, vădând că nu pâte 
eşi de sub cheltuială ai pus tâtă silința prin 
prietini apropiindu-se şi vremea - mucarelului. 
N'ai încetat a umbla dup& Domnia Ţerei- 
Românesci, până ai şi dobândit'o, şi aşa 
făcând tâtă-: Domnia Moldovei numai opt 
luni, i-ati venit veste din Țara-Românescă, şi 
într'acel ces ai .răpedit pe Mihalopu Hat: 
manul Iordake; aşijderea şi Constantin Vodă 
a-răpedit pe Vasilaki CăminaruCapi- kehae, 
şi pe Păvălake Aga la Moldov a Caimacami, 
fiind schimbare: între Domnie, făcend fiesce- 
care zapt 1) la locul ce mersese, fără de chic 
de si€lă 2) după porunca ce aduse fiesce-care. 
Deci ai început Grigori Vodă''a se găti. 

1) A face zapt=— A sequestra, a lua, a ocupa. — 2) Fără de 
chic de şitlă = fără a se sfii cătuși de puţin,
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penă ce au venit şi Skimni-Agasi ce era 
orânduit ca să iee pre Grigori Vodă s€l 
ducă în Țara-Românâscă ; iară viindu i-ai 

„eşit Domnul înainte în şes cu mare alaiti. 
şi dându'i fermanul cel Imp&rătesc de căla- 
re, "l-au sărutat, puindu'l în sîn, şi vrend se 
se sărute cu Agasi de pe cai, s'au tulburat 
aţii ) lor, şi sculându-se aţii în dou€ picidre, 
ai lunecat calul Domnului de picidrele de 
d'inapoi, aă 'cădut în cur, şi vrend să sae 
de pe el ai cădut pe.un picior şi îl durea, 
dicând prostimea că nu'isemn bun. Ce după 
ce s'aii gătit cum se cade unui Domn, şi 
mai tăind straie câte două perechi la toţi ai 
curţei, şi de drum şi de alaiă, adăugend şi 
Gmenii  impodobiţi pre toţi cu mare orân- 
duiala, cât mai frumos nu se mai putea, şi 
aşa eşind din laşi, i-au făcut toţi boierii 
mare alaiă, petrecându'l cale de un ces 
luând-şi . toţi diua bună de la Domnul. .O 
semă s'a întors înapoi, iar mulţi aă mers 
cu Măria-Sa: alţii penă în Roman, alţi penă 
în Focşeni, alţii conaccii, alţii cu carele şi 
cu altele, ca s€ se întârcă cu cel-alt'Domn. 
Căduse şi o iarnă care: de multă “vreme nu 
ţineaă minte Gmenii iernă ca acesta, căci 

1) Apt == cai, armăsari, :



„ ajunsese carul de fân zo de lei, şi nu se 
găsia, şi descoperiau case de da la cai. Ajun. 
gend Grigori Vodă la Focşeni, ait întrat cu 
mare alaiă mai nainte până a nu veni Con- 
stantin Vodă. ară a treia di ati gătit pe 
Beizade Matei cu tot alaiul Măriei- Sale, şi 
lau trămis inaintea lui Constantin Vodă, 
care vedend alaiul Ghicăi, înghiăţaţi au r&: 
mas toţi, că avea un alaii fârte gol. Acole 
în Focşeni s'a impreunat şi Domnii amen- 
duoi, şi şedând trei dile oturac, de acole “şi- 
aă luat diua bună unul de la altul, şi au 
mers fiesce-care la ţara lui şi. 

CAP. VI. 

Domnia a treia a lui Constantin Vodă Mavrocordat, 

Viind Constantin Vodă la laşi, i-ai eşit 
t6tă boierimea înainte aducendu-l după obi- 
ceii cu alaiti până în curtea domnâscă, ce- 
tind fermanul dup& obiceit, şi îmbrăcând pe 
boieri cu căftane! A doua di iară aă chie- 
mat de “ati dat boierii, făcând Logofăt mare 
pe Andrieş Roset, Vornic mare de Țara de 
jos pe Costaki Razul Vornic de, Țara de sus 
pe Radul Racoviţa! CHatman p pe ni Bogdan, 

NICII TITI N AT 
Ja: Dă a dat 

MUIE 3]
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Postelnic mare pe Tâder Palade, şi Visternic 
pe Ştefânuţă Roset şi pe Alistarh vel Spă- 
tar, şi Ban mare pe Dumitraşcu Calmăsul. 
şi pe cei-alţi fiesce-care după rândueala lui. 
lară Domnul s'aii apucat iară de evlavia lui 
cea vechie, că punea preoţii de intrai la bi- 
serica curţii la trei câsuri de n6pte, şi eşiau 
la şapte câsuri din di, şi se apuca de divan 
de “i ţinea p&nă la nou câsuri din di. Mai 
dedese poruncă de strângea toți preoții, dia- 
conii oraşului la biserica curței, şi după ce 
"i băgat dimin€ţa în .biserică, punea ciuho- 
dari la uşă şi nu lăsa nici pre unul s& să 
afară, puindu-le un preot ce '] avea Măria- 
Sa învăţat la carte grecescă şi românescă, 
de se suia în anvon, de le cetia după cum 
se cade a sci fiesce-care preot orânduiala bi- 
sericei, şi a botezului şi a ispovedaniei; de 
care forte să spăriese preoţii; şi care nu pre 
scia carte se apuca de înveța de al doilea 
carte, măcar că dedese' mare poruncă Mitro- 
politului şi Episcopilor s& cerceteze pre cei 
ce vor să se preoțescă sair's€ se diaconâscă, 
şi s& vadă că de vor. sci darul deplin, şi 
aşa s€ le dee darul preoţiei şi:al diaconiei. 
Au “mai scornit .că nu trebue boierii să aibă



vecini £) prin satele lor, dând 'scire pe la 
tte ţinuturile unde vor fi. vecini să vie la 
lași ca să se desbată de vecinătate, porun- 
cind şi boierilor celor de ai vecini şi sine- 
turi pentru vecini,. s€ vie, căci este st se 
caute acestă pricină cu ' Divanuri. Şi strân- 
gendu-se vecinătatea de pretutindene la Di- 
van cu o mare obrăsnicie, căci îi făcuse Con- 
stantin Vodă de 'nu băgati pe.nime în semă, 
-viind şi boierimea de pe afară cei ce aveai 
vecini; carii după ce s'aă strîns cu toții, s'au 
orenduit ca s€ se facă mare sobor în Mănă- 
stirea Triisfetitele. Şi aşa. mergend Domnul 
cu toţi boierii acolo, ai început a face mare 
cercetare de când sunt vecini şi de la cine 
i-ai cumpărat, şi în cât i-ai cumpărat. Atunce 
au respuns toţi boierii, dicând: «Noi nu i-am 
cumpărat, ce i-am găsit vecini de la moşii 
şi strămoşii noştri, şi "i stăpânim şi noi; iară 
a "i vinde nu putem să “i vindem, ce“i pu- 
nem câte la o slujbă a casei de ne daii aju- 
tor». Atuncea ai poruncit Vodă cu mare 
hotărire s& nu mai fie vecini de aci înainte, 
numai pentru că şed pin satele boieresci şi 
se hrănesc pe moșiile lor, se lucreze câte 

1) Vecini = şerbl, IN | IE
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dou&-deci şi patru de dile într'un an boieri- 
lor vara şi iarna; ai s& dee 'câte doui lei 
de fiesce-care casă şi să lucreze câte 12 dile 
pe an vara şi iarna. Şi hotărînd întracest 
chip, sai mulţămit şi boierii, învățând Dom- 
nul ca să dee vecinilor şi câte o ţidulă Dom- 
nescă cu pecete gospod i), arttând că de 
aice încâce s€ nu se mai numâscă vecini, şi 
s€ aibă a sluji acele dile de mai sus pome- 
nite, dând pe acele ţidule un leu lui Treti: 

_Logofăt şi câte-va parale scriitorului. 
Intracestă Domnie a lui Constantin Vodă, 

mare secetă aii fost de vară, cât se speriase 
locuitorii ; la care vEdend şi Domnul aă po- 
runcit ca să se facă litanie pe la tâte bise- 
ricele; şi de multe ori stringea icânele de 
pe la tote bisericele, scoțând şi sfintele 
mâşte ale Prapadâmnei Paraskeve, mergând 
Mitropolitul şi cu toţi Vlădicii şi preoţii şi 
Domnul cu tâtă boierimea, şi slujitorii strin- 
gendu-i cu toţii Ja un loc, în grădina cea 
mare de sub curţile Domnesci, făcând aghia- 
smă, cetind moliftele de plâie, trămiţend 

„toţi zapcii de strângeau norodul, bărbaţi şi 
femei, copii, fete, de le aducea ca să as- 

. 
  

1) Cospod== domnesc,
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culte rugele. De noroc era acest Domn, că 
cu tâte rugele ce făcea, milostivul Dumne- : 
dei a trămis pl6ie pre multă, cât se facuse 
tâte bucatele cât socotiai 6menii că n'ar 
găsi loc unde s€ le pue. lară când au fost 
la mijlocul verei, sau din păcatele norodului, 
sati din nenorocirea Domnului, ai trămis 
Dumnedei urgia sa asupra acestei ţări, /4- 
custe, de ai umplut ţara prin tâte ţinuturile 
istovind tot; pe unde se punea, r&mânea lo- 
cul negru ca când n'ar fi fost semănat ni- 
mica nici o-dată; sau grie de era, sait vie, 
sau mălaiă, sai păpuşoiii, sau pădure de era 
înfrundită, r&mânea părea că "i uscată. Şi ati 
ţinut câţi-va ani; măcar că începuse încă din 
domnia frăţine-s&i lui I6n Vodă, dar nu era 
„atâta nici se lăţise peste tot locul ca la Mă- 
“pia- Sa, căci într'o di sai pornit prin Iaşi, 
şi de mulţimea lor, sârele nu se vedea, de 
care poruncind Domnul la tâte mănăstirile 
ca să facă rugă şi să tragă tâte clopotele 
cele mari, că dâr sar spăria să fugă, iară 
în zădar s'ai ostenit, căci era urgia lui Dum- 
nedei. Şi în puţină vreme s'aii “făcut o mare 
scumpete cât ajunsese dimerlia de orz un 
leii, şi pe multe locuri neavând Gmenii ce 
mânca, uscaii 6menii coji de copaci şi le pi-
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sai făcendu-le făină, le mestecaii câte cu pu- 
ţină făină, şi le făceai malaii, şi - mâncat. 
Pe alte locuri strângeau ghindă şi iarăşi 
asemenea făceau; care nu putem arâta ce 
nevoie. era de f6mete, la care mi s'aii tim- 
plat şi mie de am vădut cu ochii în câte-va 
sate la ţinutul Botoşenilor, fiind eă orânduit 
cu slujba Domnescă acolo iarna. Feţele lor 
semănau a fi fierte şi nu puteai grăi de slabi, . 
carii ajungând în primăvară toți at murit. 
Am mai veEdut şi la Cernăuţi, într'un sat la 
casa preotului in -postul mare, descălecând 
acolo pentru prinzit; bucate de sec ne-ai 
gătit, iară în loc de pâine ne-au scos mălaiă. - 
de ghindă şi am mâncat 'câte o bucăţică 
mică cu toţii.: Şi ai ținut acestă fomete tâtă 
Domnia acestui Domn, fiindcă nu  lipsia 
lăcustele din Moldova, căci vara mâncai ori 
ce aflati, şi despre iarnă. se 'ngropaă, iară 
de primăvară eşiau însutite de cât erati. Tot 
atuncea “s'aă făcut şi perirea s6relui într'o 
qi la vreme 'de bucate, şi -ati ţinut: ca -două 
câsuri, cât se făcuse pământul şi lumea alt- 
minterlea; şi: într'acea di iară ati trecut lă- 
custe multe prin lași, şi trăgeau tâte clopo- 
tele pe la tâte. mănăstirile. Acest: Domn; 
într'acestă Domnie, 'aii pus! de ai făcut pe:
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ceţi tipărite pe stupi, şi pe mascuri şi pe po: 
g6nele: de tiutiun, care lucru n'a mai fost în 
pământul Moldova... : ni 

In Domnia acâsta, iară au fost dat. ImpE- 
răţia paşalicul Hotinului lui Musun-Zade, şi 
aşa ai venit prin laşi, i-aă eşit Domnul 
înainte cu mare alaiă la Şanta, ducându-l 
„de l-ai conăcit. în casele de la Frumâsa, apoi . 
mergend toţi de se 'mpreunaă cu Paşa după 
obiceii, ai mers şi Turcii neguţitori Laji 
din laşi. Intrebându-i Paşa pe fiesce-care 
câtă “vreme au, atuncea aii mers şi boierii 
de ţară de s'au împreunat cu Paşa, priimin- 
du-i cu mare. cinste, puindu-i de ai şedut 
şi le-ai dat caf, întrebându-i cum le este 
ţara, şi de sunt mulțămiţi cu Domnul at ba. 
Atuncea aii răspuns că sunt mulțămiţi, mul- 
țămind pre puternicei Impărăţii. Aşişderea 
au întrebat şi pe neguţitorii Laji de sunt 
mulțămiţi, ce şed de negustoresc aice în 
ţară, fiind şi Domnul -de faţă; atuncea 'aă 
vrut s& dică că -sunt 'mulțămiţi.. Iară Con- 
stantin Vodă i-ai. scos mincinoşi înaintea 
Paşii, începând el a spune ce trag bieţii să- 
raci din. mâna lor, şi neguţitorii creştini, ar&- 
tând una câte una, că şi .Măriei-Sale prici- 
nuesc mare păgubire, fiind-că nu pâte lua
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bani de pe la .raiele din pricina lor, şi mis- 
tuesc şi bucatele raielelor pin bucatele lor, 
şi ucid pe neguţitorii de loc, şi mistuesc s&- 
racii cu dobenda, că le iaă câte patru pa- 
rale de leu pe lună, lepădându-le banii cu 
sila, prin sate, şi iai muierele şi fetele s&- 
racilor cu sila de umblă cu ele, şi pe: băr- 
baţii lor îi gonesc cu săbiile, şi alte multe. 
Care audindu-le Paşa f6rte s'au turburat, di- 
când Domnului şi boierilor s& facă jalobă la 
Pârtă, şi va ajuta şi el. Şi după aceste dă- 
ruind Vodă pe Paşa şi pe toţi ai lui, ati 
purces -la Hotin, petrecendu-l Domnul cu 
alaii şi cu boierii pentru cât:i-au îndemnat 
Pașa, şi ai găsit cu cale ca să facă arz de 
la tâtă ! ţara către Împăratul, arătând tote 
faptele Lajilor -pre amăruntul, la care sta şi 
Domnul singur să le vie de hac, căci mai 
cuprinsese 'tâtă Moldova, întemeiaţi cu case 
şi. cu bucate peste semă de multe, și stupi, 
şi arături, şi fânețe care nu le putem ar&ta 
cu scrisul. Şi făcend arzul cu iscăliturile tu- 
turor Episcopilor şi a boierilor şi a mazili- 
lor, puindu-şi toţi şi peceţele sale, scriind 
jaloba şi moldovenesce şi turcesce, scriind 
pricina pe larg şi Capi-kehaielelor, ar&tându- 
le să stee cu capul la acestă pricină, şi câtă
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cheltuială a fi s& mergă, silind ca să sestă 
hatihumaiul. de la Imperatul, făcându-se tain 
Ali-Paşa Hechimoolu, care se afla la Babada, 
'hind vechiu prieten lui Constantin Vodă încă 
'din dilele lui Nicolae Vodă tatăl Măriei-Sale. 
Şi aşa stând Capi-kehaielele 1) cu capul şi cu 
mare chieltuclă la Pârtă, arătând jaloba la 
însuşi Împăratul, înţelegend şi de scrisorile 
Paşei de Hotin, îndată ai poruncit de li s'au 
făcut un hatihumaiun, 2) scriind ca nici de cum 
Turc Laj cu' şederea, cu bucate să nu se 
afle într'acest pământ al Moldovei, seriind 
ferman la Ali Pașa Hekim-Zade ca să pue 
tot chipul de silinţă, să scâtă pe Laji, şi nici 
bucate, nici case.s& nu lase Lajilor în Mol-. 
dova. Şi aşa isprăvind aceste tâte de la Pârtă 
le-ai trămis Capi-kehaiele la Constantin Vodă 
în Moldova, şi îndată cum. le-ati vEdut aceste, 
ai gătit mari peşcheşuri, şi pe un boier, a 
Măriei-Sale Antiohi Caragea, înv&ţându-l şi 
din gură ca să mergă la Babada s& arate 
poruncile Imp&rătesci Paşei lui Hekim-Zade, 
spuindu-i că. se râgă Domnul şi tâtă raicua 
Împăratului pentru. aceste porunci Impără- 

  

"1) Capi-kehaia == representantul Domnilor români la pârtă. — *) Ifatijumaiun — act emanat direct de la sultan, 

+41935—Aut, Rom. E Kogalniceanu, o
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tesci, ca s& pue tot chipul de silință s&'i 
mântuescă din mânile Lajilor.. Şi mergând 
au închinat peşkeşurile de obiceiii, dând şi 
poruncile Impărătesci, aşişderea şi cele de la 
Domnul scris ; la care nu puţină rugă aceste 
erati. Atuncea fără de. nimica zăbavă au pus 
şi ai scos sureturi de pe. poruncile Imp&ră- 
tesci, scriind şi din partea Paşei să 6să din 

“Moldova cu tâte-ale lor, spuindu-le 'că 'l-aii 
orânduit pe însuși Maăria-Sa la acestă trebă, 
trămiţend şi suret 1) Impărătesc de "l-ati ce- 
tit prin t6te casabalele, 2) scriindu-le şi el cu 
vade, până la vade3) nici unul să nu r&măe; 
scriind pe. de altă parte lui Constantin Vodă, 
mulțămindu-i pentru daruri, învățând și din 
gură pe boierul Maăriei-Sale Antiohi Caragea 
în ce chip s& urmeze Domnul la tâte, tră- 
miţendu-i şi 4o de delibași) tot aleşi Bosnaci, 
care mare dragoste era a-i privi cine-va cu 
tot tacîmul lor, făcându-i teslim lui Caragea, 
gicendu-le: Paşa din gură la tâte ce va po- 
runci Domnul s&.urmeze, şi leafa lor şi tai- 
nul de la Domnul s&:"] scie, şi făcând slujba 
şi cu daruri îi: va dărui; numai hatîr.la 

  

- 1) Suyet=— copie. — 2) Casabale = oraşe, cătune, — î) Vade = 
termen, soroc de plată, —:4) Delilașa == şeful cavalerie! ușore.
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acestă slujbă nu încape, că "i mare porunca 
Impărătescă, şi pe care '] va: simţi că au fă- 
cut cât de puţin hatir, cu capul va da sema. 
Şi mergEnd delibaşii la laşi, i-ai priimit Dom- 
nul cu cinste, fâcendu-le şi . Î€fă şi tain, cu 
tote că era.:0 scumpătate mare, mai ales 
pentru hrana cailor, căci şi caii: Domnesci 
în loc de orz mâncaii tărițe, dară acestora 
le găsise orz de ajuns, dându-le şi câte un 
bacşiş de chieltuială pentru bună venire. ŞI 
împlinindu-se vadeua care. pusese Lajilor, 
trămiţend de au luat tâte casele Lajilor în scris, 
ai orânduit cu'al doilea poruncă ce ve- 
nise de la Ali-Paşa, trămițend şi un. Bumba- 
şir 1) al seu ca s€ umble împreună cu Caragea 
cu toţi delibaşii, învățând ântiaşi-dată să 
mergă în tîrgul Vasluiului şi s& nu mai în- 
trebe a cui sunt casele şi de aii ceva într'în- 
sele,: ce numai foc să le dee să ardă penă 
în păment cu ori ce va fi în ele, şi pe câţi 
Laji vor prinde să “i trămită la Iaşi, fiind-că 
li se dedese beșşlii şi arnăuţi de ajuns, şi 
bucatele. lor să le vîndă după preţul ce .vor 
găsi acolo; .şi de acolo la Bârlad, şi la Pu-: 
ţeni şi la Focşeni, şi la Adjud şi la Tecuci, 

  

1) Bumbajir = comisar al guvernului.
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şi la.. Galaţi. Iară. Lajii. audind :că vin “deli- 

bașşii. şi. cu  Bumbaşir, . fugea cine încotro 

“putea, dară :şi ei. după poruncă urmau că 

nu mai întreba ce “i pricina, numai îndată 

dau. foc caselor, -de ardeai până în păment, 

şi ce. găseau prin. case jăcuiai, şi bucatele 

cu. cât găsea le vindeai, şi din Laji pe 

carii prindeau îi trămiteaii Domnului; .iară 

ei ai umblat tâte casabalele ce am dis,. de 

ai făcut casele Lajilor pămEnt. Constantin 

Vodă pe: de :altă parte ai răpedit. boieri de 

ai Măriei-Sale cu Beşlii!) cu .arnăuți, pe.alţii 

în. sus, pe alţii la munte, pe alţii la-Trotuş, 

la Bacăi, la Roman, la..Petra, la. Nemţ, la 

Suceva, la Câmpu-Lung, la Tirgul Siretului, 

scriind şi la Beşlegi.s& mergă împreună prin 

tâte tirgurile,. şi s& .nu lase o casă întregă: 

şi aşa ai urmat şi aceşti, urmând şi cei de 

la Hârlăi, «de la. Cernăuţi, de la Dorohoii, 

măcar că audind ei de cele. ce fac Gmenii 

Paşei, nu mai .aşteptai-ca sc i “găsâscă, 

ce ai trecut cu. totul în .raiaua?) Hotinului; 

ci le. rămăsese, numai casele; cari dup&-.po- 

runcă le-ai .răsipit de nai: rămas nici una, 

1) Beșlit== Cavaleria uș6ră turcâscă, — 2) Raia = provincie 

turcescă, cetate, mia , | E



poruncind Domnul de au făcut hanuri prin 
tâte. tirgurile, ca să 'fie pentru conăcitul ne- 
guţitorilor şi a Turcilor musafiri, trecători, 
iară nu ca s€ mai conăcescă prin casele cu 
muieri ca mai nainte, Şi forte frumos ati 
curăţit acele ţinuturi; iară Măria-Sa scrisese 
lăcuitorilor: ori-cine vor fi avut pagubă de 
Laji, să se scle ca să se judece. aice; căci 
de aceea îi ţine Măria-Sa în pază, având şi 
un Orta-Ciauş, de "i ţinea în laşi. Şi năvă- 
lind ţara. la laşi de se judeca cu ei, îi da: 
Domnul platnici strigând asupra lor cu mare 
pornitură, puind de îi duceau la 'casele de 
beilic, la Ceauş, puindu-i în fiare.penă a doua 
di, şi a doua di iară îi aducea. Ei alta nu 
răspundea, fără de cât diceati: «De au făcut 
cui-va r&u Suliman, iară Ali ce "i vinovat?» 
la acesta le dicea Constantin Vodă: «Voi. 
aţi fost capete la aceste tirguri, şi. voi i-aţi 
adus aice de la locurile lor, şi de:la voi 
voii s& împlinesc tâtă-.paguba săracilor»: 
şi iară striga să "i ducă să 'i-pue în fiare.: 
Acesta aii ţinut câte-va dile,. penă s'aă su- 
părat şi lor şi aii început a plăti, şi pe urmă: 
să mergă ei s€ 'şi iee de la dânşii; şi atâta 
îi. adusese pe Laji cât îi prindeai friguri când 
striga Constantin Vodă la dânşii; şi nu nu-
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mai de Măria-Sa, ci şi de Gmenii Măriei- 
Sale, ales de 'Antiohi.. Caragea, căci nu le 
da obraz nici de cum nici s& şadă jos îna- 
intea lui nu “i punea, şi se răstia asupra lor 
ca când n'ar fi fost Turci, ci se ruga cu 
aman 1) boier, care nu cred că a fi mai fost 
altă dată. “Aceşti Laji ce am pomenit mai 
sus, s'aii tras toţi spre Tomarova, la Ismail 
şi la Chilia; iară o semă s'au dus la Lăpuşna 
la Fălcii şi la Orchei la Soroca, fiind-că pe 
cei ce şedeati într'acele părți, încă nu "1 su- 
părase, fiind-că nu ţinea case mari, ci numai 
cășlele, 2) şi veniai şi se duceaii la Bender la 
Hotin. lară partea din sus s'ai tras toţi în 
raiaua Hotinului; iară cei mai mulţi s'a 
strins la Huşi. Dic s€ fi fost ca la: 2700 de 
Turci, cu gând ca acela, că de va :merge 
cine-va să "i supere, să se bată cu.ei; iară 
delibaşii şi cu bumbaşirul, întorcându-se la 
Iaşi, şi-ai luat I€fa lor, şi tainul li s'aă dat 
deplin, dăruindu-i Domnul cu postaji şi cu 
alte daruri, mulţămindu-le şi de. slujba: ce 
ai făcut, dându-le voie ca să mergă la: Paşa 
iară când vor fi trebuincioşi va. scrie . Măria- 
pe 

1) Aman = todurate, ertare, — o”) Cape = ocnițe, oct de 
vite,
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Sa de va aduce, trămiţând deial doilea: 
şi Paşei peşcheşi, făcându-i căduta mulţămită. 
iarăşi cu Caragea, care nu întreba cu câtă 
frică mergea, că-l pădiau Lajii din tâte păr- 
ţile ca s&-l omâre,  Dumnedei "l-ai ferit, 
spuind Paşei că s'au scos. din tâte tirgurile 
cele mari şi casele sai răsipit, arătând că 
ai. r&mas la o margine, ar&tând ţinuturile 
care am pomenit mai sus, găsind cu cale şi. 
Paşa ca să-i lase p incet, că se vor duce ei 

-singuri, şi de acolo, p'incet îşi vor vinde bu- 
catele; şi aşa au mai slăbit treba, măcarcă 
Domnul pe boierii Ispravnici tot nu-i lăsa în 
pace. Pe acestă vreme au socotit Măria-Sa: 
ca s& facă cuscrie cu Mihai Racoviţă, să dee: 
pe fiica Măriei-Sale,.: Domnița Smaranda, 
dupe Beizade 1) Joniţă al doilea fecior al lui 
Mihai Vodă, şi s& lipsâscă şi zavistia dintre: 
ei. La care scriind la Țarigrad, făcându-se 
şi itlac?) lui Mihai Vodă, căci era.la sur-: 
gunlic la. Mitilin, au priimit amândouă păr-. 
ţile,. rămăind ca să vie Beizade la Iaşi s€: 
facă nunta. Care gătindu-se de t6te cele tre-: 
buinci6se Beizade - de nuntă, ajutorându-l şi 
Capi-kehaielele, -aă purces la Moldova ; .lu- 

D Bizade= fiii de Domn.—?) J//Jae== punere în libertate, 

. -
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ând și câţi-va boiernaşi de; ai; bătrânului cu 
Măria-Sa. Iară Constantin Vodă sai apu- 
cat de mari gătiri a nunţei;. ce apropiindu- 
se de lași Beizade l'a trămis alaii Domnesc 
cu multe 'pod6be şi boieri de "i-ati adus în - 
laşi la curtea Domnescă, conăcindu-l la că- 
mară, şi a doua di ai început nunta: lară 
în Țarigrad pe acea vreme mazilise pre Vi- 
zirul, şi au făcut Vizir. pre Abdul-Paşa, la. 
care ajungend 6menii lui Mihai Vodă cu 
daruri şi cu rugăminte cai s&-l miluiască. cu 
Domnia : Moldovei, pe fiiul ;lui: Mihai: Vodă 
cel mai mare, Constantin Vodă Beizade; şi aşa 
i-au slujit norocul că i-aii dat Domnia Mol- 
dovei, făcend Capi-kehaiele iară pe a tăti-ne-. 
s&u cei vechi: pe Manole Spatar, pe Stava- 
raki cel bătrân, pe Arapaki' Vlasto, pe An- 
tiohi Genetul; şi îndată. ai scris la Moldova, 
trămiţend un boiernaş și pe: Fotaki, mai' pe: 
urmă orănduind şi Caimacami boieri de țară. 
Şi sosind trămisul, ai nemerit tocma în diua 
care sa cununat 'Beizade, şi: erai. toţi la. 
masă, unde 'şi-ai cam stricat chieful şi nunta 
audind de. măzilie, iară pe. urmă. înțelegând! 
cine :ati luat Domnia, s'a: bucurât. :!..î. .



CAP, VIL. 

Domnia lul Constantin Vodă, fecior lut Miha Vodă 
Racoviță Cehan,  -  - 

După ce ai luat Constantin Vodă Dom- 
nia Moldovei, la let!) 1749 August 20, a- 
şedendu'şi Capi-kehaiele, au inceput a se 
găti de mergerea în ţară, răpedind mai 
'nainte Baş-Caimacam -pe lordake Spatarul 
fecior lui Stavaraki, şi sosind la laşi au co- 
năcit în curtea Domnescă, la cămară, prin- 
qend trebele cu mare tărie şi nebăgător în 
semă, până şi Ciuhodari?) cu bărăţi îşi făcuse, 
care acest lucru altă dată n'a mai fost ca 
s€ facă alt boier, fără de Domnie şi Beiza- 
dele, mândrie peste semă, care nu se pâte 
ar&ta, socotind că el este în lume şi nui. 
altul, | ca 
"Constantin Vodă Mavrocordat ai lăsat 

mare pomenire în ţară cu :scosul Lajilor şi 
fiind-că ai domnit numai dou&-deci de luni, 
naă putut ca să isprăvâscă trebă deplin, 
căci i-ai venit mazilia,. şi aşa s'a dus la. 
Țarigrad, luând şi pe ginere-săi împreună. 

. 5 Zi =anul, — ?) Ciuhodar = Slugă domnâscă,



lară Spătarul lordaki Stavaraki ai scos vă- 
drărit, măcar că apucase mulţi bani din de- 
setină ; mai pe urmă au scos şi goştina în- 
treită, câte un-spre-dece parale de oaie, care 
nu se ar&taă semne bune, că'l blestema ţara, 
căci se uitase acestă slujbă întreită, iară 
acum au găsito de ai scos'o la meidan. lară 
după ce s'aii apropiat Domnia la Galaţi, 
i-ai eşit câtă-va boierime înaintea Domnu-. 
lui; la care şi Măria-Sa s'ai arătat prea 
straşnic, grăind cu boierii prea turburat; ce 
la. Dechemvrie în: șepte dile at intrat în 
laşi, eşindu'i boierii înainte după obiceii. 
L'aii dus ântâii în sfete-Neculae de i-ai. ce- 
tit molifta Domniei Mitropolitul Nikifor ; mai 
pe. urmă ati mers la curte cetind fermanul 
imp&rătesc, îmbrăcând pe Caimacami cu caf- 
tane, şi pe Divan-efendi şi pe Spătarul lor- 
daki Stavaraki cu blană. A doua di a 
chiămat de au dat boierii, fâcend pe lordaki 
Cantacuzino vel Logofăt, pe Costaki Razul 
Vornic 'de “Ţara de jos, pe Bogdan Vornic 
de Țara de sus, pe Tâder Paladi Hatman, 
pe Radul Racoviţă Visternic, pe Alistarh vel 
Spătar, pe  lordaki Genet vel Postelnic,. pe 
Dumitrașcu Calmăş vel Ban, pe I6n Todi- 
raşcu Cantacuzino. vel .Paharnic, pe Ioniţă



Cantacuzino Cămăraş mare, ' pe: Lupul Stol- 
nic mare, pe lordaki Mană vel Agă, pe 
Lăscăraki Genet .vel Comis şi pe Leinţă 
Franţuzul Sulger mare; şi cele.l-alte boierii 
fiesce care după obiceiul şi orânduelele lor. 
Şi isprăvind boieriile şi: isprăvniciile,: îndată 
ai făcut. mare sfat:cu tâtă boierimea, ară- 

tând greutăţile şi datoriile “Țarigradului cum 
că le cer bani; atuncea ai găsit toţi cu cale 
ca să scâtă văcăritul câte pol lei de vită 
bani "vechi, şi răsură patru parale de vită, 
care mai pe urmă  scoţend şi adăuşag câte 
dou&-deci' parale bani' vechi de vită, s'au fă. 
cut 92 de parale de vită, scoțând şi sfertu- 
rile de ajuns, încă şi îndoite, vândend şi alte 
slujbe: ocnă, 'vămi, mortasăpii 1), şi de vară 
iară  cuniță câte un lei bani vechi, şi pe 
urmă şi adăuşag câte dou&-deci parale iară 
bani vechi, care făcea şepte-deci parale de 
vită, care săracilor nu. le păreau bine că 
le era grei, căci nu înceta birurile * şi tot 
mari. 
„Tot pe 'acâstă vreme Turcii Laji, cari r&.- 
măsese nescoşi din. ţinuturile de peste Prut, 
vădend alt Domn noi în Moldova care nu. 

1) Mortasăpil = bie asupra vângării vitelor, _
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mai stăpânise altă dată, ai început a se făli 
către s€raci dicând că ei ai stătut de ati 
mazilit pe Constantin Vodă. Mavrocordat, 
pentru că'i supăra. pe ei, şi pr'incet se în- 
tindea ; la care v&dând şi cei ce se aflau în 
raiaua Hotinului, ai început a'şi scâte bu-. 
catele în Moldova pe Hârlăi şi pe Dorohoiă, 
şi la Botoşeni. Care aceste tâte simţindu-le 
boierii, le-ai spus Domnului pre amăruntul,. 
arătând cu cât necaz şi cheltuclă s'au cău- 
tat acestă poruncă, şi trebue ca s€ nuj lă- 
săm în slab!) căiară se va umple ţara de 
ei. Aceste audindu-le Domnul ai început a 
scrie Capi-kehaielelor, arătând ca st ceie de: 
la. Impărăţie pe Enicer-Agasi de Hotin bum- 
başir, audind Domnul că'i prea keşkin?) ar- 
năut; şi aşa "l-ai rânduit, cu mare poruncă. 
şi străşnicie, dându-i-se lui Casim-Aga Ini-: 
cer-Agasi de Hotin mare poruncă, să umble 
prin: tâtă Moldova, şi după poruncă Impără-. 
tescă s& nu lase puiii.de Laji, nici bucate, 
nici nimica. Atuncea Domnul aii trămis fer- 
manurile cele Impărătesci la Casim-Aga, 
scriindu'i şi Măria-Sa, trămiţendu'i. câte va 
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-peşcheşuri; făcând 'r&spuns Domnului că'i 
mulţămesce ântâiu de daruri, şi al doilea să 
nu pârte grijă, că va urma la tâte porun- 
cile Impărătesci. Ci fiind-că era mulţime de 
'Laji strînşi la Hotin au mijlocit Enicer-Agasi 
de sai prins Enicerii de Hotin:cu Lajii ce 
eraă acolo, şi .aşa au început a se tăia, care 
nu puţină tăiere sai făcut în Laji, cât ce 
apucase Enicerii ca să nu lase picior de Laz, 
şi câţi aă rămas de nu:sau omorit ai fugit 
toţi în Moldova, dară prea puţini. Şi îndată 
Casim- Aga ai incălecat după poruncă şi ai 
purces .în Moldova după - dânşii, întrând în 
“ţinutul  Dorohoiului, şi pe unde găsia Laz, 
îl prindea şi il punea în fiare, pân' îi măr- 
turisia şi pe ceilalţi; şi apoi.le lua tot ce 
avea,  vendendu-le bucatele în dar); mai 
pre .urmă îi :şi omora. Şi aşa au trecut şi 

la :Botoşeni şi la Hârlău, dând mare strîn- 
s6re şi mazililor şi boierilor de loc, ca să 
arate fiesce-care 'de: aă 'ascuns vite de a La- 
jilor în bucatele lor, puind la bătae pe vă- 
carii Lajilor, ca: se spue unde aii Lajii bu- 
cate ascunse; şi le mărturisiati. Şi aşa ispră- 
vind. acele trei ţinuturi, ai venit la Iaşi Ca- 

1) În dar= pentru nimic,



sim-Aga de s'a împreunat cu Domnul. că- 
ruia mare prieteşug i-au .arătăt Domnul, şi 
el aşijderea trăgând şi. un at 1) Domnului 
peşcheşi. Aşijderea 'și Domnul multe daruri 
i-ai trămis, şedend  câtă-va vreme de ai 
vorbit cu Domnul pentru căşlele. de peste 
Prut a Benderlilor şi pentru Lajii ce şedea 
în Huşi “cu şederea, căci se strinsese prea 
mulţi dându-le îndămână şi. locul. Pe acestă 
vreme trămiţend pe “Lupul Stolnicul cu aşe- 
darea banilor, la trei ţinuturi : Orheii, La- 
puşna şi Soroca, având poruncă de la Dom- 
nul ca: să calce odăile?) turcesci şi pe vă. 
carii Turcilor s&'i pue pe toţi la bir; ci um- 
blând 6menii Lupului pe la odăile turcesci, 
aduceaii pe văcari la Lupul, cărora le fâ- 
cea mare silă s€ 'priimescă să le puie bani; 
iară ei avend mare r&zămare în stăpânii lor, 
nu se supuneau; încă stai şi împrotivă, care 
pe unii ca acei îi punea Lupul la falangă, 
de - "i făcea de priimiau - bani fără de voia 
lor, şi pe multe locuri punea de risipea . o- 
dăile, şi pe văcari îi punea la bir cu satele. 
La care mergend văcarii. şi jeluindu-se la 
stăpânii lor, Benderliii, suduiaii şi se lăudau 
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că vor omori pre Lupul unde îl vor găsi: 
care. la cea de -pre urmă s'ai invitat vr'o 
şese-deci de Benderlii şi s'ai înarmat, pur- 
cedând, unde vor găsi pe Lupul s&'l facă 
bucăţi. Şi aşa aflându-se Lupul la. un sat 
singur, căci îşi trămisese 6menii prin sate 
cu: trebi, încă şi el era gata a merge la alt 
sat, şi când s'au suit în rădvan, îată ai so- 
sit şi Turcii acolea, care poţi socoti câtă frică 
ai tras că'l: suduiai. de la ochi, şii băgau 
săbiile şi puscele în ochi, dicându'i că'i vor 
bea sângele. Luându'l aşa cu .rădvanul "l-ai 
dus la Bender, cale de 18 cesuri, dicând 
pe drum ei-în-de-ei, că vor da 5oo de lei celui 
ce va da ântâiă în el; dară "l-au ferit Dum- 
nedeă că nau îndrăsnit nici unul s& deie 
într'însul. lară  Se&rdarul Măzăraki îndată ai 
r&pedit la laşi de aă dat scire Domnului, şi 
Domnul îndată au scris la Enicer-Agasi de 
Bender, şi la: Paşa, şi la Cadii, scriind şi 
 Casim-Aga; trămiţându-le şi daruri, poftin- 
du'i pentru Lupul, ca s&l mântuescă; pe 
carii scoţendu'i la judecată cu Lupul, după 
fermanul Imp&rătesc, i-au biruit Lupul; mân- 
tuindu-se s'au dus la Iaşi. 

In Domnia acesta, fiind-că Grecii se apucase 
de mare înfruntare boierilor şi pământenilor,
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cercând lucruri trecute vechi de la alţi Domni, 
care unele ca acestea nu le puteai suferi 
boierii, ca s& nu se facă obiceiii ca acesta 
într'acestă ţară, au început boierii a se pune 
la cale, dicend: «Trebue pre Greci săi go- 
nim de aice, căci n'au gând bun, nici asu- 
pra n6stră, nici asupra săracilor, şi vor s€ ne . 
desbrace fără de. voia nâstră>. Atunce at 
găsit. toţi că așa va să fie, şi vorovindu-se 
ai pus la cale ca 's& facă acest lucru cu:o 
bună socotelă, să nu pricepă nime; şi ajun- 
gendu- -se cu “Ispravnicii de . la ţinuturi, i-ati 
înveţat ca. s€ scrie la Domnul şi la Vister- 
nicul cel mare să cee scădământ ținuturilor, 
arătând că vin satele de cer scădere, şi de 
nu le va face câte 6re-ce, se:vor sparge sa- 
tele, şi atunce. vom păgubi mai mult. Şi gă- 
sind Domnul : cu cale, ai poruncit ca să facă; 
şi făcend şi astădi şi. mâine. la tâte ţinuturile, 
aii găsit r&maşi, când s'au trezit ei, cinci- 
spre-dece. mii de lei tot :sfertul, la care scă- 
dând şi rădicăturile boieriler dintr'acestă sumă, 
nu rămăsese nimică, Atuncea vădând Mini- 
strii: Greci. una ca acesta, -se mirai ce. vor 

face; ales Spătarul Manolaki, socrul lui Sta 
varaki, aă:mers de au ar&tat Domnului la 
ce stare au r&mas sfertul Moldovei, .şi Is-
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pravnicii încă cer scădăment, dicând: «Cu ce vor urni havalele 1) acestui loc?, Domnul încă ai chiemat pre boieri şi le-aă arătat, dicendu-le ca s& se adune la un loc cu toţii şi s& găsâscă lec. să adauge sfertul. Ai prii- mit boierii cuvântul Domnului, şi 'strângân- du-se în dou&-trei rânduri la un loc cu toţii, “fiind de faţă şi Ministrii, ai dis multe feluri de vorbe fiesce-care. Iară cea de pe urmă ai găsit cu cale s& mergă boieri mari pe la tote ţinuturile, şi s& umble prin tâte satele, s& le puie bani nuoi, galbeni, la fiesce-care sat, după starea şi putinţa lor; unde a fi de 
încărcat s& încarce, şi unde a fi de scădut 
sc scadă, şi acei bani st steie temei până la anul s& umble, neavând voie ispravnicii, nici s&'i adauge, nici s&'i scadă. Acest sfat. ai plăcut Miniştrilor Greci, şi ai mers de ai spus Domnului, care i-au plăcut şi Dom- nului, şi ai dis:::cAşa să fie». Atuncea au stătat de s'ai orânduit toţi boierii cei 
mari afară din Logofătul cel mare şi din 
Visternicul, fiind-că aceşti doi boieri erat în 
trebile ţărei nelipsiţi. Iară celor-l-alţi încă le-au 
dat şi cheltucla drumului, purcegend fiesce- 
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care la. ţinutul s&i, începând a căuta slujba, 
după cum .s& hotărise, ca s€ se audă şi la Dom- 
nie. Ce acolo fiind, ai început a'şi trămite 
unul altuia .r&vaşele și a'şi pune di şi soroc 
ca să se rădice toţi de o- dată să fugă la 
Tătari, nefăcând nimică zăbavă; şi :împreu- 
nându-se- câte patru câte cinci boieri la un 
loc, ai început a trece Prutul. 'Pe aceia vreme 
"şi-au cerut şi vel; Visternicul voie ca să 
mârgă vr'o cinci-spre-dece dile să'şi vadă 
bucatele, şi-i 's'aii .dat voie; care şi el îm- 
preunându-se cu o semă de boieri de. la Ba- 
căi, ai fugit la hotarul ţărei. Unguresci. Iară 
Domnul şi Miniştrii Greci de acesta nici o 

_sciinţă nu aveai; ci fiind Ispravaic la ţinutul 
Iaşilor. Enăcaki Căminarul,. fratele lui Stăvă- 
raki, aflându-se în satele'de peste Prut, nu- 
mai ce-ati vă&dut fără 'de veste mare calabalic, 
rădvane cu: muieri, G6meni mulţi şi îndată ai 
răpedit . să .vadă ce este; „ci! viind trămisul, 
i-au adus r&spuns că'i Vornieul Costaki Razu, 
şi: Hatmanul Paladi, şi Spatarul Alestarh, şi 
Stolnicul. Lupul, şi. alţii. Şi “îndată au încă- 
lecat ispravnicul. şi s'au luat:.după ei, şi a: 
jungându'i i-ai întrebat unde . „merg. Au r&s- 
puns că li sau supărat aice, şi merg ca. se 

vadă şi pe vecinii lor.. Le-aă dis: «Dară pâte-  



  

se acesta?» Re&spuns'ati boierii: «Se pâte, şi 
de poţi fă şi alminterea». Şi aşa s'au întors, 
scriind îndată la Domnul, făcând scire cum 
sai întâmplat. pricina. Atuncea îndată aă 
chiemat la curte pe Logofătul lordaki Can- 
tacuzino şi pe. Logofătul Sturza, de i-au în- 
trebat ce sunt aceste. Atuncea Logofătul 
Deleanu ai spus drept, de ce aă fugit şi cum 
că au fugit toţi boierii; ci numai noi. amen- 
duoi am r&mas, căci am luat veste astă-di ; 
iară de ar. fi zăbovit pe mâne, în astă-scră 
eram şi noi gata: să fugim; că de Măria-Ta 
suntem  mulțămiţi, iară de Miniştrii Măriel- 
tale: nu suntem mulțămiţi, căci! n'apucase 
drum bun. : Atuncea nu întreba câtă mâhni- 
ciune 'aii avut Domnul, cât nu se scia ce va 
face; aşijderea 'și Grecii, căci 'nu era puţin 
lucru; că eşise la patru-deci de boieri mari 
şi b&trâni, şi erati pe. atâţia şi. mai bine ti- 
neri, carii treceau peste sută. Atuncea ati 
răpedit Domnul cu mare olac1) pe afară pe 
la casele" boierilor ca 's& vadă cu adevtrat 
cine şi cine ati fugit, şi însciinţându-se Dom- 
nul şi Grecii, că. n'ati remas :nime din cei 
bătrâni, îndată au chiemat Doimnul pe Ioniţă 

  

1) Cu mare olic = în mare grabă,
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Paşcanu, şi ai vorovit multe vorbe în taină 

ca s& mergă la boieri şi să dică lui T6der 

Paladi cu jurământ despre Măria-Sa, arătân- 

du-i că ori-ce va pofii, îi va fi pre voie, 

grăind el şi cu alţii din boieri, cu care va 

socoti; scriind. Domnul şi o carte către toţi 

boierii ca s& arate Măriei-Sale ce le este 

plânsul, şi Măria-Sa le va tocmi, măcar că 

le-ar fi tocmit şi mai "nainte, dară nu i-ai 

făcut scire Măriei-Sale. Şi aşa ai răpedit pe 

Paşcanu cu mare olac la boieri, la Căuşeni, 

la Sultanu, căci acolo se strânsese toţi. Pe 

de altă parte, lordaki Stavaraki Spătarul şi 

"Postelnicul 'lordaki Genet, ati plecat cu mare 

mezil la Țarigrad, crăpând două părechi de 

telegari până în Galaţi; iară pe Manoli Spă- 

tarul şi pe Fotaki i-aii răpedit la boieri, ca 

dâră îi.va putea - îndupleca cu juruinţă ca 

s&i întârcă.; Şi mergend de la Kişinăii din- 

colo, apropiindu-se de Căușeni, şi înțelegând 

boierii cei tineri. că vin :acei duoi Miniştri 

Greci, s'aă înarmat câţi-va eşindu-le înainte 

ca s&-i omâre. Ce norocire lor de nisce slu- 

jitori, că le-ai dat scire ca să se întorcă. că 

vin cas ucigă. Şi. atunce îndată s'a în- 

tors înapoi la Kişinău, cu carii s'a întors și 

Paşcanu ai răspuns de la boieri -la Domn.  
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Atunce din gură "l-au bucurat puţinel pe 
Domnul boierii, ales Paladi că era 'ver pri- 
mare: Domnului; şi iarăşi fără. de zăbavă at 
mai: scris Domnul lui Paladi, începând a scrie 
şi lui . Costaki Vornicul; şi însciințându-se 
Domnul de la mine Enaki Kogălniceanu, ce 
eram comis al doile atuncea, cum că un frate 
a lui Paladi anume Constantin este la casa 
luj în ţinutul Vasluiului, ai trămis de "l-ai 
chiămat la Iaşi, şi după ce aii venit, ai vor- 
bit Domnul multe vorbe de taină cu el, la 
care "l-ai trămis şi pe el. Şi aşa încredin- 
ţându'i prin aceşti duoi boieri, la tâte cere- 
rile lor, dicendu-le şi Sultanul ca s& se în- 
târcă, căci scrisese Vodă şi la dânsul, tră- 
miţendu'i şi multe daruri, arătându'i că Grecii 
aii fost pricina, şi -Măria-Sa n'auă sciut, iară 
acum i-aii gonit la Țarigrad. Atunce s'a 
întors boierii înapoi, de care nu' putem scrie 
câtă bucurie au avut Domnul de venirea lor, 
şi viind, cu mare dragoste şi cinste i-au prii- 
mit Domnul; şi îndată ai schimbat tâte boie- 
iile lor, afară de Logofeţia cea mare, făcând 
pe. Manolaki Costaki Vornic de Ţara de jos, 
și pre Radul Racoviţă Vornic la Țara de sus, 
pe Costaki Razu Hatman, pe Tâder Palade 
vel Visternic, și pe Vasili. Cilibiu Ruset vel
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Spatar, pe lordaki Mamânu Paharnic, şi pe 
Iordaki Cantacuzino Paharnic, şi pe Bălăsaki 
vel Agă, şi pe cei-alţi fiesce-care după orân- 
duiala lui, după cum ati găsit cu cale acei 
duoi boieri de ţară, şi la 'Isprăvnicii şi la 
tote, făcând boieri” ajunşi de cap, petrecând 
Domnul cu mare linişte şi blândeţe. 

Acum iarăşi să venim la scosul Lajilor din 
ţară, care am pomenit mai înapoi, că şedend 
Casim-Aga în laşi au gătit pe un Enicer 
Efendi a lui,. dându'i şi suretul fermanului 
împărătesc şi "l-ai trămis ânteii la Huşi de 
aii cetit acel suret a fermanului,  grăindu.le 
Lajilor şi din gură, întrebând de vor să se 
supuie fermanului împărătesc, avend răspuns 
de la dânşii;. iară.de sunt supuşi. fermanului, 
să aibă atâtea dile orenduite, puindu-le soroc să 
se rădice cu bucatele lor. Atuncea le-ai căutat 
a priimi;: cerându-le şi scrisâre de la mâna lor, 
care ai priimit şi au dat; şi de acolo. ai trecut 
Prutul de ceia parte, şi ai mers la tirgul Lă- 
puşnei, făcând şi acole aseminea ; şi de acolo la 
Kişinăti şi la Soroca şi.la alte tirguri şi Casa- 

“ bale ; icarii 'fiind-că: audise cum ai priimit 
cei- alţi; le-ai căutat şi lor: a priimi, dând toţi 
scrieri cu: vadele la. mâna /lui Enicer-Efendi, 
fiind:că scia şi. audise cine este - Casim-Aga  
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Enicer-Agasi: de Hotin, şi cum că nu şugu- 
esce, ce'i omâră şi le ia tot ce ad. Şi aşa 
şedend Casim-Aga în laşi până la sorâcele 
lor ca să 'vadă de ce: se. vor apuca; ai în- 
ceput a veni veste la Domnul. de 'la isprav- 
nici, arătând că'şi rădică bucatele şi se duc; 
carii pEnă la soroc s'a rădicat toţi, porun- 
cind Domnul de ai ars odăile şi bordeele lor, 
ca s& nu mai r&mâie cuib de a lor pe acolo. 
Atunce dăruind Domnul pe Enicer-Agasi după 
cum se cade, saii ridicat şi s'a dus la săr- 
hatul lui la Hotin, curăţindu-se ţara ca de 
mare riie ce avea, mulțămind toţi lui: Dum- 
nedeu că i-ai mântuit .de Laji, domnind 
Domnul cu mare linişte, cu grele dări pe s&raci. 

In anul al doilea a Domniei Sale, ai trecut 
şi un Paşă cu trei tuiuri,. anume Numan-Pașa; 
care venia: de la Salonic mergând la Hotin, 
şi pentru să nu vie în laşi, au pus Domnul 
tot chipul de silinţă de lati trecut pe Prut, 
făcend mare cheltuele cu. trecerea lui, fiind 
om mare, ţiind şi Sultană,. avend mare tacâm 
cu el şi mulţime:de 6meni, 'trăgEnd: mare 
supărări lăcuitorii cu trecerea acestui Paşă, 
atât săracii cât şi boierii, fiind-că la un conac 
s'aii fost tulburat Kehaiaua Paşei că nu se
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afla ghiaţă şi fiind” Banul cel mare, Dumi- 
traşcu. Kalmăș, şi el orenduit:cu alţii, şi pri- 
lejindu-se?) acolo de faţă, ai pus de lau 
bătut, care nu puţină necinste iat făcut. De 
care . audind Domnul, îndată “l-au rădicat de 
la acea slujbă, orânduind pe Hatman Co- 
staki de ai purtat de grijă la tâte conacele 
penă ce Lai trecut peste hotar, imbrăcându'l 
Paşa cu blană, şi. deosebit kereke nou, rE- 
mâind mulţumit de el. N 

In dilele acestui Domn ai fost mare belşug 
în tâte şi eftinătate, dară şi dări multe pe 
ţară: văcărituri. mari, sferturi şi. altele; lă- 
custele cu mila lui: Dumnedeiă. ai perit, dară 
cu tâte nevoile ce erai se aflai toţi voioşi 
şi îşi plătiau dările lor. In al treilea an a 
acestei Domnii, la luarea mucarelului, s'a o- - 
renduit pe. Antiohi-Capi-kehaie de ai venit 
cu mucarelul . Măriei-Sale, eşind Domnul la 
Tirguşor, puind saivan 2). întrând “cu mare 
alaii în laşi, îmbrăcând pe Antiohi Genetul 
cu blană de sobol. A doua di “l-ati boerit 
fecendu'l vel Postelnic,. în locul frăţine- -s&i 
lui lordaki. : 

Iară când au fost al. lea an, 175 3 Ghe- 
pr, ' 

) Prilejindu-se = întimplându-se, — 2) SaYvan. = umbrar, 
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nari 1, s'aii: s&vârşit Măria-Sa Dâmna Soltana, 
fiind bolnavă încă de cu vară, .dicând că este 
grea, ci 'au fost o enfracsis .care nu o .aă 
putut pricepe doftorii. Ci a doua di cu mare 
cinste şi jale au rădicat boierii cei mari 6sele 
cu mare adunare de: Vlădici, Egumeni şi 
preoţi fără de număr, mergând şi Domnul 
cu tâte glâtele pe jos până 'la' mănăstirea 
Goliei, făcând mare obidnuire Domnul pentru 
Dâmna, la care cetind 6sele cu mari cântări, 
şi împărțiri de bani la s&raci, şi la tot no- 
rodul ce se: afla acolo, ai îngropat'o acolea 
d'inaintea Precistei, De: acolea ai luat boierii 
cu 'toţi pe Domnul şi "l-au dus la curte, mân- 
gâindu'l cu multe cuvinte dulci şi blendi, pu- 
ind - Domnul straie cernite şi tâtă curtea Mă- 
riei-Sale, remâind mare jale în totă curtea. 

Iară după acâsta n'a. trecut: multă vreme 
la mijloc: şi au ars şi. vama domnâscă, ar-: 
dând multă marfă domnescă şi neguţitorescă 
şi a vameşului celui mare, Lefter. Şi iarăşi 
după acesta, la Martie 9 dile, iarăşi sau 
tâmplat 'un foc despre ripa Priviţoei la o 
casă prostă, şi timplându-se o furtună mare 
au sărit focul la feredeul 2) cel mare, iarăşi 

1) Feredeu,— baie,
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pe o casă prostă, şi de 'acolo ai sărit pe 
uliţa boierilor, pe grajdul dumisele Alistarh 
Spătar, şi:de acolo ati luat uliţa d'a rendul 
spre curtea domnescă, ajungând la hazne, 
de acolo ai sărit pe sfete-Neculai, şi de la 
sfete-Neculai ati sărit în patru locuri pe cur- 
tea domnescă, pe casele de la harem, pe 
casele cele 'nalte de cămară, pe cesornicul 
de pe portă, pe biserica cea mare domnescă 
de ai ars tâte aceste întrun câs, cât nu scia 
nici unii ai curţii ce să facă, atât Gmenii cât 
şi Domnul, argând multe lucruri a tuturor 
şi' a Domnului, care nu se pâte pomeni ce 
urgie a lui Dumnedei ati venit întrun c6s, 
mergend focul până pe iaz, ardend şi iarba 
în grădina cea mare domnescă, şi câte-va. 
case proste de pe iaz. La care neavând 
Domnul unde şedea, ati mers de a şedut în. 
casele surorei Măriei-Sale Domniței Rucsan- 
dei de lângă hazne,. până aă facut curţile. Şi 
îndată au făcut orânduiala de cât lemn tre- 
bue, ca s€& se facă curtea la loc, făcând mai 
mare asupra acestei trebi pe Lăscăraki Genet 
vel comis, cu t6tă taifaua !) grâjdului gospod; 
şi îndată cum ati trecut postul cel mare, s'aii 

  

i 1) Taifa = personal, 

  
a
e
 
C
o



şi: apucat. de lucrul caselor despre salamnic 1), 
lăsând haremul mai în urmă, împărțind zap- 
cii la tote trebile, care 'şi eă am fost oren- 
duit asupra acoperămentului bisericii cei mari, 
de am acoperit-o după cum se vede penă astă-di. 

„Aice ne vine rândul de a:. pomeni o 
tâmplare ce sa tâmplat lui spătarul Stava- 
raki celui vestit, că întâmplându-se în Țari- 
grad. o jalobă din : Ţara-Românescă : pentru 
câţi-va Greci că sunt spărgători acestor două 
ţări, la care pe lângă alţi: Greci, ce ai fost 
ar&tat neprietenii lor, ar fi arătat că ar fi 
şi el unul dintr'acei spărgători: acestor ţări. 
La care împerăţia Sultan Mahmud, îndată 
ai poruncit s&'i. facă surgun pe toţi la un os- 
trov ce se chema 'Tenedos, şi pe ceilalţi i-aă 
prins pre toţi, adecă pre Hatmanul Mihalop, 
pre Spătarul Niculaki Ruset şi pe alţii: iară 
Stavaraki aflându-se în: Moldova, nu . "l-ai 
găsit de o-dată, ci îndată ai răpedit Porta 
un olac cu ferman împărătesc cu “Lătar la 
un Capigi-Başă ce se afla la laşi. cu alte 
trebi, ca s&l prindă şi cu bună pază s€l 
trimâtă unde erai cei-alţi. Şi sosind: Tătarul 
la Iași în de: seră aă mers drept la casele 
Capigi-Başei de au dat cărţile, la care Dom- 
nul şi boierii Greci ce aveau nesciind ce este 

1) Salamnie == odaia de primire
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pricina, umblataă cu tot chipul. de silinţă 
ca să se afle .intr'acea scră ce este venirea 
acelui tătar, și nu s'aii putut ca st se afle. Ci 
Stavaraki fiind că şede la Frumâsa cu şede- 
rea atunci, şi fiind şi tină, şi înoptând ca să 
afle, ai rămas în lași într'acea n6pte de au 
dormit la cumnatul s&i Postelnicul Iordaki 
Genet in casele lui Stavru Sulgerului lângă 
sfintul Neculai. Dar Capigi-Başa încă ai pus 
pe de altă parte de aii căutat unde rămâne, 
şi a doua di când se revărsa diori de diuă 
aii sosit un ciohodar a . Capigi-Başăi acolo, 
întrebând pe Stavaraki: «Sculatu-s'a?> L-ai 
r&spuns că dârme. Indată ati dis s&-l scâle, 
că'l chiamă Capigi-Başa. La care intrând sluga 
s&'1 sc6le, au intrat şi ciohodarul, şi sculându'l 
i-ati dis că'l chiamă Aga, şi şedend acolo 
într'un scaun ciohodarul, i-ai dat ciubuc şi 
cafea, iară. Stavaraki cum 's'a sculat din aş- 
ternut, numai cu ismenele şi cu camzol 1) şi 
cu cuşma cea de n6pte, i-ai dat un ibric cu 
apă în mână, şi aă intrat la umblătâre, acole 
înainte ciohodarului, căutând ciohodarul cu 
ochii la uşa umblătorii. Iară Stavaraki au în- 
cuiat. uşa umblătorii.pe din lăuntru ; : lăsând! 

1) Camaol = camizol,  



”ă 

ibricul ai eşit pe ferâstră așa desculț, şi s'aii 

dus tocmai 'la casele Hatmanului ICostaki şi] 

sculă din somn, şi cădend la pici6rele lui di- 

când: «Dilele mele în. mâna dumitale sunt, 

şi ce scii fâ-cu mine!> Atunci i-ai r&spuns 

Hatmanul: «Nu 'te teme, dacă te-au adus 

Dumnedei la mine, nu te voii: lăsa». Şi în- 

dată "l-ai ascuns, răpedind. de ai chemat un 

Mârzac, ce avea musafir într'o casă la portă, 

dicându'i:. «Am un amanet ca s&ţi dai, dară 

voit s&ţi pui capul şi amanetul din mână 

s& nu'ţi dai». Şi îndată ai primit, qicândui 

să fie gata; şi îndată au îmbrăcat pe Sta- 

varaki cu straie slujitoresci, gătindui-i şi un 

cal, şi dându'i de cheltuială, viind şi . Mâr- 

zacul gata cu şase Tătari, fâcendu-se cu Sta- 

varaki şi cu Mârzacul şapte, penă a nu răsări 

sârele ai plecat din laşi. Iară bietul cioho- 

dar. a Kapigi-Başei, vEdând atâta zăbavă. la 

umblătâre, ati mers şi ai stricat uşa; la care 

ai găsit numai ibricul, şi îndată cunoscând 

“că ai fugit, s'au dus la Capigi-Başa la mor- 

mânturile Turcilor, că acolo era conăcit, de 

i-au spus: că ai fugit. Şi tulburându-se Capi- 

gi-Başa, îndată ai încălecat cu trei-deci de 

ciohodari la: Domnul mergând şi cerând pe 

Stavaraki. Respungând Domnul. că nu-l scie,



i-au strigat Capigi-Başa : : «Omul -tăii, este! 3 
Iară Domnul i-ai răspuns: «Daci '] scii că” 
omul. mei, de ce nu "mi-ai spus mie, şi a- 
atunce de ar fi lipsit, îţi dam sema de el!» 
Şi îndată ai dat mare poruncă numai de cât 
se] găsescă, trimeţend. şi Capigi-Başa 6menii 
sei. în tote . părţile, întrebând. pe .fiesce-care 
de el. Atuncea' nu scii: cine s'aă găsit: din 
prostime şi au spus Turcilor că “laă vedut 
întrând în casa Hatmanului: Kostaki; aceste 
audindu-le Capigi:Başa s'a intors de al: do-: 
ilea la Domnul, spuindu-le Domnului; îndată 
aă chiemat pe Kostaki 'la Curte; apucându-l 

„s€& mărturisâscă; care ai: ar&tat casa ca. să 
cerce, dară el nu. scie 'nimică.: Şi vedându'l 
că se apără tare: "l-ai lăsat; iară. Mârzacul 
pe acea vreme trecuse Prutul, .şi încă tăiase 
funiile Podului, ca cine va veni în urmă lor 
s& se zăbovescă cu: trecătârea. Ci răpedind 
şi pe afară ciohodari şi boieranași pe tâte dru- 
murile, mergând şi spre Prut, întrebând de au 
trecut cineva, respuns'aă că altă. n'a trecut 
fără de „şapte Tătari:.. au. cunoscut boieiul 
Antiohi Căpitanul, căci. el era cu Baş-cio- 
hodar. a. Capigi-Başei, şi s'a întors înapoi, 
_Atuncea în Țarigrad pâreaii boierii de Țara- 
Românâscă pe Domnul. lor Mateii-Vodă de 

  

 



multe r&utăţi ce le făcea, la care îl adusese 
ca să-l mazilescă ; ci i împreunându- -se Capi-keha- 
ielele amânduror ţărilor la un loc, cădend cu ru- 
găminte la Manoli Kelepul Capi- kehaitoa Mol- 
dovei ca să priimescă s& facă schimbul Domniilor, 
căci de s'ar mazili sunt stinşi de pe faţa pămen- 
tului, fiind Domnia lui Mateiti- Vodă nouă, 
fiind-că nu murise de mult tatăl săi i. Grigori 
Vodă; şi.dupt morte au silit socrul săi, Mi- 
halopol de "l-ati făcut Domn în locul tătine. săi 
lăsând pre fratele său cel mai mare, Scarlat, 
în urmă; şi fiind-că doria Manoli Spătarul 
de una ca acesta, îndătă ai priimit alergând 
la Porţi şi unii şi alţii, având amândouă păr- 
ţile trebuinţe, dăruind în tâte părţile. Fiind 
toţi ai Porţei prietenii lor, au silit şi. au îis- 
prăvit, una ca să lipsescă şi gâlceva din Țara- 
Românescă, al. doilea ca să nu se. stingă şi 
Capi-kehaiele; şi aşa sai făcut schimbare a- 
mânduror Domniilor, şi. în. diua. care fugise 
Stavaraki, ai sosit mai în-de-scră şi Domnului 
veste cum că ai îmbrăcat Capi-kehaielele 
căftan de Ţara-Românescă.: Atunce nu putem 
arăta câtă bucurie ai luat Domnul şi tâtă 
curtea Măriei-Sale, oblicind şi a lui Stava: 
raki. pricină, -că. au fost.s&l, prindă, s&'l tri- 
mită la surgunlic, care şi Capigi-Başei îi ve-



nise poruncă. să 'r&dice pre Domnul şi s&l 
ducă în "Țara Muntenescă;: aşijderea şi pe 
Mateiui-Vodă în' Moldova. | 

- Domnia acestui Domn. ai fost trei ani şi 
dece luni, şi după venirea vestei de Domnie 
nouă, s'aii mutât in curtea domnâscă căci se 
isprăvise tot salămlicul, şi'l aşternuse frumos, 
iară . partea  haremului au r&mas 'nefăcută. 
ŞI. aşa gătindu-se de tote ce'i trebuia, peste 
puţine dile ai plecat din laşi, 

  

- CAP. VIIL 

Domnia lui Mateiii Ghica Vodă. 

Viind Domn la Moldova Mateiă Ghica Vodă, 
al doilea fecior al -lui Grigorie: Ghica Voăă, 
i-ai eşit t6tă' boierimea . înainte, intrând în 
laşi cu mare alaiă,. ânt&iii în 'sfete Neculai 
de i-ai cetit moliftă după obiceiii, Mitropoli- 
tul Iacov, mai pe urmă ati mers şi în curtea 
domnescă la leat 1753; Iulie. Cetind ferma- 
nul după obicei, ai îmbrăcat pe “Capegi- 
Başa cu feregea 1). cu samur, şi pe cei- -alţi 
boieri cu caftane, pe fiesce-care după orân- 
duiala boieriei . lui. lară'a doua gi străngen- 
du-se boierii la curte, ai început a'i boieri *) 

, 

5 Feregea == înanta.: —25 4 boteri a le da fancţiunt,  
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făcend Logofăt mare pe Radu Racoviţă, şi pe I6n Bogdan Vornic de Țara de jos, şi pe Dumitraşcu Paladi Vornic de Țara de sus, şi pe Kostaki Razu vel Hatman, şi pe Vasili Ruset vel Visternic, şi pe Dumitraşcu Kal- mâș vel Ban, şi pe I6n Sturza vel Spătar, şi pe Ioniţă Cantacuzino vel Paharnic, şi pe Ioniţă Paladi vel Stolnic, şi pe Iordaki Ali- starh vel Comis, şi pe Petraki Duculeţ vel Cămăraş. Şi aşa petrecea cu mare mărire Domnia lui, fiind Domnul măreț şi iute la mânie, şi iubitor la batăi; la judecăţi nu prea scia rendul, şi ce'i dicea, aşa găsia şi Mă. ria-Sa cu cale. Avea şi boieri Greci de trebă cu Măria-Sa; avea pre Spătarul Iacovachi Rizu şi pe Hatmanul Mihalopulo, şi pe: Ale- xandru Dracu Postelnic, şi pe Neculai Dracu 
Postelnic, şi alţii, cari aceşti boieri îl chiver- 
nisiai, având tâte trebile în mâna lor. Iară 
Domnul făcea zăfchiuri 1) cu dică&turi, cu plim- 
bări, cu jocuri. De multe ori poruncea Că- 

__mărașului Petraki de făcea masă boierilor 
pămenteni la cămară, în Divanul cel mare ; şi după masă mergea Vornicul Dâmnii. cu 
catastif ce avea pecetluit cu pecetea gospod 

D Zăfehiur = ospățe, petreceri, 
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' în mâna lui, la câte-va jupânese mari, de le 
poftea ca să vie la curte, arătând că este 
-porunca gospod, şi aducea şi ovreice şi juca 
cu tâtele la curte, şi Domnul cu Dâmna făcea 

„privelă.. 
In dilele acestui Domn, prea mult medean 1) 

aveai boierii cei mari, fiind boierii Greci în- 
spăimântaţi în "Ţara-Românscă, şi aşa, atât 
Domnul cât şi boierii Greci, arătau o mare 
dragoste asupra pământenilor, făcând tuturor 
boierilor venituri şi lefi îndestule şi ridică- 
turi, şi alte daruri ce eraă pe ascuns, ca să 
rămâie boierii mulțămiţi. de Domnul şi de 
Greci, ca s€& astupe hula ce luase în Țara- 
Românescă, căci dobândise nume prost; care 
nu le.părea bine Grecilor având Domn tener. 
Scos'at; şi multe biruri. într'acestă Domnie, 
ales “văcărituri mari şi grele, scoțând şi ierna 
şi vara, care era. fOrte grei locuitorilor: 

_ Intracâstă Domnie s'aă săvârşit duoi boieri 
mari, carii putem să dicem duoi-stilpi ai ţerei, 
bătrâni şi vrednici de laudă: Sandul Sturza 
Logofăt mare şi Razu Kostaki Hatman. 

Vedând Domnul pomenile ce făcuse tatăl 
Mariei-Sale, Grigorie: - Vodă în Moldova, s'ai 

1) Medeau == libertate.  



îndemnat şi Măria-Sa de ai făcut o hazna 
mică în trei colţuri la prta curței Domnesci, 
d'inaintea haznalei cei mari a tatâne-s&ă, cu 
trei şuruburi, mai făcând şi un schit de picrră 
mic în fundul Socolei, în de! lângă. Poiana 
lui Păun, care schit mai "nainte era de lemn 
vechii şi se numia Schitul lui Tăriţă, la care 
de multe ori mergea Domnul în primblare, 
find loc nalt şi frumos; făcend şi la Copot 
un foişor mai în deal, care fusese şi mai 
înainte foişor făcut de părintele Măriei-Sale 
şi se stricase; şi iarăşi nelipsit mergea la 
primblare cu dicături, şi cu mese mari fă- 
când boierilor. Ce cu tâte că era boierilor 
bine şi în mare cinste de către Domnul, 
iară nu '] aveau în dragoste cei mai mulţi, 
pentru cele multe lucruri necuvi6se ce le. 
urma, cu care îşi necinstea numele, şi nu 
numai la pământeni ce şi la vecini, atât la 
creştini cât şi la Turci; care la cea mai de 
pe urmă multă pagubă şi s€răcie i-ai venit, 
că mersese cuventul din om în om, până ai 
mers şi la urechile celor mari, stricându-și 
numele de către porţile cele mari. 

Când ai fost la leat 1753 Dechemvrie, ai 
venit veste de la Țarigrad, cum că s'au să- 
verşit Sultanul Mahmud Imp&ratul, 'şi s'a
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făcut Impărat Sultanul Osman fratele lui Mah- 
mud mai mic, şi îndată ai poruncit Domnul 
de aă făcut mare dunanma !) în tot Iaşul şi 
prin tâte târgurile de pe afară, o s&ptemână 
în tâte nopțile, podobit t6te porţile şi du- 
ghenele, cu fel de fel de podsbe, şi cu mare 
lumină de candele pe tâte ulițele, şi cu me: 
terhanele, şi. cu tot felul de dicături. Aşiş- 
derea aă împodobit şi curtea și tâte porţile 
curţei, cu oglindi, cu fel de fel de verdeţuri, 
cu candele şi altele. 

Pe acestă vreme, fiind Constantin Vodă 
Mavrocordat în "Țarigrad mazil, şi vedend că 
se schimbă tot devletul 2) aă găsit şi el vreme 
ca s& umble dup& Domnia Ţerei-Românesci, 
dăruind şi giuruind în tâte părţile. Pe a- 

"câstă vreme şi Constantin Vodă Racoviţă din 
Țara-Românescă, nefiind mulţămit de boierii 
Munteni, silea în tot chipul ca s& se mân- 
tuiescă şi s& scape din mâinile Muntenilor, 

fiind-că se tîmplase câte-va pricini cu vicle- 
şuguri ; şi orânduise pe Stavaraki la acesta 
ca să stee cu capul la Pârtă. Fiind şi Vi- 
zir Mustafa Paşa cu :al doilea vizirlic, bun 

“i 
. Î- 
1) Dunanma == petrecere publică. — 2) Deoletul =— Inalta 

Pârtă, Impărăţia turcâscă,  



prieten lui Racoviţă, ati luat Constantin Vodă 
Mavrocordat Domnia Țărei-Românesci, mu- 
tând iară pe. Constantin Vodă Racoviţă în 
Moldova, iară lui Mateii Vodă i-ai venit 
-mazilia de la Pârtă. 

In domnia acestui Domn, s'a săvârşit şi 
Beizadea Ioniţă Cantemir, care era cu traiul 
lui aice în Moldova de câţi-va ani. Iară Ma- 
tei-Vodă mergend la Țarigrad, s'au apucat 
de judeceţi cu boierii lui şi cu socrul s&ă, 
trăgendu-i la judecată, cerând scmă de la 
dânşii, la care "l-ai mai mestecat şi ei pe la 
Porţi, scornindu-i multe cuvinte, stricându şi 
numele de peste tot locul, trăgând şi pe fra- 
tele Măriei-Sale la judecăţi turcesci, lsându-l 
şi toţi boierii Greci ce avea, aşijderea şi so- 
crul s&u, căci r&măsese de "] trăgea fiică-sa, 
Dâmna, la judecăţi turcesci; şi cu aceste 
fapte ai r&mas la rea stare, care n'ai mai 
vădut Domnie, trăind cu milostenia creșşti- 
nilor.



CAP. IĂ. 

AL doilea Domnie în Moldova a lul Constantin Vodă 
Racoviţă Cehan, fector lui Mihal-Vodă. 

Luând al doilea Domnie în Moldova, Con- 
stantin Vodă Cehan în leat 1755, după ma- 
zilia lui Matei-Vodă, care domnise duci pol 
ani în Moldova, au purces de ai venit cu 
Domnie în Moldova şi ajungând la Focșeni. 
aă şedut trei dile oturac, căutând judecăţile 
's&racilor, mergând şi la o biserică 'de lemn 
a Măriei-Sale, Profitul Samuil, de au audit 
liturghia, la care acea mergere au fost pri- 
cina de s'au făcut de piâtră cu mâna Epis- 
copului de Roman. Acuma au făcut şi câte- 
va boierii, făcând pe Hristoverghi Staroste 
de Putna fiind Vornic mare, pe Enaki Cos- 
tache Ban mare şi Pârcâlab Galaţilor, pe 
Teofil Gramaticul Căminar mare şi Capi- 
kehaie la Țarigrad, şi pe Ştefan Buhăescul 
Staroste la Cernăuţi, şi pe Enaki IKogalni- 
ceanu Vătaf de Aprodi şi pe alţii. Şi de 
acolo mergând la Roman, întrând după obi- 
ceiă cu cântări în Episcopie, şi a doua di 
fiind s&rbatârea Precistei (Blagoveşteniile), ai 
mers Domnul la o biserică de pictră a Pre- 
cistei, care o făcuse Episcopul, de aă ascul-  
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tat liturghia, care dintr'acea mergere au dă- 
ruit şi Domnul multe lucruri: veşminte, can- 
dele şi moşii, vii, ţigani şi altele, fcendu-se 
și Măria-Sa ctitor dimpreună; îmbrăcând 
şi pe Episcopul "l-ai purces cu ferege!) blă- 
nită cu samur. Şi de acolo ati mers la Iaşi, 
eşindu-i boierii la tote conacele în tempinare, 
şi cu mare alai, dimpreună cu salahorul 

cel Imp&rătesc care era orânduit, at intrat 
în curtea Domnescă, cetind fermanul după 
obiceiii, îmbrăcând pe Divan Efendi cu blană 

de samur, şi pe boieri cu feregele și cu 
căftane. lară a dova di au chiemat pe boieri 
şi „i-ai boierit, făcend pe Lascaraki Genet 
Postelnic, şi. pe I6n Bogdan vel. Logofăt, şi 
pe Manolaki Costaki Vornic de Țara de jos, 
şi pe lordaki Balş Vornic de Țara de sus, 
şi pe Vasilie Razu Hatman, şi pe Dimitraki 
Paladi vel Visternic, şi pe Vasilie Ruset vel 
Spatar, şi pe Constantin Sturza vel Paharnic, 
şi pe lordaki Venin vel Stolnic, şi pe Ioniţă 
Canta vel Agă, şi pe lordaki Hrisoscoleu 
Alistarh vel Comis, şi pe Manolaki Genet 

Sardar la Kișinău. Şi aşa au trecut s&rbăto- 
rile Pascilor cu veselie. 

1) Feoreşea = un fel ce manta.
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lară după acesta, vedând Domnul casele 
despre Dâmna: stând nefacute, după cum le 
lăsase Maăria-Sa încă din cea Domnie înve- 
lite cu răgoz, ca s& nu se strice boltele, în- 
dată ai chiemat pe Vistieriul cel mare şi aă 
poruncit ca să scrie pe la ţinuturi s€ taie 
cherestea şi să chieme şi calfa să facă isvod 1), 
după cum este ca să se facă, orânduind Dom- 
nul pe Constantin Kogălniceanul vel Medel- 
nicer, chieltuitor, şi pe frate-sei Vătatul de - 
aprogi Bumbaşir asupra acestei trebi. Şi aşa 
sai apucat de lucru, care cu mare -peire, 
penă în iarnă abia s'aă gătit, după cum se 
vEd, făcând şi feredeii, casă minunată, formă 
şi Grecescă şi Moldovenescă. Care în diua 
de . sfere-Nicolae s'aă mutat Domnul în ele. 

Intr'acestă Domnie s'au săverşit Lascaraki 
Gene Postelnicul cel mare, care fără de pic 
de b6lă așa sănătos fiind s'aă dus; dic să 
fi fost otrăvit şi pricina: să fie fost un fran. 
țuz anume L.einţă, care era pe lângă Dom- 
nul, căci la multe lucruri. nul putea suferi 
Lăscăraki, că luase mult obraz. şi nu băga 
pe nime în sâmă. Dic că acest Franţuz au 
fost pricina de au murit şi Dâmna Domnu- 

1) Zsvod = model. 
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lui în Domnia de înteiu, cu un doftor ce adusese 
el, şi îl curtenise dându-i mare laudă, de în- 
veţat; măcar că pe la cea de pe urmă, 'şi- 
ai luat şi el plata în Țarigrad, că i-ai tăiat 
capul Sultanul Mustafa, neîntrebându-l că este 
Franţuz, scoţendu-l înaintea lui, la Eălăkioşchii 
şi acolo ai pus de 'l-aii tăiat. Şi adusese şi 
pe Domnul la cumpăna morţii, la care s'au 
plătit cu surgunlicul ce "l-ai făcut atunce la 
Lemnos. Intr'acestă Domnie, i&rna, ai trecut 
pin ţară un Paşa cu trei tuiuri, de ati mers 
la Hotin, la care ai trămis Domnul înaintea 
lui la Galaţi pe Ioniță Cantacuzino vel Agă, 
de aii fost purtător de grije, până 'l-aă tre- 
cut. peste hotar cu mare nevoie şi cheltuiala, 
strămutându-se tâtă ţara, pierind şi mulți 
Omeni de a Paşei de frig ce era, care nu 
stătuse de mulţi ani, scoțând pe Domnul din 
mulţi bani. 

Intr'acâstă Domnie, iară at scos cuniţă şi 
văcărit ierna, căci nu putea să lupte cu alte 
dări ce erai. Şi după acâsta ai socotit şi 
au făcut sfat cu tâtă boierimea ca să lege 
văcăritul, s€ nu mai fie într'acest pământ. Şi 
aşa găsind cu toţii că'i cu cale, ai scris la 
Țarigrad, la Biserica cea mare de ai scos 
un testament cu iscăliturile a tot soborul,
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scriind in el cu mare afurisenie, ca s& nu 
mai -pâtă de acum înainte nimene din Domni 
scâte acestă slujbă a văcăritului; şi aşa ati 
pus Domnul de au scris la tâte ţinuturile de 
au venit câte șapte lăcuitori la Iaşi mazili 4), 
şi ruptaşi 2. Şi după 'ce s'a strîns mulţimea 
de norod, ai pus pe Mitropolitul de ati slu- 
jit sfinta liturghie la Mitropolie, orenduind 
Domnul pe Kogălniceanul Vataf de aprodi, 
de au strîns tâtă boierimea şi mazilii, şi ne- 
guţitorii, şi tâtă ţara ce se adunase de'a 
mers la Mitropolie la sfinta liturghie. Iară 
când ai fost eşitul cu sfintele daruri şi cu 
sfintul Potir, ai stătut toţi câţi slujiai la li- 
turghie cu sfintele daruri în cap şi în mână, 
scoțând acest testament. părintele Mitropolitul 
Iacov, afurisind de patru ori a patru Patriarşi: 
a Țarigradului, Alexandria, Antiohia şi 'lerusa- 
limul, cu toţi Arhiereii a sfintului sobor, a 
sfintei biserici cei mari a r&săritului, strigând 
norodul la fiesce-care cuvint: Amin. Care 
nu putem arăta ce huet era în biserică 'de 
strigarea norodului, ar&tând în lăuntru ori-cine 
ar numi, ori-cine ar îndemna, ori bani ar lua, 

: | pa | 
1) Muzil! == boferi fără funcțiuni. — 2) Ruptap = privile- 
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ori la slujbă ar merge: «Aturisit să fie în 
veci, ferul şi pietrele sE putredescă, iară tru- 
pul lui se r&mâie în veci!» Aşijderea sco- 
ţând şi Mitropolitul .o carte a lui făcută cu 
toţi Episcopii şi Egumenii, afurisind şi pe 
Domni, şi pe boieri, şi pe partea bisericescă, 
iarăşi strigând norodul:. Aziu. Şi aşa sfer- 
şind de cetit, ai intrat cu sfintele daruri în 
altar. Care acele cărți şi blestemuri ati pus 
Domnul de le-au pus în stampă, numind ân- 
teii hotărirea ce au făcut Măria-Sa cu tot 
sfatul boierilor țării, cu iscăliturile tuturor şi 
a Măriei-Sale; de care nu putem areta câtă 
bucurie ai luat t6tă ţara după ce ai audit, 
scriind şi: cărţi pe la toți lăcuitorii de mila 
ce aă făcut Măria-Sa cu ţara. | 

Pe aceste vremi, la Țarigrad, Stavaraki 
se mânca cu socrul s&i Manoli Spatarul, ne- 
lăsând pe socrul săti să se amestece la Capi- 
kehaielic, şi Domnul iubind mai mult pe 
Manoli de cât pe lordaki, îi trămitea bani 
şi daruri lui Manoli, pe ascuns de ginere- 
seu Stavaraki; dară el oblicise tâte şi le 
scria Domnului, şi vedând că nu se pără- 
sesce Domnul de el, ati pus gând r&i ca să 
strice Domnului. Şi scoțând Impăraţia din 
Vizirlic pe Mustafa Paşa, făcând vizir pe
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Ragub-Paşa, nai vrut ca să stee s& dom- 
nescă Domnia, încă arăta drum altora. Care 
pe acea vreme fiind Beizedea Scarlat cu 
mare câtă de boieri Greci gata, ati mers şi 
i-ai isprăvit domnia Moldovei. 

A Acest Domn, Constantin Vodă, era om 
întreg la minte şi învăţat, şi blând şi nemăreţ; 
iubitor de bani nu era, pe Gmeni îi iubia, 

"şi doria să "i vadă chivernisiţi; la care pe 
toţi i-ai chivernisit, care nu cred că ar fi 

N y - 2 . . , .. mai fost alt Domn s€ 'şi chivernisescă 6menii 
aşa bine. Şi domnind într'acestă domnie nu- 
mai un an i-ai venit mazilia la Marte 9, 
care gătindu-se cu mare gătire, ati purces 
la Țarigrad cu toţi 6menii Măriei-Sale. 

Urmeză; Domniile lu! Scarlat Grigorie Vodă, lu! I6n Vodă 
Calimah Teodor, lu Grigorie Vodă Calimah, lut Grigorie Ale- 
xandru Ghica Vodă şi a doua domnie a lu! Grigorie Vodă Ca- 
limah. 

o CAP. X. 

A patra Domnie a lui Constantin Vodă Mavrocordat. 

„ După ce au îmbrăcat Constantin Vodă 
caftan de Domnia Moldovei, îndată i-ai dat  



şi tuiurile şi sângecul!), dându-i şi mare 
poruncă. pentru câte sunt trebuitâre la urdie, 
şi la sărhaturi.2) Atuncea ati răspuns că este 
dator ca să se silescă la t6te poruncile Im- 
p&răţiei ca o slugă vechie ce este; şi îndată 
luându-și diua bună de la toţi, ai purces la 
laşi, şi eşindu-i boierii înainte, au conăcit la 
Frumâsa, apucând pe boieri cu mare gâl- 
cevă, cerând de la ei zaharea 5), cerând tâte 
satele boierilor de îi le-au dat înscris, încăle- 
când cu slujitori, cu zapcii, de ai mers sin- 
gur pe la acele sate, apucând cu mare tă- 
rie pe boieri şi pe săteni de arătau gropile 
cele cu griii şi cu orz, de încărcaii care cu 

fel de fel de zaherea, şi trămiteaii la urdie 
şi la sărhaturi. Care vedend Turcii acesta, 
lăudaă pe Constantin : Vodă. Petrecerea lui 
cu boierii nu se pâte scrie; dupe: cum era 
firea lui nestatornică, boierise şi pe o scmă 
din boierii cei mai mici. Pe acestă vreme, 
Vizirul gonise multă 6ste de la urdie, care 
strigau cu toţii asupra Vizirului, şi având pe 
toţi ai Porţei cei mari vrăşmași, îl pîrau toți 
la Imp&ratul, care luând atâta scârbă pentru 

1) Sângicul=—stEgul ce se trimitea de Pârtă noului Dotan. 
— 2) Sărhaturi = graniţe, — 3) Zaharea = provisiunl.



călcarea Hotinului, îndată ai trămis de "l-ati 
mazilit, luându-i pecetea, şi îndată ai. trămis 
la Hotin, la Ali-Paşa Moldovangiu, şi "l-ai 
făcut Vizir,. căci se afla acolo; iară pe cel 
mazil, 'l-aă rădicat de la urdie şi 'l-aă. dus 
la Demotica, şi acolo aă trămis “Baş Capigi 
de i-ai tăiat capul, şi 'l-aă dus la Țarigrad, 
1796. Iară. Vizirul la Hotin ai strîns tote . 
oştile acolo şi pe Hanul cu tâtă Tătărimea, 
şi i-aii trămis în cea parte la Cameniţă, şi 
acolo întâlnindu-se cu moscalii, s'ai lovit. 
Moscalii-atât au bătut. pe Turci cât de n'a 
r&mas; că, care au scăpat de ste, n'a scă- 
pat la. trecătâre. - Acestea vădând Vezirul, 
fOrte s'a sptriat, dicând. că de vor trece 
dincoace, îi vor prinde pe toţi; care îndată 
ati. pus gând de fugă; şi aşa. la Septemvrie 
14 qile, s'aă sculat cu toţii şi au lăsat Ho- 
tinul, şi ai fugit, scoborându-se Vizirul în 
dreptul Iaşilor la. Țuţora. Acolo ati mers 
Domnnl 'cu tâtă boierimea de sati împreu- 
nat cu Vizirul, poruncind boierilor ca să. fie 
cu credință Porţei, după cum. aă fost până 
acum, dând ascultare: Domnului, la tâte po- 
runcile Impărătesci, şi să nu se temă că nu'i 
nimica; şi îndată “i-ai imbrăcat pre toţi cu 
caftane, dându-le şi cafea. Iară Vizirul de 

| 

   



acolo, S'aii dus la Hantepisi, şi aă tăbărit 
acolo; şi încă fiind la Ţuţora, i-ai venit 
veste de la Hotin ca au trecut Moscalii şi 
aii făcut cetatea zapt!). Iară Domnul, după 
ce ati petrecut. pe. Vizirul penă la un loc, 
sati întors cu toți boierii şi ai mers la laşi 
trămiţend străji în tâte părţile; iară a treia . 
di veni veste Domnului că Moscalii ati tre- . 
cut Prutul şi vin în jos. Atuncea Domnul 
îndată au scris la Vizirul, dându-i scire de 
venirea Moscalilor, şi îndată ai început a se 
găti ca s& purcedă.. Atuncea veni; şi Q:s&mă 
de Tătari la urdie, şi vădenduii viind, le-ati 
părut că vin Moscalii, la care de mare frică 
ce aveati ai lăsat tâte calabalicurile pe câmp, 
corturile, şi tunurile, şi sacalele, şi se mira 
şi “Tătarii dacă au venit. Iară Vizirul cu.tâtă 
urdia, sai poprit de astă parte la Isaccea, 
iară la Hantepesi -aă căutat de ai venit şi 
Hanul. Iară Constantin Vodă vedând, că vin 
Moscalii în Iaşi, ai luat câţi-va Turci şi slu- 
jitori şi aă început şi ela fugi în jos la Ga- 
lați. Iară Moscalii at intrat în laşi, eşindu-le. 
Mitropolitul cu boierii înainte cale de un ces 
de sai închinat gheneralului, intrând cu să- 

„.1) A face cetatea zapt == alua, a sechestra cetatea, confiscând-o,



biile scâse în laşi, pornind mulţime de ste 
în jos pe trei locuri, alţii la Focşeni, alţii la 
Galaţi, alţii pe Prut în jos. Constantin Vodă 
încă ai stătut la Galaţi, viinduii şi câtă-va 
Gste turcescă cu vr'o doi Paşi. lară 6stea care 
au trecut pe la Focşeni, o semă ai apucat 
podgoriile, trecând spre Bucuresci, iară o 
semă aii tras la Brăila. Atuncea cei ce ati 
mers la Galaţi, s'ai lovit cu Turcii, şi în- 
dată ati răsipit pe Turci, făcând mare mârte 
într'înşii, prindend şi mulţi vii, Atuncea fiind 
şi Constantin Vodă acolo, umblând pin Turci 
nu "l-ai cunoscut și "l-ai rănit şi "l-ai prins 
Moscalii şi "l-ai trămis la Iaşi, şi fiind icrnă 
mare şi ger6să, s'au bolnăvit, şi peste puţine 
dile au şi murit de blă în Iaşi, şi "l-au în- 
gropat cu mare cinste boierii în laşi, ca pe 
un Domn. . a | 

lară Galaţii at r&mas în mâna Moscalilor;. 
iară Ostea care apucase în jos, mergea spre 
Tătari. lară Hanul de la Movila Răbiei, cum 
au simţit îndată au fugit spre Akerman, cu 
6stea lui. Moscalii scoborându-se la Fălcii 
pe de iastă parte de Prut, îşi căutat în ochi 
cu Turcii, că de ceia parte era multă 6ste 
turcâscă, cu câţi-va Paşi, de păzia acolo. Pe 
acestă vreme înțelegend Impă&răţia Turcului  
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de Hotin că "lau luat Moscalii şi at fugit 
Turcii, cum şi pentru luarea Moldovei şi 
pentru bătaia ce sai făcut la Galaţi, căci 
pierise şi Paşi, şi pe Domnul că 'l-aă prins 
forte s'ai scârbit asupra Vizirului şi îndată 

„l-ai mazilit făcând Vizir din Țarigrad pe 
Halil-Paşa ; iară pe Moldovangiu 'l-aă trămis 
la Edirn€ la 1770, Ghenarie. Atuncea ai pus 
Imperatul de au dat fetvale 1) muftiul, ca să 
între 6stea în Moldova, ca s& taie, să ro- 
bescă, s& facă ce le va fi voia, ca dâră se 
va îndemna stea să mergă cu mare dra- 
goste. Ci peste puţine dile, 6stea care mer- 
sese spre Brăila, lovind Brăila aă' luat-o, ţi- 
nend câte-va dile bătaia, fiind-că venea Tur- 
cilor ajutor de peste Dunăre şi au luat-o cu 
tote calabalicurile, robind şi omorind mulţime 
de Turci, lăsând Moscalii acolo 6ste de paza ce- 
tăţii. Atuncea s'au lăţit 6stea de la podgorii, 
penă când într'o n6pte li s'aă făcut diuă în Bu- 
curesci, stea tot călărime, înconjurând cur- 
tea Domnescă, pînă ai găsit pe Grigori 
Vodă Ghica; şi așa făcând tot chipul de 
jac, până i-ai luat tot ce ati avut, luându'l 
şi pe Măria-Sa de "l-ai dus în Moldova cu 
  

  

1) Fetvale== hotărire, sentință, 

41939.—dut. Rom. E. Kogalniceanu, 8



toţi Gmenii Măriei Sale, de s'a împreunat 

cu gheneralul cel mare; şi de acolo ai mers 

în ţara Moschiceâsca, având şi pe un frate 

a Măriei-Sale, Spatarul Matei, şi pe o Bei- 

zedea a lui I6n Vodă Mavrocordat, şi o 

Deizedea mică a Măriei-Sale. Ostea de pe 

Prut încă aă trecut în ceea parte, și fiind 

acolo câți-va .Paşi cu câtă-va 6ste, s'au lovit 

acolea despre primăvară, care forte re i-ai 

bătut pe Turci; şi de acolo tără de zâbavă, 

au lovit Bugeacul tătăresc, scoțendu-le mu- 

ierile 'Tătarcele, şi copii lor, şi bucatele lor, 

de le mâna pe câmpi asupra Nistrului, ca 

săi trămiţă în lăuntru. De multă împresu- 

rare de oşti, atuncea ajungend la Nistru, şi 

neavend Tătarii ce mai face, s'ai închinat 

la Moscali, rugându-se să le dee loc şi să 

trăiescă subt ascultarea lor; şi făcând legă- 

turi cu ei, i-a trecut Nistrul şi i-ai dus de 

i-ai aşedat la locul ce le ar&tase, rămâind 

şi ei mulţămiţi. Pe acestă vreme . făcuse. şi 

Vizirul Halil-Paşa -mari gătiri la Babada de 

6ste,. dând şi scire cu Romanţov gheneralul 

cel mare a oştirei Rusesci, ca să vie unul 

cu altul de faţă ca să se bată; şi aşa pri: 

_mindu-se, ati trecut şi oștile turcesci Dună- 

rea . la Cartal, trecând și însuşi Vezirul, şi



mergând cale de dou& cesuri la Cagul, şi 
acolo făcendu'şi Turcii tâte meterezele!) "lor, 
unde era o mulţime de Turci, nenum&rată, 
şi sosind şi oştile rusesci, cu mare vitejie 
au lovit pe Turci, începând a vărsa asupra 
Turcilor un foc necontenit. Pe care nepu- 
tendu'l suferi Turcii, au rupvo de fugă, fu- 
gând şi însuşi Vizirul cu toți cei mari ai lui; 
şi neputându-şi da rând la trecerea Dumnărei, 
fOrte mulți se înnecau, şi mulți perise şi în 
ste. Şi fugind 'şiau lăsat în tabără tote 
carele lor, corturile, tunurile şi gephaneca,?) 

penă şi caii tutulor r&măsese acolo. Şi v&- 
qend  Moscalii că o mulţime mare se înnâcă, 
le-ai dat soroc ca în trei dile se trecă Du- 
nărea; şi după trei dile pe câţi i-ai găsit, 
pe toţi, luându'i robi, i-aă trâmis în Rusia. 
lară o s&mă de oști turcesci călăreți scăpând, 
au fugit spre Kilie şi spre Ismail, fiind şi 
Hanul tătăresc cu oștile spre Cetatea- Altă, 
trăgendu-se cu oştile sale pe Nistru în sus. 
Ai rânduit şi Moscalii.o semă de oşti de a 
lor, de a mers la Chilie: şi Ismail; cărora 
neputendule sta Turcii. împotrivă, alţii. ai 
fugit la Hanul, şi alţii la Bender, alții au 

1) Afetireze == întăriri, 2) Gephandoa =— Material de răsboiit,
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fugit pe mare; iară cei mai mulţi sau închi- 
nat la Moscali. 

Ţara Muntenâscă pe acea vreme nu avea 
Domn, ci numai o semă de: boieri căutat 
trebile pămentului; şi în t6tă ţara jăcuiaii 
Catanele şi Căzacii. lară la Craiova se în- 
tîimplase postelnicul Manoli' Giani, ânteii 
Caimacam încă din dilele Ghicăi, apoi îl fă- 
cuse şi Ban; şi stăpinea cele cinci ţinuturi; şi 
fiind acolo Emacii de Vidin nelipsiţi, le fă- 
cea 6reşi.care hatiruri, fiind-că se şi temea 
de dânşii. Şi aşa 'şi-ai dat printre denşii un 
mare nume, cum că ar fi slugă credinci6să 
Imp&răţiei; şi fiind că trămitea Paşii de Vi- 
din ori-ce'i trebuia, "l-ai luat la ochi buni. 
Şi aşa însuşi mărginenii făcând jalobă pen- 
tru dânsul, ai trămis'o la Vezirul, întru care 

cerea ca s&'l facă Domn Ţe&rei Muntenesci, 
şi pe dată aducându'l la urdie, "l-ai îmbră- 
cat cu caftan şi "l-ai făcut Domn ţărei 
Muntenesci, rânduind cu el pe Mehmet Paşa, 

ce făsuse Rumeli-Valesi, cu câtă-va 6ste tur- 
cescă, ca ducându'l în Bucuresci şi aşedân- 
du'l în scaun, s€ şedă şi el acolo pentru 
paza lui; pentru că Moscalii se trăsese din 
Bucuresci, dându'i tuiurile, sângecul, şi cuca, 

şi de cheltuiclă. Şi mergând la Bucuresci



le-aă eşit întru timpinare toţi boierii câţi mai 
rămăsese; şi intrând în curţile Domnesci, şi 
cetindu-se fermanul, "l-ai suit în scaun, dând 
straşnică poruncă boierilor ca să se supuie 
întru t6te poruncilor Imp&rătesci şi s&'l cu- 
n6scă că le este Domn. lară după ce făcură 
boieriile, şi scosese în ţară şi vr'o două slujbe, 
iarăşi întorcendu-se Ruşii, de care cum s'au 
înşciinţat, şi Paşa şi Domnul ati fugit. Pașa 
s'au dus peste Dunărela Rusciuc, iară Dom- 
nul peste Olt la Craiova. lară Ruşii aşeden- 
du-se în Bucuresci, ai trămis în tâte părţile 
oşti de pază. 

Imp&răţia Turcului v&dend atâta strică- 
ciune în oşti, pe dată şi schimbară pe Ve- 

zirul, făcend Vezir pe Silihdar-Mehmed-Paşă, 
carele se aşedase cu urdia la Babada; iară 

pe Halil-Paşa "l-ai trămis la Filipopolis. In- . 
tru acea vreme sai lovit de bâla ciumii a-. 
colo la urdie Beizadea Mihai Racoviţă, fiind 
dragoman la urdie, şi murind, Lai ingropat 
cum au putut. 

„În Țarigrad după ce Împăratul ati cerce- 
tat pe Neculaki Suţul şi pe Grigori Vodă 
Calimah, şi vedend cum că Domnul nu'l 
arată nici la unele vinovat pe Neculaki Su- 
ţul, mâniindu-se Imp&ratul, ai. poruncit ca 
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s&'i taie pre amEnduoi. La anii 1770 Au- 
gust în 29, în dioa sfintei tăieri a sfintului 
cap a lui I6n Botezătorul, în ziori de di 
i-ai tăiat pre amenduoi; încă pre Domnul 
în lăuntru în saraiu, iară pe Neculaki afară 
la p6rtă, scoțând și capul Domnului "l-ati 
pus la pârtă, iară trupul i lai aruncat în 
mare, slobodind şi pe fratele Domnului şi 
pe fratele lui Neculaki, pe Mihalaki, de la 
închis6re, luându-le şi câta-va s&mă de pungi 
de bani. 

Moscalii într'acestă icrnă se apucase să 
bată Benderul, şi fiind o mulţime de ste 
turcâscă într'ânsul, n'a putut s&'l iee îndată, 
ci după multă întârqiere despre tomnă, pe 
care "l-ai luat cu asalt şi cu mare mârte de 
ambe părţile. 

S'au uitat să se pomenescă, că penă a nu 
veni Moscalii a doua' ră la Bender, de câtă 
robie şi risipă sai făcut în bieţii creştini. 
Că la anii 1769 venind tâmna Moscalii până 
la Bender, şi apropiindu-se iârna, s'au întors 
înapoi. Şi Tătarii v&dend că s'aii întors Mos- 
calii, pe dată sai pornit a prăda şi a robi, 
cât au stricat de istov marginea despre dân- 
şii, Lăpuşna, Orheiul şi o bucată din Soroca. 
„Dice că Tătarii ar fi dus toţi robii la Ha-



nul, şi că după ce i-ati cercetat, şi i-aă scris 
la isvod, să se fi aflat ca la şese-spre-dece- 
mii de suflete, mari cu mici; şi că Hanului 

de părere de bine îi cânta meterhencua, şi 
sosind acolo la Căuşeni mazilia Hanului, s'aă 
împrăştiat Tătărimea care încotro ai putut, 
cât umpluse lumea de robi; căci în tâtă. 
ierna aceia au umblat Tătarii prădând şi 
răsipind marginea acea, vândend robul câte: 
şepte, câte opt lei, de ai umplut Țarigra- 
dul şi tot Anadolul de mulţimea robilor,: din 
carii alţii au murit, alţii sai înnecat; cei mai 
mulţi s'aă turcit. Ai răscumpărat şi Creștinii 
pre mulţi, pre cei carii nu priimiati ca s& se 
turcescă. 

“ După ce s'au luat Benderul, fiind că tră- 

misese “Turcul corăbii de întrase la Sulina- 
Boaz, au pus şi Moscalii tot chipul de si- 
linţă de le-ai ars corăbiile la Tulce-Calesi, 
făcend şi 6reşi-care năvală de ai trecut Ru- 
şii Dunărea dincolo. Acolo s'a făcut trei 
corposuri; ) un corpos ai rămas la Tulce 

de s'aii bătut cu Turcii, penă ce de istov 
i-au stricat, şi le-ai luat şi cetatea cu tâte 

cele ce ai fost într'Ensa, făcând şi un mare 
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omor în Turci. Iară alt corpos ai lovit la 
Sakce, care se chiamă şi Obluciţă ; şi lovin- 
du-se acolo au făcut o mare risipă în Turci, 
apringendu-le și hambarele şi tîrgul. Şi mai 
trecând şi alt corpos de oşti rusesci, ai ri- 
dicat tot norodul şi “l-a trecut în astă parte. 
lară cel-alt. corpos s'ai dus drept asupra 
urdiei, unde era Vezirul; pe care v&dându'i 
Turcii că merg. asupra Babadagului, pe dată 
au.și rupto de fugă; asemine urmând şi 
Vezirul lor. Şi le-ai r&mas pe loc tâtă ur- 
dia, tunurile, corturile, cazanurile, carele şi 
alte calabalicuri, tăind și creştinii atât acolo 
cât şi la Sakcea, şi t6te acestea le-ati trecut 
Moscalii dincoace de Dunăre. lară Vezirul 
fugind spre. Țarigrad cale de trei-deci câsuri, 
Moscalii încă trecând în cea parte, ai lăsat 
dincâce (în partea turcâscă) numai pietrele. 
„In ţara Muntenâscă încă -aă pornit Mos- 

calii un corpos ca s& mergă peste Olt asu- 
pra- lui Manoli Vodă ca să! prindă; şi la 
două locuri călcându'l, nu "l-ai putut prinde, 
îns€ ai scăpat numai cu sufletul în ţara Ar- 
delului, ' perdându'şi şi tuiurile, şi sangiacul, 
şi tot ce ai.avut; şi acolo aă petrecut câ- 
tă-va vreme, până când ai început a face 
respundenţie cu Mosun-Olu de la Vidin, de



i-ai dat voie s6 trecă în Țara turcscă. 
Pe acea vreme întrând Mosun-Olu în ţara 

Muntendscă cu o. mulțime de ste turcâscă, 
pe care "l-ai lăsat Moscalii dea mers până 
la Giurgiov, şi acolo s'aii făcut o mare bă- 
tălie, făcând un mare omor în Turci, în cât 
abia Paşa ai scăpat cu puţini Turci. 

Audind Impăratul Turcului de câte se în- 
tîmplase la urdie, şi la Sakce, şi la Tulce, 
forte s'ai turburat pe Vizirul, pe care ma- 
zilindul ai făcut în locul lui Vezir pe 
Mehmet-Paşa Musun-Olu, la anii 1771, care 
stringend oşti de: ajuns la Rusciuk, trămitea 
de dodăiaii pe Moscalii ce erau în ţara 
Muntenescă ; însă biruinţa au fost tot a Ru- 
şilor, fâcend mare tăiere în Turci, şi au 
luat şi cetatea Giurgiului de la Turci, r&- 
mâind tâtă ţara Muntenescă în stăpânirea 
Moscalilor. 

In Moldova stăpânia gheneralul Vorsakov, 
rânduind din boierii pimânteni judecători şi 
zapcii, cărora le plătia şi lefă, orânduind şi 
ce se dee ţara pentru mâncarea oştilor Mos- 
chicesci, care se plătia cu bani, luând veni- 
turile vămilor şi a ocnei. 

Iară Vizirul s'au aședat cu şederea la o 
casaba ce se chiamă Şumla. Când au fost



la 1772, aă venit veste că ar. fi luat Mos- 
calii tot Crimul de la Turci, şi tâte cetăţile 
ce se aflau. acolo, care şi Tatarii vedând 
atâta putere a Moscalului, le-ai căutat şi 
lor a se închina la Moscali, cu mari legâ- 
turi, ca s& nu se dee altă dată subt ascul- 
tarea Turcului, făcându-le şi Han după plă- 
cerea lor. | 

Iară Manoli . Vodă mergând la Vezirul, 
i-ai dat câţi-va bani de cheltuclă, şi "l-ai 

“orânduit ca să mergă s& şedă la Nicopol, 
unde ati şedut până la anul 1773 Dechem- 
vrie 30. lară Moscalii fiind că se plecase 
Turcul, at priimit s& facă pace, şi ai găsit 
cu cale de ai trămis de amândouă părţile 
Gmeni mari murahadi, 1) să se tâlnescă la 
Focşeni s€ vorovâscă acolo. Ales'ai Rusia 
şi ati trămis pre marele Ministru a Rusiei, 
gheneralul Orlov, şi pre Romanţov care era 
asupra oştilor, şi pre. Obreţkov care. fusese 
sol în "Țarigrad; şi Porta turcescă trămisese 
duoi soli: pe Neamţ şi pe Prus, şi pe Os- 
man-Efendi care fusese Răiz-Efendi, om mare 
a porţii turcesci. Şi viind pentru vorba Cri- 
mului, nu sai putut tocmi, şi s'au stricat - 
    

1) “Aturahagi = împuterniciţi,



acea adunătură. şi îndată sau dus Orlov 
înuuntru la Impărâtesa. Atuncea r&ămâind Obre- 
scov, iară au mai pus di ca s€ vorovâscă, 
adunându-se la Bucuresci, trămiţend Turcii 
pe altul, pe Abduraz Efendi, făcând şi hotă- 
rire ca să stee armiile, 1) s& aibă vreme să 
grăiesca. Şi graind atâtea luni, iară nu s'aă 
putut tocmi, r&mâind iarăşi să se bată, care 
ati şi început de la Mart a s& bate, trecend 
Gstea moschicescă Dunărea, cu câţi-va ghe- 
nerali. Sai făcut multe bătăi în multe locuri 
şi multe pagube şi scăderi în 6stea turcescă, 
Juându-le mulţime de robi şi mulţime de 
averi de tot chipul, făcând şi mare mârte 
în Turci, care nu se pâte povesti, luând sate 
intregi din Dobrogea, atât turcesci cât şi 
creştinesci, mergend oştile tot înainte, făcend 
mare bătaie la cetatea Silistrei. până au şi 
dobândit'o cu t6te ale ei ce avea într'nsa, 
ajungând până la Hagi-Olu-Bazargic de "l-ai 
ars şi "l-ai robit, încărcând şi de acolo ca 
şi de aiurea case întregi de le-au trecut Du- 
nărea dincolo, cu tâtă averea lor ajungând 
penă la Varna, şi penă la Balcan 6stea Mos- 
chicâscă, făcendu-se mare risipă oştii turcesci, 

  

1) drmil = arraate.:



ţiind bătăile până la 1773 Dechemvrie 30, 
care încă tot nu mai luase sfârşit fiind că 
amândouă urdiile se aflai în Dobrogea, însă 
a Turcilor Ja Şumla, iară a Moscului ajungea 
până la Hagi-Bazargic şi până la Cozlogea. 

In Țarigrad încă s'ai s&vârşit Sultanul Mus- 
tafa la 1774 Ghenarie 30, Vineri; şi îndată 
au pus pe frate-seu, pe Abdul-Hamed Sultan. 

lară când ai fost de primăvară, Sultanul 
Hamet iară ai arătat către toți Impăraţii 
cum că are ste!) cu Moscalul, nepriimind 
s&i dee câte îi cerea Rusia, făcând mare 
gătire de 6ste, stringând peste . 300.000 de 
Gste, lisând tâte trebile în mâna Veziruluii 
lui Mosun-Olu.. Atuncea vădând Moscalii că 
iară se apucă de ste, fiind şi Imperat noi, 
vEdend şi atâta gătire, s'a griji 2) şi ei după 
cum sciai, trecend Dunărea cu tâtă gătirea 
cu gheneralul lor cel mare, graful Roman- 
ţov, şi cu alţii mai mici, umblând tâte locu- 
rile din Dunăre până în Karasoi asteptând 
s€ se pornâscă 6stea turcâscă din Şumla, ca 
sE vie asupra lor. Şi. rânduindu-se Paşi în 
tote părţile cu oşti, ati început a se lovi oş- 
tile; şi ori unde s'au lovit, isbânda ai fost 
  

1) Gt = resbel, — 2) Griji/ = pregătit, 
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a Moscalilor, făcând Turcilor multă pagubă 
în tote câte ei aveati, şi mare ucidere şi ro- 
bie; şi le-ai luat tâte carele și corturile, şi 
tunurile câte aă avut. Acestea vEdendu-le 
Vezirul, iarăşi s'au mai gătit de resboiă, mai 
stringend peste 100,000 de oşteni, rânduind 
şi Paşi ca s€& mergă la Hagi-Olu-Bazargic ca 
s& se lovescă oștile; şi iarăşi mare strică- 
ciune şi perdare făcând Moscalii în oştile 
turcesci, au luat şi tâtă casabaua, cu tâte 
averile ei, cum şi tot tacâmul oştirii cu tâtă 
zahercoa ce avea. Nelăsându-se “Turcii cu 
atâta, sai mai gătit de oşti, şi stringend 
peste 80,000 de oşteni, ai rânduit pe Reiz- 
Efendi, căruia îi dicea Abdu-Razaki, şi pe 
Enicer-Agasi, cu tâte ortalele şi cu câţi-va 
Paşi, de au eşit înaintea Moscalilor la o ce- 
tate ce se chiamă Kozloge; şi cu tâte'că 
aveau şi Franţuzi la tunuri, sau dat o mare 
bătălie, în cât se întunecase lumea, însă bi- 

ruința ai fost a Moscalilor, făcând o mare 
mârte în Turci, în cât Turcii au fugit înapoi, 
cei ce ai mai scăpat, la meterezurile Vezi- 
rului, cari erai apr6pe de Şumla; şi mergea 
încet după dânşii şi stea Moschicescă. Insă 
partea turcescă cea de strînsură de la Ana- 
dol, întorcându-se la urdia Vezirului, ai în-



ceput a găsi pricini lui Abdu.Razaki, cum 
„că el ar fi fost pricina de i-ati stricat Mos- 

calii; şi vrând ca s&-l omâre, “l-ai ascuns 
Vezirul. Iară zorbalele î) ai început a prăda 
în urdie, pentru că mai toţi, împreună cu 
Vezirul, fugise şi se închisese în Şumla; ră- 
pind t6te averile celor mari de prin corturi, 
şi umplendu-se de averi zorbalele sai îm- 
prăştiat care :încotro ai putut. lară Moscalii 
privindu-le aceste, se bucura; şi îndată in- 
cunjurând Şumla, îi strimtorau ca se iscâlescă 
t6te ponturile. păcii, căci de nu le. vor iscâli, 
ardându-le tâte cu foc, pe toţi îi va robi. 
Vezirul au 'poftit pe Feldmarşalul Romanţov, 
şi iscălind el şi tâte ortalele, tote articulele 
păcii, ca s&-i dee pâsuială câte-va dile să tră- 
mită şi la "Țarigrad, ca s€ le iscălâscă şi tot 
Divanul Imperătesc şi însuşi Împăratul Sul- 
tan Hamid; şi dându-i vadeua cerută. au 
trămis pre Enicer-Efendi şi pre Ciauşlar-” 
Emeni cu mare grabă ;. carii ajungând la Ța- 
rigrad, şi dând şi. scrisorile Vezirului, le-au 
primit Împăratul - şi. le-ai iscălit cu toţii: şi 
pe dată i-ai şi pornit înapoi. Şi sosind şi 
dându-le în mâna Vezirului, ati încheiar pace 
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la 1774 lulie 17, îndatorindu-se ca s& pă- 
zescă tâte ponturile păcii. Şi dăruind Moscalii 
viţa Vezirului şi a oștenilor ce se aflai cu 
el în Şumla, iai slobodit, fâcend soldaţii cu 
săbiile lor ca o pârtă prin care ai trecut 
sângecul şi cu tâte ortalele, şi însuşi Vezi- 
rul. Şi mergând -vezirul două conace în jos, 
de voie rea bolnăvindu-se, şi mai mergend 
şi alte dou€ aşa bolnav, : sosind la Barna- 
bat la 25 Iulie, ai murit la două câsuri din 

di, şi pe dată cu mare olac răpedind, ai dat 
de scire Impă&răţiei, pentru care nu putem 
scrie câtă părere de r&i au avut. 

Penă aicea am însemnat aceste câte arată 
care şi noi multe cu ochii nu le-am vEdut, 
dară după audqul unora şi altora, carii cei 
mai mulţi asemănau că le-ai vădut şi cu 
ochii lor, pot să fie şi audit o semă; care 
cred că mai multe de la ei nor fi pus; 
lipsă pâte să fie lăsat cu scris, ca să fie 
scris mai jos de cât s'au întîmplat, icră nu 
mai mult. Căci putinţă de a le scrie tâte nu 
era, că nu pute ca s€ ajungă hirtia nici vremea, 
ca se le scrie cine-va; numai să credeţi că 

mai mult ai stătut de cât s'au scris, pote şi 
îndecit. La care ne rugăm cu mare rugă- 
minte celora ce sunt învăţaţi şi sciu cum le 

  

 



vor tocmi după rânducla lor, şi celora carii 
le-aii vădut cu ochii lor, să pue silinţă ca să 
le tocmescă tâte având vreme ca să le şi 
prefacă mai cu bună. orându€lă şi scrisâre 
de cât a nâstră. Care socotind că vre-o 
scmă s'or găsi şi dintr'acestea a nâstre de 
vor prinde loc. Ce ori în povestele Domni- 
lor ce au trecut, sai într'a oştirilor, sau în 
slovele scrisului nostru, veţi găsi greşeli, să 
ne daţi iertăciune şi să le tocmiţi, fiind că 
noi numai pentru nume ne-am silit, şi pen- 
tru mergerea: Domnilor unul după altul cum | 
au petrecut! 
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