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se 

ION NECULCEA 

Cronicarul I6n Neculcea s'a născut pe la sfîr- 
şitul secolului al XVII-lea la moşia sa Prigo- 
renii, lângă Tirgul-Frumos. A fost agă şi sluger 
în timpul domniei ântâiă a-lui Antioh Can- 
temir (1696—1701), spătar în a doua dom- 
nie a aceluiaşi domn (1705— 1707), şi apoi 
Caimacam împreună cu vornicul lordake Ru- 
set, visternicul Ilie Cantacuzino şi visternicul 
Ilie Catargiu pe timpul când Antioh Vodă 
a mers cu boieri şi cu salahori să ajute la 
prefacerea Benderului. 

A fugit în ţera leşescă de r&ul lui Mihai 
Racoviţă, şi, după ce se întârse în Moldova, 
a trăit fOrte retras sub domnia lui Racoviţă 
Vodă şi a lui Nicolae Mavrocordat (1708— 
1710). - 

Neculcea a jucat un rol fârte însemnat sub 
domnia lui Dimitrie Cantemir, care, 'l-a făcut 
hatman şi "| ţinea în mare cinste. Cantemir 
dice însu-şi: «lar mai cu credinţă şi mai ales 
tote trebile domniei era după mine I6n Ne- 
culcea vel spatar.»
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Neculcea a urmat pe Cantemir în t6te între- 
prinderile sele aventurâse ; s'a luptat în fruntea 
Moldovenilor uniţi cu Ruşii la Stănilesci în 
contra Turcilor şi a trecut cu alţi 23 boieri 
în Rusia la Harcov (1712). După ce a stat 
exilat doui ani în Rusia (1712-1714), sa în- 
tors în 'ţcră unde a recăpătat moşiile sale ce 
fuseseră sechestrate şi a, trăit la Prigoreni 
unde a murit în anul 1%43. 

A eşit din viaţa privată numai în două 
rânduri: în 1730. când Grigorie Ghika "1 făcu 
vornic de ţera de sus şi în 1741 cănd 'l numi 
Constantin Mavrocordat membru extraordinar 
în divanul judecătoresc. 

Cronica lui I6n Neculcea coprinde istorisirea 
faptelor din ţera Moldovei începând cu domnia 
lui Dabija Vodă pînă la domnia a doua a lui 
Constantin Vodă Mavrocordat. |
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ŢEREI MOLD OVEI 

DELA DABUA V. V, PÎNĂ LA DOMNIA LUL 16N MAVROCORDAT V.V. 

(1662 —1743) 
Copringând o samă de cuvinte pentru Domni şi pentru (ră ce 

nu se află în lctopiseţele Costinescilor. 

DE 

ION NECULCEA 

BIV VEL VORNIC DE ŢERA DE SUs:



  

PRECUVENTARE 

Acest pământ al Moldovei n'a fost aşedat 
de demult de 6meni, să fie fost trăit într'însul 
cu pace; cel), în câte-va rânduri, ai fost 
şi pustii. “Deci, pentru aceea, nu se află letopi- 
seţe scrise de pământeni vechi. Ce, de la o 
vreme, de la descălecatul lui Dragoș Vodă, 
târdiă sai apucat Ureche Vornicul de ai scris 
din istoriile a doui istorici Leşesci, şi Lai 
scris pînă la domnia lui Aron Vodă. 

Apoi ai mai făcut, după Ureche Vornicul, 
şi un Simion Dascăl, şi un Misail Călugărul, 
şi un Evstrati Logofătul, şi iar "l-ati scris, cât 
ati scris Ureche Vornicul, pînă la Aron Vodă. 
Numai aceşti, pote fi, au fost Gmeni nein- 
vEțaţi, de n'a cetit bine la istorii, că au de- 
făimat pre Moldoveni, scriind că sunt din tal: 
hari: pentru acesta, dară, nimene din scriso- 
rile: lor, nici cele ce ar f fost adevărate, au- 

_dite sati vădute, a lor nu le pot Gmenii a 

i) Ce=ci.



credere 1). Iară pre urma acestora, sai apu- 
cat dumnealui Miron Logofăt, de ai făcut 
un letopiseţ, şi cât n'a putut istovi?) Miron 
Logofătul, 'l-aă istovit fiiă s&i Nicolai Costin, 

biv vel Logofăt; "l-au scris din începutul lu- 
mei, arătând cine ati trăit pre acest păment, 
cu mărturii a istorici străini, şi "l-au scris 
pînă la Dragoş Vodă; şi de la Dragoş Vodă 
"l-au scris de pe izvodul 3) lui Ureche Vornicul, 
pînă la Aron Vodă; însă, mult "l-ai mai împo- 
dobit mai frumos şi Miron Logofătul, şi fiii-s&ă 
Nicolai Costin. Iară mai înainte, pînă la Da- 
bija Vodă, s'aii. mai scris de Miron Logo- 
fetul. Iară mai departe nu se găsesce scris; 
pâte fi, de or fi şi scrise mai nainte de Ni. 
colai Logofetul, dară or fi, pâte, tăinuite, şi 
pînă acum la 'ivală n'a eşit. 

Iară de la Dabija Vodă înainte, indemna- 
tu-m'am şi eă, I6n Neculce, biv vel Vornic 
de ţera de sus, a scriere £) întru pomenirea dom- 
nilor ; însă, pînă la Duca Vodă .cel bătrin, 
l-am scris de pe nisce izvâde5) ce am „aflat 
la unii şi alţii, şi din auditele celor bătrâni boieri; 
iară de la Duca Vodă cel. bătrîn înainte, pînă 
unde se vede la domnia lui. I6n Vodă Ma- 

5) 44 credere =a crede, — 2) Zstovi = isprăvi. — 2) Zavodul = 
modelul, — 4) 4 5 ) 4 scriere =a, scrie. — ) Jsvăde = documente.
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vrocordat, nici de pre un izvod: a nimărui, 

ce am scris singur dintru a mea sciință, „câte 

Sai tîmplat 1) de ati fost în viaţa mea. Nu'mi 

ai -mai trebuit istoric străin să cetesc şi să 

scriu, că ai fost scrise în' inima mea. Deci, 
vE poftesc, | cetitorilor, pre unde ar fi greşit 
condeiul meii, să priimiţi; să nu gândiţi că 
d6ră pe voia cui-va sai în pisma cui-va, ce, 
precum s'a timplat, cu adevăr s'aii scris; 
dâr niscai veleaturi 2) a anilor de s'or fi greşit, 
iară cele-l'alte întru adevăr s'aii scris. 

Mai socotitam şi din letopiseţul lui Ev- 
stratie Logofătul, şi a lui Simion Dascălului, 
şi a lui Misail Călugărului nisce cuvintecâte-va, 
de nu le-am lăsat să nu le scrii, ce le-am 
scris, măcar că dumnealui Miron Logofătul 
şi cu Nicolai fiiti-săii nu le-au scris, şi-i ocă- 
resce; şi se cade să'i ocărescă, unde face că 
sunt Moldovenii din tălhari; bine face că-i 
ocăresce, şi dice că sunt basne 3). Iară pentru 
Dumbrava Roşie, cum că ati arat'o Bogdan 
Vodă cu Leşii, Miron Logof&tul ai lăsat de 
n'a scris ; dară aceea dic si nu fie basnă; 
pentru neamul Movilescilor, şi sum li s'aii nu- 
mit acest nume, dintru Stefan Vodă cel bun 

1) Timplat at = întîmplat. — 2) Veleaturi = date, — ” Basne = 
basme,
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Moghila, iar nu'i basnă; şi altele multe, n'or 
fi 'sciut istoricii ca să le pomenescă tâte. Deci, 
o stmă de istorii,. mai ales; şi noi nu le-am 
lăsat să .nu le scrim; însă, :nu le-am scris la 
rândul lor, ce.s'aă pus: de o. parte; înaintea. 
domniei Dabijei. Vodă s'aă scris; ce cine va. 
vrea să le credă, bine va. fi, iară cine nu 
le va crede, iarăşi bine va fi, cine cum îi va 
fi voia aşa va face. Că mulţi. istorici străini 
de alte ţeri, nu le sciă tâte câte se fac în- 
tr'alt păment; tot mai, bine ştii cei de loc 
de cât cei străini. Insă ce se face în viaţa 
lor, iară.nu îndelungate: vremi, iară istoriile 
cele „vechi mai bine le. ştii istoricii, că le-ai 
scrise, iară nu audite. e | 

Deci, fraţilor cetitorilor, cu cât ve veţi 
îndemna a cetire!) .pre acest letopiseţ mai 
mult, cu atâta veţi. şti a vă ferire?) de pri- 
mejdii şi veţi fi mai învăţaţi a dare 3) r&s- 
punsuri, la sfaturi, ori de taină, ori de oştire, 
ori de vorâve 4) la Domni şi la norâde de 
cinste, 

ION NECULCEA 
Bil vel Vornic, 

    

1) A atire=a citi, — 2) A vă Jerire =a vă feri. — 3) A dare= a da. — €) Porâve= discursuri, ,



o SEMA DE: „GUVINTE 

Ce sunt augite din om: în om, "de Gment veci şi hă-: 
trini, şi în letopiseţele nu sunt scrise; ce. s'aii scris: 
aice "după domnia lui Stefăniţă Vodă, înaintea domniei 

„Dabijel Vodă. - 

„ Stefari Vodă cel bun, tuând domnia 'Mol-: 
dovăii şi viind Turcii în 'dilele lui să 'trecă. 
în Moldova la Galaţi, i-ai bătut f6rte r&i pre” 
Turci şi au luat şi peebstea-Albă_ şi ISiliaxde” 
la Turci; apoi, mai pe urmă, 1ăr le-au luat 
Turcii aceste două cetăţi; şi în câte:va rân- 
duri s'aă bătut Stefan: 'Vodă cu Turcii; iară 
când s'au bătut la -'Răsboieni, atuncea s'aă! 
aşedat Turcii cu Stefan Vodă, şi le-ai dat 
hotar Și olat, ) Bugeacul, şi ai fâcut pace; şi 

aşedat: în “Bugeac; carii stati şi pină astădi pre-: 
cum ai aşedat şi la Hotin Lipcani. 

ce ao ţi , 

3) Olat = teritorii. — 2) Crin — Crimea, sii: ti oaie
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2. Stefan Vodă cel bun multe r&sbâie ati 
bătut Î); şi aşa se aude din Gmeni vechi şi 
bătrîni, că câte r&sbâie ai bătut, atâte mă- 
năstiri şi biserici ati făcut. 

3. Stefan Vodă cel bun, când sai apucat - 
s€ facă mănăstirea Putna, a tras cu arcul, 
Stefan Vodă dintr'un virv 2) de munte, ce 
este lângă mănăstire, şi unde au ajuns săgtta 
acolo aii făcut pristolul în altar, şi este mult loc 
de unde aii tras. pînă la mănăstire. Pus-ai şi 
pre trii 3) boiernaşi de ai tras, pre vătavul 
de copii şi pre doi copii din casă; deci, unde 
a „cădut săgeta -vătavului de copii, aă făcut 
porta; iară unde ati cădut săgeta -unui copil 
din casă, aă făcut clopotniţa ; iară un copil 
din casă, dic să fi întrecut pe Stefan Vodă 
şi să'i fi cădut săgeta întrun deluşel ce se 
chiamă Sion, ce este lângă mănăstire, şi este 
semn, un stilp de piatră; şi dic să'i fie. tăiat 
capul acolo; dară întru adevăr .nu se ştie ; 
numai Gmenii așa povestesc. Fost-aii şi bise- 
ricuță de lemn. Şi aşa ai fost făcut mănăs- 
tirea de frumâsă, tot cu aur poleită :. zugră- 
vâla, mai. mult aur. de cât zugrăvelă, şi pre 

  

1) Afulte resbâie aii bătut== multe resbâie ai făcut, — 3) Virv= virf, — d Zri=trei. i
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dinăuntru şi pre din afară, şi acoperită cu 
plumb. Dic călugării să fi fost făcut şi sfeş- 
nicele cele mari şi cele .mici, şi. policandru, 
şi hora, tot prinse 'de argint, şi pre urmă să 
le fi luat un domn şi să fi făcut! altele de 
spijă î) care le-am apucat şi:noi; iară stri- 
cându-se un clopot mare la mănăstire, şi fă-. 
când călugării clopotul a : doua-6ră, ati pus 
aceste tâte, ce scrii mai sus, în clopot ca. 
să fie mai mare. 
Lăsat-ai Stefan Vodă. cel bun la mănăs- 

tirea Putna, după mârtea lui, arcul lui şi un 
păhar, ce 'vorbiaă . călugării: la mănăstire că 
este de iaspis?) ce era în chipul marmorei 
albe şi a farfuriei, ca să fie întru pomenire 
la sfânta mănăstire;: şi 'arcul l-au fost tră- 
gend cu virtej. La vremea lui Constantin Can- 
temir Vodă, fiind r&scelă, au venit nisce Că- 
zaci cu. _Leşi- şi Moldoveni Joimiri, vrând câ 
să” jăcuescă 2) ce'ar găsi în mănăstire. Deci, 
fiind -un turn cu bună țărie, nu puteai să! 
jăcuescă; deci, au dis căligărilor să dea tur- 
nul, că nu vor lua a: mănăstirei nimică. Iară 
călugării „necredând, nu yroiâă Să dea turnul ; 

1) Spiză== bronz, — 2) Zaspis = jaspe. — ) Să i jăctască — = 
să prade. ”
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iară :acei Căzaci, cu Leşi, şi cu Moldoveni, 
îndată ai aprins mănăstirea; iară călugării, 
vedend că aprind mănăstirea, îndată ai dat 
turnul. Atunce, îndată, având puşce de apă 1) 
acei Căzaci, Leşi si Moldoveni, ati: stins focul. 
Deci, atuncea ai jăcuit tot din turn ce-a 
fost.a boieri şi:a neguţitori; iară a mănăs- 
tirei nu au luat nimică, fără numai arcul lui 
Stefan Vodă. Iară păharul a fost. pînă'la a. 
tria 2) domnie a lui Mihai_Racoviţă Vodă, şi 

„scoţendu-l din turn un 'Egumen, pre anume 
Misail. Chisăliţă,. şi vrând să se fălescă, ai 
băut la masă cu 'acest păhar a lui Stefan: 
Vodă, cu nisce slugi boieresci ce eraii zlotaşi ; 
şi bând mult cu acel păhar, s'a îmbătat, şi, 
fiind beţi, ai stricat un lucru scump domnesc” 
şi.de minune ca acela. .. . .. 
--4. Stefan Vodă cel. bun bătându-l . Turcii. 

la R&sboieni,. ai mers să intre în cetatea 
„ Neamţului; şi fiind. mumă-sa-în cetate, nu “l-ai 
lăsat .să intre,. şi i-ai dis că: gaserea 'în cui- 
bad seil piere. Ce, să se ducă în sus să strângă. 
Gste, că isbânda va fi alui: şi: aşa, pe cu-. 
veatul mâne-sa,: s'ai ;dus în .sus şi aă strâns; 
ste. 

1) Pusze de apă = pompe. — 2) 7yja = treia. 2) Ziotăjt-= * | culegători de dărt, - _ Die ti
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Iară “Impăratul “Turcesc ati: venit: cu tâtă 
puterea lui la; cetatea. „Neamţului, şi ati suit 
puşcile 1) deastipra” ur unui făunte, despre : Mol- 
dova, şi ai începuta bate cetatea Neamţului 
forte tare. :lară pre acea vreme era un Neamţ 
închis în cetate; şi vedând că bat cetatea, 
ai dis păditorilor se spue mumei lui Stefan 
Vodă să-i slobâdă de la închis6re şi temniţă 
pre dînsul, că el va .mântui cetatea de acel 
răi. Deci, slobogindu-l pre acel Neamţ de la 
închis6re, s'aă. şi 'apucat acel Neamţ de ai 
îndreptat puşcile. din cetate asupra Turcilor 
unde stati acolo. în munte. de 'avea .nevoie 

” cetatea, şi ati şi lovit în gura unei puşce tur- 
cesci de aii. sfărămat-o; şi au începuta bate 
în corturile Turcilor; cât şi boldul de la cor- 

tul Împăratului "l-ai sfărimat; deci, nu'aă mai 
putut sta Turcii într'acel vîrv de munte, de 
unde avea cetatea nevoie, ce, numai le-au 
căutat a se dare?) în lături de la acel loc. 
Iară Stefan Vodă, mergând de la cetatea 

Neamţului în sus pre Moldova,. ai: mers pe 
la Voroneţ, unde trăia un părinte 'sehastru, 
pre anume .Daniil, .şi bătând Stefan Vodă în 
uşa sehastrului să'i descue, ai răspuns sehas- 

  
   10392, — Aa, Rom, m gealilii e 

_ Quguraatt



trul să aştepte 'Stefan Vodă. 'afară -pină "şi-a 
isprăvi ruga; şi:.după „ce 'şi-ai isprăvit se- - 
hastrul ruga,. "l-ati chemat în chili€-pre Stefan 
Vodă, şi. s'au ispovedit!) Stefan Vodă la din- 
sul; și ai întrebat- Stefan Vodă pre sehastru: 
ce va mai face, că nu pâte:să:se mai bată 
cu Turcii. Inchina-va ţera la Turci au 2) ba? 
Iară sehastrul 'au dis să nu o închine, că r&s- 
boiul este a lui, “numai după ce va isbândi, 
să facă o 'mănăstire acolo, .în..numele sfân- 
tului Gheorghe, să. fie hramul: bisericii. Deci 
au şi purces Stefan Vodă în sus, pe.la Cer- 
năuţi şi pre la Hotin, şi:ai strîns 6ste fel 
de fel de 6meni şi ai purces: în. jos.:lară 
Turcii înțelegând că .va să vie Stefan 'Vodă 
cu Oste în jos, ai lăsat şi ei cetatea Neam- 
ţului de ao mai bate, şi au început. a fu- 
gire 5) spre Dunăre; iară Stefan Vodă aă în- 
ceput a îi gonire 4) în urmă 'şi a îi batere 5) 
pină i-ai trecut de Dunăre, Şi întorcându-se 
înapoi Stefan Vodă, sati apucat 'de au făcut 
mănăstirea Voroneţul, şi aă: pus. hramul .bi- 
sericei sfântul Gheorghe. - SI 

5. Stefan Vodă cel bun 'când s'a: bătut 

DI Ppovedit = spovedite— 2) 4/4 Posaii,— d) A fugire =a fugi. — 14 îX gonire= a goni. =. 5) A! n batere ma îl bătea, - .: + Para * ' 4 + - . . - Moca ev. i
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cu Hroit Ungurul, precum dic unii la Cașin, 
iară letopiseţul scrie. că s'au bătut la Şkee, 

- de Siret, ai fost cădut calul cu Stefan Vodă 
în -r&sboiii; iară un Purice aprodul i-au dat 
calul lui; şi nu putea în grabă încăleca Ste- 
fan Vodă, fiind om 'mic. Şi au dis Purice 
apoi: Dâmne, ei mă voii face o movi- 
liţă, şi vino dette suie pe mine şi încalecă!» 
Şi s'aii suit pre dânsul Stefan Voda, şi ai 
încălecat pre cal; şi au dis atuncea Stefan 
Vodă: «<Sărace: Purice, de oii scăpa ei, şi 
tu atuncea "ţi-ei schimba numele, din Purice 
Movilă». Şi au dat Dumnedei şi au scăpat 
amendoui ; şi "l-au și făcut boier, armaş mare, 
pre Purice, şi dintru acel. Purice aprodul 
s'ai tras neamul Movilescilor, de ai ajuns 

= 
de ai fost şi Dorihi —dintru acel neam. 

* Dară şi aprodii, atunce, nu erai din Gmeni 

proşti), cum 'sunt acum ce, eraă tot feciori 

de boieri,: şi portul lor era: imbrăcaţi cu; 
şarvanale cu cabaniţe. Aşa trebue şi acum; | 
să se afle slugi, să slujescă stăpânului, şi! 
stăpânul. să miluâscă pre slugă aşa. Zi 
6. Când ai aşedat pace Stefan Vodă cel 

1) Nu erai din âmenk proști =au erai din: popor, -....



bun, cu Leșii, fiind I6n Tăutul Logofăt mare, 

'l-aă trimis sol la Leşi, şi ai dăruit Craiul 

Leşese “Tăutului aceste sate la margine ]): . 

Câmpul-Lung Rusesc, Putila, Răstâcele, Vij- 

niţa, Ispasul, Miliea, Vilavcea, Carapciul, Za- 

mostia, Vascăuţii, Voloca. Tâte. aceste le-ai 
dăruit Craiul Leşesc Tăutului Logofătului, şi 

au pus hotar apa Cirimuşul, întru o “Dumi- 

nică diminâţa. - 
7. Stefan Vodă cel bun, vrând să mergă 

la biserică într'o Duminică dimincţă la Litur- 

ghie, în tîrg în Vaslui, şi eşind în -polimari ?) 

la curţile domnesci ce erai fâcute: de dânsul, 

ai audit un glas mare de om, strigând să 

aducă boii la plug. Şi mirându-se ce om este 

acela că ari Duminica, îndată au trimis în 

tâte părțile ca să "| găsescă pre acel om să 

| aducă la dânsul; şi 'l-aă aflat pre om în 
sus, pre apa. Vasluiului, cale de patru cea- 
suri, arând la -o movilă ce se chiamă acum 
movila lui 'Purcel; că pe acel om încă îl! 
chiea Purcel. Şi ducendu'l pre acel om la 
Stefan Vodă, "l-ai intrebat Stefan Vodă, el 
au strigat aşa tare, şi pentru ce ară Dumi- 
nica? El au dis că au strigat el să aducă 

1) Alangine == hotare, .—. 2) Polimari == cerdac, ..
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boii la plug, şi ară Duminica, 'că este. om 
sărac, şi într'alte dile n'aui vrut frate-săui să'i 
dee plugul, şi acum Duminica i-au dat. Deci 
Stefan Vodă au luat plugul fratelui_celui-bo-— 
gat şi "l-ai dat fratelui celii” sărac, să. fie 
al lui.” | 

8. Stefan Vodă cel. bun şi cu fiiul s&i Bog- 
dan Vodă, de multe ori'ai avut r&sbâie cu 
Leşii ; şi multe robii ai făcut în ţera Le- 
şescă, cât ai pus pe Leşi în plug de au si 
arat cu dânşii, de ai sămănat ghindă, de ati 
făcut dumbrăvi, pentru pomenire ca să nu se 
mai acolisescă 1) de Moldova: Dumbrava Ro- 
şie la Botoşeni, şi Dumbrava Roşie la Cot- 
nar, şi Dumbrava Roşie mai jos de Roman; 
şi Leşii încă nu tăgăduesc, că scrie şi înj 
cronica lor. Numai me mir de Miron Lo- 
gofătul cum 'aă acoperit?) acest lucru de nu 
l-au scris. Şi aşa vorbesc: 6menii că, când 
au fost arând cu dânşii, cu Leşii, i-au fost 
împungând cu strămurările..ca pre boi, să 
tragă ; iară ei se rugai să nu'i împungă, ce 
să'i bată cu biciuşcele ; iară când îi băteati 
cu biciuşcele, ei se rugaă să'i împungă. 

9. Când ai murit. Stefan Vodă cel bun, 

î) Ca să nu se mal acolisâscă = ca: si nu se mal lege. — 

2) Acoperit == asc"ns,
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ati lăsat cuvint: fiului s&ă;. lvi;: Bogdan Vodă, 
să inchine ţera: la: Turci, iără. nu-.la: alte - nea- 
muri ; căci neamul Turcilor: sunt: mâi înţelepţi 
şi mai: puternici, că-€l nu-o va: putea ţine 

era cu sabia ca densul. 
J 10. După ce ai luat Bogdan Vodă „dom- 

'nia, au şi trimis pre Tăutul: Logofătul sol la 
* Turci. Când ai închinat: ţera la Turci: aşa 

vorbesc: 6menii;, că:"l-aă pus: Vezirul de. ai 
şedut înaintea: Vezirului pre: măcat, şi. n'âu 
fost având mestii 1); la: nădragi, că trăgându'i 
ciobotele: numai: cu. colţunii: ai fost  încălţat, 
şi dându'i cafea: nu ştia "cum o-va bea; şi 
ai: început a închinare: să. trăescă» Imp&ratul 
şi Vezirul; şi inchinând, au, sorbit felegeanul 
ca altă beutură. 

11. Cârid au pus ţera: Antâtă Domni pre 
Petru Vodă Rareş, el'; nu: era acasă, ce se 
timplase cu măjile: lui 2) la Galaţi, la: pesce; 
şi au trimis boierii şi Mitropolitul haine scumpe 
domnesci şi caretă domnescă, cu slujitori;-unde 
Par întimpina să'l aducă:mai îngrabă la:scaun 
să'l puie Domn. Deci; el întorcându-se: de'la. 
Galaţi, au fost 'ajuns la: Docolina ' de ati: mas 
acolo, :cu dece' care. câte: cui şese boi 'carul, 

1) Afestit = meșil., — 2) Afăjile ==: cantarele.
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pline de pesce. Şi peste 'n6pte ai visat un 
vis, precum: delul cel de cea parte de Ber- 
lad şi dealul cel dincâce > era-de âur cu cu dum- 
brăvi cu totul, şi tot Gt săltati, jucată şi se ple- 
cai, se închinat lui, Rareş; şi deşteptându-se 
din somn dimincţa, aă spus visul argaţilor sei 
ce -erai la care.' ară: argaţii: au ' dis: «bun 
vis ai visat, jupâne; că:cum om sosi la lași 
şi. la Suciava, cum om vinde: pescele . tot». 
Şi ai şi înjugat carele dimineţa, .şiât” purces 
Petru: Vodă înaintea -carelor ; şi când s'au 
pogorit în vadul Docolinei, ”] “ai şi întîmpi- 
nat gl6ta, şi ai început a' i .se închina; şi 
l-au îmbrăcat cu: haine domnesci, lară el 
sai zimbit a ride, şi. ai ! gis că «de mult 
aşteptam ei, una ca asta să'mi vie». Şi. când 
a purces de acolo, argaţii lui i-a dis: «dară 
noi cc om: face, Dâinne, cu carele cu pescele.» 
Iară el a dis: «să fie carele cu pesce cu boii, 
cu tot, a v6stre; şi veniţi după mine, să ve 
fac cărţi: de scutela, să nu daţi : nimica în di- 
lele 'mele.> 

12. Petru Vodă Rareş, fugind pin tirg pin 
Piatră şi. gonindu-l Petrenii, l-ai fost ajun- 
gend' un' popă, şi ai tras Petru Vodăi inapoi 
în: popă cu' arcul. şi "Lai lovit cu săgeta în 
oblăncul șelei, şi i-ai dis: <înt6rce-te, popo,
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înapoi, nu-ţi lăsa leturghia .nesfirşită». Iară 
după ce ai venit Petru Vodă Domn.cu a 
doua domnie, ati scos ochii popii şi Petre- 
nilor acelora ce l-aă gonit, şi le-ai făcut şi 
blestem de afurisenie. ! 

13. Petru Vodă Rareş, când. era inchis î în 
cetatea Ciceului, în  ţera' Ungurescă, avea 
nevoie de Nemţi şi de Unguri ; iară fiind 
Dâmna lui SErbâică, de neamul Despoţilor ; 
fata lui Despot Craiă, au scris o carte str- 
bescă la Impăratul Turcesc şi Vezirului, cu ru- 
găminte, şi ati slobodit cartea pre o ferestră 
Jos .din cetate, şi ai învățat pe.o slugă a 
lor SErb,.ce avea, să se ducă: cu cartea la 
Portă la Vezirul. Şi mergând sluga acea la 
Pârtă, cu cartea lui Petru Vodă, :aă scris Ve- 
zirul la Unguri să-l slobâdă pre Petru Vodă, 
şi după ce Tău” slobodit-s! adusă Bortă 

Iară după ce s'au dus Petru Vodă la Pârtă, 
aşa vorbesc Gmenii, că au grăit Vezirul Im. 
păratului să-l ierte şi .sâ-l puie iar Domn în 
Moldova. lară Impăratul at r&spuns. că-i jurat 
pînă nu va trece cu calul preste dânsul: să 
nu-l lase.. Deci, Vezirul au dis, că-i prea lesne 
a plini Măria ta jurămintul.. Şi l-ati scos la 
câmp, şi Lai culcat la păreri, învălit. întrun 

7 
io it a lua îti
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harariti!), şi l-ai sărit Impăratul. de trei ori 
cu calul ; iară alţii dic că au şedut subt:un 
pod, şi Impăratul:aii! trecut de trei ori pe 
pod. Deci l-ai îmbrăcat cu caftan_să fie_ia- 

. A , Ta 
„răşi -Domn-în Moldova. Deci, cum ai slujit 

mai pre urmă Turcilor; 'scrie letopiseţul. 
14. Iliaș Vodă, feciorul lui Petru Vodă, 

după. ce: s'aii :turcit, dic să-i fi rămas o fată 
creştină, după mârtea lui; :şi 'au luato un 

„Grec' mare, bogat, vestit 'la :Portă, anume 
Scarlat, carele şi Sulgeria impărătescă o ţinea 
el, şi cine s'aă născut dintru acea! fată, mai 
jos arată la 'rândul sâă.  . - 

15. Alexandru Vodă” Lăpuşrieanul, fiind 

m
t
 

| 

Domn, ai: făcut mănăstirea: Slatină ; :şi aşa 
dic 6menii, că trăind un“ 'sehastru “acolo, şi 
fiind un paltin copacii mare, -unde este acum 
pristolul în oltariă 2), vedea ăcel sehastru, spre - 
Duminici şi. spre alte dile mari, multe lumini 
intru acel paltin la „vremea: slujbei: bisericei. 
Şi i s'ati arătat Maica Precista în vis, şi i-au 
dis să: mergă la Alexandru Vodă, să-i dica 
să facă mănăstire ; şi mergând : sehastrul la 
Alexandru: Vodă, "stau. îndemnat Alexandru 
Vodă de sehastru de au făcut mănăstirea 

9 Fararii = pătură. — 3) O/fariii== altar, li
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Slatina, întru' acel. loc unde ai. fost faltinul;- 
şi ai adus şi capul sfatului Grigorie Bogo- 
slov, de stă pînă astădi' la 'sfinta: mănăstire, 
la Slatina, ferecat cu argint şi cu pietre 
scumpe. . cc o 

16. Inceperea: lui Despot Vodă, cum.at 
fost de-ai ajuns de: ai fost Domn. —El'nu 
au fost rudă: lui. Despot cel mare;. ce, ati 
fost slugă lui Despot; şi murind Despot, 
precum dic. unii, la Veneţia, iară alţii. dic că 
au murit. la: R6m î), s'au sfătuit cu cele slugi 
să.dică.că el este nepot lui Despot, şi să 
împartă ei averea ]ui:Despot, şi să-i dee lui 
tote. scrisorile câte ati avut Despot cel mare, 
Şi puţin din averea lui; iară cea-altă avere 
au împărţito cele-Valte slugi. Şi aşa; mărtu- 
risind către Veneţieni: că este nepot lui Des- 
pot cel: mare, ati credut Venețienii. că este 
nepot lui Despot şi n'âu luat nimică din ave- 
rile lui Despot Veneţienii,. ce tâtă averea lui 
Despot cel mare! ati impărţit'o slugile: Iară 
Despot, ce ai dis “că-i: este nepot, ai luat 
numai: scrisorile. şi, hrisovul: cel .de la:. Carol 
Impăratul Nemţesc;; şi: cu acele: scrisori ai 

' 

1) Râm = Roma, .....
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făcut meşterşug î), de ai fost Domn, precum 

scrie letopiseţul. | i 
De la a doua domnie a lui: Alexandru 

Vodă Lăpuşnenul, ati început Domnii a se 

aşeda: mai cu terăeiii. în. scăun în laşi; şi 

când au purces de la: Pârtă cu â doua dom- 
nie, dic să-l fie învăţat Turcii 'să taie boierii, 

să-i slăbescă; şi, pe cuvintul. Vezirului au 

tăiat. atâta mulţime de boieri. Şi ai trimis şi 

au ales din curteni de ţeră:pre Racoviţesci, şi 

pre Sturzesci, şi pre Bâlşesci, şi pre alţii mulți. 

18. leremia Vodă. ai fost-pus multa avere 

la mănăstire” la Suceviţă, într'un beci, sub 

curţile domnesci; iară după mortea lui, ve- 

nitai' Dâmna: cu ginerii. ei: din' țera Leşâscă 

şi ăi luat acea: âvere tâtă, de s'aii dus cu 

dânsă de au făcut 6ste în eră: Leşescă, şi 

ai venit: în Moldova, care: stai tainele şi 

pînă. astădi deşarte, unde âii fost acea avere. 

19: Când ai: bătut Turcii pre Gaşpar Vodă 

la Țuţora, întorcându-se Leşii:înapoi,: tăiat aii 

un: Tătar, pre! Jolcovski; Hatmanul” Leşesc, 

lângă Movilău, Precum scrie şi letopiseţul. 

Nurhai tătarul nu "l-ai ştiuti: că este Jolcov- 

ski; Hatmanul Leşesc;. ce, după ce '-aii Omo- 

rit air! găsit: ceasornicul: în “sîn,. de aur: cu 
i at ; 

Ie . . 
Pai aaa Di, . c i 

1) Afeşterpug = meșteșug,
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diamanturi;. şi: aflând tătarul că ai fost Hat- 

mănul Leşesc, să fi dis tătarul acela că 
nu -trebuesce să trăcscă omnul în lume dacă 
nu va avea noroc, şi să se fi junghiat singur. 
„20. Având Radul Vodă o fată din trupul 
lui, qic să fi fugit cu o slugă, eşind pre o 
ferestă din curţile domnesci din cetatea Hăr- 
lăului, şi saă ascuns în codru; şi aă făcut 
Radul Vodă năvod de 6meni, şi ai găsito 
la mijlocul codrului, la fântâna ce se chiamă 
fOntâna “Cerbului, lângă podul de lut. Deci, 
pre.slugă "l-ai omorit, i-ai tăiat capul; iară 
pre dânsa ai 'dat'o la călugărie şi au că- 
lugărit'o. | 

21. Radul Vodă, făcend nuntă cu fiul seu 
Alexandru Vodă, Domnul Muntenesc, ati luat 
pre fata lui Scarlat celui bogat. de. la Țari- 
grad, care se pomenesce într'alt. rând -mai 
sus că aă ţinut Scarlat fata lui l[liaş Vodă 
celui turcit; şi, având: fata lui Scarlăt albaţă 
pre un ochii, nu ai avut viaţă bună cu Ale- 
xandru Vodă; şi au trimes Scarlat ferman 
împărătesc de 'şi-au luat fata de după Ale- 
xandru Vodă, de aă dus'o la Țarigrad, şi 
au dat'o 'după-un gramatic, anume . Mavro- 
cordat; şi: acel. Mavrocordat ai: făcut “pre 
Alexandru Exaporitul, şi Alexandru Exapo-
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ritul at făcut pre Nicolai Vodă, şi Nicolai 

Vodă ai făcut pre Constantin Vodă, carele 

ai fost Domn aice la noi în Moldova, în 

anii de la zidirea lumei 72421), carele se trage 

de pre strămâșă-sa neam din Domnii 'cei vechi 

 Moldovenesci. 

22. Barnovski Vodă mergând cu multă 

glâtă din ţră la Pârtă, cu mulţi boieri, şi 
mazili, şi curteni, şi cu de cei-l-alţi mai proşti, 

și preuţi, şi cu călugări, şi mergând pre drum 

şi poposind 1), şi şedând la masă, at început 
a strănuta Barnovski Vodă des şi tare; iar 
boierii ce erai la masă cu Barnovski Vodă, 

i-au dis, după obiceiii: «sâud/os, Dommne, şi 
pre voia Măriei Tele». lară pre urmă, vedând 
că tot strănută, un boier să fi dis: ediernii, 

Dâmue»; şi cum i-au dis «viermi, Dâmne», 

au şi tăcut de strănutat. 

23. Când i-aă tăiat capul lui Barnovski 

Vodă, calul lui at şi început a sări, cât n'aui 

mai putut să-l ţie Comisul în mână, pe loc 

aă cădut de au murit. Şi v&qend Turcii, 

mult sai mirat și ai dis: «nevinovat aii fost 

acest om»; şi ai cunoscut pre Barnovski 

Vodă Turcii ca au fost drept, şi S'aii câit 

1) 72g2 = 1733, —— 1) Poposind = făcând popas.
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pentru că "l-au 'tăiat, şi s'au jurat. ca să nu 
mai taie de acum Domn de :Moldova. Nu. | 
mai, letopiseţul de acâsta nu scrie nimică; 
iară Gmenii aşa vorbesc că at “apucat unii 
dintru alţii. e 

24. Vasilie Vodă, după ce at luat dom. 
nia de:'la Țarigrad, s'aă rugat: Vezirului să 
lase ţra de. bir trei ani, şi în al treile.an 

„să deea birul ţărei odată; şi pre “Turci, pre 
„carii ar avea datorie în ţeră, să-i scâtă, să 

nu supere Omenii. Şi i-au făcut pre voie Ve- 
zirul; şi după ce ai .venit-el în ţeră la scau. 
nul domniei, conteş 1) cu sobol n'aii îmbrăcat 
trei ani, ce numai „cu hulpi?); şi pe di numai 
o merţă de pâne se mânca, şi doi berbeci, 
şi o ialoviţă, la curtea domnâscă. Cheltuelă 
puţină; mai mult doi galbeni pe di nu eşiau; 
şi ai făcut cărţi de slobodie în tâtă țera, şi 
nimică din ţcră nu ai. luat pînă nu s'aă pli- 
nit trei ani; numai din desătină. şi din mor- 
tasipii 5), din goştină 4) şi din vamă, ce lua 
se chivernisia. Iară pînă în trei ani s'a um- 
plut 'ţera de Gmeni, şi 'aă scos. atunce pre 
ţeră fumărit, câte: un lei 'de casă, şi aă pli- 

  

1) Conteș = manta, — 2) Zlulpl = manta îmblănită cu pleli de vulpe. — 5) 4fortasipit = imposit asupra vînzărel vitelor, — 4 Goz- țină = imposit ce '] 'plăteaă neguțătoril și ctobanii străinț, i



nit atunce tustrele birurile de le-au trimis la 

Pârtă poclon de ai mulţămit Impăratului şi 

Vezirului, şi altor Turci mari, blane de spi- 

nări de soboli, pentru binele .ce. au făcut de 

ai aşteptat ţera ; care, acest dar, n'aii fost 

nici de un folos ţărei, că ai rămas. obiceiă 

de dă era baraimlic de atunce încoce în 

toţi anii. De mirat lucru este că ai fost Domn 

străin, şi nu au fost grabnic la . lăcomie. 

25. Tot atunce, când au venit Vasilie Vodă 

în scaun, erati nisce Joimiri1) Moldoveni în ţera 

Leşescă, şi prădaă în multe rânduri ţera 

acâsta a Moldovei. Deci Vasilie Vodă. scria 

la Leşi să poruncescă Gmenilor săi celor de 

6ste să nu strice ţera Moldovei; iară Leşii 

se 'mântuiaui de către Vasilie Vodă, şi diceaii 

că nu sunt Leşi, .ce sunt Moldoveni acei ce 

pradă. Ce Vasilie Vodă vădend că "1 dau 

acel r&spuns de la Leşi, ai ăles şi el puţintei 

Moldoveni de ai lui, şi au strigat în lefe”) 

6meni de 6ste slujitori, şi i-aă pornit a prăda 

în ţera Leşescă. Deci, Moldovenii cei din 

ţera Leşescă ce strica şi prădaiă aice în ţeră, 

vădnd aşa, ai venit toţi la Vasilie Vodă, 

de saă închinat, şi ai început şi ei a prăda 

1) Yoimir? == Mercenari. — 2) fe = lefuri,
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în ţera. Leşescă.. Apoi Leşii, vedend aşa, ati 
început a scrie bănat!) la Vasilie Vodă ; iară 
Vasilie Vodă r&spundând: «cei ce pradă ţera 
mea aceia pradă şi ţâra. vâstră». Şi nu ai 
ţinut aicea prea mult - acea: gâlcevă, şi S'au 
aşedat?) cu Leșii Vasilie Vodă; şi pre Joi- 
mirii aceia i-ai aşedat. la margine slujitori; 
numai pre doui-trei ce eraii. mai căpetenii, 
neaşedându'i, i-au omorit, şi: apoi s'au făcut 
bună pace. SE a 

26. La domnia lui Vasilie Vodă, r&măsese 
'-0 Beizade a Radului: Vodă, tînăr, şi au fost 
„ avut Radul Vodă un Turc mare prieten, - la 
i Pârtă, şi se ruga acel Turc Vezirului tot-de. 
| una pentru acel Beizade a Radului Vodă să 
11 facă Domn în Moldova, în locul lui Va. 
| silie Vodă. Şi poruncind Vezirul să'l aducă 
i să'l facă Domn în Moldova, în locul lui Va. 
'silie Vodă, ai dis 'că'i prea tîner, dacă "l-au 
ivedut Vezirul, şi au dis Turcului să mai aş- 
tepte vr'o doi-trei ani, şi apoi 'l-aă face Domn. 
la Moldova. Şi ai trimis pre acest Turc Îa 
Moldova Vezirul cu o trebă şi să vadă şi 
pre Vasilie Vodă şi ţâra cum este. Iară Va- 

pai af 

  

1) A scrie banat=a scrie spre a se plânge. — 2) S'aii așegar == s'a făcut pace, : !



silie Vodă oblicise1) pentru acel Turc că “i 
este neprieten, şi'i este stricată domnia des- 

pre acel Turc; şi ai şi repedit la Galaţi, 

şi iau eşit mulțime de slujitori înainte, şi la 

Btrlad, şi la Vaslui, şi la Scântee, şi la laşi 

încă şi mai mulți slujitori; şi la drum au 

poroncit şi i-au cşit mulţime de pluguri şi 

țeră inainte de'i vedea Turcul. Şi cum ai 

sosit la gazdă în Iaşi, cum i-ai trimis Vasi- 

lie Vodă cinci mii de galbeni de aur; şi apoi, 

după ce s'au împreunat cu Vasilie Vodă, 

porunca ce ai avut acel Turc îndată au pli- 

nit; şi stând la vorbă cu Turcul Vasilie Vodă, 

ai spus poveste cum că el ştie că “i este 

domnia stricată despre dânsul, şi i-ai dăruit 

şi atunce la purces cinci mii de galbini de 

aur; şi după ce au purces Turcul pe drum, 

i-ai mai trimis şi alte cinci mii de galbeni 

de aur, lară când ai ajuns Turcul la Țari- 

grad, i-au mai dat alte cinci mii de galbini 

de aur, cari s'au fâcut peste tot dou&-deci 

de mii de galbini de aur. lară după ce ai 

mers “Turcul la Vezirul de s'au împreunat, 

întrebându-l Vezirul de Vasilie Vodă, au în- 

ceput Turcul a “i dice Vezirului: «Bine ai 

1) Oblicize <a ințelesese, 

40.392,— Aut, Rom, Ion Neculce, 3
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nemerit : Măria: ta, dej nu te-âii grăbit să "| 
mazilesci pre: acest Domn :harnic. şi:de. trebă, 
şi putincios ; „că este mulțime : dei: 6meni: în 
ţera lui; şi :de. "l-ai. fi: mazilit, s'ar fi: făcut 
mare greşclă, că are slujitori. mulţi. şi țeră 
cu putere mare, şi: pote sar!'fi hainit . şi ar 

- fi venit şi el lao peire.. Şi acmu: el ştie că. 
vei Măria. ta 'să'l. mazilesci, . şi să pui “Domn 
pre .feciorul Radului: Vodă, : şi: este. în. grije. 
Deci, de vei: socoti:: Măria; ta, să: faci. surgun 
pre feciorul. Radului. Vodă,..să: audă. Vasilie 

„Vodă, şi atunce. îi va eşi grija.» "Deci, Ve- 
zirul: îndată -aă poruncit : de "l-ai făcut surgun 
şi s'ai tîmplat de ai murit feciorul Radului 
Vodă în surgunie; şi s'au mântuit Vasilie 
Vodă cu. două. deci de mii de galbeni de aur 
şi aă rămas în :pace. Aşa gin “Turcii priete- 
şugul pentru voia. banilor... îi i. 

27. Vasilie iVodă:; apr6pe.. „de. mazilie, au 
greşit lui Dumnedeiă, că i s'a: întunecat .min.- 
tea. spre lăcomie de ai stricat. mănăstirea 
Putna, 'gândind: că va găsi. .bani, şi: n'aă. gă- 
sit. şi s'aă apucat să o facăide noi iarăşi 
precum. ai fost: “Şi nu'i-ai':ajutat: Dumnegei 
să o facă, că: ati: zidit'o.: numai idin: temelie, 
din pământ pînă la ferestri, şi i-ati luat Dum. 
nedeii domnia. Că s'au, sculat Gheoighe Ste-
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fin Logofătul cu 6ste asupra lui, şi “l-a 
scos din domnie. lară plumbul cu carele au 
fost acoperită mănăstirea Putna 'l-aii luat câ- , 
zacii lui Timuş a ginerelui” lui “Vasilie Vodă) 
de "l-ai dus la cetate la Suciava, de ai făcut 
glonţuri de puşcă, să apere cetatea Sucievei 

despre Gheorghe Stefan Vodă. Ce, ştiu că 
ai apărato bine, că s'au osindit şi Timuş, 
pentru prada şi jacurile 1) ce ai făcut pe la 
sfintele mănăstiri, şi 'şi-au pus şi el capul de 
glonţ, precum scrie letopiseţul. Şi pre urmă 
ati gătit mănăstirea Putna Gheorghe Stefan 
Vodă, după ce ai luat domnia, de este zi- 
dită precum se vede acmu 2). 

28. După ce sau dus Vasilie Vodă la 
Pârtă, "l-ai închis Turcii în Edecule, şi | 
piriati Domnul Muntenesc şi Domnul Moldo- 
venesc, şi Racoți, Craiul Unguresc, şi stati 
tare asupra lui, să "| omâre Impărăţia 5), şi 
juruiau 4) trei mii. de pungi de bani. Iară 
Vasilie Vodă îşi pierduse tâtă nădejdea de 
viaţă, şi 'şi-aă chiemat tâte slugile câte avea 
pre lângă dinsul acolo la: Edecule, şi 'şi-ati 
împărţit t6tă averea lor, şi le-ai dis: «Dea 

1) Facurile == jaturile. — Acmu = acum, — 5) Împărăţia — 

Sultanul, — 4) Jurulaii «= făgăduiaă întrun mod soleinn.



peri, să fie averea aceea a lor; iară de nu 
va peri, să i-o dee iarăşi înapoi»; şi îşi aş- 
tepta numai ceasul să vie să-l omâre. lară 
atunce Vezirul ai chiemat pre toţi Paşii ce 
erai la Porta Impărătescă, şi ai sfătuit cu 
denșii, şi le-au.spus cum că dăruesc trei mii 
de pungi de bani ca:să'l omâre pre Vasilie 

„Vodă, şi toţi au sfătuit să'l omâre. Numai 
unul dintre dânşii ati dis că mulţi bani sunt; 
dară la o Impărăţie o I&fă nu ajung bine, şi 
nu sunt mulţi, şi acest om, pâte fi, este tre- 
buitor, de juruesc ei atâte pungi de bani să 
| om6re, că acest:om se cunâsce că'i har. 
nic, şi pâte să vie o vreme să trebuescă şi 
să slujescă Impărăţiei, mai mult preţul de cât 
trei mii de pungi de bani, înzecit de cât ju- 
ruesc ei. Şi grăind acel Paşă acel cuvent, 
s'au lăsat toţi după cuvântul lui, şi l-a ertat 
Împărăţia pre Vasilie Vodă, şi "l-ai slobo- 
dit din Edecule. Şi după aceea curând era 
să'l. pue: Domn; iară n'ai zăbovit. şi au 
murit. Aa m | 

29. Gheorghe Stefan Vodă când era boier, 
murindu-i jupânâsa, aă r&mas văduvoiă ; şi 
tilnind 1) o jupânesă săracă, frumâsă, tîneră, 

1) Tinind == întălnind,. 
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anume Safta, de neamul Boescilor, ai timpi: 

nato!) pe drum mergEnd cu râdvanul la 

laşi, şi au poprit rădvanul cu sila, şi s'a 
suit fără de voie în rădvan, şi au întors 
râdvanul înapoi la casa lui. Şi pre urmă au 
priimit şi ea, şi s'aă cununat cu dânsul, care 
ai ajuns de au fost şi Dâmnă. CON 

30. Gheorghe Stefan Vodă, când era Lo- 
gofăt mare, au fost șezând odată în divan 
cu toiagul în gură ; iar Iordaki Cantacuzino 
cel bătrin, vel Visternic: «Ce dici în fluer, 

dumntta Logofete?» Iară el a răspuns: «ic- 
în fluer să mi se cobâre caprele de la munte, 
şi nu mai vin.» Ela r&spuns în pildă, şi alţii 

nu S'ati priceput, că el aştepta oștile Ungu- _/ 

resci să vie de preste munte. 
31. Gheorghe Stefan Vodă, trecând cu 

âstea Ungurescă prin Roman să scotă pre 

Vasilie Vodă din domnie, iară un bivolar 

bătrin a lui au 'eşit înainte dintr'o crîşmă, 

find beat, în mijlocul tirgului şi ati început 

a ride şi a bate în palme, şi a dice: «Dra- 

gul badei Stefan Vodă, mai bine îţi şede 

în domnie de cât în boerie; aşa să mi te 

porți!» Iară Stefan Vodă "l-au intrebat: «ce 

1 Ai fîmpinal'o === a întimpinat'o, a întâlnit-o.



— 385 — 

„ţii voiea, măi?» Iară bivolarul ai: diș: «9 
“bute cu vin am neguţati), şi nu am bani să 
o plătesc, să bei. pentru sănătatea :Măriei 
tele, şi a oştei Măriei tele.» Atunce Stefan 
Vodă s'au zîmbit a ride, şi au dis la şoltu- 
zul: «Pas-să "ţi-o plătescă.» :Şi ati mers 'de 
ai beut butea cea :de vin tâtă cu soțiile lui, 
cu cine au fost, şi ai ;plătit şoltuzul butea 
de vin. Se Aa 

32. Gheorghe Stefan Vodă, după ce ai luat 
pre iD6mna lui Vasilie Vodă din Suciava la 
mână lui, şi :pre Stefăniţă Vodă, pre fiul să, 
l-ai însemnat [la nas puţintel; şi pre Dâmna 
au „vrut să'şi ridă de „densa. Ce, “Dâmna lui 
Vasilie Vodă 'l-ai probozit2) şi ;aă început 
a'l blăstema, şi a'l ,sudui, ȘI „a'i „dice „dulăui 

“fărăde obraz, cum nu .se teme de :Dumne- 
dei, ;că i-ati „fost domnul sei stăpân, ŞI i-au 
mâncat pita. .Şi așa i-ati dat pace şi o au trimis „la Buciulesci de ai. închis'o “în curţile 
lui şi.i-aă luat; averea, și multă, spaimă i-au 
făcut. 

  

33- Gheorghe; Ştefan Vodă, după ce aă prins. : 
pe “Toma Vornicul , Captacuzino, în :Șuciava, 

  

La 

D Am neguțat = am cumpărat, — 2) Sofzurul == administra- 
torul târgului, —,;3), Z'aii Zroboţit = Pa înjurat,



Lai îmbunat! pînă,a aduce pe: fratele său 

lordaki Cantacuzino din ţera. Leşescă, cu ju- 

rământ,: de la Camenița; -şi. apoi, prinzând 

pre amândoi fraţii, i-aii închis: pre amendoui 

fraţii, împreună cu Dâmna lui Vasilie Vodă, 

la 'Buciulesci, și acolo multă -grâză le făcea, 

şi umbla nâptea cu luntre pre apa Bistriţei, 

de'i speria că'i vor răsturna în Bistriţă. Şi 

le-au luat tot ce-ai avut, -şi sate, şi haine, 

și odâre, şi bani gata .nou&-deci de mii de 

galbini de aur Unguresci! Şi.au trimis pre 

armaşul. cel mare, pre Haăbăşescul, să'i o- 

more: ce,: Hăbășescul. nu, s'au. grăbit cu 

„morte, şi ai scris în două rânduri Gheor- 

ghe Stefan Vodă numai să'i.omâre.. lară al 

treile rând 'scriind. Gheorghe Stefan Vodă 

la armașul Hăbăşescul numai să'i omâre, şi 

stând cărţile gata pre masă, întru acel ceas 

ai sosit un căpitan din ţera Muntencscă, 

anume Uşurelul, cu cărţi de la Constantin 

Vodă Băsărab, Domn noi, poftind » cu: scri- 

sâre pre Gheorghe Stefan Vodă să'i slobodă 

pre acel doui boieri să nu'i omâre; iară de 

i va-omori, vor strica prieteşugul, şi să fie - 

gata de resboii. Şi Gheorghe Stefan Voda 

nu ştia nimică de mârtea lui Matei Vodă, 

că cum ati murit „Matei Vodă „au şi ridicat
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Domn pre Constantin Vodă slujitorii, şi bo- 
ierii, şi ţera. Intru acel ceas ati cudut cu 'ru- 
găminte Constantin : Postelnicul Cantacuzino, 
fratele Tomei Vornicului şi a lui lordaki Vis- 
ternicului, de ati scris Constantin Vodă Bă- 
sărab la Gheorghe Stefan Vodă, precum s'ati 
pomenit mai sus. Şi căpitanul acela ce ai 
venit cu cărţile într'o di şi într'o n6pte din 
Bucuresci de au ajuns în lași, i-a pus Mun: 
tenii nume de atunce Ușazelu/; carele, după 
aceia, multă' milă at avut de la Cantacuzi- 
nesci; şi aşa, cu acestă tîmplare, i-ai iertat 
Gheorghe Stefan Vodă pre aceşti doi boieri, 
şi le-ai dat moșiile înapoi; iară altă nimică 
nu le-ai dat ce le luase. . | 

34. Gheorghe Stefan Vodă, după ce s'au 
dus în ţera Ungurescă, umblavau prin multe 
părți de loc ca să'i dee 6ste, pe la Nemi, 
pe la Leși, pe la Mosc, pe la Şvedi, şi ati 

- dăruit Impăratului Moschicesc o cruce ferecată 
cu aur şi cu pietre scumpe, de patru sute 
de pungi de.bani, :ca să'i dee ste să vie în 
Moldova; şi tot "l-ai purtat cu vorâve şi nu 
i-ai mai dat 6ste, pînă ce i s'aă timplat de 

  

1) D'aă purtat cu vorvave === Vai purtat cu vorbe, 
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ai murit acolo la Mosc, şi pe urmă i-ai 
adus 6sele lui în Moldova, în “mănăstirea lui, 
la Casin, de "l-au îngropat. 32 

35. Iară pre Dâmna lui Gheorghe, Stefan 
Vodă, pre Safta, ce o luase cu sila, precum 

* Saii scris mai sus, o urise Gheorghe Stefan 
Vodă, îmblând pin ţări srăine, şi at trimis'o 

în ţeră aice pînă a nu muri el; şi el "şi-au 
fost luat o slujnică ţiitâre, dintru acele. ţări 
străine. Iară I)6mna Safta au trăit aice în 
țeră cu multă vreme şi după mârtea lui 
Gheorghe Stefan Vodă. a 
.36. Fostau luat lordaki Cantacuzino 'şi 

Toma fratele s&u tâte moşiile Ciaurescilor 
pentru acea pradă ce le-ai făcut Gheorghe 
Stefan Vodă, cu dreptate: şi cu judecată; 
dară mai pre urmă sai socotit Toma Vor- 
nicul şi cu frate-săi lordaki Visternicul, de 
voia lor, şi le-au dat iar la neamurile lui'mo- 
şiile, la: Ciauresci, să le stăpânescă. lară Ra- 
coviţescii, nu se ştie din ce pricină, au fost 
luat si -ei moşii de a Ciaurescilor atunce, şi 
nu le-aii mai dat inapoi ; cari moşii din nea- 
mul Racoviţescilor și astăgi le ţin de lestă- 
pânesc, satul Racovul şi altele. 

37. Ghica Vodă, de neamul lui find Ar- 
bănaş, copil tînăr, au purces de la casa lui
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la. "Țarigrad să'şi găsescă -un, stăpân' să slu- 
jescă, şi cu dînsul s'ai mai luat 'un copil de 
Turc, iar sărac, din satul Kiupri; şi. mer- 
gând amendoui dimpreună la Țarigrad, multe 
vorbe bune aă vorbit de vor găsi pită, să 
se caute unul pre altul. Şi aă dis “Ghica Vodă: 
«tu esci Turc, poţi. să ajungi să fii om mare; 
şi ce mi-i face pre mine atunce?> Iară Tur: 
cul ai dis atunce: «de voiu.fi eă om. mare, 
te voii face de vei fi mai mare în Kiupri, 
judecător». Şi mergend în "Țarigrad, s'au des- 
părţit unul de altul să'şi caute: stăpâni. Deci, 
copilul cel de ;Turc ai nemerit la un Agă, 
ce era de curtea Impărătescă ; 'şi aă slujit 
aşa, din stăpân în stăpân, pînă au ajuns de 
era Paşă; şi fiind Paşă sărac, avea :un prie- 
ten Musaip Impărătesc, şi pre acea vreme 
se timpla de era' multe zurbale!) în Țarigrad 
de nu se mai putea aşeda Pârta. Deci, Kiu- 
priul aă dis către acel prieten, -Musaip de 
casa împărătescă: «de mar pune pre mine 
Vezir, eti aş potoli zurbalele: aceste.» Iară 
Impăratului i se. supărase cu zurbalele, şi șe 
mira ce va: face, 'şi întreba sfat. şi pre unul 
şi pre altul; „si 'aflând .vreme acel Musaip 

DE pt - ir, 

5 Zurbale == resvrătiri,



Impărătesc, ai: spus: Impăratului. că, este un 
Paşă sărac, şi el dice să'l, pui Măria ta Vezir, 
că a potoli 1) tote gălcevele aceste, pre ca- 
rele îl chiamă Kiupruliul. Deci, Impăratul î în- 
dată "l-ai adus şi "lau pus Vezir; îndată ai 
şi pus, de au strigat 6ste, şi: pre "altă parte 
ai inceput a tăia capetele celor vicleni, pină 
i-au spăriat, de ai aședat?) tâte zurbalele.; 
şi, ai remas Vezir lăudat la Turci, “precum 
s'au vEdut şi se vede şi pină astădi neamul 
lui. Iară „Ghica Vodă, intrând în Țarigrad, ati 
nemerit. la Kapi- kihăile Moldovenesci de au 
slujit; „apoi aă venit la Moldova cu neguți- 
torie; apoi la Vasilie Vodă tot de un neam 
Arbănaş, şi .vrend şi Dumnedei, ai ajuns 
de aă. fost Kapi- kihaie la Țarigrad, şi ,Vor- 
nic, mare aice în ] Moldova. „Deci,. timplându- se 
atunce, la vremea lui Gheor ghe Stefan Vodă, 
de ai fost la Pârtă cu alţi. boieri, Vezirul 
vădendu- "l-ai şi cunoscut cine este; iară Ghica 
Vodă nu'l -cunoscea. pre. Vezirul. Deci, Ve- 
zirul, Kiuprauliul, ai şi chiemat pre haznatarul 
lui şi i-ai, dis în taină: «Vedi cel boier, bă- 
trân. „Moldovan ce stă la divan, să'liei şi'să'] 

7 Ca a” ' fotoli — că va potoli, - 2 De ai aşezat = = de ai 
potolit.



duci la odaia ta, pină s'a ridica divanul, şi 
apoi să-l aduci la. mine la taină, că'mi trebu- 
esce.» Iară Ghica Vodă, după ce "] luase dintre . 
cei -alţi boieri, se speriase tare, că nu ştia 
povestea ce este; şi după ce s'auă rădicat di- 
vanul şi "l-ai dus la Vezirul, "l-au întrebat 
Vezirul ce om este, şi de unde este, şi au 

"dis: «Cunâsci-mă pe mine, aă ba?>: Iară Ghica 
Vodă sai spus de unde este de locul lui, 
iară a cunâsce pre Vezirul nu'] cunoscea. Atunce 
Vezirul Kiupruliul. sat spus, şi au dis: »ii 
minte ce am vorbit când veniam amândoui 
pre cale?» Şi au dis: «De ai uitat tu, dară et 
n'am uitat; şi iată că te voit face Domn în 
Moldova; numai să taci mulcum». Iară Ghica 
Vodă ai şi mers de i-ai sărutat mâna, şi 
s'aii rugat atunci pentru stăpâne-s&i să'] lase 
să fie Domn să nu'] mazilescă. lară Vezirul 
ati respuns: «Acmu de odată il las să fie; 
iară mai pre urmă cuvântul mei jos, nu'l voit 
lăsa ;. ce te voit face: pre tine.» "Şi pre urmă 
chiemând la Pârtă pre Gheorghe Stefan Vodă - 

„să mergă, ai pus pre Ghica Vodă Domn în 
Moldova, după cum scrie letopiseţul. Aşa au . 
fost povestea eşirei acelor doui Gmeni, Kiu- 
pruliului Vezirului şi Ghicăi' Vodă: că unde



este voia lui Dumnedei, se biruesc tâte firele 
omenesci. o e e ia 

38. Stefăniţă Vodă, feciorul lui Vasilie 
Vodă,. fiind Domn tînăr, desmierdat şi inimos, 
de multe ori eşind cu boierii la preumblări, 

punea de lua friile din capetele cailor boie- 
rilor şi le da ghiont cailor, de cădeai bo- 
ierii de'şi sfărmai capetele ; cât se îngrozise 
boierii a mai.merge cu dânsul cu cai. bun 
la plimbare. | Sa 

39. Stefăniţă Vodă, vrând odată să scâtă 
fumărit pe ţ6ră, câte .şese orţi de casă, şi 
înainte vreme era obiceiu de da numai câte 

un leii de casă,iară Toma Vornicul şi; cu lor- 
daki frate-s&i, Cantacuzinescii, nu'l . lasă -să 
scâtă mai mult de cât un lei, şii diceau să 
nu facă obicei noi, că nu'i bine. lară Ste- 
fâniță Vodă îndată s'a mâniat, şi ai scos han- 
gerul şi s'aii răpedit să dea într'ânşii, şi ei 
au fugit din casă afară. Măcar că era Greci, 
dară se puneaii tare pentru ţcră şi pentru 
obiceiu noii să nu se facă, .că obiceiele !) cele 
noui fac risipa ţărilor şi peirea Domnilor. 

40. Audind aceste fapte rele Vasilie Vodă, 
tată-săă, la Țarigrad, nu'i: părea bine, şii 

1) Obicerele = obiceturile.
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scria. de: multe ori să se Iâs61 şi. de nu ar fi 
murit, era numai s&| scâtă din domnie pre 
fiul său, să vie el domn în Moldova; că cu- 
noscea că nu: va procopsi fiiul sei în dofânie. 

41: Era un boier. Niculai Milescu Spătar, 
de la” Vaslui de moşia lui, prea învăţat şi 
cărturar, şi ştia multe limbi: Elinesce, Slo- 
venesce, Grecesce şi Turcesce, şi era mândru 
şi. bogat, și umbla cu povodniti 1) înainte dom.- 
nesci, cu buzdugane şi cu puluşe, cu soltăre, 
tot 'sîrmă, la cai; şi lui Stefăniţă Vodă: îiera 
prea drag, şi”] ţinea prea bine, şi tot la ritaăsă 
îl punea, și se juca în cărți cu dânsul, şi la 
sfaturi ; că era atunce gramatic la dânsul: Iară 
când aii fost odată, nu. S'aii' săturat de bine 
şi de cinstea lui Stefăniţă. Voda, ce ati şedut 
şi ai “scris pisce cărţi viclene, şi le-au pus 
întrun băț sfredelit şi le-ai trimis la Con- 
stantin Vodă cel bătrân Băsărab în ţera Le. 
şescă, casă se rădice de acolo cu oşti, să 
vie să scâtă pre Stefăniţă “Vodă din Domnie. 
Iară Constantin Vodă nu a -vrut să se apuce! 
de acele lucruri: ce'i scria, ce S'ai sculat şi 
au trimis băţul acel sfredelit, cu cărţi cu.tot, 
înapoi la Stefăniţa Vodă de “le-ai dât: Deci 

  

1) Povodnicl = cat de mână, Da e
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Stefăniţă Vodă, cum ati  vădut băţul cu căr- 
ţile, s'ai prea -mâniat, şi "l-ai şi adus pre 
acel Niculai Milescu înaintea lui, în casa cea 
mică, şi ai pus pre calău de i-aă tăiat nasul; 
scoțend Stefâniţă Vodă în grabă hangerul 
lui din briă, aă dat de'i-ai tăiat calăul nasul; 
şi nu ai vrut să'] lase pe cală: să'i taie na- . 
sul 'cu cuțitul lui de calăti, ce cu hangerul lui 
Stefăniţă Vodă i-au tăiat nasul. După aceea 
Niculai: Cârnul. au. fugit în ţera Nemţescă, şi 
ai găsit acolo: uri doftor.-de-i .tot slobodea 
sângele” din obraz, şi-l boţia la nas; şi aşa 
din di în di, sângele se închiega, de i-ai cres- 
cut: nasul la loc, de s'ati tămăduit; iară când 
a venit -aice în țeră, la Domnia lui Ilieş Vodă, 

„numai de abia. S'aii. fost cunoscând nasul căi 
tăiat: Numai tot n'ai şedut în ţeră mult de 
ruşine; ce s'aii dus la Mosc la marele Im- 
părat la Alexii' Mihailovici, la tată marelui 
Petru: Impărat care a venit la noi aice în 
Moldova ; şi pentru învăţătura lui a fost Ter- 
giman Impăratului, şi: învăţa şi: pre fiul Im- 
păratului; pre Petru Alexievici, carte, şi era 
la mare 'cinste şi bogăţie; şi 'l-aă' trimis Im- 
păratul 'Alexii Mihailovici. sol. la :marele Im- 
părat::al Kitailor, de: ai: zăbovit la Kitai.vre 
o doui trei:'ani; şi: ai: avut:acolo multă cins-
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te şi dar de la marele Impărat al Kitailor, 
şi .multe lucruri 'de mirat aă vă&dut la acea 
Impărăţie. a Kitailor, şi i-au dăruit un blid 
plin de pietre scumpe și un. diamant ca un 
oi de porumb. Şi întorcându-se pe drum 
înapoi sai tîmplat de: ai murit Impăra- 
tul Moscului, pre anume Alexii Mihailovici; 
iară senatorii de la Mosc i-ai eşit întru în- 
timpinare,. și i-au luat acele daruri, şi'tot ce 
au avut, şi "l-au făcut surgun la Sibir, și 
ai şedut câţi-va ani surgun la Sibir. . 

lară mai pre urmă ridicându-se Petru Im- 
părat, fiul lui Alexii Mihailovici, carele. au 
venit. aice în 'ţeră în. Moldova de s'ai bătut 
cu Turcii la Prut, la Stănislesci, din.jos de 
Huşi, în ţinutul Fălciului, ajuns'aă. Cârnul din 
Sibir cu cărţi la dânsul, la Impăratul Petru 
Alexievici, de i-au făcut ştire de tâte ce. au 
făcut, şi cum este surgun. Atunce Petru. Ale- 
xievici Împărat îndată. ati chiemat senatorii, 
şi au întrebat dicend: «Unde este dascălul 
mei cel ce m'a, învăţat carte? acum, curend 
să'] aduceţi!» Şi îndată au. răpedit de olac 
Şi 'l-aă adus: la Petru Alexievici, Impăratul 
Moscului, în - Stoliţă,. şi. Pai întrebat ce ai 
vedut şi ce ai păţit; şi:i-au plătit lucrurile 
tote acele de la senatori ;ce'i luase, pină la
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un cap de aţă; şi diamantul cel mare, Im- 
păratul, după ce "l-au vădut, saă mirat, şi 
"l-ai dat în hasneaoa cea Impărătescă; iară. 
Cârnului i-aă dat. opt-deci de purigi de: bani; 
şi “kai luat iar în dragoste şi în milă, şi 
l-au pus iar, sfetnic. Şi, când -aă ras barbele 
Impăratul, Moscalilor, atunce când. şi-a schim- 
bat portul, atunce singur Imperatul i-ai ras 
barba cu mâna lui. Şi + au trăit Cârnul pînă 1 la 
doua Domnie a lui Mihai Vodă Racoviţa, şi 
atunci a murit, care mare cinste i-au făcut Impă- 
ratul la mârtea lui şi mare părere de răi ai avut 
după dânsul că era trebuitor la acele “vremi; 

Rămas'ai :acelui Cârn feciori. şi nepoți, şi 
ai ajuns unii de „au fost Polcovnici spre slujba 
oştirei, că se însurase, el, acolo de luase Mos: 
calcă, şi Sai mai dus după dânsul de aici 
din Moldova trei nepoți de frate, de se aşe- 
dase şi ei pe lângă unchiul sei D, şi acei avea 
milă de Impărăţie, şi acolo at murit. 
42. Stefâniţă Vodă, dic unii, că pentru vrăj- 

măşia “lui şi supărarea ce, făcea boierilor -a- 
tunce. la Tighine, la Bender, când sa bol- 
năvit,. să fie. murit de otravă; dară adeverul 
nu se ştie, -că letopiseţul nu' scrie nimic de 
acest lucru. 
1) Seit = lor, 

40392. — Mut, Rom. Jon Wuculce, ” 4
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Domnia ântâiu a lui Nicola! Yoevoda Mavrocordat, 
„feclorul lui Alexandru Exaporitul Terzimanul, 

în anul 7218 )).. : 

După ce s'a gătit Nicolai Vodă în Ţa 
rigrad cu domnia, aă purces şi ati venit pînă 
la Galaţi; şi acolo, “dupre obicei, i-ai eşit 
t6tă boierimea din ţera de jos înainte; iară 

Nicolai Vodi, îndată aii şi dat cuvânt moji- 
cilor să-şi iea banii înapoi de la boierii zlo- 
taşi 2), carii dedese, înaintea maziliei lui Mi- 
haiu “Vodă, pecetluinţele cele câte de un leii, 
şi năpăştile cele câte de cinci lei ce s'a po- 
menit mai sus, că au fost scos Mihai Vodă. 
Ce, boierii zlotaşi, unii luase bani cu datorie, 

şi apucase de dedese lui Mihai: Vodă; iară 
unii din boieri luase de pe la Gmeni "banii, 
şi-i dedese la Capegi-başa: ce strîngea. birul, | 
care s'a: scris mai sus.. Niculai Vodă: n'a vrut 
să ţie semă! “boierilor zlotaşi nici un “ban din- 
tr'acea orânduclă, nici ce au dat la Mihai Vodă, 
nici ce ai dat la Capegi-Başa: ce stringea 
banii. birului; şi ai poruncit boierilor zlotași, 
cu mare gr6ză, numai să întârcă toţi banii 
PI pe 

1) 7218=1709. — 2) BoyeriY slotași = boterii însărcinaţi cu 
culegerea dărilor. . . 

13 4 s3 
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mojicilor înapoi. Deci, cum am. purces, Ni- 
colai Vodă din Galaţi, s'aă rădicat tâtă ţ&- 
rănimea ţărei de jos, cu mare jalobă 1) asupra 
boierilor zlotaşi, prin tâte tirgurile, în Te- 
cuci, în Bârlad, în Vaslui, în Scăntee, pe la 
tâte conacele; tot divanuri: de zlotași erat 
cu mojicii; şi zlotaşii, ca vai de capetele lor, 
umblai rugându-se țăranilor, și le făcea şi 
zapise că le-or da banii, numai să'i mai aş- 

„tepte. Şi mojicii nici de cum nu priimiati, după 
ce au sosit Nicolai Vodă în laşi, rădicatu- 
Sai tot tirgul asupra zlotaşilor, de nu putea 
om să răsbescă pre ulițe de norod mult de 
Omeni, după cum este rândul prostimei; şi 
zlotaşii apucase de dedese mulţi bani la vis- 
terie, şi n'avea de unde întârce mojicilor; ce, 

“i-ai bătut Nicolai Vodă pre boieri cu buzdu- 
ganul, şi i-au: închis în temniță cu tălharii, 
„pînă 'şi-ai vîndut ce au avut, şi au plătit 
țeranilor pînă la un ban. Deci mojicii, vă- 
dend acea voie, aşa sai îndârjit şi s'au su- 
meţit în t6tă ţera. a 

A _triea-di după ce ai sosit la scaun la 
laşi, ai boierit dupre obiceiu, Pus'aui pe I6n 
Buhuş vel Logoft; pre. Nicolai Costin, vel 

1) Jalotă = jalbi,
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Vornic de ţtra de sus; pre Antioh Jora, Hat- 

man; pre Ramadan, vel Postelnic; pre llie 

Catargiul, vel Spatar; pre Gavriil Miclescul, 

vel Paharnic; pre Ilie Cantacuzino, vel Vis- 

tiernic; şi îndată atunce, eşind de la curte 

s'a r&sbolit ) şi: pînă la s&ptemână ai şi 

murit, şi în locul lui aă pus Visternic mare 

pre "Gheorghiţă Mitre; şi pre Manolaki Hri- 

sovergi, Comis mare. lară mai ales şi mai 

de cinste, şi tâte trebile eraii după “Ramadan, 

ve] Postelnic”, şi gătia pre I6n Sturza Vor- 
nicul să'l trimetă sol în țera Muntenescă. lâră 

după ce aii trecut șepte dile după ce au 

boierit boierii, aă şi mazilit pre Sturza Vor- 

nicul şi pre Ilie Catargiul Spătarul, şi ai pus 

în locul Sturzii Vornicului pre I6n Balş Vor- 

nic mare, iară în locul Catargiului ai pus pe 

Cuza Spătar mare. lară pre Sturza şi pre 

Catargiul i-ai închis la Siimeni, şi i-ai pus 
în here 2), şi nu lasă pre nime să nicrgă la 

dinşii; şi i-ai ţinut vr'o douătrei se&ptămâni 

îâchiși, şi i-au făcut de aii dat unul câte pa- 
tru pungi de bani, şi apoi i-au slobodit. Iară 
adevărul nu se: ştia pentru ce :aă fost acea 
închisâre a lor, că unii diceai că i-ar fi pirit 

') Restolit=a căzut din noii bolnav, — ?) ZZâre == fiare..
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Sabin Banul Smucilă, iară alţii diceau că-i 
ar fi pîrit lordaki Ruset Vornicul cel bătrin, 
cum ar fi vorovitl) ei nisce vorâve prâste 
de 'Niculai Vodă, când ai audit că vine Domn; 
iară unii diceai, că i-ai pirit mazilii, cum, 
când ai pus banii steagului, i-ar fi încărcat 
pre unii cu năpaste. Eşitau atunce la divan 
şi Grecul acela ce'l îmbrăcase Ilie Cantacu- 
zino, şi cu alţii, cu sucman,;şi s'ai jeluit lui 
Nicolai Vodă, de carele s'a scris mai sus. 
Deci, [lie Cantacuzino era mort, n'avea cine 
să dea s&ma pentru dânsul; numai: ce era 
Gavril Costaki . Slugerul, sîn : Gavriliţă, şi lo. 
niţă Neniul Raţă Postelnicul, carii fusese soţii 
lui Cantacuzino la prins6rea acelui Grec. Deci, 
iau pus Nicolai Vodă la scară, şi i-au bătut 
câte două sute de toiege, la cur; iară boie- 
rimea şi tOtă mazilimea vădând aceste fapte, 
lucruri de începătură a lui Nicolai Vodă, fârte 
saii mâhnit şi s'au speriat tare, cât ni ştia 
unul câte. unul ce s'or face, şi de ce sevor 
apuca; că cu banii steagului încă.-îl îngrozise; 
şi uşa îi era închisă tare. Nime. nu intra la 
dânsul; a:doua di, a' treia: di,. când: chiema 
vre un boier, la dou&-trii cuvinte, iară într'alt 

1 : sc 4 

1). Vorovit = vorbit,  ..
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chip'nu putea nime să mergă la densul, şi 
din spătărie în colo mai înlăuntru nimene nu 
putea întra, nici boierii nici "mazilii, fără de 
cât numai Ramadan vel Postelnic, 'şi Span- 
donaki Căminarul şi Sculi Camaraşul din lă- 
untru, ce era tâlmaciui, că Nicolai Vodă, nu 

ştia limbă Moldovenească, şi era un lucru 
prea cu necaz boierilor şi ţărei. Şi îşi ţinea 
lucrurile înalte; şi la mânie era aprig, numai 
nu ţinea prea mult. Vrea să stăpânescă Mol- 
dova ca Porta Turcescă, cu mare mărire; şi 
era om învăţat, fârte bun cărturar; şi des- 
fătări, vorâve pe glumă, nimică nu se făceai 
înaintea lui; şi era frte cunoscător la 6meni, 
şi la cei cel slujiai bine arăta dar. Numai, 
mânia ce o avea, strica cele bune a lui; că 
îi era cu greii şi lui, că nu ştia rândul ţerei, 
şi nu putea pre boieri să-i supuie cu chiver- 
niscla, după cum îi era voia lui. Că boierii, 
după ce îl vedură cu aceste lucruri tari că 
incepe asupra lor, şi începură a fugi: anume, 
Lupul Costaki, fecior lui Gavriliţă Vornicul, 
Ilie Catargiul, Manolaki Ruset Vornicul, Cons- 
tantin Costaki Comisul, Dimitraşco Racoviţă 
Hatmanul, şi alţii mai de jos, fugiră în era 
Ungurescă. Iară Savil Banul Zmucilă, Luca 
Visternicul, Pavel Rugină, Ilie Abăza, Dediul
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Spătarul,' feciorii Vornicului Iordaki Ruset, şi 
Mirescii, aceştii. fugiră în: ţra Leşescă. Iară 
pre Iordaki Ruset Vornicul, îl inchisese în- 
trun beciu;la curtea Domnescă, incuiat cu 
lacăt, de. nu întra nime la dânsul fără numai 
Baş-bulucbaş când îi ducea'de mâncat;. Şi i-ati 
luat şi dece. pungi de bani, şi nu'l imai slo- 
bodia; ce, pină s'aă mazilit Nicolai Vodă, 
tot la închis6re "l-ai ţinut, arătândui pricină 
că el a învăţat pre: Turcii Balgi del. pi- 
resc la Pârtă, că cerea Turcilor 'cornărit de 
boii de negoţ, şi ei pînă atunce nu dedese 
cornărit, şi se dusese Turcii Balgii de'l piriaă 
la Pârtă; iară Nicolai Vodă prepunea 1) că 
cu îndemnarea lui lordaki' ai - mers de'] pi- 
resc. Aşijderea 'şi boierii 'ce fugise, carii mai 
sus S'ati scris, iarăşi ii dicea că cu îndem- 

„ narea lui ai fugit şi fug. Pe Gheorghiţă Mitre 
Visternicul, nu trecuse şâse-ştpte luni a dom- 
niei lui, şi-l mazilise, şi'] închisese la Stimenii; 
şi i-a scădut la samă cheltudla, de "l-ai scos 
cu câţi-va .bani dator, -năpaste, şi 'l-aă orân- | 
duit la lefe de'l legau slujitorii, şi-i puneau 
puscele cele mari preste dânsul. Acest fel de 
scopos 2) începuse Nicolai :'Vodă asupra:boie- 

„+ 0 Prepunea = preimpunea, — 2 "Scopos = scop, Ea 

Pr „ce
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rilor de le făcea. Iară ţerei,” prostimei, 'vrea 
se le 'arăte milă: şi dreptate, :si vrea se le ţie 
de parte ; scosese ruptă cu pecetluituri roşii, 
să dee: de -patru' ori întrun an;' numai, nu 
pe putinţă, ce cam Încărcaţi, că aveti boierii 
zlotaşi ;silă să îmbrace some mari ':de bani; 
şi mazilii, iară erau încărcaţi preste putință 
la somă.. Iară pe la: tâte marginile alesese bo- 
ieri de cinste, capete," de le dedese în sema 
lor dinuturile. părcălăbiile, şi '“stărostiile ; şi 
făcuse mulţime. de cărţi» de slobodii,! de le: 
dedese la mâna; boierilor de strigaă milă; şi 
făcea sate; şi: incepuse a se: face multe sate 
pe' margine. Şi “s'ar fi: fost întemeiat  țera de 
Gmeni; numai,:n'â ţinut! mult domnia; că 
nu se' amesteca nime să umble alţi Zlotaşi de 
la curte, fără de cât 'boierii: acei ce le erai 
date în sema ' lor: ţinuturile, de erai „capete 
pe: margine; "şi aveati şi vreme de :venit, ţe 

ranii, :că erai: oști: pe marginile erei leşesci, 
pe hraniţă 2) + AR aa 
"Atunce, : pre acele vremi, marele “Petru 

Alexievici, Impăratul Moscului, începuse tare 
a se întărire. şi. din putere şi. din! nume, cât 
lua: cetăţile Craiului . Şvedesc; şi :atunce: au 
luat şi cetatea cea vestită în lume şi tare, 
anume Riga; şi. într'alt chip cu r&sboiu nu 
5 Rugtă =invotală, — 2) Sraniţă — ariniţă, 

:
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o putea “lua, fără decât ai făcut: meşteşug, 
cu nisce combarale 1):.cu otravă, care: ţinea 
o' combara cindeci?).de pungi 'de bani chel- 
tuiclă ; şi 'aruncând de acel, fel de combarale 
in cetate, i-aii lovit:pre 'Şvedi: o -mârte,: cât 
le-aă căutat numai :a! se închinare 3), că :să 
spăriase că n'a mai rămânea rime dintr înşii ; 
şi cu acel. meşteşug ai luat Moscalii Riga 
de: la: Şvedi..: Şi. alte cetăţi: multe Şvegesci 
le tot.bătea' şi.le lua; că Craiul: Şvedului 
era atunce în nădejdea Turcului, pribeag la 
Tighinea. Iară Avgust, Craiul Leşesc, iarăşi, 
cu  6stea lui, cerca pre Leşii carii erat haini 
improtiva lui, de ţinuse' cu: Craiul.. Şvedului, 
de'i bătea şi'i gonia din ţera Leşescă. Atunce 
sai timplat'un Reimintar a Craiului Avgust, 
pre. anume Smigelski, cui o 'semă de ste, 
de au lovit pre Voevoda Kiovski,: fiind. hain 
Craiului, şi l'aă prins vii nevătămat; şi du- 
cându-l acel Reimintar lă stăpânu-s&i, Craiul 
Avgust, cădut'ai Voevoda Kiovski:cu rugă- 
minte la Smigelski ca să nu'l ducă la Craiul 
Avgust, sai la Moscali, ce să fugă cu densul, 
şi să ţie amîndoui, şi i-aă: adeverit!) cu ju- 
PI pu E Ia A) 

5) Comăarale = bombe. — 2) Cizsgleci == cincl-zeci, — 3) A se 

închinare = a se închina. — 1) Și Y-aii adzoeril = şi Lai încredinţat,
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răment că'i. va da o fiică a sa dupre dânsul, 
del va face ginere, şi multă bogăţie şi tîr- 
guri de a lui îi. va da. Deci,  Smigelski în- 
dată Tai credut, şi. s'a făcut una cu dînsul, 
şi at fugit amindoi într'o. parte de loc; şi 
au strins altă 6ste; şi aşa, umblaă tot din 
loc în loc, nâptea, şi pre unde găsiau 6ste 
de a Craiului Leşesc, sai: 6ste Moschicescă, 
o strica, că era om fârte harnic şi de trebă 
la .răsboiu, acel Reimentar” Smigelski. Dară, 
de la o vreme, nu i-aă mai încăput vreme 
să mai pâtă umbla prin ţera Leşâscă cu 
podghezul 1), că se umpluse ţera de Moscali, 
şi de Saşi, de'a Craiului Avgust de la Sa- 

„Xonia, şi] gonia pre Voevoda, ca pre o heră 
sălbatică din loc în loc; ce, numai ce i-ai 
căutat a lăsa ţera Leşescă, şi ati trecut mun- 
tele, şi au întrat în ţera Ungurescă. ară acolo 
în țera Ungurescă: încă nu avea odihnă Voe: 
voda Kiovski, de Avgust Craiul Leşesc; de 
acolo ai luat munţii fără de drum, în lung, 
pină ai dat la Cirimuș, şi ai eşit la Vijniţă 
în ţera Moldovei numai cu vr'o trei sute de 
Gmeni; şi îndată ai şi trecut codrul, şi ati 
luat Siretul în jos, şi at mers la lași, că se 

2) Poaghtzul == bogajul,
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temea de Moscali, că'l goniai din -urmă, că 
stati Moscalii de pază, din Cirimuş pină în 
Iahurluc, tot om de om; numai el, cu mare 
meşteşug aii scăpat de ai eșşit în Moldova, 
că au făcut veste că va să 6să mai din sus 
pe Prut, la Colomeea, în ţara Leşescă; şi 
alergând Moscalii de la strajă să'i ţie calea, 
iară el mai pre din jos au.eşit în Moldova 
la Vijniţă. După ce ai venit la Iaşi, s'au 
împreunat cu: Nicolai Vodă, şi i-ai făcut Ni- 
colai Vodă cinste pre obiceiă, ca unui domn 
străin; şi după ce aiă trecut trei-patru dile, 
sai dus la Tighinea unde era şi. Craiul: 
Şvedesc; . şi, .nezăbovind la Tighinea, at 
trimis Craiul. Şvedesc pre Voevoda Kiovski 
la Pârtă sprinten; şi ai zăbovit.acolo la 
Portă vr'o treideci-patrudeci de dile, şi. mai 
bine. Multe mestecături, tulburări şi: îndem- 
nări au făcut acolo la Pârtă, ca să strice 
Turcii pacea. cu Moscalii; ce Vezirul nu 
primia să strice pacea.. Jară Împărăţia, în- 
țelegând din Voevoda: Kiovski, cum să. în- 
“temeieză Moscalul de tâte părţile, ai ma- 
zilit1) pre Vezirul, şi pre lusuf Paşa Tighi- 
nei, “căci stai pricini să nu strice pacea. Îm- 

—— i 

1) dfasilit > destituit, si e ui:
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„părăţia;' şi': ati:f-pus 'Vezir;: pre ' Uman:Paşa 
Ciupruliul: “Atunce. ai: găsit; vreme 'la :acel 
Vezir. şi Mihai. Vodă, de'au eşit din Edeculs, 
şi: încă i-ai dat Vezirul : lui: Mihai. Vodă. şi 
dece pungi de:bani din. visteria Împărătescă, 
'jăluind'. Mihaiă Vodă că. i-ati luat când lau 
„mazilit. “Dară 'âcesta: Vezir n'a fost trei-patru 
sEptămâni, şi “Lai măzilit Împărăţia” şi; pre 
iacesta, căci nu: era: lacom, şi:vra. să ţie. pra- 
vila 'lor. cea vechie,. şi: Împăratului „aşa nu:i 
plăcea. Apoi: aă' trirnis Împăratul: de ati 'adus 
„pre Mehm&t-Paşa Baltagiul, carele mai fusese 
'Vezir mai înainte vreme, într'alt-rând; şi. lau 
ipus Vezir. iărăşi al; doilea. rând: Deci, acel 
Vezir. Baltagiul, îndată. şi! au trimis la Hanul 
Tătăresc de.Paă chiemat .la .-Portă : la sfat, 
Şi ai şi. stricat : Turcii: pacea . cu. ':Moscalii, 
şi aă' dat:poruncă în tâte părţile, : de. vară 
să. se găteze „de! 6ste; 'şi: ai închis. şi: pre 
'solul: Moschicesc: în “Edecule. Şi. aii,scris. mm- 
-păratul : Turcesc, cărţi.: la. Craiul.. Şvedului.. la 
“Tighinea,: precum! nu a lăsă: în. străinătate; 
şi: său adeverit : prea tare, “precum : va. sta 
de'l iva: înpăca.: cu: Moscalul:: pre “pofta . lui, 
-de'i'va 'da Moscul tâte ce âu. păgubit Şvedul; 
iară de nu va primi Moscul pace.cu. Şvedul, 
să'i întârcă ce i-au luat, s'a .bate. el. singur
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cu Moscul, 'şiii:vă da şi 6ste . Craiului ;Şve-. 
desc câtă îi :va trebui de'l vâ: duce..la: eră 
lui; şi i-au 'trimis ;câte-va pungi de bani 
Craiului de.cheltudlă; şi ai trimis şi pre 
Voevoda Kiovski, şi om de adeverinţă 1) de 
la Pârtă la Craiul Şvedului, de primăvară 
să se gătescă de 6ste.. Şi au făcut şi. ferman, 
să dee Moldova zaherea?) oştii Leşesci. şi Şye- 
desci ce era la Tighinea: ialoviţe,. orz, grâti, 
fâină, cât le-ar trebui. de ajuns. Deci, sosind 

la Craiul Svedului Voevoda Kiovski, :cu acea 
carte ce scria Impâratul Turcesc: la „Şved, 
pentru care mult s'aă. bucurat Craiul Şvedul, 
şi ţinea .acea carte de adeverinţa Împăratului 
tot în-'sîn la: dânsul, la .care.mai pre urmă 
s'au schimbat întralt chip acea adeverinţă 
Impărăteâscă “Turcescă, precum s'a vedea mai 
înainte de la rândul ei. Scris'aii  Vezirul la 
Craiul. Şvedului, ca să-i trimită: un om a lui 
de ispravă să vorbescă cu dânsul pentru 
oştire; deci, trimițând. Craiul un 'om a lui 
la Vezirul, lau întrebat Vezirul .ce fel de 
6meni sunt Moscalii,. şi ce fel .de r&sboiu 
ai? Acel om al Craiului. Şvedesc ai dis că 
sunt Moscalii nisce Grheni . proști, şi bleste- 

- A, Om de adeverinţă - — om de încredere. —?) Zaterea bio. 
a , | pa hi 

visionărt, mt e
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maţi de tot. Iară. Vezirul! ai: răspuns: /eDară 
de vreme că dici tu, că sunt aşa de bleste- 
maţi Moscalii, dară voi așa şi nu sunteţi de 
nemică, că ei v'aă bătut pre voi.» Aşijderea 
ai mai dis acel om a Şvedului cum că Mun- 
tenii sunt prieteni prea buni cu Moscalii, şi 
ce văd şi ce aud aice la Pârtă, tâte scrii 
la Moscali. Iară Vezirul aă r&spuns dicend: 
«Bine fac Muntenii că scriu, că de noi n'a 
ce scrie de r&u; că noi nu ne temem de 
nime, că avem ste multă şi pușce multe, 
şi putere mare, şi noi nu ne putem să ne 
gătim cu taină să nu știe nime, ce, cu ju- 
metate de an mai înainte ne: dăm ştire, şi 
ne gătim că . n'avem grijă de nime. Ce, 
Muntenii de or scrie de aceste ce le ved, 
că avem 6ste multă, şi putere mare, să scrie 
sănătoşi.» Acest r&spuns ati luat omul Craiu- 
lui Şvedului de la Vezirul. Scrisaă Vezirul 
de al' doile rând la Craiul Şvedului să'i tri- 
mită alt om mai de trebă; dicând că -de la 
acesta n'a; putut nemică să: 'cunâscă din 
vorâvele lui. Deci, SŞvedul îndată. au ales 
alt om mai de trebă, ofiţer de ai lui,: şi 
lau trimis la Pârtă. Deci, Vezirul lau în- 
trebat şi pre acela, cum ştie pentru stea 
Moscului? Ce, acela 'au schimbat vorâva
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într'alt chip, qicând: că Moscalii pedestri- 

mea este prea tare, mai tare de cât tâte 
neamurile: la r&sboii, că stai ca un zid ne- 
mişcat; că de n'a putut Şvedii să'i bată şi 

să'i spargă, dară alte neamuri aşăşi n'a nici 

o putere să-i spargă. Fără de cât el așa: 
socotesce, să gătescă Vezirul patru sute de 
tunuri, şi aşa cu acele tunuri slobodind o 
dată, de doă ori şi de trii ori, ori putea 
rumpe obuzul!) Moschicesc, să'] spargă, să facă 
drumuri pin trînsul, lovind acele multe tu- 
nuri; şi aşa, cu acel meșteșug, pâte să bi- 

ruâscă pedestrimea Moschicescă ; iară într'alt 
chip amintere?) nu p6te nime să'i pobedâscă?). 
Iară călărimea Moschicescă îi mai slabi. Deci, 

uitându-se Vezirul la sfatul acelui ofițer şve- 

desc, întru acesta chip s'aă apucat a faceref) 
gătire. Se 3 | 

Venit'aă şi Hanul, 'după porunca Împără- 
iei, de la Crîm la Țarigrad, la sfat, şi 

au sfătuit şi el că'i.bine aşa, să facă 6ste 
asupra Moscului; şi ai dis, acum, după ce 

or înghieţa apele: de iarnă, să slob6qă dou€ 

ciambururi5), un ciambur Sultanul din Bugeag 

D Ouzul = rândurile dese. — 2) Amintere = altmintrelea, — 

3) SXy pobediscă = să! înfrângă. — 4) A facere = a face, — 

3) Ctambururi = cete de prădători. ! i



— 649—.: 

cu. Tătarii şi - cu 6stea lui: Voevoda' Kiovski 
prin Ucraina asupra: Kiovului, . iară. cu :un 
ciambur să mergă însuşi „el din” Ciim . pre 
apa... Donului: pînă. la, Voroniţa, unde sunt 
galiânele Moschicesci făcute, să le: aprindă; 
iară de acolo a lua. curmeziş « de s'a. împreuna 
cu; cel-alt ciambur:a Sultanului şi a lui. Voe- 
voda. Kiovski. .Întracel „chip au sfătuit şi 
ai aşedat Hanul.cu Împărăţia să facă. 
„Atunce era un Turc: cel, chiema'-.Ismail- 
Efendi, şi era.om de 'casa- Împăratului cre- 
dincios din cei din lăuntru,. şi era. şi. Capi- 
kihaie a : Hanului, “şi avea bun prieteşug acel 
Turc cu Dimitraşco Cantemir Beizade,  fiiul 
lui Cantemir Vodă,:că mergea de 'multe ori 
acel Turc la gazda. lui Dimitraşco Beizade, 

şi]. cinstea. Beizade,: că,-:pâte fi, ..bea acel 
Turc şi vin, şii dicea Beizade î în tambură?), 
că aşa ştia :dice de: bine în:tambură” cât nici 
un Țarigrădean. nu :putea dice” bine ca dân- 
sul; şiii era fârte: drag! Beizade acelui. Ture. . 
Şi viind, Turcul atiince. la  Beizade .la cinste, 
şi vorbind. ei, i-au: spus Turcul. tâte;; tainele 
Impărătesci Tă Beizade,. ce, vor .să..se, facă; 
deci, Dimitraşco Beizade, înţelegend aceste, 

9) 7, ambură = chitară.
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cădutaii, cu rugăminte la acel Rai Ismail- 
Efendi, să. grăescă: Hanului, şi :Hanul să 
grăescă Impărăţiei să] facă: Domn! în :Mol- 
-dova, şi laă învEţat. şi în ce chip'ia grăi, 
juruind: câte-va mii, de galbini Hanului. [ară 
Hanul; augind aceste 'din 'Ismail 'Efendi, : în- 
dată. ai priimit.: Deci, mergând - Hanul. la 
„Împăratul -la sfat, între : alte: 'sfaturi ': dis'au 
Hanul ''cătră Impăratul şi acest! cuvânt: că 
Brâncovanul Vodă Domnul Muntenesc, este 
un Domn bogat: şi puternic; are 6ste multă, 
şi'i' de 'mult'prea' bun. “prieten - Moscalilor ; 
nu trebuesce la. acestă vreme. lăsat 'să fie 
:Domn, 'că ' pâte să 'se: hainescă, “şi: a face 
'smintelă N oştii Împărătesei  * “ce, trebuiesce 
prins, că el'de bună voie n'a veni'la Pârtă, 
şi nime nu'i harnic -nici pâte să-l prindă, 
fără cât 'socotesc „că : “Beizade, feciorul lui 
“Cantemir Vodă. cel: mai ! “mic: este om mai 
'sprinteni de cât! frate:săi Antioh: Vodă, 
să'] -puie * Împărăţia” ta :Doma' în:  Moldtva. 
'că el..va chivernisi lucrul 'din * Moldovă; și] 
“va prinde ; 'că Nicolai Vodă;: care este: Domn 
în Moldova;/ este 'Grec,-şi nu' putea 'să- facă 
acestă slujbă ; nici mie nu mi'i drag să slu- 
jesc «cu Grecii. „Deci, Împăratul, cum au au- 
a 

D-A face smintilă — a face! “supărări, . 

40392, — Aut, fo, Zn Neculce, . b
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dit “aceste cuvinte . din Hanul, într'acel ceas 
ati şi trimis, fără de -ştirea: Vezirului, de ai 

adus pre Dimitraşco Beizade de la gazdă 

cum mai de sîrg!), şi l'ai adus la saraiul 
Împărătesc la Împăratul, şi îndată Pai îm- 
brăcat cu cabaniţă cu spinări de soboli, în 

“loc de caftan, şi Pai pus Domn în Moldova, - 

şi apoi Pai dus la Vezirul de l'ai îmbrăcat 
în caftan, şi i-au dat. ferman, făcândui 
alaiă pre obiceiă. Şi nezăbovindu'l două-trei 

“dile, Pau şi pornit de ai venit în mezil?) 
la laşi, salt3) cu dece-doădeci de 6meni, 

care n'aă cheltuit: nici un ban la Portă, că 
şi tuiurile 4) şi .săngeacul5) pre urmă i le-ai 

„trimis. Atunce Vezirul, la purces, ai dis lui 
Dimitraşco Vodă cu mare taină: «După ce 

vei merge în ţ&ră în Moldova, să chiverni- 
“sesci lucrul să'mi .prindi pre Brâncovanul 
„Vodă Munteanul, să mi” trimeţi aice viu, şi 
dela Împărăţie vei avea: mare dar şi cinste, 
şi în locul lui tu vei rămânea :acolo Domn 

neschimbat.» lară Dimitraşco Vodă, mulţămind: 
„ Vezirului, s'au apucat6) că va. face acea slujbă 

1) De sîrg = de grabi, — 2 Mezil= poștalion. —3) Sa/= numal. 
"4) Zuiurile «= steaguri făcute din: cozi de cal. — 5) Săngrac = 
steagul ce'l trimitea Sultanui noului Domn. — €) S'aii apucat = 

a făgăduit. i a
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şi la prinde; numai, ati dat şi el un .sfat 
Vezirului, socotind că'i va fi de folos, iară 
pre urmă. acel sfat 'au cădut cu impedecare, 
că aii dis către Vezirul ca să scrie la Brân- 
„covanul Vodă, să îndatorescă Pârta cu cinci 
„sute de pungi de bani, fiind la acea .vreme 

de trebuinţă pentru gătirea  oştii. Şi Brânco- 
„vanul Vodă s'a uita la acea carte ce'i va 
scrie .Vezirul, şi nu va avea grijă de mazi- 
lie!). Deci, Vezirului i-au plăcut acest sfat 
a lui Dimitraşco Vodă, şi ati scris la Brân- 
covanul Vodă ca să imprumuteze Pârta.. cu 
cinci sute de pungi de bani pentru cheltuiala 
oştii. Deci, Brâncovanul Vodă, ca. un om cu 
minte, ai priimit dicând că a da; numai, 
odată n'a putea să'i dea toţi banii, că'i ţera 
săracă, ce, pe lună a da câte o: sută de 
pungi, carii să îmbracă. în: cinci luni ; _soco- 

„tind că pînă în cinci luni or sosi şi Moscalii, 
Şi atunce, de or şi vra să'i facă ceva răi, 

„nui vor putea strica nimică ; „măcar că Brân. 

„covanul Vodă nu ştia nimică de acea vorâvă, 
„dară avea minte de se păzia. lară, să dicem, 
atunce s'au „păzit că Lai păzit Dumnedei ; 

“iară când s'a. mâniat Dumnedei pre densul, 

0 Aazilie = destiiuire. : 
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n'a: putut să se păzescă, precum înainte la 

rând se va scrie. .: Ş 
lară pre Dimitraşco Vodă! la pornit la 

Iaşi, şi i-ati dis Vezirul că, când va fi vreme 
să pringă pre Brâncovanul Vodă, a trimite 
“Vezirul omul sei. cu. ferman. Deci, Dimi- 
traşco Vodă, trimiţend pe Capegi- -başa înainte 
cu mazilia lui Nicolai Vodă; şi d'impreună 
cu omul sei, anume Dimitrul Saraciul; iară 
"Nicolai Vodă nimică nu 'ştia. de mazilie şi 
şedea la Divan de judeca ţera. Iară Capegi- 
başa,- descălecând la 'scară, s'aă suit în curţi; 
iară Dimitru Saraciul, sluga lui Dimitraşco 
Vodă, ai “năvălit de grabă subt scara des- 
pre Dâmna, unde era închis lordaki. Ruset 
Vornicul cel bătrîn,_şi ai lovit lacata cu 
baltagul de o aă- Stricato, şi au scos pre 
Vornicul lordaki afară, şi -îaii dat cărţi de 
Căimăcămie de la Dimitraşco Vodă. Iară 
boierinaşii di cerdac, vădend că au scos 
pre lordaki Vornicul, ai alergat tare de au 
dat ştire lui Nicolai Vodă la divan, şi îndată, 
sculându-se Nicolăir:Vodă de la Divan, în- 
spăimântat, să tîmpină cu . Capegi- başa în 
ușa Spătăriei, unde îi şi: dede ferman -de 
mazilie. 

Atunqe boierinaşii lui Nicolai Vodă din



curte, Grecii, incepură ase, ascunde. în casă 
despre “Dâmna, şi ţera încă începuse, "pre: 
cuin este obiceiul Moldovenilor celor necăjiţi 
de strâmbătăţi, să facă calabalicuri Domnilor 
mazili; dară nu putea să'i facă nimică, c 
nu aveaii voie, că scria Dimitraşco Vodă la 
Caimacami să nu se atingă nime de cinstea 
lui Nicolai Vodă sau de Gmenii lui, ce cu 
mare cinste, ca pre un Domn, cu de. tâte 
ce i-ar trebui la pornitul lui, să'l grijescă, 
nimică să nu'i lipsescă. Şi aşa, pre obiceiiă, 
trei dile grijindu'l cu de tâte cele ce i-ai 
trebuit, s'ati pornit Nicolai Vodă la Țarigrad, 
cu- tot agărlicul!) lui, neplinind un an deplin 
cu Domnia, precum s'au scris. lară în laşi 
au r&mas Caimacam lordaki Ruset Vornicul, 
pină au venit Dimitraşco Vodă. Atunce şi 
boierii cei pribegi, înţelegend toţi, ai venit 
în ţeră; numâi Dediul Spatarul şi Savil Zmu- 
cilă Banul aii r&mas în ţera Leşescă. După 
ce ati ajuns Nicolai Vodă în Galaţi, atunce 
ai 'sosit şi Dimitraşco Vodă din Țarigrad în 
Galaţi, şi aă mers Nicolai Vodă la gazda 
lui Dimitraşco Vodă de s'au împreunat a- 
mendoi, care nu puţin lucru ati fâcut Nico- 

1) Agărhicul = bagajul,
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lai Vodă atunce, de ati mers la gazda lui 
Dimitraşco Vodă, că alţi Domni numai stai 
să se împreune după ce se imazilesc, ce fug 
unul. de altul să'şi scâţă ochii ; dară Nicolai 
Vodă ai mers” de s'au impreunat şi s'au ru- 
gat lui Dimitraşco Vodă să nu se potrivescă 
boierilor de ţeră să'l pirescă la Pârtă, şi el 
încă s'aă făgăduit că nul va amesteca la 
Pârtă pre Dimitraşco Vodă cât va trăi cu 
domnia; ce,-de a umbla pentru Domnie, a 
umbla pentru domnia ţărei Muntenesci, iară 

_nu pentru a Moldovei. Şi aşa, unul cu altul 
s'aii încredințat; şi Nicolai Vodă ai purces 
la "Țarigrad; iară Dimitraşco Vodă aă venit 
în laşi. Yara precum şi-a ţinut aceşti Domni 
tocmela, se va scrie la rândul seu. 

Domnia lui Dimitraşco Cantemir Voevoda, în anul 7219). 

Dupre ce au sosit Dimitraşco Vodă în 
Iaşi, dupre obiceii, a treia-di ai boierit 
boieri. Pus'au pre Nicolai Costin vel Logofăt; 
pre Lupul Costaki Vornic mare de ţera de 
jos; pre loan Sturza, : Vornic de ţera de sus; 
pre Antioh Jora, Hatman; pre un Grec, 

1) 7219= 1710.



anume Spraioti Dracomana, vel Postelnic ; 
pre mine, I6n Neculce, vel Spătar; pre Geor- 
giţă, vel Paharnic; pre. Dabija, vel Ban; 
pre Ilie Catargiul, vel Visternic; pre Sandul 
Sturza, vel Stolnic; pre Constantin Costaki, 
vel Comis. Aceştia erati boierii lui Dimi- 
traşco Vodă d'ântâiu; iară mai de credință 
şi mai ales tâte trebile domniei 'erati după 
mine, I6n Neculce vel : Spătar. Şi atunce 
d'ânteii erai boierii câm îngrijiţi de numele 

„lui Dimitraşco Vodă, de pre când era mai 
tînăr, Beizade, la domnia frăţine-s&ă lui An- 
tioh Vodă, că era “atunce - nerăbdător şi 
mănios, zlobiv!) la beţie, şi'i eşise numele 
de om r&i. Iară acum viind cu domnia, ştiu 
să'şi perdă numele cel r&i, ai dâră mai la 
vîrstă venise, ati dâră. chivernisise vicţa lui 
unde nu era pace, că aşa se arăta de bun 
şi de blând, că tuturor le era uşile deschise, 
şi nemăreţ de vorovia cu toți copiii, Atunce 
au scos pre ţeră două civerțuri2),. banii stea- : 
gului; şi de cum era soma la Nicolai Vodă, 
au mai scădut 'pre ţeră la un civert, câte 
trii mii de galbini. Aşijderea şi mazililor le-ati 
scădut dăjdile pre jumătate, şi unora: şi mai 

  

1) Zlobiv = răi. — 2) Crocrturt = sferturi,
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bine, şi le-ai făcut şi testament cu jurămen- 
turi, să.nu dee desetină 1) boierii, după cum 
nu. ,dedese mai înainte; că : acest obiceiii să 
făcuse de ;la..Mihaiă Vodă, ;de .daui desetină 
boierii; iară -Dimitrașco Vodă i-ai iertat. | 

„Deci, boierii, v&dend, aşa milă, şi nemă- - 
rire, începuse :toţi a se. lipire?) şi a'l lău- 
dare). Era om învăţat, numai la. judecăţi 
nu, prea. putea „lua sama bine, pâte fi-unde . 
fusese trăit mult la Țarigrad în străinătate; 
lăcomie „nu. avea mare, lucrurile lui poftia 
să fie, lăudațe. . Atunce. avea domnia mare 
supărare şi cheltuiclă „cu. 6stea lui Voevoda 
IKiovski,. şi cu stea. cea Şvedescă; o ierna 
şi o grijia de..zaherea 4); lemn încă ducea -la 
Tighinea pentru .tocmitul5), cetăţei, şi. căra 

"ţera pâne de la. Brăila la Tighinea. Aşijderea 
şi. lemn: căra, din, ţeră „la Dunăre, de făcea 
pod merci $).]a:Cartal. Veşti din iţera Leşescă, 
şi -de da : Moșcali, în .tot .ceasul tot-deauna 
cerca de. trimetea la. P6rtă. Deci era Dom- 
nul. pre. în .val, şi în mare. supărare; căci el 
venise de. curând, şi lucrurile tâte. erai nea- 
şedate şi. lipsite, şi silia - ca să'şi. plinescă po- 

  

1) Desetină = dijmi.—2) A se lipire =a se lipi. — 3) 4 lău- 
dare = al lăuda, — î) Zaherea = lucruri de hrană. — 5) Zocmi. 
tul > trebuinţele, — 6) Pod mereii = pot stătător.
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runcile Porții tâte; Şi cra pre cu grei; că 
era, era stricată. mai. înainte” vreme. Iară 
atunce începutu-s'aii şi un omor!) mare în 
vite, „că, aşa muriai, cât nu mai biruiati 
menii, să le, despâie; aşijderea şi de pâne?) 
încă era, lipsă, „că nu rodise într'acel an. 
lară. boierii, carii avusese greuitațe la Nicolai 
„Vodă, sta: tot vîrtos către Dimitraşco Vodă 
ca să „pîrescă pe “Nicolai Vodă la Pârtă pen- 
tru răul ce. le făcuse. Dară Dimitraşco Vodă . 
nu primia nici de_cum, nici se potrivia, şi 
nu le da'voie, ce- ţinea legătura ce: făcuse 
cu. Nicolai Vodă când. s'aă, fost împreunat 
la „Galaţi. Iară "Nicolai Vodă, după ce ai 
ajuns la Pârtă la Țarigrad, âă călcat jură- 
mentul, şi cum ai mers lă Vezirul, au şi 

pirit pe. "Dimitraşco Vodă, gicând | că el când 
au mers în : ţera: Moldovei, au găsit mai 
bine. de, jumătate boierii haini la Moscali, şi 
prindenduri i-ai închis; iară Dimitraşco Vodă, 
"cum aă luat “domnia, ăi şi răpedit de olac3) 

înainte şi, i-au slobodit pre toţi; şi încă, pre 

carele era mai mare „hain, Pati pus. Caima- 

cam; ce Vezirul nimică 'nu i-ati ţinut în semă 
vorbele lui. 

  

1) Omor = mortalitate. — -2) Pâne = cereale. — 3) De olac =în 

mare grabă.



Atunce dacă!) ai înţeles Dimitraşco. Vodă 
de acea vorbă bună de prieteşug ce aii grăit 
Nicolai Vodă către Vezirul, ai şi chiemat 
pre boierii cel îndemnase să pirescă pre 
Nicolai Vodă, şi le-aii spus de Nicolai Vodă 
cum ţine prieteşugul; şi îndată i-au gătit pre 
o samă, şi iai trimis la Pârtă. Şi sosind 
boierii la Țarigrad, aă socotit vreme şi ai 
păscut prilejul, şi când ai eşit Impăratul 
la geamie, ei şi-au aprins rogojini în cap, 
şi aii dat arz la Împăratul, jăluind pre Ni- 
colai Vodă ce le-au făcut. lară Impăratul, 
vedend atâta jalobă, ai şi trimis să aducă 
pre Nicolai Vodă să'i taie capul; numai, no- 

„rocirea lui, s'ai timplat un prieten de i-ai 
dat ştire, şi s'au .ascuns de ai scăpat de 
peire, că pote Tar fi tăiat. Acum socotiți, 
fraţilor, de . vreme că cei mari nu'şi ţin ju- 
rământul ce încă'şi aducea peire, dară cei 
proşti cum l'or ţinea! Dimitraşco Vodă să 
gătia pre taină să prindă pre Brâncovanul. 
Vodă, precum îi poruncise Pârta, şi trimisese 
şi iscodia la Munteni, de văduse tâte lucru- 
rile Brâncovanului Vodă cum stai, şi şi-au 
făcut Dimitraşco Vodă vr'o cinci-şese steaguri 

1) Dacă = când,
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de Lefeci, şi două steaguri de Lipcani, şi : 
câţi-va feciori de boieri grijiţi bine îi ţinea 
în laşi, şi făcuse cuvint.că va să mârgă în 
sus cu podghâz la Moscali, ca să nu se 
pricepă Muntenii, şi aştepta din ceas în ceas 
să'i vie om de la Pârtă cu ferman de la 
Impărăţie, şi să se pornescă la Brâncovanul 
Vodă să'l prindă. Venitau şi de la Hanul 
ferman numai să încalece să mergă să prinqă 
pre Brâncovanul Vodă; ce pre fermanul Ha- 
nului nu cuteza Dimitraşco Vodă; ce ai 

mai scris la Pârtă că el este gata, şi Hanul - 
încă i-ati scris să purcedă, ce să- ştie şi de 
la Impărăţie, purcede-va la Brâricovanul Vodă 
să'] prindă, aă ba? Ce de la Pârtă i-ai 
venit r&spuns să mai aştepte, că, când a fi 

“vreme, i-a face el ştire, că aştepta Vezirul 
să plinescă cele cinci sute de: pungi de bani 
Brâncovanul Vodă ce le ceruse Vezirul îm- 
prumut, precum s'aă scris mai sus. 

Atunce dacă aii înghieţat apele, după Bo- 
boteză, ai şi purces Hanul în pradă pre apa 
Donului, în ţ&ra Moschicescă în sus pre la 

Harcou; .dară la galisnele Moschicesci n'aii 
putut să ajungă să le aprindă, precum sati 
fost apucat către Impăratul Turcesc, nici 
spre Kiov. de acolo n'aii putut merge, că



ai dat de. oşti Moschicesci, şi S'aii întors 
înapoi iară la Crîm, cu mult plean 5. 

Sultanul din Bugeag. şi cu Voevoda Kiovski 
de la Bender, cu 6stea lor aă trecut Nistrul, 
şi, ai purces pin Ucraina în suis, tot prădând 
şi stricând, pînă la Nemirova, şi pînă la 
Fastuv, aprâpe de Kiov; iară Moscalii ce 
erai de strajă pre marginea ţ&rei Leşesci, 
dacă au simţit, sai trăs cu toţii de sau 
strîns în Podolia spe Iazlovăţ, la Buceci, 
unde le eraii Generalii lor, şi aşteptau să le 
vie ukaz de la Petrisburg, de la Impăratul 
Moschicesc, să “vadă ce vor face.  Atunce 
Adam Sinavski Hatmân i-au mustrat pe Ge- 
neralii Moschicesci, ânume pre Volkovski, pre 
lanăşi şi pre Bejbah, şi le-au dis aşa: «Ce 
Gmeni, sunteţi voi de aşteptaţi ukaz, şi ne- 
prietenii 2) pradă şi strică ţara ?> Şi îndată i-ai 
pornit asupra Tătarilor, şi asupra lui Voe-! 
voda „Kiovski, şi le:aui dat şi Hatmanul un 
Reimentar cu vr'o treideci de steaguri leşesci 
cu slujitori ; Moscalii, încă erai ca vro 
dece mii. . Ea cum s'au poriiit asupra Sulta- 
nului şi asupra. lui Voevoda Kiovski, n'ai 
stătut, Sultanul cu „Voevoda să se. - bată cu 

o ; 

za ji fer Pai ei -. 

:) Pitan = pradă, — 2) “ru: dușmanit,:
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temeiul !) oştii Moschicesci şi. Leşesci, ce, s'aii 
întors înapoi la Bugeag, fără cât numai câte 
o strajă unde și unde de se lovia. Iară după 
ce sai întors Hanul şi cu. Calga Sultan din 
ciambururi, au scris la Poârtă de tâte ce ai 
lucrat ; aşijderea. au scris şi Paşa de “Tighinea. 
Dară Vezirul, vrând să adeverescă mai. bine, 
ai trimis pre taină pre un ciohodar de ai 
lui de olac la Dimitraşco Vodă, de la în- 
trebat anume cum aă umblat Hanul şi cu 
Sultanul în ciambururi. Dimitraşco. Vodă au 

scris de tâte cum le-ai. fost de, rând; iară 
după aceea scris'aă Vezirul cu scârbă la 

Paşa de 'Tighinea dicând: «că, Beiul de 

„Moldova este un ghiaur şi. ştie tâte ce să 

„fac la Mosc..şi.la.. Leşi, de le scrie tot „ade- 

vErat la Pârtă ; iară tu, vedi, dâmne, esci 

busurmân 2), şi nu ştii nimică ce să, lucreză.» 

La atâta credinţă şi: laudă „avea. Dimitraşco 

Vodă la Pârtă, cât apoi Paşa de ]a .:Tighinea 

tot la Dimitraşco . Vodă. trimitea de lua veşti 

de scria la Pârtă; iară. “Dimitraşco Vodă încă 

se purta bine, căi trimetea - veştile peste 

cinci- ese dile, după ce scria el: la „Porta, 

————— 
  

1) Zzmetul=— grosul. —2) Busurman = musulman.
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pentru 'ca să -sosescă: ânteii de la dânsul 
veştile, apoi de la Paşa. . .. 

Dimitraşco Vodă vădând că de la Pârtă 
îl zăbovesc cu r&spunsul pentru Brâncovanul 
Vodă, ai început a gândire că dâră au prins 
veste Brâncovanul Vodă, şi şi-ai tocmit lu- 
crul: şi: ştiindu'l pre Brâncovanul Vodă mare 
„neprieten, şi socotind că de i s'a timpla vr'o 
„mazilie n'a -fi bine de dinsul, şi v&dend că 
atunce trăgea tâtă Creştinătatea bucurie şi 
nădejdea Creștinilor, adecă: a Moscalilor, ati 

început şi el a se ajunge cu Creștinii şi ai 
însciinţa de la Pârtă. Şi aşa, cu meşteşug 
aii scris la Pârtă ca să'i dee voie să se facă 
a se ajunge cu Moscalii, şi ce ar vedea, şi 

"ce ar înțelege, de tâte să facă . ştire Porții. 
* Deci, Vezirul, gândind că va fi drept Porții, 
'datu-i-aui şi acea voie. Apoi, Dimitraşco Vodă, 
luând şi acea voie de la Pârtă, şi mai fără 
“sfială ai început a se ajunge cu Moscalii; 
"şi se timplase de avea la Pârtă şi. un Capi- 
kihaie, pre anume lano, fârte om de trebă, 
şi prea mare telmiz 1), şi, pâte fi, că'şi ştia şi 
mai denainte vorâva, că cu meșteșugul ace- 
lui Capi-kihaie, lua cărţile de la solul Mos 
  

') Zilmis = învăţat,



'chicesk ce era închis în Edecule, şi le trimi- 
tea la Dimitraşco Vodă, şi Dimitraşco Vodă 
le trimitea la Impăratul Moscului. Deci, cu 
acel fel de credinţă şi slujbă ai cădut Di- 
mitraşco Vodă în mare cinste şi dragoste la 
Petru Alexievici, Impăratul Moscului; că al- 

tul nime nu cuteza a face acele slujbe, că 
era solul în mare pază. Iară pre acea vreme 
Muntenii nu ştiai pentru slujbele ce făcea 
Dimitrașco Vodă Moscalilor, nici din boierii 
Moldoveni încă nu ştiaă, şi scrieai Muntenii 
de rău de Dimitraşco Vodă la Moscali ; iară 
Impăratul Moscului, vădend slujbele ce'i 
făcea, nici de cum nw'i credea. Aşijderea, pre 
acea vreme fiind Mitropolit ţerei părintele 
Gedeon, şi cu Antioh Jora Hatman, şi cu 
alți boieri mari, încă scrieai de r&u pentru 
Dimitraşco Vodă la Moscali să nw'l credă, 
că el este ca şi un Turc, şi ţine cu Turcii; 
dară ei aii zece mii de 6ste şi zaherea, şi 
să trimită Împăratul cinspredece mii de &ste 
să lovescă podul de pre Dunăre să-l strice, 
şi să bată tot Bugeagul. Iară Impăratul, v&- 
dend slujbele lui Dimitraşco Vodă, nici de 
unele nu'i asculta. - 

ImpEratul Moscului vădănd că Tătarii « au 
prădat în ţările lui, chiematu-şi-ai pre toţi
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sfetnicii sei de. ai.stătut'la sfat ce vor face; 
deci, unii sfătuiati să mergă, Impărătul” cu tâtă 
puterea” asupra Crimului,- „Și, să "lase 0 semă 
de 6ste la, Kiov;de : apărare, de ar merge 
cine-va asupra “Kiovului;, iară unii sfătuiaii să 
mergă, pe. Nipru: pînă la Wozia, şi să'şi ducă 
 zaharea pre apa Niprului, ŞI, de la Vozia să 
se ducă. în sus pină, la cetatea “Albă să cu- 
prindă Dunărea ; alţii “sfătuiati . să mergă pre 
Nistru în jos la Tighinca; Dară Impăratul n'ati 
primit sfatul. nimărui, si ai dis că la Crima 
lăsa. 6şte;. şi împrotiva Voziei a lăsa iară altă 
6ste: iară, la Tighinea nui; „bine aşa îndată să 
o .iee, câ:? "ȘI, a răni stea, şi. apoi cu temeiul 
Turcilor nu s'a putea, bate ; ce, pre Tighinea 
a lăsa-o în urmă, şi va. „merge drept la pod 

 improtiva Vezirului: să-l bată; că „apoi, lesne 
va fialua pre urmă şi. Tighinea, că zaherea 
„ne va scâte. Brâncovanul Vodă, că aşa se 
adeveresce, şi ne-a eşi înainte cu triideci de 

„mii de 6ste, şi este să mai iasă cu Brân- 
.covanul Vodă două- deci. de mii de 6ste Serbi; 
Şi Leşii, încă: vor să ne dee triideci de mii de 
„ 6ste;.şi din. Moldova: iară scrii boierii că sunt 
gata. dece mii de 6ste; şi are și el ca tril- 

- deci, patru: -deci de, mii, de „ste; şi ne va a- 
:junge atâța; „ste, Si Asa, ;cu,; ;acesțe “ pădejdi 

Sia a
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Şi. au pornit Impăratul greimea 3 oştii lui în 
jos'de la Riga. 

Dimitraşco Vodă, dacă ati simţit: pre An- 
tioh Jora Hatmanul căl pîresce la Mose, Lai 
mazilit şi m'a pus pre mine, pre I6n Neculce 
Spatarul, Hatniân, în locul lui Antioh Jora. 
Dimitraşco Vodă 'chemându' şi boierii, aă în- 
trebat sfat, dicând că Moscalii se pog6ră asu- 
pra Erei, ce or face? ca să vâdă cine” 'ce 
or dice; deră el să le spuie “adevărul, că este 
ajun$?) cu “Moscalii, nu spunea. “Deci, boierii 
nul credeai pre Dimitraşco Vodă, gândiaiă că 
ţine cu “Turcii; decii unii: din boieri. giceată 
aşa: să se "dee Vodă în jos, spre! “Valcii, şi 
pre Dâmna să o trimiţă pre Oituz ; iară alţii 
diceau să o trimiţă spre "Bivlad, alţii, spre 
Focşani, pînă se vor bate “Turcii cu “Moskalii, 
şi care parte a birui cu' aceea 'să ție. Şi ati 
rămas să trimiţă pre Dâmna” cu jupânesele 
la Oituz, icră Vodă cu "boierii să “purcedă î în 
Jos spre Fălcii. Şi cum s'ai pomenit acest 
lucru, ai şi început unii 'din boieri aşi r&s- 
chira casele. lor, cine cum puteai, şi ales 
unii a se. ajunge « cu Mosealii, precum sati 
pomenit. 

1) Greimea= grosul. —2) Că este ajuns = că este înţes, 

40392. Aul. rom. Jân Weculcea. "6 :
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Dimitraşco Vodă au trimis sol pre Luca 
Visternicul la Moscali, dicând că'l trimite is- 
câdă, şi au scris şi la Turci, făcându-le scire; 
Luca '"Visternicul ai: găsit pre Impă&ratul Mos: 
kului aprâpe în “Şera “Leşescă, la Iaroslav, la 
o nuntă leşesce a unui Damn mare; şi aşa 
ai aşedat cu Imp&ratul de ai făcut legă- 
tură ; - 

Țera Moldovei cu Nistrul să "i pe hotarul, 
i Bugegul, şi cu tâte cetăţile, tot a Mol- 

dovei. să fie; numai, de odată prin cetăţisă 
aşede | Moskalii oşteni, pînă s'a întemeia ţera; 
nici un ban să se dee. Pre Domn să nu'l mazi- 
lâscă Impă&ratul pînă la mârte; şi pre urmă 
din fii lui să fie, pre carele 'şi ar alege țera.— 
Nemul lui să nu iasă din domnie ; numai, 
când. sar hrăni, sai când 'şi ar lepăda legea, 
atunci acela să lipsescă - şi să . puie' din fraţii 
lui. — Pre boieri să nui mazilescă Domnul 
din boierie pină la mârte, sai cu mare vină 
s&'i scâtă. — Vama Ocnei ŞI” altor tîrguri să 

fie venitul Domnilor; iară altă dare să nu 
fie. — Mazilii şi mănăstirile să'şi stăpânescă 
ocnile, moşiile, şi vecinii 1) săi; și săsi jee 

   

Ve zeinit = robil.
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şi desetină de stupi, şi de. mascuri,'.şi goş- 
tină de oi de pre moşiile scle.-Dece mii de 
Gste să fie tot gata în 'ţeră, şi Imperăţia să 
le dee. lefe din visteriea Împ&rătâscă, din Sto- 
liţă. — Din Moscali să nu se amestece la. 
boieriile Moldovei, nici să -se  însâre în ţeră, 
nici moşii. să nu cumpere. — Domnul pre bo- 
ieri s& nu fie volnic a'i perde, ori-ce greşelă 
ar face, fără sfatul tuturor, şi. fără de iscăli. 
tura Mitropolitului. — Către aceste, i-a dat 
şi tită 1) de domnie să se scrie mai de cinste 
şi mai sus după cum se scrii Domnii acum; 
iară aşa era: «Seninatul domn al ţ&rei Mol- 
dovei, Samoderez2) şi Wolagatori)ţărei Mos: 
kicesci» ; cră nu rob supus, care acest nume 
este puţin 6re ce mai de jos de cât a unui 
Craii, care se chiamă latinesce, SerenissTmus, 
ră slovenesce Predsf//uişe, iară leşesce Lş- 
nzosfințunii. Aşa i-au dat tit) Impăratul, în- 
tr'acest chip ca să se scrie Domnii moldovei. — 
Aşijderea nici de cum pace -Moskul cu Tur. 
cul să.nu facă; icră de: s'ar timpla să facă 
pace, să rămâie. Moldova iară sub stăpânirea 
Turcescă, atunce 'să aibă Impăratul Moski- 

1) Zita = titulatura, — 2) Samoderjit == singur stăpânitor, — 
3) Volagator = prieten. — 4) Ziţ= Titlu, n a
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cesc a da lui Dimitraşco Vodă, doux părechi 
de curţi în Stoliţă, şi moşii pentru moşiile 

"din Moldova, şi cheltuclă pre di în tâtă vi- 
aţa lui, şi Gmenii lui să nu'i lipsescă; şi de 
nu i-ar plăc€ acolo, şi s'ar trage într'altă ţeră 
creştinescă, volnic să fie a merge ; şi altele 
multe ca aceste. Şi. pre aceste puncturi ai 
jurat tare Impărăţia Moskului şi au şi iscălit 
mai joş, şi i le aă trimis pre Luca Vister- 
nicul; şi aă scris 'lui Dimitrașco Vodă să se 
găteze, şi să iasă întru înt&mpinarea oştii Mos- 
kicesci la Nistru; iară de na eşi la Nistru 
înaintea oştii, şi va aştepta pînă s'a bate cu 
Turcii şi i-a birui, atunce! ori să se închine, 
ori să nu se mai închine, că atunc€ mulţi 
Domni se vor afla. Că scrisese Dimitraşco 
Voda pre:Luca Visternicul de-i făcuse scire 
Imp&ratului Moskicesc că .6ste Turcescă este 
multă, patru sute de mii, şi pusce 1) mari 
patru 'sute, tot tunuri mari, şi Tătărimea este 
multă ; şi în țera. Moldovei nici trii mii de 
Gmeni de 6ste grijiţi bine nu sunt, şi păne 
în eră nui; nici atunci la o vreme ca aceea 
nu pot Gmenii să care,: Tătari că'i robesc, şi 
Omenii fug la păduri, şi el nu pote să se în- 

1) Pusce = tunuri,
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chine aşa îndată, că sunt Tătarii aprâpe, şi 
i-ar robi ţera. Deră Imp&ratul Moskului au 
r&spuns Lucăi precum cu Tătarii s'aă ajuns, 
şi nu "| or robi, nici or pute, şi ste are 
multă, nu se miră de Turci; şi pre zahara 
de vite şi de păne a da bani, n'a lua în dar; 

că şi la Brâncovanul Vodă ai trimis bani, 
şi are riădejde că'i va scâte zahara de ajuns. 
Şi aşa, cu acâstă tocmală Sai întors Luca 
Visternicul la Dimitraşco Vodă, aducând lui 
Vodă de la Impăratul daruri, un, 'left!) cu 
diamanturi, cavalerie, pecete Impărătescă şi 
câţi-va soboli. | | 

Dimitraşco Vodă atunce sta în cumpene 
de socotia, cum ar face să fie mai bine; că 
să se dee în jos, se temea s€ nul pirâscă 
cine-va să'l apuce Turcii să'l mazilescă; să 
se ducă înaintea Moskalilor la Nistru, că acum 
sosise Şeremet la Nistru, iară şe temea, că 
sai a putea să scape pînă la'Nistru, de ţeră, 
sau ba. Aşijdere şi pentru eră se temea să 
nu o prăde Tătarii; ce, sta şi se mira cum 
va face. Ce ai socotit şi ati scos tuiurile şi 
corturile afară din Iaşi, spre Balica ca să mai 
chivernisescă “lucrul. ceva inainte, şă vadă 6- 

1) Zeft= ihonedă, decorăţiurie,
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„_menii că purcede: în jios la 6ste înaintea Ve- 
zirului; căci, Şeremet Feldmarşal ajunsese cu 
o sâmă de 6ste Moskicescă la Nistru; şi so- 
cotia Dimitraşco că va merge Şeremet de- 
grabă în jios.. de va ajunge în Bugâg şi va 
începe a se “lovi eu “Tătarii, şi el se va ză- 

bovi a se: găti la laşi să rămâe în urmă ca 
să-vadă cum a merge tabăra lui Şeremet. 
Avea grijă de Turcii” Balgii ce erat în laşi 
trăitori, vedend că Moscalii ati intrat în ţeră, 
şi Dimitraşco Vodă nu mai purcede în jios, 
să nu pricepă .că este hain. Şi ati socotit Di- 
mitraşco Vodă, şi ai scris o carte la Paşa 
de Tighin€, precum, 'Moscalii ai trecut Nis- 
trul în ţâră pre la Soroca, şi Turcii Balgii 
tot şed la Iaşi, şi le spunea să se rădice din 
laşi să se ducă în jios, şi ei nu''vor să se 
ducă şi pâte, pentru dinşii înțelegând Mos- 
kalii că sunt în Iaşi, să nu'slobâdă poghez 
s€'i strice şi pre dânşii şi tîrgul, ce, să tri- 
mită Măria sa Paşa un Agă a lui să'i ridice 
din laşi, ca șă nu facă vr'o',belea ţărei şi 
tirgului. Deci, Paşa. au făcut r&spuns lui Di- 
„mitraşco Vodă, că încă tot nu este vreme să 
-trimită să'i rădice, iară când a sci el vremea 
aceea, a trimite de'i va ridica; şi lui încă îi 
va scrie atunce de a merge cu 6stea lui la
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Tighin€... Acest răspuns au venit lui Dimi- 
traşco Vodă într'o di, pre amedă di; “iară 
dupre aceea, dacă ai trecut, vro trei- -patru 

câsuri, tot întraceeaşi di, aă şi sosit o carte 
de la Mogălde Sardarul,: precum, aă vEgut 
un Turg mare cu vr'o trei-deci de Gmeni vi- 
ind de olac la Iași; şi că alţi Turci €ră, ca 
vr'o „trei sute de Gmeni au perces din Ti- 
ghin€. în sus, nu sciti la laşi merg, ati aiure. 
Şi cetind cartea de la Sardarul, nat trecut 
un câs, şi ai şi, nemerit un slujitor de la Ca- 
pitanul ce era pus de strajă la Prut, dând 
veste lui Dimitraşco Vodă, precum, un Ture 
mare, cu vr'o trei-deci de 6meni, vine de la 
Tighină de olac, şi "l-ai lăsat! trecând Pru- 
tul. Iară pre urmă ai sosit însuşi singur ca- 
pitanul “Timoftei, ce era de strajă, dicând că 
aii venit cu acel Turc dimpreună pînă la Aron 
Vodă, şi acolo în câmp ai descălecat s€ mâie, 
şi i-au audit acel Căpitan vorovind. Turcii, 
ei în' de ei 1), dicând să ne mânecăm mâne 
de dimincţă să-i prindem pe toţi. Şi n'aăi înţe: 
les bine pre cine s&'i prindă, pentru că Turcii 
voroviai pentru caii lor să-i prindă a doua 
di de dimincţă. Şi viind înainte Căpitanul, 

1) E în de eX== între dinșil,



ai Spus lui Dimitrăşo Vodă: şi. âudind Vodă, 

ai socotit că a fi vind! cu mazilia. Atuince 

Dimitraşco Vodă, audind şi veqând acele, ș şi 

vEdend că-l chidria Paşa la Tighin€ s'ati te- 
mut că'i. vine mazilia, prepuindu' şi că "l-ar fi 

pirât lordaki Ruset Vorhicul la Paşa Tighinei, 
că este hâiri, pentru că lordaki Vornicul îl 
scia pe Dimitraşco Vodă că s'a ajuns cu 
Moscalii;, şi qicea, Vodă: nu este alt ucr 
de fără. de cât numai lordaki Vornicil. m'ai 
pîrit la Paşa. de, Tighine. Şi îndată aă tri- 
mis Vodă de. aă făcut, spaimă în tirg să se 
pădescă, că vine un podghez Mâskicesc să 
lov&scă târgul ; deci, s'au făcut mare spaimă 
n6ptea în “Turcii Balgii. şi în tot tergul, şi 
fugea toți carii cum puteai « de sai umplut 

t6tĂ. țera de spaimă, şi-'şi au pornit Vodă şi 
pre Dâmnă la Cetăţuie, lară Vodă ai încă, 
lecat de ati purces înaintea acelui Agă cv 
trei-deci de Turci, şi de a vedea 'că vor săl 
mazilescă,. săi taie pre, toți. Deci,. mergând, 
şi aflându'i dormind! pre câmp, dincolo de 
Aron Vodă, „a năvălit de i-ati prins pre toţi, 
ai început i legare 1 %), Atunce aă. „găsit la 

DA îi legare=a "1 lega.
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Aga cărțile Pășii & CE Scria Să ridice | pre Bâlgii 
să-i ducă la Tighint; €ră nu de mazilie. 
Deci citind Dimitraşco Vodă cărţile fiind 
lună, s'au căit ce ai făcut; şi porintind 

, săi Slobâdă pre Turci, ŞI să "le dee înapoi 
ce le-ar fi, luat, ati.şi începiit a'i mustra, cu 
ce trebă de mână ei pre câmp n6ptea li o 
vreme că acesta, fiind lucru de nepace, şi 
nu it făcut lui scire; şi €l s'au gândit că 
este podghez Moskicesc; şi i-ati trimis la Iaşi 
cu un om a lui deleau dat: gazdă. Iară Di- 
mitraşco Vodă sai zăbovit tâtă n6ptea, fă- 
cendu- -se a căuta podghez, şi a doua-di iară, 

Turci, s'a tîmplat de ati perit un Turc de 
Moldoveni; deci, Vodă ai stătut cu acel Agă 
de ai împăcât lucrul pentru acel Ture, şi 
pentru âltele ce diceaiă Turcii că le mai lip- 
sesc atunce nâpteă când i-ai prins, şi i-ai 
dat acelui Agă Dimitraşco Vodă 6 mie de 
lei, dicend şi Turcul Aga căa hii vină este, 
căci ati mas pre câmp. Și făcându'i Vodă ră&s- 
puns la Paşa sai dus la Tighin€. Scris'ati 
Dimitraşco Vodă şi la pârtă pentru acesta, 
cum Sa timplât primejdie de âă perit un 
Ture mâind la câmp, şi el sai gândit că 
dâră este podghez Moskicesc:; şi: i-au venit
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răspuns de la Pârtă- să fie fără de. grijă, că - 
nare nici o vină, măcar şi pre toţi de 'i-ar 
fi tăiat, că ai: fost vina lor, pentru ce ai 
vrut să mâie nâptea pre câmp la, vreme de 
nepace.. lară despre aceea Dimitraşco Vodă 
sa mutat în Cetăţuie de şedea; iară sluji- * 
torii ce avea şedea la la corturi. TŢera se 
bejenise 1) dintr'acea spaimă ce se făcuse; 
boierimea, mai toţi fugise de pre lângă. dîn- 
sul del lasase singur, “socotind. unii. că seva 
mazili. din pricina “Turcilor, alţii. socotiai că 
veni Moskalii, şi or lua ţera,. şi-na mai fi 
Dimitraşco Vodă Domn stăpân. Bucatele se 
scumpise în Iaşi, că-nu aducea nime nici de 
o parte, fiind bejenii; zlotaşii fugeau cu banii, 
şi la Visterie nu aduceaii, în nădejdea Mos- 
calilor. Slujitorii numai ce remăsese vr'o cinci- 
şese steguri de Lefeci şi Siimeni din curte, 
iară alţi slujitori de ţeră cine cum putuse se 
dusese, şi nu veniai nici la o slujbă; şi fe- 
luri de feluri de spaime umblau.  Socotitaă 
atunce Dimitraşco Vodă săşi pornâscă Dâmna 
de! la -Cetăţuie pre Oituz, cu lordaki Ruset 
Vornicul, împreună cu jupănesele, iară Vodă 
cu boierii, si cu acei puţini, slujitori, să pur- 

Ra 

13) ZBroct== A: vetera, Sai a Ri
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câdă în jos spre Huşi să zăbovescă acolo pînă 
or ajunge Moscalii la  Bugeg de s'or bate cu 
Turcii, şi să vadă cum se :va alege. Şi ai 
ales o sută de Siimeni cu doui.  Bulucbaşi mai 
de credință de i-au jurat şi le-a dat lefe şi 
i-au suit în Cetăţuie să pureedă cu Dâmna 
să fie de paza ei; iară .celor-alți: Siimeni ce 
rămăsese la corturi nu le-ai dat lefe bani 
gata, neavend de unde, ce i-ai orănduit la 
zlotaşi, la ţeră,'să mergă să'şi stringă lefele, 
şi de la corturi să mergă la curtea domnescă, 

să fie de treba curţii. Şi a doa-di vrea să şi 
pornescă D6mna, şi apoi să purcedă şi el în 
jos spre Huşi; ră Siimenii acei de la cor- 
turi, vedend că 'nu le ati dat şi lor lefe bani 
gata, n'a vrut să mergă la curte, ce, ai 

luat stegurile, şi ai purces din şes la cetă- 
ţuie, cu zorba,l) ca să'şi ceră lefele. ară 
Dimitraşco Vodă, vădându'i că vin, ai pus 
de aă închis porţile Cetăţuiei şi ati vrut să 
le stee împrotivă cu Siimenii cei. ce'i jurase, 

i mai avea şi vr'o şese- -deci de 6meni aduşi 
cu dânsul din Țarigrad, şi: au r&pedit și la 

" Lefecii să încalece să vie. Atunci Siimenii 

cei cu zorbaoa ai venit pină la pârta Cetă- 
o. 

1) Cu zorba = ceta resculaţilor, :



— 92 — 

țuiei; şi vederii că â închis „porţile, şi iu 
i lasă să intre în măriăstire în Cetăţuie, şi 
je stau cei din lăuntru în potrivă, şi Lefecii 
Vor Să vie, n'ai vrut să se apuce de găl- 
cevă, şi ai început â grăi cu binişor, şi a 
se ruga să le dee şi lor lefe. Atunci Duiiii- 
traşco_ Vodă, să spă&riese, și au prins pe Bu- 
lucbaşii lor în lăviitrii, şi i-ai ucis cu bi 
dugânul, şi încă pre unul "la lovit cu săbii, 
deră mat murit. Şi aşa Sai potolit aceâ 
gălcevă, şi s'a dus la strajă acei Siimeni 
în curte, unde erai orînduiţi. 

Seremet, din Soroca, de lă Nistru, nu se 
mai pogoria în jos să mergă la pod la Du- 
nărea, uiide îl orînduise Inapăratul, că se te- 
mea că aveâ ste puţină; ce, pte cătinel se 
trăgea pre. Nistru în jos. Dimitraşco Vodă 
vedend âceste lucruri că ai rămas mai sin- 
gur, şi 'şi caută cineşi cheverniscla lui, şi 
bani! de cheltuială n'avea mai mult de dece 
pungi de - bani, de toţi banii lui, că nu avu- 
scse vreme să strîngă, nici era laconi, pre- 
cum mai sus Sai seris, schimbat'au socotela 
într'alt chip, să nu mai “meirgă în jos la 
Turci, teriendu-se să nul. inazilescă,. şi apoi 
a fi greă de dinsul, dicend că toţi fug şi 'şi 
caută chiverniscla sa: şi a. caselor sele.; ce,
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el încă îşi va căuta chivernisela lui ; şi y&- 
dând și pre Seimeni cum Ss'ai burzuluit D, 
nu S'aă mai încredut să se despartă! de D6m; 
na'şi, şi să o dee în laturi, ce pre taină ai 
trimis pre Pricopi Căpitanul, şi pre Dimitrie 
Aga, slugile lui credute, la Şeremet Feld- 
marşal, la Movilă, scriind ca 'să'i trimită în 
grabă vr'o patru mii de Moskali aice în laşi 
săi fie aret?) să nu'l apuce Turcii să'] ma- 
zilescă. Seremet Feldmarşal, dacă ai simţit, 
fGrte tare s'aii bucurat, şi îndată ati ales pre 
Cropot Brigadirul cu trei mii de Moskali, şi 
pre Chigeciui cu un pole de Moldoveni, ca 
vro cinci sute de Moldoveni,. şi iati pornit 
înainte la Iaşi. Deci, ajungând Cropot; Bri- 
gadirul la Prut, au răpedit înainte, dând scire 
lui Dimitraşco Vodă ca să trimită -să grijescă 
poduri la Zagarance să trecă. Atunce ati so- 
sit ferman de la Vezirul la Dimitraşco Vodă 
să încalece să mârgă să prindă pe Brânco- 
vanul Vodă; şi ai scris Vezirul cărţi şi la 
Sultanul de Bugeag să dee lui Dimitraşco 
Vodă ori câţi Tătari i-ar trebui; Atunce am 
Sciut şi eu, că ai fost scris Dimitraşco Vodă 
să vie Moskalii, că ei tot gândeam că vom 

1) Burzuluit = resculat, —2) Aret= pază, ...



purcede în jos spre Huși, precum sfătuisem ; 
&ră dacă am. înţeles că au sosit Moskalii la 
Prut, mult m'am mirat, şi am dis lui Vodă 
să scrie să se întârcă Moskalii înapoi, şi să 
mergem precum: scrie Vezirul să prindem pe 
Brâncovanul Vodă, şi.să se lase de Moskali 
că pote să'i bată Turcii, şi Tătarii ori robi 
ţera. Puiu pre. Dumnedeă martur că aşa i-am 
dis, Şi tare am stătut că dâră "-oiti întârce, 

şi n'am putut; şi încă cu mănie "mi-ai res- 
puns dicend: «Că voi toți vă chivernisiţi cu 
toţii ca să remâneţi la -Creştini, şi numai eii 
singur să remâiu pentru voi la Păgâni, că 
vam vădut ci credinţa vostră, că aţi fugit 
toţi; şi eu am remas singur. Pentru ţeră 
n'or prăda-o “Tătarii, că: Moskalii acum so- 
sesc, şi eă 'sciti prea bine că n'or bate Tur- 
cii pre Moskali». "Deci, vădând şi ei că'mi 
aă r&spuns aşa cu scârbă, m'am temut a “i 
mai r&spunde, să .nu.cumva cad în vre-o 
primejdie a vieţei. Măcar că mulţi dic că ei 
“lam îndemnat să se închine la Moskali, 
deră grăesc cu năpaste, şi ca nisce Gmeni 
ce nu pricep: şi nu sciă, că atunce erati toţi 

Creştinii: bucuroşi Moskalilor, nu numai ei; 
că scrieaii alţii mai înainte vreme de chie- 
mau pre Moskali, mai înainte de cât Dimi-
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traşco Vodă: Muntenii, Serbii, Moldovenii 
cu câţi ani mai înainte; numai pismaşii za- 
visnici scorneai asupra mea ocară; şi Gme- 
nii cei proşti şi neprieteni, şi nepricepuţi cre- 
deaii că este aşa. Deră eu taina stăpânului 
căruia iam mâncat pita, nam pututo des- 
coperi, uitându-mă la sfânta Scriptură, ce ati 
dis îngerul către Tovia, dicând: «Taina Im- 
păratului să o acoperi; €ră faptele lui Dum- 
nedei la arătare să le mărturisesci.> Ce şi 
ei nam vrut să mă fac al doile udă, sai 
să'l viclenesc să fug de la - dânsul ; “că, de 
aş fi făcut aşa, ce laudă aşi fi dobândit? ce 
numai osîndă de la Duimnedei şi ocară de 
la 6meni. Iară eă aceste răbdându-le'cu drep- 
tate, din t6te nevoile am scăpat, care le am 
tras pre strămbătate în noă ani.. Ce, într'a- 
ceste ce mi s'aii întimplat, nam lăsat tot în 
nădejdea lui Dumnedeă, pînă m'âii scos, pre- 
cum mărturisesce David Prorocul, psalm 39: 
«R&bdând, am aşteptat pre Domnul, şi 'mi 
aii luat aminte, şi au ascultat ruga mea, şi 

m'aă scos din gr6pa patimilor, şi din tina 
cea adiîncă, şi au pus pe petră pici6rele mele, 
i proci!).> Chiematu'şi-ai atunce, Dumitrașco 

1 7 prod = etezetera,
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Vodă pre boierii șei câţi mai remăsese lângă 
densul numai aşa sprinteni, anume pre Cons: 
tantin vel Logofet, pre lordaki Ruset Vor- 
nicul, pre I6n Sturza Vornicul, şi pre Ilie 
Catargiul Visternicul, şi le-ai spus precum 
au chiemat pre Moskali, şi aă venit de trec 
Prutul la Zagarance. “Atunce boierii, audind, 
ati r&spuns către Vodă şi ai dis: «Bine ai 
făcut, Măria ta, de te-ai închinat, că noi ne 
temeam că te'i duce la Turci ; şi aşa avem 
gând că, de te; ;om vedea + că: mergi la Turci, 

să te părăsim şi să ne "ducem să ne închii- 
năm la Moskali. » Şi le părea bine; numai 
Iordaki Ruset Vornicul ai dis atunce: «Te. ai 
cam grăbit, Măria ta, cu chiematul Moska- 
lilor ; să fi mai îngăduit, Măria ta, -pînă li 
s'ar fi vădut puterea cum le-a merge.» Răs- 
puns'ai Dimitraşco Vodă dicând: «Nu. mai 
era vreme a m& mai chivernisi, temându-mE 
ca să nu mă apuca Turcii ; iată că şi din 
dumniavâstră m'aţi părăsit o samă, şi nu 
sunteţi într” un cuvânt şi într'o - credinţă cu 
mine». 

* Atunce, gătindu-se Dimitraşco Vodă, au şi 
încălecat îndată si at purces înaintea Mos- 
kalilor la Prut, şi s'au impreunat cu Cropot 
Brigadir, şi at venit cu densul în jos pre
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Jijia, pînă jl-au trecut Jijia şi Bahluiul, şi "l-au 
lăsat pre „Bahluiu.. “din jos, de aşi, "la podul . 
lui Bătcă, „şi, acolo. Şi-i ai pus. 'obuzul. 5, dân- 
du'i conac .de tâte .ce i-ai trebuit lui. şi oştii 
lui. Şi. luându! "şi Dimitraşco "Vodă, doi căpi- 
dani cu două steguri,de Draguni, sati întors 
de sară la Cetăţuie unde îi era Dâmna. "ară 
„pre mine, „I6n, „Neculce Hatmanul, pină ati 

de. paza , Dâmnei la Ceţăţule, « că. se. temea 
să .nu; lovescă „niscaiva Turci pre, Dâmna în 
urma ui. Iară a “dpa-di vepit'ai şi Cropot 
;Brigadir, „numai cu,un, steag de. Draguni . la 
Iaşi, şi “l-ati cinstit Dimitraşco Vodă," şi "l-ati 
dăruit, Şi au . umblat. prin curţiie | domnesti, 
şi prin.tâte, „mănăstirile, de le-ati vădut; şi 
De 

„de șeră . iară... s'au. întors a „obuzul sei, la 
podul: lui Bătcă. 

Atunce Moldovenii, cum, ai  vedut Mosca- 
lii, . precum ;sunt, înveţaţi. la: Jacuri,-,€ când, ved 
câțe un lucru; burzuluit, „aă, Şi purces, unii cu 
;poruncă, alţii fără de poruncă, a,tăia pe; Turci 
şi :ai robi, unii în Iaşi, alţii, printr “alte târguri, | 
unde, şii,, afla. prin. t6tă. 4&ra, Şi; jăcuiaă de 
-bani,.; „de, odâre, de cai, „de. „port, jle „oi 
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de oi, de miere, de câră, şi de tâte ce gă- 

siai la dânşii; iară băcăliile staii vărsate 

pre uliţe de erai sătui şi copiii; strafide, 

smochine, alune, eraii destule pre la tote ba- 

bele. lară pre carii Turci nu'i tăia, îi du- 

ceai cu pelea de'i dai robi domniei; iară 

pre unii se tîmpla dei ascundeai prietenii, 

carii aă apucat de ai scăpat pînă la prie- 

teni; care mai pre urmă de mare folos ai 

fost Turcii acelor prieteni ce'i ascunsese. 
Nezăbovind . vreme, ai venit şi Şeremet 

Feldmarşal la Ţuţora cu obuzul lui, ca cin- 

spre-dece mii de 6ste, că n'aii cutezat să 

mergă drept la pod la Dunăre, cum îl înve- 

ţase Împăratul, căci avea 6ste puţină. Vezi- 

rul Turcesc încă sosise la Dunăre, şi se te- 

mea a trece în câstă parte, audind că vin 

mulţime de Moscali, ce sta şi el de ceea 

parte. lară după ce 'aii înţeles Vezirul că 
S'aă hainit Dimitraşcu Vodă, îndată 'au prins 

pe Kapi-kihaia lui Dimitraşcu Vodă, pre Iano, 

“şi "i-au tăiat. capul; 'aşijdere şi Împăratul 

Turcesc, 'înţelegend' la Țarigrad, ai şi prins 
pre Antioh Vodă, şi:'l-a închis; şi era săl 
“taie; numai, 'norocirea lui aă fost că at măr- 
turisit Caimacamul câtre Impăratul cum An- 
tioh Vodă, cu o lună de dile mai înainte,



i-ai spus lui cum că frate-seă este hain, nu 
umblă bine, şi el n'a 'credut, gândind că'l 
pîrăsce, pre pizmă; şi aşa, spuind Impăratului 
Caimacamul, "l-ai iertat pre Antioh. Vodă, 
şi "l-au slobodit din Edecule. | 

lară Şeremet, când ai fost venit de la 
Nistru la “Țuţora, ai venit pre la Orhei, şi 
s'aii ridicat toţi Orheenii, Sorocenii şi Lă- 
pușnenii, de au venit cu' dânsul “pînă at tre- 
cut Prutul, şi ț&rănimea cu bejeniile s'aii dus 
toţi în Cărligătură ; iară slujitorimea aă ră- 
mas toţi la Dimitraşco Vodă în 6ste. Apoi, 
Dimitraşco Vodă 'şi-aii mutat Dâmna de la 
Cetăţuie în curţi în lași, şi ai lăsat un pole 
de Moscali de paza ei; iară el cu slujitorii 
câţi avea s'ai dus .la Țuţora, şi 'şi-ai aşe- 
dat Gstea lui. dincâce de Prut, și dimpreună 
cu 'Moscalii lui Cropot Brigadir; şi s'au scu- 
lat cu boierii lui, cari sai dis mai sus, şi 
ai trecut Prutul la Țuţora de s'aii împreunat 
cu Şeremet, unde era cu obuzul lui. Şi "i-ati 
făcut Şeremet cinste mare lui - Dimitraşco 
Vodă; şi au dăruit Dimitraşco Vodă lui Şe- 
remet un cal turcesc forte frumos; aşijdere 
şi Şeremet, lui Dimitraşco Vodă “i-ai dăruit 
două perechi de soboli, şi boierilor le-ati dă- 

NI 4
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'ruit :câte :o :bucată ; de 'lavdan 1) de -cel::mai 
bun, :câte -de .două haine. 
„Dimitraşco' “Vodă ai sfătuit: cu Şeremet să 

scrie o :carte în limba 'turcescă.! la Sultanul 
ca să se închine.-şivel:cu'tot: »Bugecul 
neînchinându-se, pe urmă -apoi 'n'a fi bine ca 
denşii ; şi au-pus Şeremet un -copil:al lui să 
scrie, ce 'ştia :bine 'turcesce. ilară :Dimitraşco 
Vodă -auă dis că :n'a - putea copilul „scrie .cu 
dăscălia, “fiind tînăr; însă.:ai dis să 'scrie ân- 
teii :pre -o'ţidulă de: hârtie: mică vr'o.două:trei 
rânduri, -să vadă cum scrie. Iară. acel, copil, 
fiind” telpiz 2) bun, :aiă: scris: pre; o'ţidulă : aşa, 
ă: «Nuveste :mai:mare blăstem:în lume, de 

cât: omul :acela.-ce: are' o fărâmă de .pâne în 
mână, -şi o lepădă. pre acea, şi cercă::să 
afle: alta 'mai .mare.» - Şi :aă: dat-o :la Dimi- 
traşco Vodă ; -iiară iDimitraşco “Vodă -cetind, 
a dis “copilului: <Hia gidi cahpolu;»: şi-n'ai 
mai spus lui 'Şeremet :ce-.a scris copilul, fi- 
indu'i - “ruşine ; :numai ce:aă: dis. că:a.- „putea 
'scrie, :şi laă: pusi de aă scris: carte, şi ai 
trimis-o la Sultanul..ilară 'Sultanul -.n'aă dat 
niciun r&spuns: pe acea;:carte ; şi : stai „întors 
Dimitraşco Vodă lasconacul lui, preste: Prut. 

4 

1) Zaudan = stofă, 2) Zelpiz—ştiutor de carte,
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Venise cu: Şeremet Feldmarşal: dimpreună. şi! 
un ministru'al. Împăratului, anume Sinior. Sava 
Rogojinski,. neguţitor de felul lui. de la..Ra- 
guza, despre partea turcescă; şi; căduse .bo-. 
ier mare de cinste şi de sfat..la Împărăţia, 
Moskului; că. ştia: multe limbi,  şi'i -dedese. 
Impărăţia mulți bani să'i fie de. purtat. grijă. 
la cheltudla oştii. Atunce. ati dat:acel: minis-- 
tru lui Dimitraşco. Vodă o sută de pungi de 
bani,. să facă 6ste de Moldoveni pină la dece 
mii şi mai bine; şi de'i vor mai: trebui, săi 
mai dee bani; şi să dee de tot .Polcovnicul 
câte o sută de ruble, de: Rotmistru câte 
trei-zeci, şi de Kihai şi de-Stegar câte. dece, 
şi de tot tovarășul câte cinci ruble; şi aceşti 
bani: să. le fie: d'ântâiă de cheltuială; iară 

apoi, daca s'or aşeda, să le dee. lefe; şi “i-ai 
mai dat acel ministru vr'o trei-deci.de pungi 
de bani să trimită în ţ€ră să cumpere. vite, 
câte patru lei vita, să le fie de treba oştii 
zaherea. Aşijdere acel ministru "i-ai: mai dat 
şi câte-va cărţi Impărătesci, scrise la tâtă 
boierimea şi slujitorimea, toţi să încalece să 
vie la 6ste, cu plată; iară carele n'ar veni 
la 6ste,-va rămânea podan şi lipsit din 
moşiile sele; ţăranii să aibă a aduce bucate 

1 

!
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la 6ste fără de frică, să le dee bani. Deci, 
Dimitraşco Vodă îndată: at: răpedit la eră, 
făcendu-le scire tuturor ; deci, boierii mazili, 
ai şi început a venire!) de prin bejenii la 
Gste; forte prea puţini de n'a venit. Şi ai 
trimis cu cărțile şi bani, la cine at socotit, 
să cumpere vite; aşijdere şi slujitorii, dacă 
ai audit, ai şi început a venire toţi din tâte 
părţile şi a se scrie la steguri; şi audind de 
I&fă, nu numai slujitorii se scrieaă, ce şi ci- 
botarii, croitorii, blănarii, 'cârcimariă ; slugile 
boieresci lăsai pre stăpânii 'sâi şi alergau de 
se scrieati la steguri, 6ste de strînsură de 
tirg, mai mulți fără de arme de cât cu arme; 
şi se făcuse pînă la şepte-spre-dece polcovnici, 
și o sută şepte-deci Rotmistrii cu steguri, în 
cinci-spre-dece dile; numai stegurile încă tot 
nu apucase a se plini bine, câte o sută de 
Gmeni la steg, neavând când să se plinescă. 
Atunce Şeremet zăbovind la Țuţora, aştep- 
tând Impărăţia să vie cu tâtă greimea oști 
sele, lovit'ai Tătarii într'o două-trei rânduri 
straja lui Şeremet, fără de veste, de o stri- 
cai, şi apucat câte o herghelie două de cai 

  

1) A venirea veni,



de a oştii Moschicesci, şi se daii iară înapoi. 

Se cam hărăţiau 2) câte puţin cu 6stea Mos: 
chicescă cea sprintină; iară cu temeiul -nu 

vra să se bată. Peste Prut, de ceâstă parte, 
nu cutezai Tătarii să trecă la Moldoveni, 

că se făcuse veste că sunt Moldoveni trei- 

deci de mii; şi sciind Tătarii pre Moldoveni 
că sunt sprinteni la răsboiă, nu cutezau să 
le facă vr'un vicleşug, nici în ţeră, pre de 
altă parte, nu vreaii să intre, ce numai pre 
de ceea. parte de Prut, cât putea zăhăia 2) 
pre Moscali. 

Atunce era un boier, pre anume Lupul 
Costaki, fiu lui Gavriliţă "Vornicul, şi era da- 
tor lui Dimitrașco Vodă, din goştină, cu trei 
mii de galbini, şii mai dedese şi opt sute 
de galbini să cumpere pâne de la Bârlad, 
ca să se afle la vreme de trebuinţă ori la 
care parte i-ar. trebui. ară acest boier au- 
dind de Dimitraşco Vodă că s'ai închinat la 
Moscali, ai strînse câteva rude a lui, şi 'şi 
ai făcut tabără la mănăstire la Bursuci, şi 
sau închis cu câtăva glâtă acolo ; şi la Di- 
mitraşco Vodă nu mergea, nici bani sai pâne 
nu trimetea; şi scriea cărţi la Şeremet, de'şi 

1) Zărăftait = hărțuiai, — 2) Zăhdia = sicăta.
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făcea” obrăz, adecă vesti de la: Turci, şi pre 
Dirnitrăşco' Vodă! în: loc de laud; îl: clevetia” 
către! Ş&remet. Iară! la: Tutci scrica într'alt 
chip, cu' alt obraz, că surit Moscalii puţini, 
şi este 6stea: fRăniălidă; ce, să: trecă Vezirul' 
Dunărea fără de grijă, că'i vă bate: pe Mos- 
câli. Iară Seremet şi Dimitrăşco Vodă audind 
de acele“ fapte cu vicleşug a Lupului, că scrie 
la Tuici,: şi face piedică şi altor păminteni 
să nu vie” la Moscali,: dt: triimis pre un Pol- 
covnic; anunie Chigheciii, cu vro trii sute 
de Moldoveni şi un Căpitan cu vre o două 

„sute , de Drâguni, să'l prindă, să”! aducă la 
deşi; iară el, vedânduii, s'âă făcut bolnav; 
şi jupânesă lui; şi ai început ai; "cinstire 1) 
şi a'i dăruire?) pre acei trimişi, şi Îi s'au ru- 
gat de“ "l-ati 'lăsât „pre dânsul, şi au trimis 
pre nisce frâţi ai lui mai mici, şi pre un fe- 
cior a lui de trup; dicend că dei va mai 
trece, a, €şi înaintea 6stei Moschicesei la Făl- 
cii cu 6steă ce a pute string , şi cu zaherea. 
Şi aşa, cregăndu'l "l-ai lasat, și luând pre 
fraţii lui şi pre feciorul lui, i-ati dus la Şe- 
remet, care lăsare 'a Liipulai ai fost Mos- 
călilor: d& mare stricăciune; că:'el tare ai 

1) 4% cinstire Să ciusti, — 2) 47 dăruite = ati. dărui.
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îideninat pre Turci să . trecă. Dunărea, că 'sei 
temea! Vezirul să tr&că; pentru care: slujbă, 
de grabă aii luat plată: de la; Vezirul: acela; 
precumi înainte se va scrie: că cine face; 

face-i-se. x E a] 
Impăratul Moscului atunce: se zăbovise la: 

Iaroslav la o nuntă leşescă; şi dând bani: 
Leşilor şi poftindu'i să'i dee: trei-zeci de mii 
de: 6ste ajutor, şi i-ati adeverit Leşii că'i vor 
da, şi at dis către Impăratul să purcedă îna- 
irite cu 6stea lui, că ai lor or purcede drept: 

pe Prut, şi'i vor ajunge! Şi ai gătit Leşii 
6ste şi ai pornit'o pînă la..marginea ţ&rei 

lor, pînă la Sniatin, şi de la Sniatin n'au 

vrut să mâi trecă în cesta hotar încâce, şi 

acolo” ai stătut, așteptând vreme pînă s'or 

bate Moscalii cu Turcii; şi dacă vor birui 

Moscalii, să se pogâre şi Leşii în jos. Lă- 

sase Impăratul şi pre Kriâazul Dolhoruki, cel 

mai măre frate cu doăspre:dece mii de Mos- 

cali, să vie cu Leşii preciim îi se fâgăduise; 

şi pre adeverinţă lor: au purces Împăratul 

în jos pre Nistru pînă la Soroca, şi ai ajuns 

temeiul 'oştii sele, pedestrimea, adusă tocma 

de la Riga de-grabă, ostenită şi flămândă,. 

şi au trecut Nistrul pe la Soroca, şi ai lăsat 

acolo o stmă ce erai bolnavi şi leşinaţi;
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iară cu cei ce erai mai tari au venit drept 
peste câmp la Prut, la Zagarance; iară de 
acolo. s'a: pornit în.jos pre Prut spre Ostea 
lui Şeremet. Iară marele Petru Alexievici, 
Împăratul Moscului, trecând Prutul pre la 
Zagarance, ai venit drept la tirgul Iaşilor, 
împreună cu împărătesa lui, anume Ecaterina, 
în. curțile domnesci; iară Caimacamii, împre- 
ună cu alți boieri şi orăşeni bătrini, mai de 
cinste, şi cu Gedeon Mitropolitul, şi cu tot 
clirosul 1) bisericei, i-ai eşit cu toţii înainte, 
afară din laşi, şi frumos timpinându'l 'l-ati 
primit cu t6tă inima, şi i s'aă închinat cu 
mare bucurie, ca unui Impărat creștin, dând 

laudă lui Dumnedei, ca dâră îi va cerceta 
cu mila sa şii va scâte de subt jugul robiei 
Turcilor. 

Impăratul Moschicesc mai avea un obuz 
mare de 6ste, strins la Azac, ca să mârgă 
să bată Crimul; şi era şi la acel obuz două- 
deci de mii de Calmăşi, şi două-deci de mii 
de Donţi şi cinci-spre-dece mii de Căzaci din 
olatul 2) Harcovului, şi cinci mii de Căzaci 
ce le dic Eiţi ce trăesc preste Don, şi două- 
deci de mii. de Moscali, cari fac peste tot 

: 9 Clirosul== clerul. — 2) Oratul == teritoriul.
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opt-deci de mii de 6ste; şi era cap peste 
acestă 6ste Apraxin Knezul şi guvernatul de 
Azac. Şi ai venit atunce carte la Impăratul 
de la Apraxin precum aă lovit pre Tătări- 
mea, ce le dic Cubanii, carii trăesc peste 

Don, şi ai.robit dece mii de copii, ca: de 

doi-spre-dece ani şi mai mici; iară pre alţii 

ce aă fost mai mari sati mai mici, i-au pus 

pre toţi sub sabie; şi acum este gata să 

purcedă să intre şi în Crîm; ce Impăratul 

i-au făcut răspuns lui Apraxin înapoi, să nu. 

se grăbescă a intra în Crim pînă s'a bate 

ântâii el cu Vezirul, şi apoi îi va face ştire 

să intre în Crim. Mai avea Împăratul şi alt 

"obuz strîns la Ceahrin, din jos de Kiov, de 

cesta parte pre Nistru, cinci-spre-dece mii de 

Moscali şi trei-deci de mii de Căzaci carii se 

ţin de Hătmănia Căzăcescă; şi era cap ace- 

lui obuz Dimitrie Galicin, Kneazul şi guver- 

natul de Kiov, şi cu I6n Scoropadski Hat- 

manul Căzăcesc; şi erau orînduiţi să ice pe 

Nipru în jos să lovescă Vozia. Iară când ai 

fost sosit Impăratul la Soroca, aă scris lui 
Dimitrie Galicin, să răpedă patru mii de saci 

de pâne, cu căruţe din Kiov, să dee oştii 

cei bolnave de la Soroca, şi să răpedă o 

samă de căruţe și aice în Iaşi. după dânsul ;
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înțelegând: Împăratul că-nuti: pâne în'Moldova,. 
Deci; trimiţend Kneazul: Dimitrie Galicin câ- 
teva: tabere. de. căruţe. cu pâne. după Impă- 
ratul;. o samă: de căruţe s'au poprit la. So- 
roca, iară o: samă aii venit la laşi mai tăr- 
diui; iară pre o-tabără.. de căruţe ai lovit 

„ Tătarii la Bălţile Căinarului, şi i-au.făcut.mici. 
fărime, de n'aă scăpat nici un om. Mai avut: 
ai Împăratul şi alt obuz .de ste, lăsat în 
sus. despre partea hraniţei Şvedesci, şi era. 
pre acel: obuz mai mare: Kneazul: Alexandru 
Daniilovici Menjisoc Feldmarşal, şi cu Ren 
Generalul, cu opspre-dece. mii Moscali călă- - 
rime alesă, şi: cu două:deci de mii de pedes- 
trime,. şi. câteva: mii de Saşi dea lui Avgust 
Craiul: Leşesc, de. stati acolo împotriva Şve- 
dilor, fiind rămași în ţera.lor. de Craiul Av- 
gust; osebi: de- altă. 6ste ce mai avea Impă- 
ratul pre marea Bălticum de umbla cu galiâne, 
bătendu-se: cu Şvegii. Acâstă 6ste ce mai sus 
se scrie. ati: avut'o . Moscalii şi. fără.. socotelă 
ai” împărţit'o şi: ai reschirat'o într'atâte părţi; 
în: nădejdea vorâvelor străine, a Muntenilor, 
ă Leşilor,::a Serbilor, a Moldovenilor, ati ve- 
nit: Impăratul fără de ste, negrijit 1) să se 

  

1; opri nopregătit, .
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bată -cu Vezirul.şi-:cu poedia !) oştii Turcesci 
şi Tătăresci într'un mijloc de câmp :pustiti; 
şi aşa, în nădejdea. străinilor, era să'şi perză 
Moscalii Împărăţia creştinescă; că Impăratul 

„aice mai mult de trei-deci de :mii de ste 
Moscali, cu a 'lui „Şeremet cu itot, nu avea; 
şi mai erai şi vr:o opt :mii de .Căzaci, pol- 
cul “lui Migorodski Polcovnicul,; că numai:pre 
acesta -:l-ai luat Impăratul cu.sine; iară „pre 
cei-l'alţi “Polcovnici :Căzăcesci: nu i-ati. credut, 

'şi i-au lăsat. pre Nipru 'la'Cehrin .cu:;16n:Sco- 
'ropadski Hatmanul lor. Şi erai şi.o mie de 
'Donţi şi 'vr'o -şese :mii. de Moldoveni,..cu cei 
ce :Slujiai înainte vreme la -Moscali de:t6tă 
Gstea, :ca la cinci- geci de mii; şi avea ilmpă- 
-ratul- şi „cinci-deci şi-două pusci mari; şi; câtă 
6ste era, mai mult erati: bolnavi, :flămândi, 
leşinaţi şi :obosiţi. Iară “Turcii: erai cu Vezi- 
rul -ca patru :sute de mii :şi. mai .bine, fără 
de -poedia “Tătarilor; şi avea .6ste Turcescă 
patru sute de -pusci mari;.şi era 6stea gri- 
jită bine şi .hrănită,. fiind 'în ţera lor. 

Atunce 'Şeremet .Feldmarşal -şi :cu Dimi- 
'traşco Vodă, -din Branişte . de ;la 'Țuţora, dacă 

1) Poedia= prosul, .
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au oblicit!) că este Împăratul în laşi, ai 
lăsat 6stea şi ati mers la Împăratul de s'au 
împreunat; atunce aă umblat Impăratul prin 
tâte mănăstirile de le-ai vEdut, -şi din tote 
i-ai mai plăcut mănăstirea Golia, dicând că 
are trei feluri de meşteşuguri: Leşesc, Gre- 
cesc şi Moschicesc; şi mult lăuda Impăratul 
lucrurile, chipul şi t6te' obiceele  Moldoveni- 
lor, şi.încă şi dobitâcele acestui pămînt a 
Moldovei, dicând că sunt frumâse. Dimitraşco 
Vodă ai făcut. Impărăţiei masă frumâsă în 
curţile domnesci în casa cea mare, cu cină; 
iară când au: fost să şedă Împăratul la masă, 
n'aă-vrut să şedă în capul mesei, ce, ai şe- 
dut în. scaun lângă masă; iară în capul me- 
sei ai pus.pe Dimitraşco Vodă, „după densul . 
şi pre Golovkin Gavriil Ivanovici, apoi pre 
alți . Generali mai jos, anume Dolhoruki cel 
mijlocit, Mihail Galicin cel mic, Sava Rogo- 
jiaski: Ministru, Şefer Ministru adecă .Vister- 
nic, . Ren General, Vejbah: General, Toma 
Cantacuzino, Spatar ;.. că atunce: fugise din 

'ţera Muntenescă şi feciorul lui Şeremet; iară 
Şeremet n'aă ședut la masă, că îndată. s'aii 
întors la obuz la “Țuţora, şi alţii din Briga- 

î) Dacă aă oblici == când ai înţeles, r.
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diri şi din Polcovnici. Se ospătaii şi se. ve- 
seliaii prea frumos cu: vin: de Cotnar şi lău- 
dai vinul f6rte, şi încă mai bine le plăcea 
vinul cel cu pelin, şi mult se-miraă cum 
spre partea lor nu se face vin cu pelin aşa 
bun, Dupre ce s'au. sculat de la masă, aă 
venit şi boierii: țărei de s'ati. impreunat cu 
Împăratul, şi le-ai dires Impăratul cu mâna 
lui tuturor câte un pahar de vin. Impărătâsa 
şi cu Dâmna şi cu jupănesele ce se timplase 
în laşi, încă şedeaii la masă în casa cea mică, 

de se cinsteati. Împăratul era om: mare, mai 
înalt mai de cât toţi Gmenii, iară nu gros, 
rotund. la faţă şi cam smad, 6cheş, şi cam 
arunca câte odată din cap,. fluturând, şi nu 
“cu mărire: multă şi cu pohvală!) mare ca 

| alţi Monarhi, .şi: umbla de multe ori fie cum, 
şi numai cu două-trei slugi de erai de: grija 
trebilor, şi umbla pe: jos fără de alaiti, ca 
un om prost?); iară atâta dragoste.. arăta 
Impăratul către Dimitraşco Vodă, unde v&- 
duse că s'aii închinat de bună voia .lui, că 
se tindea cu amândouă mânile şi cuprindea 
pre Dimitraşco Vodă de grumaz, şi] săruta 
pe faţă, pe: cap și Be ochi, + ca un 1 părinte 

  

> Dă 

> Pohvală = fală.— 2) Că sa ont “ll: ca tin om de rând,
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pre-un fii. al .seă.. Acâşta era când S'aă;îm- 
-preunat în .casa.cea mică ; că; atunce, fiind 
în-laşi în curţile :domnesci, într'o di. de di- 
min€ţă, numai ce at 'eşit pre p6rta despre 

"grajduri, pe jos, numai cu trei șlugi ofiţeri, 
'ŞI ai. mers pină în „mănăstirea Triisfetitele 
tot pe jos; .:şi intrând ;în „biserică de o ai 
wvEdut, . îndată. ati „sosit .careta. Impărătescă cu 
tot :alaiul, pre. obiceiă; şi eşind, din „biserică 
„din Triisfetitele, ai purces de ai „mers de ai 
vEdut şi cele-l'alte monăstiri „tte, precum - 
mai sus s'aii scris. . Atunce, :lordaki Ruset 
„Vornicul,, şi. cu.o ::samă.. de rude :ale sele, 
icu Dimiţraşco Racoviţă Hatmanul,..şi. cu Sa- 
vil Zmucilă ;Banul, „auînceput a ajunge .cu 

„clevetiri asupra:lui Dimitraşco Vodă .dicend: 
„că „nu . este bine :să fie Domn .„vecinic „pre 
«neam în Moldova, ce.eşte bine să se schimbe 
„după; cum :va, pofti.ţera, adecă precum „sunt 
Şi acum domniile. de la “Turci. Deci Impăra- 
-tul, oblicind .de acestă „poftă .a „lor, .ată  învă&- 
:ţat „pre ,Golovkin' şi. pre: Rogojinski de aţi 
„chiemat pre ::toţi boierii. „Cei mari .ai :ţărei 
“Moldovei Ja. gazda :Jor, în casele „Dediului 
'Spătarul, “lângă :curţile. domnesci, şi . ai :înce- 
put a le spune Golovkin cuvântul Impăratului 

„către „boierii Moldovei, cum Marele Impărat
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silesce să .scâtă acestă ţeră din. robie. de sub. 
mâna Turcilor, şi nui trebuie nimica de la. 
densa să iee, ce'i este voia să'şi facă pomană, 
fiind Creştinii mâncaţi de păgâni, şi. dom-: 
niile să nu se.schimbe într'însa, să se. facă. 
chieltuială ca la Turci, şi alte: multe cuvinte 
de adeverinţă cu milă ca aceste. Şi audind. 
boierii aceste cuvinte, toţi saă închinat. şi 
ai mulţumit ; iară lordaki Ruset Vornicul cu 
câta lui, precum mai sus s'ail. scris, iară au, 
început a strigare!) că nu'i bine să fie tot, 
de -un neam Domn, ce, să se schimbe Dom- 
nii. Deci, o samă de. boieri ţineaă în. partea. 
lui Dimitraşco Vodă, şi diceaui că nu'i bine 
să se schimbe Domnii, ce, să. fie pre 'neam,: 
să iasă. zavistia şi cheltuiala din ţeră; iară 
Ruset Vornicul tot dicea şi. striga că este 
bine. să se schimbe Domnii; şi se priciai ei 
în de ei, înaintea lui Golovkin, şi nu soco-. 
tiaă. că este lucru cu rușine. Atunce le-aă 
r&spuns Golovkin că într'alt chip: nu se pâte; 
şi au eşit boierii cu. acest: r&spuns, şi sau: 
dus pre la gazdele s€le;.atunce ai priceput. 
Golovkin pre boierii: Moldovei, : ce fel. de 
6meni pismătariți sunt, şi cum 'nu se iubesc. 

i ” - i Ra a a 

1) d sirigare=a striga. 

40.702, — Auf, Rom, Jîn Wecauleea, | 8
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Sculatu-s'au atunce Savil Zmucilă Banul, ca: 
rele era învoit 'cu lordaki Ruset Vornic], - 
şi sau dus la Dimitraşco Vodă. şi la Impâ- 
ratul, şi-aă pîrit pre lordaki Ruset Vornicul, 
şi i-au spus tâtă taina; deci Impăratul sii 
măniat, şi aă-făcut surgun.pre lordaki Ruset 
Vornicul la Soroca; iară pre Savil Banul 
Zmucilă, "l-au. făcut Dimitraşco Vodă Tes- 
telnic mare. ară :după ce s'au întors Mos- 
calii la ţera lor, âi luat şi pre lordaki Vor- 
nicul de la Soroca, . şi “l-ai dus la Kiov, şi 
ai fost la. închisâre.doi ani; şi pâte fi acolo 
ar fi perit la închisâre, numai ai avut noroc 
şi parte de Brâncovanul Vodă, fiindu'i cuscru 
lui .lordaki, şi. aă. stătut tare pentru dânsul la 
Prtă,: şi ai ajuns la. Kihaia. Vezirului, şi at 
poruncit Kihaia solilor Moschicesci, carii erau - 
atunce la Pârtă, anume feciorul lui Şeremet, 
şi aii scris feciorul lui Şeremet la tată-seu la 
Kiov, şi cu acestă mijlocire "l-ai slobodit 
Moscalii.. de la închisâre. Jară jupănesa lui, 
timplându-se de aă fost fugit la acea vreme 
în ţeră Ungurescă,:acolo s'aă timplat de ai 
murit, împreună: şi cu o fiică a sa care încă 
era logodită. Căutaţi, fraţilor, acum, cum nu 
trece osinda pre sluga acea ce se ridică 
asupra stăpinului seu; că Dimitraşco Vodă



— 115 — 

mare bine făcuse lui Iordaki, că "l-ai scos 
de la închis6rea lui Nicolai Vodă din becii, 
unde pâte ar fi perit acolo, iară Dimitrașco 
Vodă trimiţend înainte "l-ai slobodit şi “l-au 
pus Caimacam, şi apoi 'şi-aii dat şi o nepâtă 
de soră după un fecior a lui, anume Cons- 
tantin, şi "l-ai şi pus Paharnic mare, fiind 
încă copil, nu de virstă la boierie mare. Ce, 
este lucru 'de mirat pentru lordaki, ce nu “i: 
ajungea de se punea împotriva lui Dimitraşco 
Vodă. Nu dic nimică; numai, socotesc dâră 
de era cu învăţătura Brâncovanului Vodă, 
având Brâncovanul Vodă pismă vechie pe 
Dimitraşco Vodă, de când luase pre fata lui 
Şerban Vodă din ţera Ungurescă, că făcuse 
Muntenii. legătură să nu'şi dee fetele după 
Cantimiresci, sat dâră gândia lordaki că i-ar 
aduce pre Mihai Vodă din Țarigrad de la 
face Domn aice în ţeră, să fie iară el alpha 
şi omega, după cum era şi mai înainte vreme, 
de 'stăpânia Domnii de la Turci: ai, cine] 
ştia ce gândia? | 

- Impărăţia Turcului, înțelegând de Mos- 
“ cali că vin mulţime, tare s'ai îngrijit că se 

va ridica tâtă Creştinătatea de tâte părţile 
asupra lui; şi ati trimis.de olac de ai chie- 
mat pre sfinţia sa pre sfinţitul părinte Chir
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Hrisantos; Patriarhul-erusalimului, şi i-ai dis. 

ca: să. scrie;. o caite -la Brâncovanul; Vodă,. 

Domnul Muntenesc,. ştiind: Impăratul - că avea 

prieteşug Patriarhul cu Brâncovanul. Vodă, şi, 

Brâncovanul Vodă; iară avea  prieteşug. vechii 

cu Moscalii, şi -să' scrie: Brâncovanul Vodă, 

şi să trimită un: om a lui. la Moscali să facă 

pace, şi va lăsa. Turcul: hotar Moscului  Du- 

nărea ; şi. pre, acea-vorâvă; ai trimis, Brân- 

covanul: Vodă pre: Makedon Comisul, aice în 

laşi; : la. Impăratul: Moscului,. pre socotela 

Turcului ; ce..n'aă primit nici .de cum Impă- 

ratul Moschicesc să facă pace, neștiutor gân- 

dul omului. la. ce'l aduce, stând 'virtos Toma 

Cantacuzino. Spatarul: şi. Dimitraşco. Vodă. să- 

nu facă Impăratul pace, mai, mult: în .pisma 

Brâncovanului :Vodă..., Ra 
“Toma. Spatarul Cantacuzino, fiind. văr pri- 

mare Brâncovanului Vodă, îl. ţinea Brânco- 

vanul .Vodă. ca pe un fii al sei; şil. făcuse 

şi Spătar mare în ţera Muntenâscă,. şi multă 

milă şi dragoste şi cinste arăta către densul, 

tiindu'l mai! în frunte de cât--pre toţi boierii 
sei ; iară el au lăsat: pre Brâncovanul Vodă 
şi :au fugit aice la Iași, la Impăratul Moschi- 
cesc, socotind. .că a fi.el Domn în ţera Mun- 
tenâscă, în: locul Brâncovanului Vodă, şi aă
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început:către Împăratul -a pirire!) tare pre 
Brâncovanul Vodă, 'dicând că :trei sute de 
pungi de bani .ce-aă. trimis Impăratul .la 
Brâncovanul Vodă să .facă 6ste, şi:să cum- 
pere .pâne, şi să iasă întru întîimpinarea oştii 
Moschicesci la Fălcii, să se. lase Impăratul de 
acea nădejde, că nu -sunt nici unele din 'acele 
ce se adeveresce, că umblă cu vicleşug,. că 
nici 6ste face, nici pâne cumpără, nici el va 
să vie înaintea oştii. la Fălcii. Ce, sfatul lui 
este : de a vede că bat Moscalii pre Turci, 
el să se închine cu tâtă. ţera lui la Nemţi. 
Deci, Toma, vedând acel sfat a Brâncovanului 
"Vodă că. este aşa, -s'ati vorovit cu unchii lui, 
cu Constantin : Cantacuzino ' Stolnicul, şi cu 
Mihai Cantăcuzino Spatarul, şi cu alţi boieri 
de ţcră, să vie el înainte :să . dee ştire Im- 
părăţiei tele -că tâtă ţera este bucurâsă să 
se : închine la Impărăţia ta; . numai: Brânco- 

vanul Vodă. nu priimesce, şi: face pedică. tu- 
turor. . Şi opt-spre-zece mii. de Sârbi, ce-sunt 
în capul ţărei Muntenesci,:vra să vie la Im- 
părăţia ta, şi i-au poprit Brâncovanul Vodă 
şi nu lasă pre Strbi, de cei ce slujesc la 
“Nemţi să'vie. Şi: au -cerşut 2): Toma Spatarul 

1) A zirire=a pîri, — 2). Aii corpul == aii cerut,
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la Împăratul 6ste să'i dee, ca: să mergă să 
lovescă Brăila să o iee, şi atunce audind 
Muntenii, şi 6stea' Brâncovanului Vodă, toți 
or alerga la dânsul şi a eşi înaintea Impără- 
ţiei la Fălcii cu t6tă stea Muntenescă şi cu 
zahara. Şi aşa, ai stătut şi Dimitraşco Vodă 
într'ajutor Tomii, la aceste vorbe, în pizma 
Brâncovanului Vodă ca: să'i facă r&ă; şi nu 
socotia:că mai mult îşi face: lui r&ă, că şi 

- reşchiră 6stea, şi la grei n'a avea cu. ce să 
„se bată, care mult am dis eu lui Dimitraşco 

* Vodă, în taină, să lase pizma Brâncovanului 
Vodă, şi să nu'şi reșchire '6stea, că pre urmă 

- mult se va căi, şi nimica: nu va putea folosi, 
„precum dice filosoful : « Căinţele cele de pre 
„urmă întru nimica sunt.» Deci, 'Impăratul în- 
„dată ai poruncit de aii ales 6ste, care era 
mai frunte de Moscali, şi:un pole de Mol- 
doveni, cu Ren Generalul, şi cu. Cropot Bri- 
gadirul, şi i-ai pornit cum mai în grabă; și 

„i-ai dis Împăratul 'Tomii, că de nu se va în- 
- china Brâncovanul Vodă, îl va: face pre dân- 

sul Domn în ţera Muntenâscă ; iară de se 
va închina Brâncovanul Vodă, pre dânsul 
atunce îl va face General de. nu. va asculta 
nici se va teme de Brâncovanul Vodă. Aşa 
aduc tinereţele pre om când at prea multă
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voie şi desmerdăciune la ;un. stăpîn, precum 
aii avut. şi Toma Spatarul. la: Brâncovanul 
Vodă ; că la cea de apoi, s'aă înstrăinat de 
neamul s&ă şi de binele:s&u' cel mult, şi au 
murit în:ţeri străine. 

“Dupre aceste, Impăratul a treia aă pur- - 
ces din laşi la Prut la, 6stea sa.şi aă.poftit 
şi pre Dimitraşco. Vodă să vie. cu dinsul, şi 
să iee cu dânsul cinci-spre-zece boieri, pre cari 
îi vor plăcea lui-să'i. cinstâscă acolo;. şi să. 
mergă -şi Mitropolitul' ţărei să slujescă acolo 
liturgia, în' biserică: de cort; .şi ai pus de 

ai cumpărat şi. câteva vase de vin, să fie de 
- cinstit oştenii, că atunce era mai înainte cu 
două dile de serbătârea de dioa sfinţilor Apos- 
toli Petru şi :Pavel, în post, să facă în'loc 

„de praznic, cum. se dice la noi;:şi fiind şi 
numele lui. Petru, avea 'obiceiui el de făcea 
şi într'alți ani slujitorilor lui masă. Deci, Di- 
-mitraşco Vodă s'aă sculat a doua-di, şi 'şi-aă 
ales boieri pre. cine ai socotit, împreună cu 
Mitropolitul. Gedeon, şi. 's'aă dus la obuz, şi 
aă slujit Mitropolitul leturgie,. în: biserică de 
cort ; iară '6stea era strinsă, şi era făcut ca 
un ocol mare, mai mare ; de cât “cuprinde 
curtea domnescă. Aşa era acel ocol: de o 
parte era Drăgănimea, şi de o. parte tot
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'puscile .cele -mari înşirate.y Deci, dacă ai 
'slujit leturgia Mitropolitul, ai: început a slo- 
“bozirei) “puscile cele: mari pre rând tâte, 
"câte una, pînă la cinci-zeci: şi două, că atâtea 
avea luate Împăratul cu sine.:' Apoi ati în- 

"ceput! a :slobozire:  drăgănimea flintele,' însă 
„nu “tot-odată, - ce, începuse a 'slobozi'de o 
„parte, “mergând focul slobozind.din om în 
“om împrejur, 'ca cum ar merge. fulgerul, 
“aşa mergea focul împrejur; şi 'era cinci rân- 
duri tot draguni. de draguni. "Apoi ati mers 
“la conac, şi. acolo 'aii întins vr'o cinci-şese 
"corturi, unul lângă" altul, de se “ţineau tot 
“unul, şi ai pus'masă 'subt acel cort jos pre 
pămint, şi au săpat şanţ de 'slobozit. pici6- 

„rele. în Jos, 'şi ai şedut: Impăratul şi cu Di- 
 mitraşco Vodă şi cu: toţi Generalii - câţi “erau, 
Şi Brigadirii, şi Polcovnicii, * 'şi : Căpitanii; şi 
pre, de 'o- parte de la 'al 'cincile: boieri Mos: 
chicesci mai jos, şedea şi: cei cinci- -spre-zece 

„boieri - Moldovenesci, tot de- a-rândul, cineşi 
dupre cinstea şi boieria sa. Şi era -într'o 
"Miercuri, în post; :şi aă mâncat toți carne, 
“pentru libovul 2) Impăratului creştinesc, şi iau 
„cinstit , Împăratul prea bine şi frumos, şi mai 

  

1) 4 “Slodozire =a slobozi. — 2 Zibovul = iubirea,
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pre urmă 'ne-aii închinat singur 'impăratul cu 
nisce vin a lui: de “la iFranţuji,: care îndată 
“cum aă băut cum. ai mărmuriti) toţi de: 
beţi bând de acel vin; 'și naă mai ştiut 
cum ati dormit într” acea nâpte şi Domnul şi 
boierii. 

A doua- di sai” tocmit?) şi: boierii cu Dimi: 
traşco "Vodă, şi Mitropolitul, şi i-aii făcut toţi 
scrisori la: mână, şi -aii iscălit toţi, şi singur 
Impăratul, şi 'aă purces la 'laşi Dimitrașco 
Vodă, şi: Sinior Sava Rogojinski, -şi au strîns 
şi-pre alți boieri şi arhierei carii: nu se tim- 
plase la cinste la Prut, şi: au intrat în bise- 
rica Domnâscă pre pârtă, işi “au :cântat un 
paraclis; 'şi, după paraclis,--aă cetit catastihul 
cel de tocmală ce au 'făcut:lui Dimitraşco 
Vodă, şi ati priimit toţi şi cei-l'alţi boieri carii 
nu se -tîmplase la Prut, :şi au iscălit toţi, tot 
pre puncturile cele ce le-au trimis: Impăratul 
pre Luca Visternicul, precum + s'aii pomenit 
mai sus. 
Aşa era sfatul să mergă: tot cătinel zăbo- 

vind, d6ră 'se va întârce şi Toma de la 
Brăila cu cea 6ste cu Ren General, .şi vor veni 

  

1) Afărmurit = tomărmurit, — 2) S'aii tocmit == S'aii înţeles,
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şi Leşii din sus, şi or mai stringe şi vite, 
că trimesese slujitori prin ţeră de luau a cui 
găsiau vite, şi fără de voia lor, şi le dai 
bani; dară în scurtă vreme ai şi. venit veste 
de la Lupul Vornicul, că ai trecut Vezirul 
Dunărea şi vine în sus. Deci, Împăratul ân- 
tii se cumpănia să întârcă stea înapoi, să 
iee pre la Iaşi la Siret în jos la Focşeni; 
apoi ai vădut că nu "i da mâna, că obuzul 
lui Şeremet ajunsese în gura Jijiei; ce sai 
lăsat de acel sfat, şi au trecut Prutul totă 
stea în. cesta parte, şi aă luat în jos, cum 
mai de sirg să ajungă la Fălcii. . Atunce ai 
vă&dut Împăratul că s'ai greşit unde ati tri- 
mis pe Toma, şi 'şi au împărţit 6stea,. şi ai 
răpedit să: se înt6rcă; ce n'a apucat că 
“Toma ajungea atuncea la Brăila. Iară Toma, 
după ce aă ajuns la: Brăila, a treia-di ai şi 
luat cetatea: Brăilei, și au început a strin- 
gere 1) zahara să o pornâscă la Fălcii; şi au 
început a veni la densul multă 6sre, precum 
se apucase?) Toma către Impăratul. Şi ai scris 
cărţi înapoi la Împăratul de i-ai făcut ştire; 

numai, Lupul Vornicul at prins .acele cărți 
şi le-ai trimis la Vezirul, ca un împedicător 

1) A strîngere = a stringe. —2) Se apucase = figiduise,
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de binele creştinilor; şi Moscalii nu ştiaii 

nimica că au luat Ren General. cu Toma, 

Brăila. Brâncovanul Vodă. încă, după ce ai 

auzit că au dat Moscalii 6ste Tomii, şi merge 

la Brăila, sai mâniat, şi n'aă vrut să se mai 

pog6re în jos, şi zaharaoa ce o pornise îna- 

intea Moscalilor la Fălcii, aă poprit'o; şi, 

după ce s'ai bătut Turcii cu Moscalii şi s'a 

impăcat, apoi ai trimis'o oştii Turcesci ; şi 

banii ce'i trimisese Impăratul Moschicesc Brân- 

covanului Vodă. să facă 6ste şi zahara, pre- 

cum s'aă pomenit mai sus, după ce s'au în- 

tors Moscalii la ţera lor, le-ai trimis Brân- 

'covanul. Vodă banii.  . .. 
Pre acea vreme se ridicase doi boieri Sârbi 

de la marginea Bosnei, şi strinsese ca la 

două-deci de mii de 6ste şi -mai bine, totă 

Sărbimea cu  îndemnăturile Moscalilor, şi 

multă r&utate făceaii 'Turcilor despre acea 

parte de loc; numai, n'a ţinut mult, şi n'a 

apucat 'a se întemeia; că, după ce sau bă- 

tut Turcii cu Moskalii atunce, la Stănilesci, 

şi după ce s'aă împăcat, apoi ai şi răpedit 

Vezirul nisce Pași ai lui, şi aă spart pre acea 

&ste. -lară boierii acei pre urmă s'au dus la 
Petersburg la Impăratul Moschicesc, neputend 

trăi la locul lor, şi i-ati miluit Împăratul, şi 

le-ati dat sate să trăiescă acolo la Mosc.
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-"“Impăratul :Moscului; neştiind . rândul locului 
acestuia, aşijdere: şi Dimitraşco. Vodă nu ştia, 
fiind de: copil mic în Țarigrad, şi cu venitul 
la laşi.şi cu cele cinăti- şi tefericii 1) multe se 
hămeise de nu se putea -să se'mai. grijescă 
nimică ; şi precum. este : firea: Moscalilor te- 
mătâre de vicleșug, cu nime.nu.. se sfătuia 
din : boierii . Moldovei, numai cu. Dimitraşco 
Vodă. Aşijdere şi Dimitraşco Vodă, vădEn- 
du:se în cinste mare de la. Moscali, se văt- 
nosise 2), şi 'cu -nime nu se .mai' sfătuia, ce 
“ţinea pre “Turci - istoviţi de.tot , de “Moscali. 
Ca cum ar:lua Gre-cine cârpa unei femei din 
cap, așa ţinea ei, că or lua şi or bate pu- 
terea Împărăției “Turcesci ; şi ai. purces 6stea 
netocmită în jos carii cum puteai; 6stea Mol: 
dovenâscă de la tefericia cea din Iaşi, jumă- 
tate împrăştieţi pre la bejenii să se mai gri- 
jescă de bucate, alţii pentru :jacul, precum 
sunt: Moldovenii gata la jacuri. 

Atince s'au: făcut trei: obuzuri: un obuz, 
“cu vro şepte mii de-6ste, mergea: înainte 
„usori cu lanăşi General. Al doilea obuz, ca 
vro cinci-spre-dece mii de 6ste,.mergea cu Im- 
“păratul: şi cu Şeremeţ şi cu Dimitraşco Vodă. 

  

11) Teferict = petreceri, —" 2) “Se vatnosise = îngâmfase, 
,
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AL: treilea. obuz, mai pre urmă, cu.t6tă. gre.-. 
imea. pedestrime, mergea, Repnin . Generalul. 
Şi aşa mergea de departe un obuz de altul, 
cale ca de. două ceasuri. Iară. din gura Jijiei. 
pînă în gura. Sărăţei, pe Prut, se timplașe. 
acel: loc, tot mâncată . iarba de lăcuste, cât 
era: numai pământul de nu aveai ce mânca 
caii. Deci, cele. două obuzuri: ce erai mai 
uş6re a Împăratului şi a lui lanoş Generalul, 

sai, depărtat înainte, ca să ajungă la gura 
Sărăţei, unde era iarbă, şi siliau: să ajungă 
acolo. şi să aştepte greimea; deci, r&ămisese 
obuzul cel cu pedestrimea departe înapoi de 
cele două: obuzuri, :fiind stea leşinată şi bol- 
navă, şi ca.vr'o sute de care pline de 6meni 
bolnavi, şi pre alţii îi. mâna cei mai. sănă- 
toşi de'napoi ca pre vite. Atunce 6stea Mos- 
chicâscă, cum mergea înşirată pre de. cestă 
parte de. Prut, iară ătărimea era pre de 
cea. parte, trecuse. de câda oştii Moschicesci 

în sus pre câmp. Se vedeai focurile ca ste- 
lele, şi nu treceau “Tătării din cea parte la 
Moscali dincâce, nici. Moscalii ceșştia dincâce .. 
nu treceau la 'Tătari la , cei-alţi dincolo, nici 
făceau zăhăclă 1) nimică unii altora. lară 6stea 

» ZĂRĂEĂ =— atac.
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Moschiceâscă arăta preste samă de multă, fiind 
care multe, şi Tătarii încă aşteptau de or 
bate Moscalii pre Turci, să se închine şi ei 
la Moscali. Deci, cum aă sosit lanoş Gene- 
ral, într'o Sâmbătă spre amegă-di, în luna 
lui lulie în şese dile impotriva gurei Sărăţei, 
lângă o baltă, de au descălicat ca :în lături 
de Prut, iară Turcii ai şi sosit şi ei în po- 
triva lor la Prut, şi au făcut trei poduri, şi 
au început a trecere 1) Prutul în câstă parte. 
Deci lanoş General ai scris la Impăratul, să 
pădescă să -vie mai tare, să se afle pînă în 
giuă t6tâ 6stea la un loc, sau el să se în- 
târcă înapoi la nâpte, că Turcii. sunt mulți, 
şi n'a putea el să le stea împotrivă cu câtă 
Oste are, să'i sprijinescă, şi pâte să'l spargă. 
Împăratul, după ce ai vă&dut scrisorile lui Ia- 
noş General, aă socotit că el cu obuzul lui 
ce este lângă densul, pâte să ajungă la n6pte, 
dară pedestrimea este departe înapoi, nici a 
doua-di n'a. ajunge, că era pe la Rabiie; iară. 
Împăratul era în gura Pruteţului la casele 
Banului. Deci, ai socotit şi at scris la lanoş 
să se ridice la n6pte, să vie înapoi la obu- 
zul lui. Deci, lanoș General, cum at vădut 
  

  

1) A trecere = a trece.
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scrisorile Împăratului, că'i scrie să se întârcă 
înapoi, cum at innoptat. la două-trei ceasuri de 
n6pte, au şi purces înapoi iară “Turcii au- 
dind huetul 1) carelor-"şiuă şi făcut spaimă, 
şi au şi început să fugă; iară: un Paşă au 
dis Vezirului că huctul' se pare câ se duce, 
iară nu vine. |)eci, Hind un Bulucbaşă, de: 

neamul scu Serb. turcir, di: la Bosna, anume 

Colceag. şil trimisese să mergă să vadă, şi 

cum sai dus au şi luat limbă? 2) că fuge o- 
buzul; şi uşa, au încetat Turcii de a fugi, 
şi virtos ati-început a trecere 5) Prutul tâtă 
n6ptea. Iară Colceag, dintru acea limbă 4), ai 
ajuns cu vreme de este acum Paşă la Hotin. 
Deci;: obudul lui lanoş General, întru acea 
n6pte aă mers cu pace, şi au sosit până în 
diuă la obuzul Împăratului, în gura Prute- 
ţului; la casele Banului. lara Turcii a doua-di, 
Duminică dimineţa, în luna lui lulie în ş&pte 
ile, veniai care cum. puteau .în puterea cai- 
lor; atunce aii scos Moscalii vr'o patru mii 
de Moscali mai jos pe lângă balta Pruteţului, 
ca trii-patru pistrele 5) de săgetă, şi au eşit 
şi Moldovenii împotriva celor patru mii de 

  

1 Fuetul == vuetul, | — 5) A și duat limbă = a șia. 

flat. — 3) A trecerea trece, — ) Zimbă= ştire. — DL Pistrele= 

aruncături, :
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Moscali, alăture, mai pre despre câmp şi cu 
Dimitraşco Vodă, şi cu puţintei  Dopţi şi Că- 
zaci, alăture cu Moscalii. Deci, Turcii au şi 
început ântâiu cu Moldovenii a'şi: da palme 
şi. a se hărăţi; ce, pînă ai început Turcii a 
se îngloti î), stai Gre-ce bine şi bieţii. Mol- 
doveni, macar. că era 6ste :de strinsură, ne- 

grijiţi bine, şi fără de arme, şi. neînvăţaţi la 
r&zboiţi, că ei nu avusese 6ste de demult; 
iară apoi înglotindu-se Turcii mulţime, nu 
mai puteai să ţie. războiul, că Turcii aveati 
tot foc şi cai, buni. Iară Moscalii călări cu 
foc denapoia Moldovenilor să'i rătuâscă nu 
erau ; că, călărimea cea cu cai buni, o tri: 

misese Împăratul cu Toma la Brăila; ce, le 
au căutat numai a dare dos asupra obuzului. 
De mirat era încă şi cât stătuse de s'au bă- 
tut; ce 'putincioşi erai. ei să se bată cu 6ste 
Turcâscă! Atunce Turcii, vădend' că Moldo- 
venii ai dosit la obuz, ai început a dare 
năvală asupra celor patru mii de Moscali ce 
erai afară de obuz, şi a Donţilor; deci așa 
le dai năvală, cât se părea că or. trece Turcii 

cu caii preste dânşii, iară Moscalii. îi : spri- 
jiniaă tare din foc; iară pe Donţi şi pre 

  

1) A se îngloti = a se aduna la un loc,
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hisce Căzaci, îl purta tot virtej prin pre- 
jurul Moscalilor, numai să'i deslipescă de lângă 
Moscali ; ce, aveai noroc de balta Pruteţului, 
că era de o parte de dânşii, că i-ar fi des- 
lipit de lângă Moscali. Atunce vădând că 
Turcii tot se adaog 1), le-ai căutat numai şi 
acelor patru mii de Moscali de aii venit iară 
la obuz, şi cu acei .Donţi şi puţini Cazaci. 
Deci, pînă în sară, întru acea di Duminică, 
tot veniai Turcii vîrtos din jos, şi se aşe- 
ase pre costă la deal, iară Tătărimea tot 
trecea in sus spre Huşi, drept pradă, pre la 
bejeniă, ca lupii; cum ar trece nisce lăcuste, 
aşa - treceau. de mulţi. Ce cuni dau Turcii câte” 
odată navală la obuz, dară îi împroșcati;Mos- 
calii, şi obuzul şedea pre lângă balta ce se 
chiamă. Pruteţul, alăture, 6ste înşirată ; eşiaii 
hărăţi din 6stea Moschicescă, şi de la noi Mol- 
doveni, şi de la Turci, de se hărăţiai, pînă 
ce ati. inserat. lară obuzul cel mare moschi- 
cesc ai tot venit la un loc, să se împreune 
cu obuzul Impăratului, şi n'ati putut într'acea 
di să ajungă, ce numai pînă la Stănilesci ati 
venit. Iară Impăratul, vedând că numai vine 
obuzul cel. mare, pedestrimea tare sai în- 

); Se adaag = = crese la număr, 

40392. — Aut, &o, Zân Wuculeea, 9
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grijit. Atunce: nai chiemat pre mine, fiind 
Hatman, şi "mi-ai dis: Cuteza-voii ei cu 
doă sute de Dragoni şi cu o sută de Mol- 
doveni să'l scot pre Măria sa şi pre Impă- 
rătesa, că va putea merge călare, să'i scot 
în ţara Ungurâscă, — că în ţara Leşescă 
nu cutezaii, că'i scriia 'Impăratului IKnezul 
Daihoruki din ţara Leșescă că Leşii îi sunt 
neprieteni, şi au strâns 6ste nu ca să'i dee 
ajutor, ci 'ca să'i stee împotrivă, — şi să 
lese pre 'Şeremet şi pre Dimitraşco Vodă în 
urmă cu obuzul ca să se bată cu Turcii? 
Ce, eii i-am r&spuns că este un lucru prea 

cu grijă mare a ispiti; căci, astădi tâtă dioa 
aii vedut Măria sa cum ai trecut Tătarii şi 
Turcii tot în sus, ca cum ar merge nisce la- 
custe ; cine scie cât loc ar fi cuprins în sus. 
Şi noi, în cestă n6pte, sai om putea să e- 
şim dintr'înşii sai ba. Apucându-ne dioa este 
un lucru pre cu primejdie să lăsăm 6stea cea 
multă, şi să mergem cu o mână de 6meni. 
Măria sa este Impărat, şi este un lucru fârte 
cu grijă să nu cadă la vre-o primejdie; că, 
de ar fi un'om mai de jos, de s'ar timpla 
şi primejdie, n'ar fi atâta lucru mare.— Deci, 
Impăratul, audind aceste cuvinte a le mele, 
ati socotit şi el că'i dic bine, şi nu s'aă cu-



— 1231 — 

tezat. Şi îndată s'au rădicat Împăratul cu 0+ 
budul lui de acolo, de lângă casele Banului, 
şi ati purces nâptea în sus prin întuneric, de 
nu se vedea mâna, şi aă mers tâtă n6ptea 
şi pînă în dioă ai ajuns la Stănilesci supt 
deal. Iară de focurile “Turcilor şi a Tătarilor 
era cuprinsă tâtă costişa pină pre subt pă- 
dure, tot câmpul acela, pînă în Huşi; iară 
Turcii şi Tătarii de la focuri audiati hrea- 
m&tul Î) obuzului, şi nimică nu se clintiaă de 
la focuri, ca cum ar fi fost nisce Gmeni morţi, 
pînă în r&vărsatul zorilor. lară când: ati fost 
în r&versatul zorilor, de începuse a se lu- 
mina de dioă, Luni, atunce s'aă timpinat Im- 
păratul cu t6tă greimea pedestiimei ce era 
la obuzul lui Repnin General, în sat în Stă- 
nilesci; deci, îndată cum s'au tîmpinat, au şi 

început pedestrimea a se înşira cu părcanele 2) 
în spate, un rând pre de o parte a taberei, 
alt rând pre de altă “parte; iară obu- 
zul Împăratului tot păzia de intra in mijloc 
în cela-l-alt obuz, în pedestrime.: Ce, n'a 
apucat a intra tote carele Impăratului în cela- 
l-alt obuz, în pedestrime, să.. se încheie păr- 
canele, şi at şi lovit 'Turcii şi:cu Tătarii de- 

  

1) Zfreamălul = feamitul, -- 2) Părcanele == wmctereze, ..:
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napoi obuzul; şi aşa ai făcut un chiot mare, 
şi ai dat o năvală straşnică, cât ai rupt vro 
sută de care şi le-au luat, cari care nu  apu- 
case a intra în părcane; şi într'acele care ce 
at luat Turcii, s'ai timplat de ati. luat şi 
vr'o trei căruţe pline de bani. Impărătesci, 

Mai dat'au şi alţii năvală în câstele obu- 
zului din jos, şi alţii în câstele obuzului din 
sus; ce, acia n'a putut strica. nimică, mai 
mult 'şi-aă stricat lor, că erati părcânele' în- 
şirate şi tocmite bine. Deci, cum ai dat nă- 
vală Turcii, iară Moscalii au şi slobozit păr- 
canele la păment şi aă slobozit toţi o dată 
focul într'inşii; şi aşa cădeau Turcii ca când 
ar cădea nisce pere câpte dintr'un păr.când 
îl-scutură Gmenii. Iară bieţii Moldoveni, căt 
se putuse ţine la un loc de steaguri de nu 
se risipise n6ptea prin obuzuri, ei mergea 
înaintea obuzului afară din părcane; deci, 
Turcii, vădendu'i afară din părcane, aşa le 
ai dat o năvală ca o 'nâjă!) de lupi într'o 
turmă de oi; .ce, Moldovenii, neputendu'i spri- 
jini, au şi plecat fuga înapoi asupra obuzului; 

„iară Turcii, gonindu'i; pre carii cum. îi ajun- 
_ geaui îi luau în “sulițe şi "i omoriai ; şi se fă- 

  

5) Nâja = haita,
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cea mare chiot. Deci, ajungend Moldovenii 
în fruntea obuzului, iară Moscalii .n'aă vrut 
să le deschidă -părcanele ca să -intre în lă- 
untru în obuz, ce, le-ai făcut semn de ati 
purces alăture cu obuzul a fugire!), şi la 
jumătate de obuz, le-ati deschis părcanele de 
le ai făcut pârtă, şi ai inceput Moldovenii 
a intrare?) prin câstele obuzului în obuz. 
Iară Turcii tot îi goniau, ca nisce lupi, pre 
lângă obuz, iară Moscalii stai dei priviati 
pînă s'aii apropiat Turcii aprâpe, şi au in- 
trat Moldovenii mai toţi în obuz; atunce 
Moscalii, aflând vreme, odată ai slobodit 

“focul din pârta ce o fâcuse pînă în fruntea 
“obuzului, şi aşa aă - oborit3) pre Turci, ca 
cum i-ar mătura cu o mătură. Apoi Turcii 
s'a speriat a mai da năvală la obuzul Mos- 
chicesc, ce mergeaă pre departe, cala o mie 
şi mai bine de paşi bărbătesci, fără cât nu- 
mai ce eşiaii de se hărăţiaui câte doi-trei, şi 

„de la noi aşişdere, de se loviai cu dânşii, 
şi din ofițerii Moschicesci şi din Moldoveni; 
că ofiţerii Moschicesci mergeati tot pre din afara 
părcanelor, cineşi drept steagul stă ; iară pre 

1) A fugire = a fugi, -- 2) A intrare =—a ititra, — 3) 0bo- 

viț = doborit,
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“din lăuntru, alăture cu părcanele, mergeati 
„câte cinci rânduri de draguni pedestri, şi, în 
mijlocul lor, carele şi altă 6ste. Iară în câda 
obuzului denapoi se tot băteaii, vîrtos cu Turcii, 
că începuse a ajunge şi pedestrimea Tur- 
cescă, Enicerii; deci, mergeau câte puţinel, şi 
iară stau de aşteptat pre: cei din urmă că 
cei din urmă aveai grei mare, bătându-se ne- 
contenit, şi când sta obuzul, Moscalii aveati 
câte o puşcă mare pe la steaguri; şi unde 
vedeai câte un buluc!) de Turci, câte dece- 

- cinci-spredece la un loc, ei şi întorceată câte 
o puşcă cu căruța şi dai în Turci; şi. aşa 
îndreptaii puşca de „bine cât nu era nici o 

"dată să nu lovâscă, ori cal ori om. Deci, 
„aşa au mers luni tâtă dioa pînă în vremea 
chindiei, de la Stănilesci de subt deal pînă 
la Prut. Şi dacă at sosit la Prut atu mai r&- 
suflat Gre ce la apă; că tâti dioa nu băuse 

„apă, nici ei nici caii lor. Iară Turcii în scurtă 
vreme ai început a se înmulţire?) preste 
samă; şi ai ajuns şi Vezirul cu t6tă puterea; 

"şi de ceea parte de Prut încă ai început a 
sosire 6ste Turcescă, şi Leşii a lui Voevoda 
Chiovski; şi era un deal mare împotriva obu- 

  

1) Buluc = gramadă, — 2) A se înmulțire = a se înmulţi,



— 135 — 

zului moschicesc de ceea parte de Prut, şi 
nu putea 6ste Turcescă să se pogbre la vale, 
să se apropie de Prut, de reul puşcilor mos- 
chicesci, că”i împroşcaii Moscalii prea tare. No- 
rocul Moscalilor. era, că nu aveai Turcii de 

ceea parte pusci mari, acei din deal dimpo- 
triva obuzului, că ar fi stricat r&ă. obuzul 
moschicesc ; iară de cesta parte se pusese Turcii 
în dosul unor spini, şi făceau stricăciune Mos- 

“calilor de după spini. Impăratul ai poruncit 
de ai eşit din obuz toţi Moldovenii de ai 

dat năvală Turcilor la. spini, şi iai gonit . 

pre Turci de la spini, şi s'aă mai mărit păr- 
canele de aii cuprins spinii înlăuntru în obuz. 

Atunce ai prins şi pre un turc vii, şi "l 

aă dus la Împăratul; şi acel turc ati spus 
Impăratului câtă 6ste Turcâscă este, o sută 
doă-deci mii de Eniceri pedestrime, şi. doă 

sute şi cinci-deci de mii Spahii călărime, şi 
patru-deci de mii Sirdengisti, carii sunt juraţi 
de merg înaintea r&sboiului; aşijdere şi Ha- 
nul din Crim, şi cu Sultanul din Bugeag cu 
Tătărimea, şi Voevoda Chiovski cu Leşii şi 
cu Şvedii, căţi or fi de mulţi nu scie. Şi au 
mai spus că aii venit cărţi dela Impăratul 
Turcesc, scriind la Vezirul, de a socoti că 

nu va putea birui pe Moscali, să caute să
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facă pace, şi ce ar „cere “Moscalii să le dee, 
să nu se bată. 

„Deci, Impăratul Moschicesc „înțelegând vorba 
acelui turc, aă pus pre Şeremet de. ai scris 
o carte de la dinsul la Vezirul într'acesta 

"chip: «Precum noi am avut pace cu voi, şi 
voi v'aţi potrivit Craiului Şvedului, de aţi 
trimes pre Hanul şi pre Sultanul de ai pră- 
dat astă iarnă în țara nâstră fără de nici o 
vină; şi încă n'a ajuns cu atâta, şi te ai 
sculat acum şi Măria ta cu t6tă puterea de 

„vii asupra n6stră. Deci, Impăratul nostru, o- 
'blicind de acestă faptă, m'ai ales pre mine 
„cu acâstă 6ste să es înainte întru întimpi- 
narea Măriei tale, ca să stai să vorovesc cu 
Măria ta, şi să punem la o "cale pentru a- 
cestă pradă ce ne aţi făcut, ca să facem 

„pace; că noi nu suntem bucuroși. ca să stri- 

căm pacea, că noi ţinem pace. lară Măria 
ta cum ai vădut 6stea mea, cum ai prins a 
bate, şi. nu stăi să vorbim. Pentru acesta te 
poftesc să'mi faci scire, să sciu cum oii scrie 

“la. stăpânul mei, la Impăratul; căci, ei n'am 
venit pre bataie, ce, pre pace.» Intr'acesta 
chip, aă scris cartea cu numele lui Şeremet, 
tăinuindu- se Impăratul Moschicesc că nu'i în 
obraz; şi ati dat'o la acel turc, şi așași a-



tunce Luni sara '] at trimis la Vezirul. Turcii 
atunce sara ati fâcut dova 1) după cum li-i 
obiceiul de strigă cu toţii tare când fac dova, 
adecă să se rogă i lui Dumnedei,; iara Impăratul 
Moschicesc, dacă ai audit aşa, în grabă ai 
sărit, gândind că aă dat năvală Turcii, de 
i-ai spart obuzul, şi întreba ce este. Iară 
Dimitraşco Vodă at spus că fac Turcii rugă 
la Dumnedei; iară Impăratul s'ai zimbit a 
ride, şi ai ris: «macar că sunt păgâni, dară 
se râgă şi ei tare lui Dumnedei.» 

Deci, cum ai istovit Turcii dova, sau şi 
apucat a dăre năvală de trii-patru părţi în 
obuzul Moschicesc; şi aşa se băteaii, câte un 
ceas şi mai bine ţinea năvală; iară Moldo- 
venii şedeaii acolo în mijlocul obuzului, ca 
cum ar şedea la casele lor, aşa nu aveai nici 
o grijă; că puscile turcesci nu le meşter- 
şugia 2) bine, şi treceau preste obuz; şi arun- 
cati “Turcii şi cumbarale3) de cele mari, şi, 
suindu-se sus, nu apucaii să cadă jos şi se 
“spărgeai; şi, de şi cădea vre una, cădea în 

lături, şi nu nemeria in obuz. Şi când sta 
câte o dată bătaia, atunce şi începeaă trim- 

1) Dova = rugăciune. — 2) Meștersugula = indrepta, — 

3) Cumbarale — bombe,
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biţele Moschicesci a dicere; şi pre atâta cu- 
nosceam că n'aii spart Turcii obuzul Moschi- 
cesc; şi aşa t6tă. nâptea s'au bătut. Ipicea 
Impăratul Moschicesc că are şi el doă cum- 
barale de cele mari făcute cu alt meşteşug, 
cu otravă, care îl ţinea una câte cinci-deci 
pungi de bani, şi se căia că n'a luat mai 
multe; că acum ar arunca şi el vre una ; 
dară n'are la cine arunca, că ordia Turcilor 
încă nu era strânsă să fie asedată la un loc, 
că acel fel de cumbarale sunt nu numai hie- 
rele: ce sunt într'ânsele să fie otrăvite, ce şi 
mirosul pre cine ajunge cade de mâre. Ce, 
ori cum,. dimincţă dintr'acele doă cumbarale 
a arunca una unde a vedea ordia 'Turcilor 
strânsă. . | 

Dimitraşco Vodă îşi lăsase dâmna în lași 
cu un polc de Moscali şi cu vr-o doă sute 
de Căzaci, dicend şi Impăratul că'şi va lăsa 
Impărătesa'şi în laşi, iară apoi n'aă lăsato 
ce ai luato cu dânsul; iară dâmna a r&mas 
în laşi. Disu'i-ati atunce câţi-va boieri să nu'și 
lase Dâmna în laşi; şi mai virtos i-am dis 
ei să o trimiţă la Hotin-sai la Cameniţă, 
că fiind vreme de nepace, şi de s'a timpla 
vr'o primejdie, îi va fi cu grei, că nu va
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avea nici vezetei l) nici slugi, şi 'cine scie 
cum s'a tîmpla; iară de va fi pre voia creş- 
tinilor, lesne "i va fi a se înt6rce să vie la 
laşi. Iară Dimitraşco Vodă sai mâniat şi 
mi-au răspuns să'mi iati ei muierea, de me 

tem, să o trimit unde mi'i. voia; iară el pe 
Dâmna din laşi n'a clăti'o nicăiri. lară apoi, 
după ce aii vedut că ai înconjurat Turcii 
obuzul, el tare s'a spăriat că ar fi trimis 
Turcii niscai 6ste Turcâscă la laşi, şii vor 

lua Dâmna şi coconii; şi plângea şi întreba 
în tâtă 6stea cine sar afla un voinic să iasă 

pe furiş să se slobâdă la Iaşi, să dee scire 

Dâmnei să fugă, şii va da pentru acea 
slujbă o sută de galbini de aur, sau şi doă; 
şi nime nu cuteza să se apuce să mergă. 

Apoi Dimitraşco Vodă vădend că nu se pă- 
sesce nime, se ispitia el singur să mergă, şi 

cu Btahă, Căpitan de dărăbani, şi îşi găsise 
şi cealmale şi haine Turcesci să se imbrace 
să iasă n6ptea din .obud să intre în stea 
Turcescă, ca dâră ar putea străbate la Iaşi 
la Dâmna să o iee şi să fugă. Ce, din obuz 

nu putea eși nime, că nu'i lăsa Moscalii la 
părcane fără de ucaz; şi s'ati dus Dimitraşco 

  

1) Vezetel = vizitil,



Vodă şi la Impăratul de: i-au spus ce va să 
"facă, şi au cerşit ucaz; ce, Impăratul ! n'a 
vrut săi dee ucaz; şi i-ai dis că pâte să'l 
prindă “Turcii, şi "l-or omori; iară la laşi, 
sati or fi mers Turcii, sat ba; iară aşa dacă 
or prinde, 'l-or omori şi.pre dânsul, şi or 
merge apoi și la laşi; şi să nu se temă, că 
de or şi merge Turcii la laşi, nimică n'or 
strica. Ce, cl: avea grijă şi mare jale, şi nu 
numai el, ce şi noi cu toții, câţi ni erai ca- 
sele în laşi.. 

„Rugăm. pre dumnea-vâstră, iubiţilor cetitori, 
s€ luaţi sema acestei scrisori; că de s'ar tim: 
pla vre-odată să mai hie nisce lucruri ca aceste 
în ţera n6stră a Moldovei, să vă sciți chiver- 
nisi, să nu: păţiţi şi voi ca şi noi. 

Moscalii la “Turci nici-odată năvală nu mai 
“da, ce tot Turcii dau năvală la Moscali, pină 

işi istovia focul, şi apoi iară se dau inapoi; 
iară Moscalii, tot cătinel după dânşii mergeaii; 
şi se lărgise şiragurile cele de Moscali în lă- 

„turi; cât alergai cu calul, atâta se lăţise Mos- 
calii de la 'carele lor. Iară când ati fost Marţi 
dimincţa, Turcii s'a strâns toţi departe, şi 

„acolo 'şi-aă făcut meterez, şi şi-au: aşedat 
tote puscile cele mari, şi au început a se 
batere prea vrăjmaş, cât nu se vedeaţi razele
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s6relui, şi se întunecase lumea de nu se vedea . 
om cu om, ce numai se vedea para cum. 
eşia din pusci ca cum arde nisce stuh mare, 
trestie, pe nisce vânt mare, aşa se vedea 
focul eşind din pusci Numai, ce voiă să dic, 
pâte fi, Dumnedeiă feresce la.răsboiă, că din- 
tr'o mie de .sineţe abia se tîmplă de lovesce. 
un om; că de ar fi nemerit tot focul cât slo-.. 
bodia, n'ar fi mai. rămas nici la Turci, nici. 
la Moscali, om.de poveste; după cum dice 
un cuvint Miron Logofătul: «mare este omul, 

iară la r&sboiă mică îi este ţinta.» Dis'aui 
atunce Dimitraşco Vodă Impăratului, să lege 
tâte carele la un loc a taberei, şi să lase pre 
Migorodski Polvnicul cu cinci-şase mii de Că- 
zaci ce avea, şi doă-trii polcuri de Moscali 
să. r&măie să apere carele de călărimea Tur-. 
cului, de or vrea să le dee năvală; iară cu. 
cea-laltă . 6ste Moschicescă, cu soldaţii, să dee. 
năvală asupra Enicerilor la meterez, că; or. 
bate pre. Eniceri, şi or lua şi puscile Tur- 
cesci, şi atunce. or fugi, cei-alţi, călărime; că 
aşa li este obiceiul; dicend 'că el ati vEdut 
când ai bătut Nemţii pre Turci la Varadin, 
că. după ce ai bătut Nemţii:pre pedestrimea 
“Turcâscă, pre Eniceri, iară călărimea Turcului, . 
aă 'şi. purces a .fugire care cum, putea; Iară...
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Împăratul at şi r&spuns lui Dimitraşco Vodă 
dicendu-i : «ţi se pare, şi ai vrea şi ai pofti, 
ticăl6se Gme, să. fie pentru binele t&i; dară 
de oiii şi bate pedestrimea, călărimea este 
multă, şi n'am cu cine o goni.» Că sta că. 
lărimea cum ar sta pădurea împregiurul obu- 
zului, de nu'i ajungea puşca; sta şi privia 
cum se bat; şi Împăratul tot nădăjduia căii 
va veni răspuns la ce scrisese nâptea, precum 
Sai pomenit. Şi Vezirul nu'i făcea. r&spuns, 
şi tot păzia de se bătea. Intru acea vreme, 

când se băteai, venit-ai un nouraş cam mic 
şi stropia de plâie, şi aveam grije să nu dee 
atunce năvală călărimea Turcâscă, şi or perde 
atunce Moscalii focul. Iară Moscalii nici se 
mira, şi ne îmbărbătai şi ne diceati că mai 
pe mari ploi se băteau ei cu Şvedii; că 
aveati mantale în spate, şi ţineau flintele subt 
mantale; şi mai grei era de focul turcesc, de 

cât de cel moschicesc. Şi n'ati ţinut mult acel 
nouraş ce numai ca jumătate de cifert de ceas, 
şi ai şi lucit s6rele cu. mare ferbinţelă, cum 
îi în luna 'lui lulie. 

Moscalii cei din răsboiii trăgeau atunce 
mare grei de sete, că n'aui obicei ca Turcii, 
să le care apă cu sacalele; deci, Împăratul 
ua poruncit la Moldoveni, să le care apă cu
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polobâce, cu plosce, cu fedeleşe, cu ce or 
putea; deci sai pornit. cu toţii de căra apă. 
Veărsai miedurile 1) şi vinurile de prin polo- 
bâce de căraii apă, şi ducea la soldaţi, şi'i 
scriati comisarii împărătesci la izvod, şi le dai 
bani acelora 'ce cărai apă. A doa, mai tră- 
geau grei Moscalii că inicercele2) Turcilor 
erati mai lungi şi de fer mai bun, şi băteat 
mai departe de cât fiintele Moscalilor; şi 
Enicerii nu se prea apropiau de Moscali, şi 
slobodiai inicercele; deră Moscalii. fiindu-le 
flintele mai scurte şi mai slabe la fer, nu le: 
slujia focul de departe să ajungă focul pre 
Eniceri; iară de le ar fi venit .lor pe îndă- 
mână să le bată puscile departe, caa Tur- 
cilor, n'ar fi putut ţine Enicerii atâta de lung 
r&sboiul; sati de ar fi dat vre o dată Mos- 
calii. năvală, încă n'ar fi putut ţine Turcii 
r&sboii ; dară ei nu dai nici o dată năvală, 

ce stai numai de se apărau. 
Acum venise Moscalii de se apropiese de 

meterezul Turcilor şi de puscile unde erai 
aşedate prea mult, de erai ca o sută şi cinci- 
deci de paşi “Turcii de Moscali. Şi era un 
general Neamţ, anume Vitman; acesta s'ată 

1) Afreduri = idromel. — 2) Znicercele = puşcile. .
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„dus la Impăratul, şi ai început a'l mustrare 
tare. pre Împăratul, şii dicea: «Ce este acesta, 
Impărate, de umblăm toţi, .nisce 6meni hă- 

„ meiţi, şi nu ne căutăm orânduiala r&sboiului, 
după cum îl scim;că se cade? Că eă în multe 
resbâie a Neamţului am fost, şi scit leacul Tur- 
cilor ce trebuesce; ce'mi. dă comanda oştii 
în mâna mea, că ei în doă-trii ceasuri oiti face 
ce sciă, şi oii curăţi pre Turci de nu îi vedea 
pre aice.» Deci, Impăratul, audind aşa, i-ati 
dat. ukaz acelui General ca să'i fie totă co- 
manda oştii în, sama lui, şi să asculte toţi 
Generalii precum li va porunci. | 
„Iară acel General, cum ati luat comanda 

oştii în sama lui, ai şi pus 6menii lui de ai 
umblat împregiurul obuzului, dând scire tu- 
turor slujitorilor, cum îi comanda. oştii în 
sama Generalului Vitman, să fie gata toţi de 
năvală. Şi au luat câte un rând. de soldaţi 
din c6dă, şi i-ai mai îndesit în fruntea obu- 
zului unde era r&sboiul; iară în câdă unde 
erai mai subțiri rândurile soldaţilor, împo- 
trivă pe lângă care, ati mai pus. pre lângă 
soldaţii Moldoveni. şi, Căzaci. Şi aşa era so- 
cotela lui să facă: si se rumpă Moscalii de 
la un loc, răndurile cele mai grse, şi să 
dee năvală asupra meterezului turcesc, şi săl
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încungiure; iară rândurile cele mai subţiri să 
apere, de or năvăli asupra carelor .niscai-va 
calărime turcescă. Deci, gătind .6stea într'a- 
cesta chip, mers'au la temeiul oştii unde se 
“bătea, şi ai mers şi Imp&ratul cu dânsul, să 
vadă ce va face. Iară acel General, cum ai 
vedut pre un prucinic Moschicesc, că umblă 
ferindu-se, "l-ati şi junghiat cu spaga) sa; şi 
au şi trecut înainte, ca „cinsprezece paşi în 
fruntea r&sboiului cu şpaga g6lâ în mână, şi 
au început a striga: stupai, să păşescă mai 
iute înainte, şi să fie .gata de năvală; şi'i 
îmbărbăta, şi a dice grenadirilor să începă 
a arunca combaralele în Eniceri. Deci, cum 
at purces soldaţii a păşi iute înainte, şi Gre- 
nadirii incepend a slobodi combarale, atunce 
Turcii ai şi început a îndărăptare?) şi a 
intra în meterez ; iară unii începuse să se 
apuce de pușce să le tragă să fugă. Atunce 
într'acel ceas ce era numai să dee năvală, 
"l-ai şi nemerit o puşcă mare Turcescă pre 
acel. General, şi aii cadut mort la pământ; 
aşijdere şi pre alt General, pre anume Vol- 
kovski, tot o dată 'l-aă lovit cu o inicercă 3) 

  

1) Spaga = spada. — 2) A indereptaii == a da îndărăt.— 

5) Inicercă == puşcă, i o 

40 392. — „lut. Rom. în Mecuuleea, 10
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prin pept şi ati eşit pre subt subşidră; ce, 
nai murit, mai pre urmă sau tămăduit.. Şi 
Împăratul - încă, de multă vărsare sânge ce 
vedea atunce, au ameţit de milă ; şi s'a dus 
la cort de "l-ai udat Impărătesa cu nisce apă 
şi s'a tresvit 1). Soldaţii atunce, perindu-le 
capul?) sau părăsit de năvală, şi ai mai 
contenit 5) focul; dară şi Turcii încă au stătut, 
şi sau lăsat de a mai facere năvală. Deci, 
Vezirul au poruncit să mai dee Enicerii nă- 
vală încă doă ceasuri; şi de or. vede că nu 
pot face nimică, 'să-i lase şi să se întârcă 
înapoi; şi să rădice ţoți Bugegenii să-i trâcă 
în ceea parte. Şi mergend zapcii Enicerilor 
de'i silia ca să mai dee năvală, aşijderea 
şi călărimea 'Turcilor să gătia să mai dee 
şi ei năvală; iară Enicerii au început a se 
sfădire 4) cu zapcii lor, şi a strigare că ei nu 
mai pot să dee năvala, că dâră de îi voia 
Vezirului să se prăpădescă toţi Enicerii; că 
nu iera mult acmu, de ar fi năvălit Moscalii 
cum purcesese, nici un Enicer -n'ar fi r&mas. 
«Ce, mai bine să faci pace, după cum este 
porunca Împăratului; că noi am perit mai 

  

Î) S'aii tresvit = s'aă trezit, — 2) Prrindu-le capul = perzen- 
du-şi capul. —2) Contenit=încetat —) A se sfădirez=a se sfăli.
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bine de jumătate, şi câţi şi am scapat suntem 
mai toţi răniţi, şi n'om mai merge.» Deci, 
înțelegend Vezirul că gâlcevesc Enicerii, şi 

Moscalii nu ca altă-dată ati început a se bate, 
socotit'ati şi el pre urmă să nu greşescă mai 
reă, şi aii ales pe Cerkez Mehmet Paşa Im- 
brihorul, şi "l-au trimis la Impăratul Moscului 
cu cuvânt de pace, Atunce au stătut de âmbe 
părţile armele de a se mai batere 1). 

Atunce Şeremt şi Generalii Moschicesci, şi 
alţi boieri Moschicesci, li părea bine că dâră 
s'ar împăca cu Turcii, că li se supărase de 

“câţi ani se băteati mai înainte cu Şvedii ; şi 
îndemnă pre Impăratul să facă pace; aşijde- 
rea şi Impărătesa, iarăşi îl îndemna să facă 
pace. lară Generalii cei străini Nemţii nu 
primiau, şi diceau Impăratului să nu facă pace, 
că se va căi pe urmă. Aşijdere şi un dascăl 
al Impăratului Moscal, şi acela nu primia 
pace, şi striga în gura mare să nu credă pre 
păgâni; şi ţinea reă şi pre boierii şi pre 
Generalii moschicesci pentru ce îndemnă pre: 
Impăratul să facă pace cu păgânii. Aşijdere 
şi Dimitraşco Vodă cu boierii Moldovinesci 
încă. căutau reă, şi grăiai şi ei să nu facă 

1) De a se mal datere = de a se imai bate,
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pace; dară nu'i mai asculta nime ; căci Mos- 
calilor tuturor li iera voia. Cădutau boierii 
Moldoveni, şi ei, cu rugăminte la acel dascăl 
să. stee tare la Împăratul să nu facă pace; 
şi sta Împăratul în cumpene; numai, n'a 
putut, că sta  Impărătâsa virtos numai să facă 
pace. Împăratul Moschicesc ati ales trei boieri, 
anume pre Şefer Ministrul, şi pre feciorul lui 
Şeremet, şi pre Sava Rogojinski, şi i-aă trimis 
la Vezirul; şi se temea Sava că'] vor cunâsce 
Turcii, câ mai înainte vreme trăise la Ragusa 
cu reguţitorii, dâră apoi nu 'l-or cunâsce. 
Deci, mergând la Vezirul, au tăgăduit că nu 
este Împăratul în: obuz, ce este înapoi; ce 
în obuz este numai Şeremet. Atunce a cerşut 
la Vezirul pentru prada ce făcuse 'Tătarii în 
ţerile Moschicesci, să dee Turcii Dunărea ho- 
tară Moscalului, după cum ati venit şi sol, 
care "l-ai trimis Brâncovanul Vodă cu porunca 
Porţii la Moscali, anume pre Makedon Co- 
niisul, precum s'a scris mai sus..lară Vezi- 
rul au ris şi aă r&spuns că atunce au fost 
un tirg, iară acum este altul. «Că Tătarii 
au prădat, că de mult n'a luat cojâce de la 
Voi, precum eraţi tocmiţi cu. dEnşii de le daţi 
câte trei-deci de mii de cojâce pe an,ca să 
nu ve prede în ţările vâstre; ce, acum €i.;
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voiă să cer de la voi, iară nu voi de la mine». 
Atunce 'aă dis Vezirul să lase pre” Craiul 
Şvedului: să: mergă cu pace la ţera lui, şi 
săi dea ce i-au luat, loc şi cetăţi, Ce, Mos- 
calii n'aii primit ca să'i dee înapoi -nimică, 
fără cât'să'| lase să mergă cu pace 'cu trei. 
deci mii de 6ste prin ţera Leşescă” la ţera 
lui ; şi după ce 'va merge acolo, or sta la 
pace, fiind şi alți Crai megieşi la mijloc, să 
socotâscă și să judece. Deci Vezirul au lăsat 
să fie aşa, că- nu se prea silia nici Vezirul, 
pentru “Şved, căci Şvedul se ţinea de fire, 
şi nai vrut să vie la Vezirul, ce el găndia 
că a merge Vezirul la dânsul. Norocul. Mos- 
calilor,' că n'ai venit Şvedul atunce de la 
Tighine, că n'ar fi scăpat picior de Moscal, 
că el ar fi sciut ce ar fi făcut, 

Cerşut'ai Turcii pe Dimitraşco! Vodă să 
ll dee; iară Moscalii aă' dis că din r&sboiul 
d'ântiti nu se scie ce sai făcut, „perit au, 
ai fugit? Că noi am gândit că au: venit la 
voi. ară vezirul aă dis: «Pentru un ghiaur 
ce să ne sfădim noi nisce Impărăţii,: lasă” 
că se va sătura el de ce au poftit. El sin- 
gur, da bună voia lui a ven'-la noi». Atunce 
Impăratul ai luat pe Dimitraşco Vodă şi 'l- 
ai ascuns într'o butcă a.lui de cele cu doă
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râte, de nw'l scia nici un Moldovan, fără 
numai eă, I6n Neculce Hatman, şi vr'o doui- 
trei copii de casă; şi ai şedut acolo ascuns 
în butcă pînă ce ai trecut obuzul Moschicesc 
dincoace de movila Răbiăii. 

Mai cerşut'aă Turcii Azacul, şi s'aii apucat 
Moscalii.să'] dee cu tot venitul şi hotarul lui. 

Dis'au Turcii Moscalilor să strice o cetate 
ce se chiamă Troiţa, dicend că'i făcută pe 
hotarul “Turcesc; şi, măcar că era cetatea cu 
bună şi multă cheltuelă făcută, s'a apucat 
Moscalii că or strica-o; iară când s'ar mai 
tocmi vr'odată cetatea, atunce şi . pacea să 
fie stricată. 

Cerşut ati şi bir să le dee, 'şi cheltuela 
oştiă; ce, bir n'aă primit, iară cheltutla oștii, 
o mie de pungi dă bani, s'ai apucat că or da. 

Dis'aii Turcii să mai strice şi alte pălănci 1), 
ce sunt pre marginea hotarului, pre lângă 
Zaporojeni, şi la pragurile Niprului : anume, 
Camen, Zaton şi altele; şi sau apucat că 
le.or strica. Mai disau Turcii şi pentru U- 
crania, dincoace de Nipru, că ai luat-o din 
hotarul Leşilor, să o dee să o ţie iară! “Leșii; 
şi au - primit Moscalii să se rădice să fie 

  

5 Pălănă = sate întărite.
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iară Leşcscă. Tocmitu  s'ati şi pentru 6stea 
din cetatea Brăila să iâsă şi să mergă cu 
pace; atunce, aă oblicit Moscalii că au fost 
luat Moscalii cei cu Toma cetatea Brăila. 
Mai dis'au Vezirul: de or fi intrat şi în 
Crim oști Moschicesci, să iesă, că nici vezirul 
nu scie ce or fi făcut. - 

Aceste. tâte at primit “Moscalii să dee 
Turcilor. şi altele multe, carele nu le pâte 
tote înşira condeiul mei ;: şi. ati dat Moscalii 
şi zălog la Turci pre Şefer şi pre feciorul 
lui Şeremet, pînă ce vor plini aceste :tâte; 
şi aşa se audia atunce să “fie dat. Moscalii 
şi Vezirului opt sute pungi de bani. Şi au 
stătut obuzul pe loc trei zile inchis, : pînă 
Sati aşedat tâte aceste, şi apoi ab mers solii 
în ordia Turcescă; şi obuzul Moschicesc s'a 
pornit în sus pe Prut, şi cu Ceauşi să.nu'i 
îav&luescă nime. Atunce, de cum era leşinată 
Gstea Moschicescă, încă şi mai ru leşinase, 
fiind închişi atâte dile; că, mai înainte vreme, 
de nu aveati pită, aveau carne; că le duceam 
ceredqi de vite multe; iară după ce sat în- 
chis obozul, ai luat ceredile Turcii, şi nu 
aveaii nici carne nici pită; şi caii încă hăm- 
nesise, şi veniau Turcii aprâpe de obuz, şi 
le aruncat pită; iară caii se bălegai tot apă,



— 152 — 

că altă n'avea ce bălega; şi după ce sati 
pornit obuzul, 'mulţi Moscali fugiau la Turci 
de. fome. Aşa se audia atunce, „să fi perit 
Moscali, cu la bătaie:cu tot, ca trei. deci de 
mii ; iară “Turci să fi perit o 'sută şi doă- 
dei de mii, pe număr; şi aşa socotesc că, 
de ar fi fost Moscalii câte obuzurile strânse 
la un Joc, să nui fi r&schirat într'atâte părţi 
când s'aă pornit ântâii asupra Turcilor, pâte 
ar fi biruit pre Turci. Aşijdere şi Turcii, 
după ce ati zobovit cu pace pre Moscali 
trei dile, să 'nu fi ţinut pace,  pâte ar fi 
bătut pre Moscali, precum flămândise şi ei 
şi caii lor. Numai, ce vom să dicem, voia 
Ii Dumnedeu au fost de nici Moscalilor nu 
le au dat Dumnedeii chiverniselă ca să bi- 
ruescă pe Turci, aşijdere, şi Turcilor nu le 
ai luat Dumnedeii mintea de nu s'au pră- 
pădit ] Moscalii de tot. Nu bat cei mulţi pre 
cei puţini, nici cei puţin . pre cei mulţi ; 
numai cum va Dumnedeii. | 

Deci Moscalii au purces pe Prut în sus 
„şi ai mers pînă în scră, şi nâptea pină la 
medă-n6pte, tot cu tabăra legată 3 şi când 
au stătut să se > odihnescă, „care pe! unde i-ai 
    

1) Zoz cu tabăra gară ==cu tâtă Gstea' strtnsă,



apucat vremea aşa ai stătut,: cu caii înhă: 
maţi, tot la un loc; pină în  dioa. Apoi iară 
aă îuceput a mergere pînă la vre doă ceasuri 
de di, apoi au început a ridicare părcanele. 
şi ati început a eşire stea cea slobodă afară 
şi ai început a'şi adăpa caii, şi a mulţămi 
lui Dumnedei ci ai eşity din părcane, mai 
tare de cât că ai scăpat de la Turci. Şi ai 
purces pre câmp .pedestrimea, pre de laturea 
obuzului. Atunce eşiaii Tătarii de prin pă- 
duri bulucuri cu vite, 'cu robi ;. deci, Moldo- 
venii se slobodliai la “Tătâri ca să” şi scâtă 
robii, iară Tătarii îi luai în g6nă del goniai 
pînă de'i tăia, că erai caii Moldovenilor 
leşinaţi de'şi dai în cap. Atunce Şeremet 
au poruncit Moldovenilor să le dee pace 
Tătarilor, să nu. se bată cu denșii, că ci ati 
făcut pace, şi nu le or da ajutor, şi or” pe- 
trece r&i cine se va mai bate cu Tătarii. 
Deci Moldovenii au început a strigare şi a'l 
blăstemare 1) şi a gicere 2), cum n'or merge ei 
să se bată, că ei îşi văd părinţii, şi femeiele 
şi feciorii” lor. robi la Tătari, de'i' audia cu 
urechele cum îl blăstemau ; iară el. le dicea 
să nu bage samă că'i va scâte Impăratul, 

3) A &lăstimare == a blestema — 2) A gicerez=a dice.
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şi care-va merge cu denșii, le va da Imp: 
ratul moşii la Mosc; şi nu-i era şi ruşinea 
grăi ce nui se cădea, un om mare ca acela, 

Atunce, mergând câţi-va Moldoveni depăr- 
tişor înaintea obuzului, s'aă tălnit Î) cu vre 
o sută de Tătari viind câţi-va robi despre 
laşi, şi le era caii obosiţi şi a lor. Deci lo- 
vindu'i Moldovenii fără de veste în gura 
Jijiei, i-au tăiat pre Tătari mai pre toți, şi 
i-ati dat şi în Prut de s'ati înecat, şi ai scos 
pre acei robi pre toți; şi într'acei robi sai 
fost timplat de ai fost robit şi pre un Că- 
pitan, atunce purces din laşi, pre anume 
Tudosi Ciohoranul; şi acela au spus atunce 
că altă 6ste fâră de acei Tătari la laşi n'aii 
mers. Atunce, audind, toţi sai învioşat, şi 
spuind lui Dimitraşco Vodă ai dat laudă lui 
Dumnedeu. Atunce toţi Moldovenii ai purces 
în risipă carii cum puteai, pre la bejeniile 
lor ; atunce şi Moscalii aă dat lui Dimitraşco 
Vodă doă sute de Draguni Moscali de s'aă 
dus în laşi ca să'și apuce Dâmna şi să iâsă 
înaintea Moscalilor mai sus, pe Prut, 

Dimitraşco Vodă, sosind în Iaşi, aă odih- 
nit doă dile pînă sau gătit, ne-avend nici 
  

1) Zălit = întălnit,
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de unele cele ce'i trebuia, nici avea cu cine, 
că îşi căutai Gmenii atunce cineși nevoia să 
de fugiai. Atunce erai şi căţi-va Turci 
Balgii în laşi şi mulţi Moldoveni din cei ce 
jăcuise pre Turci îndemnai pre Dimitraşco 
Vodă ca să'i taie şi pre cei mai r&măsese 
şi erai la inchisâre ; dicând că de vor scăpa 
Turcii acei, ei n'a putere să trăâscă în ţeră, 
că Turcii sciu tot cine ce ati jăcuit. lară 
Dimitraşco Vodă n'a primit acel lucru să'l 
facă ca să'i taie, ce, ati socotit că, măcar 
că sunt păgâni, dară ei nu sunt. vinovaţi, că 
sunt neguţitori, şi le ajunge lor cât i-aă jă- 
cuit, de aă rămas săraci, şi cătă pedeapsă 
de fâme au tras la închisâre. A doua, iarăşi 
a mai socotit că, de'i va tăia pre Balgii, apoi 
el nu avea cu cine va merge la Moschi, că 
slujitorii şi jacaşii ) cari jăcuise pre acei 
Balgii, m'ar fi mers cu dânsul, ce ar fi remas 
toţi în ţeră, Deci, cu acest sfat, aă pâte fi 
norocirea lor, ai scăpat. de: morte. Şi pur- 

cedând din laşi Dimitrașco Vodă ati trecut: 
Jijia pe la Popicani, şi s'ati tălnit la Prut la 
Zagarance, de acâsta parte, cu obuzul Mos- 
chicesc. 

1) Facazii= jă faitorii.
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Domnit'ai Dimitraşco Vodă ţera numai 
nouă luni, în anul 7218, şi a eşit din Iaşi 
lulie în 16 dile. Iară Moskalii ati făcut r&s- | 
boii atunce la Stănilesci 'în luna lui Iulie în - 
II dile. | Da 
„Deci, 'de la Prut Dimitraşco Vudiă ai pur- 

ces în sus dinpreună cu Moscalii, şi au trecut 
„pre la' Stefânesci Prutul în cea parte, şi, de 
acolo ati mers drept la Movilă la Nistru. 
Deci, câţi boieri şi alţii mai de jos din Mol- 
doveni, ce ai eșit cu Dimitrâzco Voda din 
laşi; şi ai purces cu obuzul,: audiati că aă 
iertat “Turcii pre cei greşiţi, dară nu mai 
puteai să se  întârcă înapoi! sati: să fugă 
intraltă parte din obuz, căci ce prădau 
Donţii şi Căzacii lui' Mihorodski şi a: lui 
Tanţski pre cine găsiai în laturi de obuz, 
dei lăsau numai cu sufletele ; ce nu avea 
putinţă să se ducă într'altă parte, ce, le-ai 
căutat „numai să se ţie cu obuzul Dimitraşco 
Vodă; 'că, când ati venit. Împărăţia, avea 
ucaz 6stea de nu strica 'nimenui nimică ; iară 
la întors! strica tot ce găsiau. Sosind 'obuzul 
la Movilă, la Nistru, se luase nisce Tătari, 
ca vre o doă sute, în urma obuzului, şi 
pe cine găsiaă tot luaă, şi at dat preste 
dânşii Ivanenco Polcovnicul şi cu 'Tanţski cu



slujitorii lor Moldoveni ce erai la steaguri, 
şi i-au tăiat pre Tătari şi au prins vii vr'o 
cinci-şsse, şi i-aii dus la Împăratul; și ai 
pus de i-ai spândurat în malul Nistrului în- 
calțaţi îmbrăcaţi. lară după ce -aă trecut 
Moscalii Nistrul în ceea parte, a scris Îm- 
păratul Moscului la Turci că, de nor, porni'- 
pre Craiul Svedului” pînă în „doă-spre-dece.. * 
dile, şi 'l-or mai ţine acolo la Tighin, el ..: - 
încă a strica pacea, n'a ţine-o. 

Dimitraşco Vodă au f. icut căutare: tataror 
Moldovenilor, căţi erai cu densul,. şi i-au 
întrebat : Merge. -vor cu densul la Mese, ai 
ba? Ce, toţi ai priimit, că într'alt chip: nu 
aveai cum dice; că nu aveai cum merge | 
intr'altă parte, de r&ul tălhăritului; şi. i-au 7 
scris. Dimitraşco Vodă pre toţi întrun izvod 

l-aă dat la Împăratul de l-ati iscălit cu 
“mâna lui. Iară boierii şi slujitorii aceştii erau, 
anume: 

loan Neculce, Hatman. 
Savil Zmucilă, vel Ban. 
Georgiţă, vel Paharnic. = 
lordaki Aristarh, vel Uşer. A 
Pavel Rugină, vel Comis. | 
“Mogâlde, “Sardar. A

u
 

p
n
 

=
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. lie Abăza, Vornic despre Dâmna. 
„ Dimitrie, Aga. o | 
“ I6n Mirescul, Polcovnic. 
. I6n Bănarul, vel Căpitan. 
. Brahă, Căpitani de Darabani. 
. Moţok, Jicnicerul. 
„ I6n Zerul, vătav de copii. 
„. Nour Z&rul, Postelnic, | 

Costantin Z&rul, Medelnicer. 
Vasili Zărul, tiji Medelnicer. 
Mekiki, Stolnicul. 
Antioh, Camaraş. 
Constantin Părcălabul, Medelnicer. 

. Dima, Baş-bulucbaş. 
. Ciute, Căpitan. 
. Apostol, Căpitan. 
. Toader Mirescul, Căpitan. 
. Pavel Mirescul, Căpitan. 

  

Toţi aceştii şi alţii mai proşti şi 'mai de 
jos slujitori, carii aice nu s'ai putut înşira 
anume, i-aă scris Împăratul în visteria lui, 
de sai dus cu Dimitraşco Vodă ; şi atunce 
aă dat Împăratul lui Dimitraşco Vodă doi 
mii de ruble să'i fie de cheltucla lui şi Mol- 
dovenilor, şi "1 ai rânduit să “meargă să 
ierneze la Harkov, preste Nipru, dincolo de



țera Căzăcâscă, în Slobozie, aprâpe de Azac,; 
că acolo se cerşuse şi el, lăudânduii unii 
din Moldoveni carii sciaă, dicend că este 
loc bun. Şi ai poruncit Împărtaul lui Aprak- 
sin Cneazul şi Guvernatul de Azac, să dee 
lui Dimitraşco Vodă iernatic bun, lui şi Mol-. 

„_dovenilor lui, dândui'i şi doă sute de Dragguzii-: 
să mergă cu dânsul. 4 

lară lui Ren General, şi Tomii Satan 
le au scris Împăratul Moschicesc, şi ați trimis 
cu cărţile un om a lui, şi d'i impreuriă: cuiah 
om a Vezirului, să lase Brăila şi să vie "i 
după densul în sus. Deci, “Toma Spatarl, 
cum ati audit, cum au fugit în ţera”. Uhgu., 
rescă, de 'şi ai mai apucat câte-ceva de; 
acolo, şi pre urmă au mers la Împăratul: Jo 
Petriburg cu câţi-va Munteni ce ai fost cu 
dânsul la Brăila, şi "1 au făcut Împăratul 
General, şiii da pre an leafă câte cinci mii 
de ruble; şi cu vreme își ai adus şi jupâ- 
neasa din era Muntenescă şi i-au dat sate 
în ţera Moschicească, de chiverniseala vieţei 
lui ; şi trăind Toma acolo câţi-va ani, în 
târg în Periaslav, că'i dedese şi acel tîrg, 
snpt stăpănirea “Împărăției Moscului , s'a: 

schimbat şi el din vița acestă lumescă; iară 
jupânsa lui ai rămas şi pînă acmu, şi cu 
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un copil, de trăesce cu pace pre acele moşii 
ce i-ău dat Împărăţia. 

lară Ren General s'aă ridicat de la Brăila 
cu t6tă Gstea, şi ati purces în sus pre Siret 
pre la Cernăuţi, tot stricând şi mâncând ce 
găsia prin ţeră ; şi ţera fugise de la câmp, 
la munte, şi dacă ai audit că vine Ren 
General pre acolo, se mira încotro vor mai: 

„îngi. Deci Ren de la Cernăuţi au „trecut 
Nistrul. în ceea parte pre la Hotin, şi aă 
ajuns obuzul cel mare ce era cu “Şeremet 
acolo la Polona. Iară Impăratul Moscului de 
la Movilăă 'şi au luat doă sute de Draguni 

„Şi ai purces pe Nistru pre la Cameniţă, şi 
acolo. s'aă despărţit de obuzul cel mare; şi 

"dela Cameniţă au luat în sus prin ţera 
“Leşescă, dimpreună cu Impărătesa lui, Eca- 
terina, pînă la Varşav la scaunul Crăesc, 
unde ati găsit pre August Craiul Leşesc, de 
s'au sfâtuit, şi s'au odihnit vre o trii-patru 
dile. Şi atunce "l-ai cinstit Craiul August; 
şi şegend la masă Impăratul cu .Impărătesa 
şi Craiul cu Crăesa şi cu. mulţi domni Le- 
şesci ; între acei domni, fosta şi Adam 
Sinavski, Hatman, şi cu Hătmănesa lui ; şi 
intre alte vorâve multe, cam cu. glumă, 
disai Hătmănesa lui Sinavski către -Impă-
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țatul Moschicesc aceste: cuvinte: «Mult mă 
mir. de voi Impăraţii şi: Craii cum: de 
nu vE ţineţi de cuvinţ,; şi ne amăgiţi: pre 
noi. Că mai antărţi ne-ati dis noă tuturor 
Craiul Şvedului să. ne gătim cu toţii să 

împreună cu dânsul; şi noi, “când ne: gătiam 
șă mergem, pre cuvântul lui, el ne-a: amă- 
git şi n'au mers în Stoliţă, ce s'a dus la 
Tighine. 'Şi acum, Iimpărăţia, ţa ne-ai gis 
să: ne gătim să mergem la Țarigrad, şi 
noi ne. bucurasem târe că om merge de om 
vedea Țarigradul ; ŞI când. noi ne gătian, 
Măria ta n'ai. vrut, şi te-ai întors . înapoi.» 
Iară Impăratul ai ris, şi cu toţi :erau la 
masă, şi i-au dis: «Păcat că nu. esti tu bâr. 
bat să te chiemi Sinavski ; că. de ai.fi tu 
bărbat, să nu fii femee, : adev&rat: cu, tine aş 
merge. la : Țarigrad ; „iară bărbatul. tei ati. 
zăbăvit „oștile, şi nu le. au trimiș, mai în grabă. 
Pentru aceea .nu m'am dus, În Țarigrad». 
De Ja. Craiul Augușt ai purces: Împăratul 

la Riga, unde era Menjic cu oștile lui, carii 

la "Riga șia dus la Petriburg. a, “scaunul 
sei de iarnă, Jară Șeremet. cu “obuzul. Şi. cu 
Dimitraşco, Vodă ați mers . de la Movilaii 

40.392. — Aul, Rom. Zân Neculcea. i1
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pînă la Şargorod, şi de acolo s'au despărţit 
de Dimitrașco- Vodă, şi ati purces prin ţera 
Leşescă cu tâtă. 6stea lui, -câtă: mai r&măsese . 
de o mai sătura pe la Nijiboje; şi de la 
Nijiboje, la cetatea Polona, de ai deşertato 
de '6stea:: moschicească şi de puşcile cele 
mari, şi de alte lucruri ce erat, că o stăpă- 
niaă Moscalii ; şi apoi aii ridicat toţi Gmenii 
de prin tirguri şi'de prin sate câţi erai în 
Ucrania, şi i-au trecut pre toţi preste Nipru 
în hotatul moschicesc; şi aă trecut şi el Ni- 
prul cu tâtă stea, de au aşedat:o la iernatic 
în ţera Căzăcescă; iară Şeremet şi cu curtea 
lui s'a aşedat la iernatic: în tîrg în Prelupca. 
lară  Dimitraşco Vodă de acolo de la Şar- 
gorod, după ce sai despărţit de Şeremet, 
aă purces drept la Kiov, 'pre la Nemirova, 
printr'un câmp pustii, numai cu cele doă sute 
de Draguni Moscali, şi cu - Moldovenii câţi 
erai cu “dânsul, că mai fusese-şi nisce Că- 
zaci cu : Polcovnicul ' Migorodski şi cu Sava 
Rogojinski, şi "| au lăsat'in urmă pe Dimi- 
traşco - Vodă, şi acei s'au dus înainte. Deci, 
Dimitraşco Vodă r&mâind mai în ' urmă nu: 
mai cu cele doă. sute de Draguni, precum 
mai sus s'au scris, nu era: mult să'] iee Za- 
porojenii “de: grumaz, împreună cu 'Tătarii,
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că prinsese la limbă, si luase şleavul Il) să 
meargă după dânsul să'l prindă, şi cale nu- 
mai de un cifert de ceas nu "| ai ajuns 
săl iee de grumaz cu toți Gmenii lui, că 
era la o mie de Zaprojeni şi -mai bine, 
împreună cu “Tătari amestecați. Ce, norocul 
lui ai fost că aă apucat de aii ajuns în tîrg 
în _Bilaţerkiev, şi acolo în tîrg era cetate 
şi puşci, şi 6ste Moschicescă; şi vădend 
Zaprojenii că au ajuns în Bilaţerkiev, s'aii 
întors înapui. Iară Dimitraşco Vodă nimică 
de acesta nu scia; mai pre urmă ai oblicit?). 
Şi de acolo, de la Bilaţerkiev, ati - mers în 
Kiov, de s'au odihnit doă s&ptămâni, dându'i 
Moscalii de tâte cele cei. trebuia ; nimică 
nu'i lipsia. Şi când au vrut să purcedă de 

„acolo din Kiov, mulţi Moldoveni au “vrut să 
reămâe acolo şi nu ai vrut să 'mergă cu 
Dimitraşco Vodă: înlăuntru, şi încă și eu, 
Ioan ' Neculce Hatmanul, nu ' vroiam să mai 
merg cu dânsul, gândind că dâră ne-or lăsa 
din “Kiov de ne vom întârce la “pământul 
nostru. lară' Dimitraşco Vodă n'au vrut să 
ne' lase să rămânem, ce ai mers la comen- 
dantul de Kiov, şi i-au ar&tat izvod cu iscă- 

  

1) Șleavul= drumul. — 2) A4ii oblici/ = ai aflat,
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litura Împăratului de: câţi boieri erau într'acel 
izvod: ce ”l făcuse la Movilăă, gicend că 
suntem dați pre mâna lui, şi nu ne va lăsa 
să ne ducem la Turci să facem vre-un vi: 
cleşug, că el a vre să dee sâmă la Impă- 
ratul pentru noi. Deci, comendanţul vădând 

aşa, iaă dat. „pre toţi pre mâna lui Dimi- 
traşco Vodă, şi i-ai dus cu, vartă 9 pînă la 
Harcov. Şi acolo încă după. ce aţi trecut 
ţera Căzăcescă, era încă pînă la' "Harcov 
cale de doă : dile, un câmp : pusțiă. printre 
Harcov şi printre țera, Căzăcâscă; şi acel 
câmp este şleavul Tătarilor.: când . pradă la 
Crim, şi iară cu. grijă şi cu multă spaimă ai 
mers pină .aă ajuns la - Harcov. lară Luca 
Visternicul, şi. cu Sandu Sturză “Stolnicul, 
venise mai pre urmă- în - fera.. Leşescă dupu 
noi, la Kiov, şi .ne vrând ei să mergă că 
Dimitraşco Voda, nu i-ati putut lua, nici co. 
mendantul nu i-ati dat, nefiind “ei, în izvodul 
Împăratului, şi gândind că'i vor lăsă Moşcali 
să se întârcă înapoi. Deci, Moscalii nui lă- 
șaui să se întrcă înapoi, că. venise şi “Knea- 
zul Galicin mai pre. urmă în Kiov de. ţinea 
drumul, tare. închis, de nu lăsa” pre nime să 

aia a 

  

1) Cu vartă == cu caraul,
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iasă din Kiov încâce; că eră un, or rei, şi 
nică proviant, nici de cheltuială nu le, da. Şi 
sai ispitit într'un rând. să fugă, şi i-aă prins, | 
şi i-ai ţinut închişi O lună, şi apoi i-au dat 
pre chizășia Tonii Generalului, și apoi i-au 
slobozit. ŞI ai şedui acolo un an în” Kiev, 
pînă au cheltuit ce ai âvut, şi apoi cu fuga 
ai scăpat din Kiov încâce de ai venit în 
Moldova. Şi alţi Moldoveni câţi s'aii tîmplat 
în. Kiov, tot -aşa cu fuga au scapat; şi câţi 
scapati din Kior, încă cu multă grijă veniati 
pînă a „ajunge spre - Cameniţă, 'că r&mâind 
locul pustii era tâlhărit mult ; şi Leşii aveaă 
pizmă „pre Moldoveni, căci se închinase de 
bună voia lor. la Moscali, şi pre câţi Mol- 
doveni îi prindea Leșii, îi tot jecuiaiă, şi 
pre unii îi și omoriati, iară pre alţii îi puneaă 
la poprelă. Numai, Adam „Sinavski Hatman 
se punea "pentiu Moldoveni, şi pre carii 
oblicia că sunt închişi, trimetea de'i scotea 
şi miluia şi pre unii în- punea la steaguri, ' 
dând, poruncă să le dee pace, ŞI Leşii furiș 
cot îi stricati. 

| Dimitrăşco Vodă, după ce s'a aşedat la 
Harcov, zahâra pre multă îi da lui și tuturor 
Moldovenilor, cât nu putea birui să o mă- 
nânce; şi i-ai mai -dat şi triispredece sate



2. 166 — 

a unui General, ce'] chiema Sidlovski, pline de 
pâne şi de heleştee, cu pesce,. şi cu mori, şi cu 
doă-trii sute de 6meni întrun sat, şi bucate, 

vaci, boi, oi, stupi, odâre, tâte le didese lui 
Dimitraşco Vodă, sirmeoa !) acelui General, 
cădând el într'o greşală. Deci, Iimitraşco 
Vodă nu: vrea să ţie pre Moldoveni cu dra- 
goste, ca pre nisce străini ce'şi au lăsat ca- 
sele şi sai înstrăinat de moşiile scle pentru 
dânsul; ce vrea să'i ţie mai aspru de cât în 
Moldova, că î se schimbase firea într'alt chip, 
nu precum era Domn în Moldova, ce precum 
era mai înainte pre când era Beizadea tinăr, 
în dilele frăţine sei lui Antioh Vodă, încă 
şi mai reă, şi iute la beţie, şi se scârbia de 
fie ce, şi uşa îi era închisă, şi nu lăsa pre 
Moldoveni nicăiri din tîrg afară, fără de ucazul 
lui; şi cu Căzacii cei de loc, iară se învrăj- 
bise reu, că. nu i ţine “într'o nimică, Deci 

Moscalii cei mari încă îl urise, pentru căci 
îl iubia Impăratul şi "i dedese nume mai sus 
de cât al tuturor. 

Atunce s'ai sculat Savil Zmucilă Banul, 
şi mult "l-au pîrit pe Dimitraşco Vodă, ames- 
tecându-l la Şeremet, qicând că: «Ei când 
    

1) Sirmtoa == averea sechestrată,
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m'am închinat la Leşi cu  Petriceico. Vodă, 
aveau cinste și boierii ca şi Domnul.» .Şi 
avend cărţi de la Sobieţki Craiul ce era pre 
acele vremi pre atunce, le arăta lui. Şeremet 
prec :m aă avut voie boierii, şi când le au 
fost. voia s'au dus la ţera lor în Moldova; 
iară Dimitraşco Vodă va să.'i facă robi în 
ţeră Creştinescă; şi multe ca aceste, care nu. 
le pot scrie tâte cu condeiul mei, după cum 
sunt firile Moldovenilor, carii nu pot nici la 
casele lor trăi să nu se sfădescă, dară încă 
în ţ6ră străină; că şi când au fost cu;Pe- 
triceico Vodă, iară, destule sfedi ai fost şi 

“atunce; ca şi acum, între Domn: şi între bo- 

ieri, carii mai pre urmă iarăşi lor 'şi-ati stricat, 
ca -şi acum de la Moscali, care mai înainte 
se va arăta. 

Împăratul Moscului, după ce s'au i aşedat 
toţi la iernatic, precum mai sus sai scris, 
scris'au. la Şeremet şi la toţi Senatorii şi 
Gubernaţii cei mari, de ati mers toţi la Pe- 
triburg la sfat; atunce au mers şi Dimitraşco 
Voda la Impăratul. Deci, după ce sau strîns 
toţi, ai început Împăratul a'i întreba pre 
toţi : ţine-vor pace cu Turcii, aul) ba? şi 

D Ai = sai,
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da:6r ce aă juruit, âu ba? Deci, Senatul cel 
mare. ati dis, nimică să nu “dee, şi să se 
apuce de vară iârăşi de resboiii; căci, de 
s'ăă întiniplat ăcum aşa: Sminitelă, de acum 
5e va chivernisi într "alt chip de n'a fi aşa, 
căci bani şi &ste este de ajuns; "au putere şi 

doă-dăci sau trei- deci de ani 'să se bată. 
Atunce Inipăratul, vedând că este sfatul 

âșa,, âu şi rânduit în tâte ţările lui, de trei- 
deci de fumuri 1) să mai făcă un om de 6ste 
găta cui tâte ce ar trebui, să mai aducă încă 
vro cînci. deci de iii de 6ste preste cât mai 
ăvea ; şi a orânduit,. pînă îi vă porni în jos 
pre. Dos, şi âu mai lungit flintele soldaţilor 
şi i Drăgonilor să fie mai lungi de o şchiopă 
de cât inicercele Turcilor, cuni erati ânttiă, 
ca să bată mai departe; şi au, făcut tot pa- 
l6ş& simcelate 2) în virf; de amândouă păr- 
ţile âscuţite, să se bâtă cu Turcii la năvală, 
şi au lepădat şpegile 3) şi le-ati făcut solda- 
ţilor la .grumaz lădunci de fer alb; la tot 
soldătul câte doă 6ca de apă, ca să aibă 
fie-care soldăt: “apă gată de băut la resboii, 
să nu pată ca la, Stanilesei. Şi aă însurat 

  

D Fumuri = case. — 2) Simeelate = ascuţite. — 5) Șpegile = 
spedele, :
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atunce şi pre Şeremet, dândui Impăratul 
pre o rudă a sa, dicândui'i să 'şi facă -copii, 
să'şi uite feciorul ce era la Turci, 'netâcma 
că'l a scâte el şi pre acelă. Şi ai socotit 
atunce să pornescă pre Diinitraşco Vodă 
înainte: cu greimea, să "i dee: patru-deci de 
mii de Moscali  Draguni călăreţi, şi patru- 
deci! de mii de Călmăşi, şi trii-deci de mii 
de Donţi, şi: patru-deci de mii de Căzaci cu 

„Hatmanul lor, şi să între în Crim, să tot 
tie şi să ardă, pînă va intra şi greimea 
să se apuce de cetăţi a le bate şi a le lua. 

“şi aşa ai aşedat 1) sfatul să facă; și înce- 
puse â porni şi zaharaoa, şi gătise tâte 
aceste ce scrii mai sus. Iară Şeremet, : 
car că se însurase' de curând, dară îi era 
mare jale de fecior că va peri la Turci, 
precum şa perit ; şi se tot ruga Senato- 
rilor, ca dâră ar putea strica - sfatul, şi ei nu 
vreaii, nici puteai, că apucase de grăise că- 
tre Împăratul şi le era ruşine să întârcă sfa- 
tul. Deci oblicind Impăratul câtre Şeremet 
că'i este jale de fecior, tare i-ai bănuit, şi: 
l-aă mustrat, aducându'i aminte când “l-au 
fost trimis înainte pre Şeremet, să mârgă să 

1) Așegat= hotărît,
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strice podul la Dunăre, după cum îi porun- 
cise, şi mai pre urmă viind şi Împărăţia sa, 
'şi-ar fi luat cele doă polcuri Impărătesci a 
lui cu doă-spre-dece mii de 6ste, şi cu Di- 
mitraşco Vodă cu Moldovenii, şi s'ar fi dus 
întins la pod fără de nici o grijă, care pol: 
curi se chiamă Preobrajenski şi Semienovski. 
Şi cu acele doă polcuri ar fi bătut pe Turci; 
altă 6ste nu i-ar fi mai trebuit, ce ar fi lă- 
sat'o înapoi de ar fi venit încet, şi ar fi 
izbândit. Atunce, mai pre urmă după acel 
sfat, ai sosit şi un unchii al Impăratului, 
anume Apraxin, Kneazul şi Guvernatul de 
Azac, şi întrebându'l şi pre dânsul Senatul, 
aii dis că nu'i bine cum a aşedat sfatul, că 
este cu grei a se bate în trei părți; că cu 
Şvedul sunt câţiva ani de când se bat, şi 
dintru un lucru de nimică s'a început sfada; 
acum şi cu “Turcul; așijdere şi leşii li sunt 
vrăjmaşi. Cu grei le va fi a se bate întrei 
părți. Numai cu. Turcii cum ati aședat aşa 
se lase de odată; şi de or şi mai cere, să 
le dee, pînă a trece Craiul Şvedului; şi apoi 
să stee să se. împace cu Şvedul, şi împăcân- 
du-se cu Şvedul, se vor. aşeda ID) prea lesne 
  

1) Ajședa = împica.
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şi cu Leșii. Atunce le-or eşi şi solii de la 
Turci ce sunt zălog. Deci, pre lesne este 
atunce a strica pacea cu Turcii, şi a se bate 
pre cu uşor cu dânşii. Şi aşa s'a apucat şi 
Sava Rogojinski, cum despre Turci, dându-le 
bani, or face pace. Deci Senatorii, pentru 
voia lui Şeremet, ai mers la Impăratul, ŞI 
dicând aceste cuvinte ai lăsat şi el să fie 
aşa, după Senatul, şi s'au părăsit a mai face 
6ste împotriva Turcului pînă la o vreme. 

„ Impăratul Moscului "şi-au strîns t6tă 6stea, 
şi au şedut în vase de ai trecut de la Pe- 
triburg. marea în ceea parte, la Şvedi, asu- 
pra Finilor ce erai sub ascultarea Șvedului, 
şi s'a bătut acolo. doi ani, şi ai luat şi ce- 
tatea Abovul, care este: stoliţă!) Finilor; * 
şi apoi iarăşi cu cinste s'aă întors la scau- 
nul seti, la Petriburg. Iară pre Şeremet l-ai 
trimis la Kiov, şi i-au. lăsat doă-deci de mii 
de 6ste Căzăci şi Calmăşi, să stee să dee 
ce a da, să'şi scâtă feciorul, şi să pârte grijă 
despre Turci să aşeze acel lucru.  Aşijdere 
şi despre partea Rigăi au lăsat pre Menjic, 
pre Kneazul Alexandru Daniilovici Feldmar- 
şal, să .păzescă despre Şvedii din jos. 

1) Stoliță = apărare.
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Tara Diiitiaşto Vgaă atufice au fătul Bone: 
turi :) de cerea la Impăratul ţera Hârcoţului 
cu tâte veniturile, dicend : că ţeră au lăsat, 
ţeră săi dee; şi pre toţi Moldovăii e] să fie 
mai mate ; te va fi voia lui, volnic să fie să 

facă şi. fără ucazul lui, nime să nu, fie volhic 
a merge nicăiri, şi altele multe a aceste. 

Atunce Impăratul ai 'dat acele poncturi a 
lui Dimitraşco Vodă la Senat să le vadă, şi 
cum or socoti şi ei. Deci, Apraxin au dis 
către Senat : «Nu'i bine să” daţi ţeră Har- 
covului - ce 0 cere el, că măcar eu câ am 
vr'o._trei- deci de râvașe de la acei Cazaci din 
Harcov de jalobele lor ce âă pe Diyitraşco 
Vodă, .şi acolo într'acea eră sunt aprâpe de 
opt-deci de - mii de ste slujitori ; şi acum 
nefiind pace, lesac li este a se ridica, ca să. 
se dee sub ascultărea Turcului, că niwi de- 
parte Azacul, şi când om sta să ne bâtern 
cu străinii, noi onă vre, să ne bâtem cu ai 

noştri, >, Araci, şi Şcremet ai dis: _«Adevă- 
rat bine, „ai A că asa Na i, și incă este 

de ai lui, anume Savil Banul Srnucilă, „că 
mai înainte vreme s'âu mai inchinat din 

  

1) Ponctury = pretenţii,
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Domnii Moldoveni la creştini, la Leși, la 
Unguri, şi apoi i-ai iertat “Turcii, de 's'aii 
dus la denșii, şi mai pre urmă acei Domni 
mult rău ai făcut creştinilor, anume acei 
Domni : Petru Vodă. Şi Grigorie Vodă. Aşij- 
dere şi. acesta, de s'a aşeda la Harcov, nui 
departe Crimul. > . Deci Senatul “audind, ai 
ales să dee ui Dimitraşco Vodă * o mie de 
dvoruri în ţcra Moscului, care acea mie 
de! dvoruri cuprinde ' cinci- deci de sate, şi 
Gmeni ca: cinci-spre- “dece: mii sunț; şi ; să'i mai 
dea” și câte două: deci de pungi “de bani pre 
an, care fac. şâse! mii de ruble, şi două pă- 
rechi de curţi frumâșe în - Stoliţă ; iară boie- 

acelui General Sidlovski,- "care “sate je stă- 
pânia Dimitraşco, Vodă. Care “boier a priimi, 
să'i dee de. acele sate ; . iară care n'a vrea, 

NJ Sar 

să”i dee ucaz de voiă să' Şi mergă la pămen; 

voiă rea că 'se datata de psi şi s'au ră- 

dicat şi s'au dus; în Mosc; şi nu mult după 
aceea, I-ai şi. “mur it Dâmna Casandra, fata 
lui Şerban Vodă. 'Doinul Mugtenesc, și ati 
îngropato în tirg. în Solia î ai „remas 

Dag
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văduvoiă de aă. trăit câtăva vreme, pînă” ce 
s'au însurat, care se va scrie mai înainte. 

„Iară boierii, carii ati vrut să priimescă, le 
ai împărțit de acele sate: a lui” Sidlovski, de 
trăesc unii” şi pînă astădi într'acele sate ; iară 

carii n'aă vrut să priimescă, ei ai venit la 
Kiov la Şeremet! ca să'i slobâdă. Dară Şe- 
remet nu vrea săi slob6da, şi încă nu nu- 
mai pre boieri, ce şi pre neguţitori, şi pre 
slujitori, . şi pre toţi, că'i disese, Dimitraşco 
Vodă, în pizma boierilor cari se duceau de 
la dânsul, să nu lase nici pre: unul să trecă, 
pînă, nu'i vor .slobodi Turcii feciorul. Deci 
Şeremet se” potrivise lui Dimitraşco Vodă, şi 
nu'i lăsa, de'l blăstemai, toţi că periati atâția 
Gmeni; alţii nu aveau ce mai cheltui; alţii 
erati neguţitori ; altora le rămăsese femeile 
în Moldova; ce bogat blestem e era asupra lui 
Şeremet! a 

* De acesta augind Kehaia Vezizulii, ai dis 
feciorului lui Şeremet, peutru ce opreşte ta- 
tă-seii neguţitorii şi: Moldovenii ce vor să vie 
de la Kiov încâce; să'i scrie: ca să'i'slobâdă. 

Şi aşa, pe: scrisorile lui, âă slobodit Şeremet 
neguţitorii şi pre alţi: Moldoveni ce erati acolo: 
Atunce m'ati slobâdit şi: pre mine, I6n Ne- 
culce Hatman, cu voia mea, după ce ai
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trecut doui ani şi am venit în era Leşescă 
cu multă nevoie, care mai sus s'ati scris. 

Dimitraşco Vodă, după ce s'au dus la Pe- 
triburg, pre boierii Moldoveni n'aă vrut să'i 
iee 'cu dânsul la Împăratul, socotind: că va 
isprăvi să nu mai pâtă scăpa de acolo; şii 
grăia: de ru către Impăratul, dicend că I6n 
Hatmanul şi cu alţii ai rămas acolo, şi vor 
să se ducă la Turci; şi pentru aceea ai tri- 
mis de i-ai luat cu vartă “de i-ai dus la 
Harcov, că oblicise: Impăratul de acel lucru, 
că i-ai luat cu 'sila, şi unii din Kiov au şi 
fugit. ar împăratul ai respuns lui Dimitraşco 
Vodă, “mai virtos pentru mine; I6n Neculce 
Hatman, dacă: nu va să ședă, Dumnedei 
să'i ajute: să mergă unde'i voia, că nu'mi 
este rob. Atunce Dimitrașco Vodă n'a câu- 
tat bine, unde i-ai 'r&spuns Impăratul aşa. 

Jară când "mi: am luat dioa bună de la 
Dimitraşco Vodă, din Harcov, de m'am des- 
părțit, mult 'măE îmbia să mai șed, şi multe 
se adeveria 1): să'mi dee, şi să'mi: isprăvescă 
şi de la Impăratul: mare: milă, şi când ” 
a fi voia el să'mi: isprăvescă. Dară eii eram 
bucuros că ati venit''acel ceas de am găsit 

1) Se adeverla —se făgiduia,



vreme să es dintr'acel norod grei, că sunt 

nisce Gmeni forte necredincioşi, şi prea cu 
grei trait aii Gmenii ce sunt. nedeprinşi cu 
acel fel de 6meni dintr'acele părți. Si aveati 
mare jale, şi Dimitraşco Vodă, şi Dâmna 
lui, şi boierii, şi. toţi Moldovenii, şi diceaii 
că nu 'mi-oji putea face pace, ce voii peri 
de. Turci: Dară ei am pus nădejdea la Duni- 
nedei, şi pentru dreptatea mea nu sai în- 
durat, şi din t6te m'au scos; şi după ce am 
venit mai încâce, încă şi Şeremet în câteva 
"mi-ai dis să mă aşed acolo şi va scrie la 
Impăratul” să'mi dea. jalovanie şi sate; dară 
tot n'am priimit, că este un norod unde nu 
sunt Gmeni slobodi să mârgă unde li este 
voia, nici la Impăraâţie, fara ucaz, şi ucaz nu 
vor să facă, ca pentru sâ.nu facă chieltuială 
Impărăţiei. Şi la Impărăţie: vr'o „curte: mare 
ca aceea „cu dvorebnici 1). mulţi nu este, mă: 
car precum, este la domnia ţărei. n6stre,. sai 
altă crâie şi, domnie ; ce, fOrte este un lucru 
puţin, Tiumai „oșteni sunt mulţi de ajuns. “Deci, 
de viaţa mea , îmi era cum îmi era, dar mai 
mult îmi era, pentru . copiii mei la ce vor rt- 
mânea ; că numai dâră - soldați să fie, iară 

  

î) Doorebniă = locuitori,
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la alte boierii nu încap feciorii unora ca 
acestora. 

Ce, fraţilor Moldoveni, rogu-vă să luaţi 
aminte să vă învățați, şi să vă păziţi. Ori 
cât îi fi în cinste la vreun Domn, bine este 
săi slujeşti cu dreptate, că şi de la Dumne- 
deii ai plată. Iară cu Domnul nici o dată să 
nu pribegesci, măcar cum ar hi; şi nu nu- 
mai în ţ6ră străină, ce nici în Țarigrad cu 
dinsul să nu mergi, fiind tu Moldovean, ce, 
săi slujesci în ţera ta. Căci, străinii caută 
pre Domn să] miluiască şi să'l cinstescă, iară 
pre boierii ce sunt pribegi cu Domnul, în- 
tr'o nimică sunt; şi altă cinste are boierul 
când este singur pribag, şi alta'i când e cu 
Domnul seu. Şi apoi Domnul se viseză că 
este tot puternic ca la ţera lui, când este 
Domn, şi va să ţie așa, ca să năcăjescă pre 
acei boieri, şi nu socotesce slujba ce i-ai 
făcut că s'a înstrăinat, ce nimică învoială 
nu'i face. Nădejdea Domnului este ca seni- 
nul cerului, şi ca încetul 1) mărei; acum este 
senin şi se face nour; acum este marea lină 
şi se face furtună. 

Acum, lăsând cele străine pînă aice a le 

1) Zncetul — liniștea, 

40,392. — Aut, Rom. Jon Weculcea 12
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scrie de o dată, pină iară le a veni rândul, 
să ne întârcem iară: de unde am lăsat scris 
de ţera nâstră. 

Vezirul, r&mâind la Stănilesci, după ce ai 
purces Moscalii, ai şi trimes pre un paşă, 
anume Curt Paşa, să stee la Iaşi cu ferman 
de iertare tuturor greşiţilor, cine ce ar fi 
făcut; şi ai trimis la Lupul sin Gavriliţă să 
'] aducă de la băjenii, de la Bursuci, şi au 
răpedit în tote părţile la vadurile Prutului 
unde găsia Moldoveni .de'i scotea de la ro- 
bie, şi au purces Vezirul de la Stănilesci că- 

„_tinel spre Dunăre să mergă la Țarigrad. 
Curt Paşa, după ce ai ajuns în laşi, pre 

cine găsia din căpiteniile ţărei, ati şi început 
a-i boieri, cum boieresce Domnul Moldovei; 
şi şedea în curţile Domnesci. Iară atunce era 
un boier, pre anume Darie Donici, ce fusese 
Serdar, carele mai pre urmă la alţi Domni, 
acel boier ai ajuns de aă fost şi Logofăt 
mare, iară la Moscali ati fost Polcovnic, mer- 
gend la Curt Paşa, "l-ai pus Hatman; aşij- 
dere şi pre un Grec, Bozagiul, îl pusese 
Postelnic mare şi pre alţii ce mergeau la 
dinsul tot îi boieria. Şi ai început Curt Paşa 
a umba cu binişor, ca să'l poftescă acei bo-
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ieri să scrie la Vezir să r&mâie el în laşi, 
deră n'a putut isprăvi nimică. | 

Iară Lupul Vornicul, dupre ce aii mers la 
Vizirul, mult "l-ai mustrat pentru căci s'a 
hainit ţâra ; iară el au dat samă către Vi-. 
zirul, cum nu sunt ei vinovaţi : „adecă nici 
boierii nici ţcra; ce este vinovată Porta, că 
pre Domnii cei buni îi mazileşte fără de voia 
boierilor şi ţerei, şi pune. Domn, pre. care 
nu'l scie cra, şi dându'i Porta sabie face în 
țeră ce'i este voia. Precum şi pre acesta, pre 
Dimitraşco Vodă, "l-ai pus Măria ta fără ştirea 
ţărei, şi aă făcut ce i-ati fost voia. lară mai 
înainte vreme era obiceiă de'şi alegeau bo- 
ierii şi ţera Domn, pre cine poftiaii ei, pre 
acela punea şi Pârta. 

Deci, Vezirul, augind acest r&spuns, nimică 
n'aă mai r&spuns şi l-ai şi îmbrăcat în caf- 
tan şi "l-ai trimis să fie Caimacam în laşi 
pînă a trimite Impărăţia un Domn în Mol- 
dova ; .şi aii scris şi la Curt Paşa, să se ri- 
dice din laşi. Şi au mai pus Caimacam şi 
pre un grec, anume Mascut Postelnicul, ca- 
rele fusese pre lângă Vezirul în 6ste, Capi- 
kihaia lui Dimitraşco Vodă, şi-l iertase Ve- 
zirul pre dinsul; iară pre soţia lui, pre Iano, 
l-ai tăiat, precum S'ai scris, Şi au purces
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Lupul Vornicul şi cu Macsut Postelnicul la 
laşi să fie Caimacami. lară Vizirul au triimis 
de scotea robii de la Tătari; de unde îi gă- 
siau, tot îi aducea la Vezirul, şi'i întreba Ve- 
zirul la care Domn le ai fost mai bine: la 
Mihai Vodă sai la Nicolai Vodă? ară ei 
dicea că le ati fost mai bine la Nicolai Vodă, 
pentru căci le eşia înainte loan Vodă, fratele 
lui Nicolai Vodă. Deci Vezirul: au scris la 
Impărăţie pentru Nicolai Vodă, fratele lui 
I6n Vodă Terzimanul, ca să'l facă Domn în 
Moldova. Iară Impăratul, v&dând scrisorile 
Vezirului, au şi făcut Domn pre Nicolai 
Vodă. 

Îară Lupul Vornicul, după ce ai ajuns 
lângă laşi, şi i-au trimis şi cartea Vezirului; 
iară Curt Paşa nu vrea să iasă din laşi, că 
aştepta să'i vie r&spuns ce scrisese să fie 
el Paşă. Deci, Lupul Vornicul “i-ai scris 
să iasă din laşi, că apoi se va întârce la 
Vezirul şi "l-a fârte piri; că lor nu le tre- 
buesce Pașă. Atunce Curt Paşa sau spă- 
riat, şi ai eşit din laşi de aă purces după 

- Vezirul. 
Atunce Lupul şi cu Macsut aă intrat în 

laşi Caimacami ; iară Antioh Jora biv Hat- 
man, audind că este văru-sei, Vornicul Lu-
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pul, Caimacam în laşi, aă alergat şi el la: 
veru-seă Lupul, să fie şi el Caimacam cu 
dinşii, gândindu-se ticălosul că i se va uita 
vina lui, cea de au fost cu Moscalii de “i 
chiema, care mai sus s'aii scris. Numai, osînda 
lui Dumnedei prea pe rar om de'l trece; 
că Lupul, cum ai sosit în lași, ca un lup 
nesăţios, ati şi început a prindere pe sluji- 
tori şi pre Căpitanii carii fusese cu Moscalii, 
şii închidea şii bătea, şi le lua pungi de 
bani, dicend că at agonisit din jacurile Tur- 
cilor ; şi ai luat l€fă, şi. au şi pus bani pre 
tîrg, pre neguţitori, şi pre alţi preslaşi, şi 
aii puse de tot omul bejenar să dee căte doi 
lei, şi Gmenii n'aveati ce mânca, că era să- 
cuşorul de făină câte cinci-spre-dece lei, şi 
incă nu se găsia. | | 

Deci 6re-carii: dintre acei pătimaşi de reii, 
ai mers de ai jeluit la Vezirul; şi cum ai 
audit Vezirul, îndată tare sau mâniat, şi aă 
mânat pre I6n Vodă. Terzimanul, să şedă în 
laşi Caimacam, pînă a veni frate-s&ă Nicolai 
Vodă în laşi, şi să chivernisescă ţera cu îm- 
blângire. Şi ai mai trămis şi un Capegi-başa 
împreună cu ]6n Vodă de ai prins pre Lu- 
pul Vornicul, şi pre Antioh Jora Hatmanul, 
şi pre Macsut Postelnicul, carii erai Caima-
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cami, şi i-ai pus în obede, de i-ai dus la 
cetate la Vaina, preste Dunăre, surguni, de 
ai şedut acolo "doi ani la pedepsă. Pentru 
fratele Lupului ai tras şi cei-l'alţi pedepsă; 
şi s'aă plinit atunce un cuvânt prost 1) ce 
dice: cu iârba cea uscată arde şi cea verde. 
„Ioan Vodă, după ce aii venit în laşi, era 

bun şi blând tuturor, şi ati chivernisit ţera, 
pină au venit frate-seti Nicolai Vodă în scaun 
aice în laşi; şi lăsând loân Vodă pre frate- 
sei în Iaşi, el sai întors la slujba sa în Ța- 
rigrad la “Terzimănie. 
“Dimitraşco Vodă Cantemir, ce s'ai dus la 

Moscali, acolo ai murit, cu patru feciori: 
Matei, Constantin, Şerbân şi Antioh; şi ce 
vor f, vremea viitâre va arăta. 

“A doa_Domnie a lui Nicolai, Voevoda Mavrocordat, 
ă în anul 7220. 

Nicolai Alexandru Voevodă Mavrocordat, 
după ce, au venit în laşi,» a treia-di, pre obi- 
cei, aii boierit. Pus au pre Nicolai Costin- 

1) Un cuvânt prost=un proverb,
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vel Logofăt; pre. Gavril. Miclescul, vel Vor- 
nic de ţera de jos; pre Ilie Catargiul, vel 
Vornic de ţera de sus; pre I6n Buhuş, ce 
fusese Logof&t mare, 'l-aii pus Hatman; pre 
Ramadan, vel Postelnic; pre I6n Paladi, vel 
Spatar ; pre Georgiţă Mitre, vel Ban; pre 
Constantin Ruset, vel Paharnic; pre Grigo- 
raşcu Jora, vel Visternic; pre Constantin Cos- 
taki, Stolnic mare; pre Manolaki Hurmuzaki, 
Comis mare. Aceştia eraă boierii lui Nicolai, 
Voda ; iară chivernisela şi tâte trebile eraă 
mai ales după Romadan, vel Postelnic. 

Atunce Nicolai Vodă îşi lăsase firea cea 
sumeţă, cum era în domnia dintâi; ce mult 

se mai lăsase, şi trâia bine cu boierii, în 
dragoste ; că erai unii din boieri fugiţi în 

"țera Ungurescă, alţii în ţera Leşescă, alţii la 
Mosc, şi cu diînşii şi din cei mai proşti mulţi 
erati duşi, şi avea grije ca pentru numele lui 
cel strajnic n'or mai veni. Deci, arăta pen: 
tru toţi blâudeţe; iară boierii toţi s'aii intors 
la pământul seă; numai cei de la Mousc nu 

veniaă, că nu puteai de oști şi nui lăsau 

Moscalii, precum mai sus sai scris; şi carii 

boieri cum veniau din strainătate, dai vina 
către Nicolai Vodă. tot pre cei de la Mouse, 
şi ei îşi 'curăţiai obrazele, cum n'a sciut
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nimică, şi aşa se îndreptau. Iară Nicolai Vodă 
măcar că'i pricepea şii scia, deră lăsa şi el 
tote precum diceai ei, că era bucuros să fie 
cum ştie, numai să vie în eră. 

Țera atunci era stricată r&i de Tătari, şi 
de Moscali, şi de tâlhărit; aşijdere şi Turcii 
Balgii făccă multă gâlcevă şi supărare lui 
Nicolai Vodă la divanuri, pentru fraţii şi ru- 
dele lor ce perise atunce când. au fost Mos- 
calii în ţeră, şi pentru jacuri ce'i jăcuise unii 
şi alţii, şi le făcea şi năpăşti mai mult de 
cât erai adevărate. lară Nicolai Vodă făcea 
multă chivernis€lă, pre unii cam rar îi da 
platnici Turcilor, iară nu deplin pre cât ce- 
reai ei; iară pre unii îi închidea pînă la o 
vreme, şi apoi ii slobodia ; iară a mai mulţi 
Turci nu le ţinea în samă, şi se îndrepta 
sciind rândul Porții. D'ânteiu la judecată se 
făcea a ţine cu Turcul, iară pre urmă eşia 
judecata dreptă Moldovanului. .Norocul țerei 
au fost atunce, că s'aă tîmplat de au venit 
Nicolai Vodă; iară de ar hi venit alt Domn 
mai prost, ar hi fost prea r&ă de Moldoveni; 
măcar că unii au tras la Nicolai Vodă grei 
mare şi multă închisâre, cum ai fost fecio- 
rii lui Manoli, şi Toader Armaşul că tăiese 
fraţi a celor neguţitori Turci Balgii de la
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Roman fâră de poronca nimerui; şii piriai 
nisce fraţi acelor neguţitori Turci cu ferman 
de la Pârtă, pre carii într'alt chip nu putea 
să'i isbăvescă. | 

Atunce, Nicolai Vodă, pe poronca Veziru- 
lui, ai gătit câteva căruţe cu cai să pornt- 
scă pe Şved la era lui prin ţera Leşescă, 
şi cu trei-deci de mii de Tatari, după cum 
scrise de la Nistru Impă&ratul Moskicesc la 
Vezirul, numai să pornescă pre Şved, după 
cum S'ai tocmit pacea. lari Şvedul n'aă vrut 
să mergă, şi au scris cărţi la Împăratul Tur- 
cesc, de ati pirit pre Vezirul precum că s'a 
ajuns cu Moskalii de aă luat bani, şi au fă- 
cut pace; iară de n'ar fi făcut vicleșug să 
iee bani, ar fi luat pre Moscali de grumaz, 
că nu mai aveati Moscalii nici o putere; şi 
acum şi pre dinsul nu "l-ati pus nici la o 
cale, şi va să'l pornescă, să'l iee Moscalii de 
grumaz. Îară Imp&ratul, vedând cartea Şve- 
dului, tare s'au mâniat pre Vezirul. 

Intr'acea vreme sosit'ati și Osman Kiha- 
iaoa Vezirului la Impăratul cu cărți de la 
Vezirul, să iee colac cum ai bătut pre Mos. 
cali ; şi spuind Impăratului cum ati încunju- 
rat pre Moscali cât nu mai aveai nici o 
putere, numai ce strigat: amana! deci, noi
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vădendu'i că strigă aman, ne-ai căutat nu- 
mai a face.pace, şi i-am lăsat de s'au dus 
la ţera lor. Iară Imperatul ai dis: «Voi aţi 
căutat că strigă aman, şi nu i-aţi lvat de 
grumaz ; nu era lucru mic acela să vă uitaţi 
voi la aman. Ce, am înţeles eu faptele v6s- 
tre!> Şi îndată ai poroncit de i-ai tăiat ca. 
pul, şi au trimis de ai omorit şi pe Vezirul. 
Deci, Şvedul ai mai r&mas întru acea iarnă, 
şi preste veră, tot la Tighine, şi solii Mos- 
chicesci tot stau la Țarigrad popriţi. lară 
Moscalii au dat Azacul Turcilor, şi alte ce- 
tăţi au fărmat!), după cum s'au aşedat la 
pace. Iară Şvedul tot punea pricini, şi nu 
vrea să purcedă de la Tighin€, dicând că 
pină nu se va duce Şeremet cu 6ste din ţera 
Căzăcâscă, nu va merge; că Şeremet stă să 
i ţie calea. Deci, Porta at aşedat cu solii 
Moschicesci să se ridice Şeremet cu tâtă 6s- 
tea din ţera Căzăcâscă, şi să se ducă în țera 
lor la Mosc; şi ei să pornâscă pre Şved de 
la Tighin€ cu Tătari şi cu o samă de Turci 
să] ducă prin ţera Leşescă pînă la ţera lui. 
Deci, Şeremet, cum ai vedut cărţile solilor, 
precum ai aşedat la anul, tâmna, după bă 

1) Fărmat== fărimat,
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tae, s'aii ridicat din ţera Căzăcescă, şi s'ail 
dus Îa Smolenţska cu'tâte oștile lui. Iară 
Vezirul ai trimis pre Ismail Efendi cu vr'o 
trei-deci de mii de 6ste Turci, şi Hanul cu 
Tătărimea, să iee pre Şved să'] ducă la ţera 
lui. lară Şvedul într'acea vreme ai prins nişte 
Tătari 6menii lui, scriind Hanul la Şeremet 
să stee gata la Smolenţka, că ei vor să pur- 
cedă acum cu Şvadul, şi "l-or duce în ţera 
Leşescă pînă la un loc, şi 'l-or lăsa; iară 
Şeremet să'i iasă inainte să'] iee de grumaz, 
şi să dee o sută cinci-deci de pungi de bani 
Hanului, precum sa aşedat. 

Deci, Şvedul, prindend acei Tâtari cu u acele 
cărți, ai pus de i-ati Omorit pre Tătari, şi 
au luat cărţile la diînsul, şi tăcea mulcom. 
lară Hanul nu ştia nimică că i-ai prins căr- 
ţile şi i-au tăiat Tătarii, şi tot silia pre Şved 
să purcedă pînă este iarnă, şi sunt apele în- 
ghieţate. Şi Şvedul tot nu vrea să se por- 
n6scă să mergă. | 

Scris'au Paşa de Tighin€ şi Ismail Efendi 
la Udriii la Impăratul şi la Vezirul, mutân- 
du-se împărăţia atunce acolo, cum că at gă- 
tit pre Şved, şi stea, şi t6te sunt gata, şi 
el tot nu va să purcedă; şi în două-trei rân- 
duri i-ai sgris, şi el tot nu vra să „pureedă ;
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pină, de la o vreme mâniindu-se Împărăţia 
pe Şved, ai poroncit numai să'l pornâscă cu 
sila, dacă n'a vrea de bună voie, Deci, gă- 
tind ste, ai mers să'l iee cu deasila;. iară 
el s'aă închis în curţile lui de la Varniţă, 
unde şedea ; şi s'aii apucat să se bată cu 
Turcii, să nu se dee. Şi Enicerii ţineaii 6re- 
cum în partea Şvedului, şi nu vreau să'i facă 
ruşine ; că nici vreau să dee Şvedii cu sine- 
ţele în Eniceri,. nici Enicerii în Şvedi; ce, 
stai împrejurul curților lenicerii, la gazda 
Şvedului. Şi se mira Paşa şi cu Ismail-Efendi 
cum or face poronca Impărătescă, că'se, te- 
mea Paşa să nu facă zorba!) Enicerii şi asu- 
pra lui; şi strigai Enicerii dicând: pentru 
ce să facem noi ruşine acestui Craii 6spe ce 
ai venit la noi? - 

lară Paşa au chiemat pre un Agă a lui 
de Eniceri, şi 'l-aă trimis să grăiască cu 
Craiul să nu se apuce de gâlcevă cu o Im- 
părăţie ; că apoi, pete să piee; şi "l-ai înv&- 
ţat pre acel Agă .în taină, vădând că .nu prii- 
mesce Craiul, când va eşi de la Craiul afară 
să dică către Eniceri: «Noi Enicerii ţinem 
cu dinsul; iară el mai tare ne suduesce pre 

  

1) Să nu facă zorba= să nu se rescâle, |
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noi de cât pre Paşa, şi dice că suntem nisce 
6meni blăstemaţi, şi nu se miră el de noi!» 
Şi facând acel Agă aşa, cum ai audit Eni- 
cerii acea vorâvă, sai şi mâniat, şi aă în- 
ceput a slobodire focul în Şvedi; iară Şve- . 
dii, de o dată stai, gândindu-se că li sunt 
prieteni, nesliind vicleşugul ce făcuse Aga 
de Eniceri, căci Craiul nu suduise pre Eni- 
ceri. Deci, de la o vreme sai închis Şvedii 
în casă de se băteau, pină ce ati dat foc 
caselor ; şi ardând casele, aşa "l-ai prins şi 
pre Craiul ; şi pînă a-l prinde, el au omorit 
cu mîna lui vr'o cinci-şese Eniceri, şi ei încă 

"se rănise; numai aă înv&ţat Paşa pre câţiva 
Turci să'l apuce să nu'l omâre Enicerii, că 
de 'l-ar fi lăsat "l-ar fi omorit. Şi aşa, apu- 
cându'l "l-ai dus în curţile Paşii, de 'l-aă ţi- 
nut acolo cu vartă, pînă aă venit r&spuns de 
la Impărăţie de la Udriiu. 

Atunce ai venit poronca şi la Nicolai Vodă 
pentru Svegi şi Leşi ce .ierneză prin ţeră, 
sa'i scâtă şi să'i gonescă din ţeră; iară Şve- 
dii, audind, s'au închis câţiva în curţile de 
la Prigoreni, în ţinutul Cărligăturei; şi se 
apăraii din casă de nu le puteai strica ni- 
mica călăraşii Moldoveni ca să'i scâtă ; şi au 
trimis călăraşii înapoi la Nicolai Vodă de ai
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întrebat că într'alt chip nu potă săi scâtă, 
ce numai dâră să dee foc caselor; deră Vodă 
n'a priimit să'i lase să aprindă casele, ce 
le-au dis să stee pe departe de dinşii. După 
acesta curind ai venit r&spuns de la Pârtă 
să le dee pace. Aşijdere aă mai trimis NI- 
colai Vodă pre Hatmanul cu muţi slujitori, 
tot atunce, la Cernăuţi, că era 6stea lui Voe- 
voda Chiovski aşedată acolo la iernatic, şi 
“făcea multă stricăciune locuitorilor, ca să'i 
scâtă şi pre acei din ţeră. lară ei s'au strîns 
la un loc să se apuce de r&sboiii, temân- 
du-se să trecă în ţera Leşâscă. Deci, Hat: 
manul, vădând că se apucă de gâlcevă a şi 
ridicat ţinutul Hotinului şi a Cernăuţilor, şi 
i-ai strîns pre toţi la un loc; iară Leşii, vă- 
qend că s'a strins atita oml), cădutai cu 
rugăminte la Hatmanul, şi multe daruri i-au 
dăruit. Atunce aii şi nimerit r&spuns de la 

Pârtă şi de la Nicolai Vodă să le dee pace. 
Atunce ai trimis Împăratul la Tighin€ de ai 
pornit pre Craiul Svedului la Udriiii, împreună 
cu toți Şvegii lui, şi "l-ai aşedat acolo la un 
tirg aprâpe de Udriit, anume Demirdaş; şi 

  

2) Atâta omn= atâţia 6meni.



nu "l-ai mai lăsat la Tighin€ să facă ames- 
tecături. | 

Aşijdere, tot atunce la acea vrajbă, ati 
venit şi Craiul Stanislav Leşcinski din Po- 
merania, teptil!) prin ţâra Ungurescă ; aă 
eşit în Moldova la Comănesci, pre Trotuş 
şi ai venit pre la Băcău la Mărgineni, pe 
la Stefâniţă Ruset Vornicul, cu puţintei Gmeni; 
şi de acolo ai mers în laşi la Nicolai Vodă, 
şi i-au făcut mare cinste, şi ai trecut la 
Tighine. Ea 

Iară Craiul Şvedului aă pirit pre Hanul şi 
pre Ismail-Efendi, şi pre Pașa de Tighine, şi 
au dat şi cărţile ce le trimisese Hanul la 
Moscali. Deci Împăratul, v&dend aşa, ati şi 
mazilit atunce pre Vezirul şi pre Hanul; 
iară pre Ismail-Efendi şi pre Paşa de Ti- 
ghin€ i-ai omorit, şi ai pus Vezir atunce 
pre Gin-Ali-Paşa, şi încă "l-ai făcut și gi- 
nere. Atunce acel Vezir îndată au şi închis 
pre solii Moschicesci în Edecule, și i-au pus 
la mare pedepsă, cât nu lăsa pre nime să 
intre la dînşii, nici pînă la umblătâre nu'i 
lăsa să iasă, ce şi acolo, cu păzitori, ce, 
mai mult se scărnăviaă într'un ciubăt şi da 

1) Zegtil == tiptil,
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afară. Şi pre câţi din slugi erau Moldoveni, 
Munteni sati Serbi, pre toţi i-ati dat la ca- 
targă 1). 

Atunce ai eşit şi Lupul Vornicul şi cu 
“Antioh Jora Hatmannl de la închisâre din 
Varna, cu mijlocul Hanului, juruind nişte sate 
acolo pe Prut, dicând că sunt a lui; şi mai 
multe erai omenesci. Şi ai mers de acolo 
în ţera Muntensscă, și au stătut Hanul de 
i-au făcut pace de la Nicolai Vodă, să'i dee 
moşiile boierilor celor ce sunt la Mosc, şi 
alte lucruri multe, că se temea Nicolai Vodă 
că începuse Lupul a'l amesteca, din ţera 
Muntenescă la Pârtă, şi avea şi pre Hanul 
ajutor, şi i-ati căutat numai să'i facă pre voiă 

vie în ţeră, să numai umble amestecând 
i făcând chetuială ţerei. Deci, după ce ai 

venit în ţcră Lupul, îndată l-a pus Vornic 
mare şi i-ati dăruit şi opt pungi de bani, şi 
nu i-ai ajuns atita, ce au cerşut şi satele 
boierilor ce eraă pribegi la Mosc ; şi i le-ai 
dat, de odată. Iară după ce ai venit Luca 
Visternicul i le-ai luat, şi iară le-aă dat Lu- 
căi; iară mie, lui l6n Neculce Hatman, îmi 
sta mare pedică, ca să nu pot veni în ţeră, 

  

1) Za dat la catargă = i-ai trimis la galere.



să'mi ţie el moşiile; şi nu se teme de osinda 
lui Dumnedeă, ca să'şi aducă aminte câte 
pedepse şi urgii, de la Domni, pre la în- 
chisori, în câteva rânduri aă tras, care mai 
pre urmă ai judecat Dumnedei, că "mi-am 
făcut şi eu pace la domnia lui Mihai Vodă, 
şi, cu judecata “Mitropolitului Gedeon şi a 
tot divanul, "mi am luât şi ei moşiile de la 
feciorul Lupului, de mi le-am stăpânit. 

Iară Şeremet, din Smolenţsca,: dacă ai în- 
ţeles că iară au' închis pre solii cei: Moschi- 
cesci, s'ati şi întors cu 6stea. la Kiov, înaintea 
oştii scle, iară Tătarii ai şi slobodit un ciam- 
bur din Bugeag de 'au lovit fără de veste, 
numai în “cinci dile, şi 'aă ajuns pînă supt 
Kiov, şi ai tăiat şi ai robit, şi at luat două- 
deci de mii de robi, şi s'ai întors înapoi cu 
pace, că n'aii avut cine li: sta împotrivă, 'ne 
fiind 6ste în Kiov; că:de ar fi fost măcar 
vro două mii n'ar fi scăpat nici un Tătar, 
că le stătuse caii de mergea pe jos, câţi 
r&măsese pre urmă pre şlev, şi eşiati Rușii 
de prin bălți şi. de prin' păduri de'i ucideau. 
lară la acea vreme se timplase. numai Iva- 
nenco Polcovnicul. şi cu Tanţski, fără de slu- 
jitori, şi aă'eşit: şi. ei 'cu'vr'o'două:deci'de' 
Omeni din -Kiov deo lature, și ati găsit vr'o 
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cinci-spre-dece Tătari, şi i-ai luat de gru- 
maz de i-ai adus la Şeremet în Kiov. lară 
altă ste era de cea parte de Nipru ; no- 
rocul “Tătarilor,. că nu. puteai Moscalii trece 
că nu “i ţinea ghiaţa, nici puteaii trece 
prin apă. zu a - 

lară când ai fost de primăvară în al doile 
an a domniei lui Nicolai Vodă, făcut'aii Tur- 
cii sfat şi cu Şvedul şi cu Stanislav, dicând 
Stanislav Craiul că pre densul îl priimesc toți 
domnii Leşesci să le fie Craii, şi a da şi 
Camenița Turcilor,. şi le va da şi bir, şi câ- 
teva fete mari pre an ;. numai sâ'i dee 6ste 
să mergă să'] puie Craii în locul lui Avgust; 
şi atunce a trece şi Şvedul cu pace prin ţera 
Leşescă ; şi apoi se vor scula . cu toții asu- 
pra Moscului, Deci Turcii s'a ispitit să facă 
şi acel lucru, şi ai orânduit pre Abdi-Paşa 
cu câte-va mii de 6ste Turci şi 'Tătari, şi 
cu Nicolai Vodă, şi ai pornit şi pre Stanis- 
lav Craii de la Bender, dându' Împărăţia 
şi o sută şi cinci-deci de pungi de.bani de 
cheltuială, să .se puie Craii în era Leşescă. 
Şi -au venit Stanislav Craiu pînă la Zagarance 
cu tOtă stea, şi el ai mai r&mas acolo să 
vadă. cum a .mai fi. lară Abdi-Paşa at mers 
pînă la Hotin, şi ati trimis la Kiov la Şere.
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met sol, pre un turc, de i-ai dis, cum, să 
silescă el la Impăratul Moscului, să nu se 
puie el a da ajutor lui Avgust Craii, şi să 
lase ca să puie ei Turcii Craii pre Stanislav, 
şi apoi or lăsa şi ei pre feciorul lui Şeremet 
de la Țarigrad. Iară Şeremet ai răspuns ace- 
lui turc sol: «că el de feciorul lui s'aă lăsat 
de când s'aii dat pre mâna lor; dară el n'are 
nici o putere să facă acel lucru, că el este 
o slugă, şi pînă acum i-ai venit patru cărţi 
de la Împăratul Moscului, cum a vedea că 
intră Turci în ţera Leşâscă, să se pornescă 
şi el cu oștile de la Kiov împotriva lor. Şi 
iar au dis Şeremet: cum că pâte ei face 
acest lucru, că Craiul Avgust are pre Nemţi 
cu _trei-deci de mii, şi pre. Venetic .cu trei- 
deci de mii, şi. pre Prus cu trei-deci de mii; 
şi pre noi cu trei-deci de mii.: Toţi aceşti 
Monarhi sunt juraţi să'şi dee ajutor unul al- 
tuia câte cu trei-deci de mii de 6ste ; iară 
când ar vedea vre un grei, şi cu tâtă pu- 
terea să'şi dee ajutor unul altuia. La noi nu 
este obiceiii ca la voi să se mazilscă Craii 
şi Domnii, .cum faceţi voi. Ânttiă Papa de 
Rm, dacă ar audi că veniţi voi să le faceţi 
acest lucru, tâtă Creştinătatea ar sili asupra 
vâstră să se ridice. Numai Craiul Şvedului
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are pismă pre mine, că”l-am bătut în multe 
rânduri, şi îmi amestecă feciorul. Deră voi 
nu trebue să vă potriviţi unor 6meni nebuni». 
Şi cu acest răspuns sai întors solul lui Abdi- 
Paşa de la Kiov la Hotin. 

La acea-vreme, când ati sosit solul de la 
Abdi-Paşa la Kiov, ce mai sus s'a scris, la 
Şeremet,. atunce se timplase de făcea Şere- 
met praznicul. Impăratului, adecă dioa sfin- 
tului Petru Apostol, şi se strinsese la curtea 
lui Şeremet săi cinstescă, la vr'o trei- patru 
mese, şi era plină ograda de generali şi de 
ofiţeri, tot împodobiţi cu haine de sirmă; 
şi fripsese un boi întreg, şi vr'o trei ber- 
beci întregi, şi cu:c6rnele poleite. Iară slu- 
jitorii draguni Moscali, şi cu. puscile cele 
mari; stai pe deal de slobodiai focul, pen- 
iru sănătatea Împăratului ; aşijdere mai jos, 
ja Pecersca, alte pusce erati. scâse, cu alți 
slujitori, de slobodiau focul ;  aşijdere mai 
jos: de.-Kiov stau: Căzacii. cu vr'o două-deci 

de mii de 6ste cu:pusci.de slobodiati focul. 
Lieci v&gend solii acele lucruri, se miraii şi 

ei; şi, întorcându-se inapoi, „ati avut ce spune 
lui Abdi.-Paşa.. 
„Atunce, Craiul Leşesc Avgust, oblicind de 

Voevoda Ruski: că: este ajuns. cu Stanislav



Craiui ca să dee Camenița, "l-au prins Cra- 
iul şi "l-ai făcut surgun la Saxonia, de ai 
şedut câţiva ani acolo pînă "l-ai slobodit; şi 
ai trimis altă 6ste şi zaherea în Cameniţă, 
cum mai în grabă, şi au făcut surgun şi pre 
generalul ce era în Cameniţă, fiind ajuns cu 
Stanislav, viind “Turcii, ca să o dee. 

Deci Abdi-Paşa, v&dend acest răspuns de 
la Şeremet, şi vădând că sat adaos 6ste în 
Cameniţă, şi s'au schimbat generalii, au fă- 
cut scire la Pârtă.. Deci, Pârta au vădut că 
n'ai putere să facă aceste lucruri ce sfătuise, 
ca să schimbe pre Avgust Craiă şi să puie 
în era Leşescă spre Stanislav, s'ati speriat, 
să nu se ridice tâtă Creştinătatea . Evropei, 
şi 'şi ar perde Turcii împărăţia; şi s'au lăsat 
de acel lucru, şi aii socotit într'alt chip, de 
ai scris la Abdi-Paşa de i-ai făcut răspuns 
să se aşede la Hotin, fiindu-le ruşine să se 
întârcă fără ispravă înapoi. Dic unii că ar 
fi sfătuit Şvedul' şi Voevoda Chiovski să se 
aşede Hotinul şi să le fie lesne de acolo 
să mergă la Kiov; că tot nădejduia Şvedul 
că va mai putea să'şi dee palme cu Mosca- 
lul; iară unii dic că ar fi sfătuit Nicolai Vodă, 
temendu-se că nu va putea şedea în laşi de 
Dimitraşco Vodă ; iară alţii că Nicolai: Vodă
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ai juruit Împărăției o sută de pungi de bani, 
ca să nu facă Hotinul. Ce, adeverul nu 'se 
scie ; sciă că: -de primăvara au luat şi ţi- | 
nutul Hotinului de "l-au făcut olat cetăţei. 
lară la anul, aă luat şi ţinutul Cernăuţilor, 
din Prut în colo, să'l facă tot olat!), dicând 
că tot de Hotin au fost. lară lui Stanislav 
iai: venit poruncă să mergă la Bender, 'și 
sai întors. . | | 

Atunce Şeremet nu putea sci nimică de 
feciorul lui, că pusese Voevoda Chiovski strajă 
de ai lui, de nu putea nime nici merge nici 
veni; şi pre cine trimitea Şeremet, îi tot 
prindea Voevoda 'de'i tăia. sai îi închidea. 
lară Şeremet ai dat o sută de galbini unui 
Moldovan de 'şi-ai băgat capul?), cu cărţi, 

„pentru voia banilor, şi ai făcut cum ai pu- 
tut, şi ati mers la Paşa de Tighin€; şi atunce 
S'ati timplat de aă slobodit solul cel de la 
Mosc de la închisâre din Țarigrad, şi "l-ai 
întors pre acel slujitor Moldovan, anume Cîrjă. 
şi cu dece Turci, de. ai dat veste: de pace 

la Kiov; şi încă tot s'au mai 'zăbovit, pre 
cum va arăta mai înainte. - .. 

  

1) Să “7 facă tot olat== de asemenea să 71 încorporeze, — 
*) De a băgat capul== de "ŞI a expus viaţa. :
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Pre acele vremi era greii în ţeră, nu de 
bir, ci de alte supărări .că Turcilor le era 
calea tot prin ţeră, mergând şi viind la Ho- 
tin ; unii veniai pre la Focşeni de mergeaii 
pre Siret, pre la Botoşeni, carii veniaui des- 
pre Bosna; alţii, pre la Bârlad şi pre la laşi; 
alţii, pre la Prut; şi, ca nisce oşteni păgâni 
ce erai, tot stricăciuni faceai, cu fel de fel 
de risuri şi batjocuri a fete fecidre şi a fe- 
mei înțelepte. a 

Prutul, pusese Nicolai Vodă, având po- 
runcă de la Pârtă,. pre Constantin Costaki 
vel Stolnic, impreună cu un Paşă, de'l cu- 
răţia, cu multe sute de Gmeni, de copaci şi 
de plavii 1); alţii trăgeau şeicele cu pâne pînă 
la “Țuţora, şi de acolo le încărca. în care 
de le porniaă la Hotin; şi făcuse şi ham- 
bare de puneai pânea la Țuţora, de sta, 
cât nu o putea ridica prin care. Dară ma- 
car cât greii şi supărare era, şi mare chel- 
tuială lui Nicolai Vodă, dară încăşi vă&dând 
atunce slujba mazililor, aii făcut milă cu dân: 
şii, şi cu 'sfintele rugi, cu mănăstirile, de le- 
au ridicat un obiceiă spurcat, ce era 'asupră, 
de stingerea caselor boieresci, şi a sfintelor 

1 Plavit == buruiene,
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mănăstiri ce se făcuse; de daii desetină de 
stupi şi de mascuri, ţ&rănesce, precum n'aii 
fost dând şi. mai înainte la alţi Domni; nu- - 
mai de la domnia a doua lui Mihaiu Vodă 
li se făcuse acest obiceiti, 

Atunce pre acea vreme, cu câţi-va ani mai 
înainte, -se .tot bătea: Franţuzul cu Neamţul 
pentru ţera Spaniei, care de care să o iee 
să o stăpânescâ,. neavând Craii ; şi tot bi- 
ruia Neamţul pre Franţuzul, căci îi mai dai 
şi alţii: ajutor, fără de electorii lui. Îi mai 
da Anglia 'patru-deci de mii de &ste şi Olan- 
dia trei. deci de mii. Apoi, superându-se Fran- 
ţuzul: de atiţia -ani de: bătaie, sta să se îm- 
pace; şi Neamţul nu primia, vedând că biru- 
esce, Deci, s'a lăsat Anglia şi Olandia ai 
mai dare ajutor, şi: începuse a batere Fran- 
țuzul pre Neamţ. Deci, Neamţul vEdend așa, 
stătutaă şi alți mediatori şi le-ai făcut pace, 
împărțind ţera Spaniei drept în două; şi pre 
unde le-ai venit hotarele, răsipitau cetăţi şi 
tirguri de le-ai stricat, şi au făcut' pace. Pre 
atunce ai trecut şi un sol mare de la Leşi 
la Pârtă, anume Voevoda Mazoveţki, de ati 
aşedat cu Turcii acele amestecături multe; 
şi întorcându-se de la Pârtă au mers la Av- 
gust Craiul, şi apoi "l-ai trimis, Craiul şi la
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Petriburg, la Împăratul Moscului. Atunce ai 
trimis şi Împăratul Turcesc la Leşi sol pre 
un Şerin, din Crim, anume Şeferbei, de au 

făcut pace lui Voevoda Chiovski şi lui Sta- 
nislav Craii, şi, întorcându-se Şeferbei de la 

L.eşi, s'au şi ridicat Voevoda Chiovski. şi cu 
Şenţe lanoş Biţnoveţki, şi cu alte capite 
anume: Staroste Raavski, şi s'aă dus la lo- 
cul lor în ţera Leşescă la Avgust Craiul de 
s'aă împreunat, şi n'ati avut nici o nevoie. 

Aşijdere -şi Slanislav Craii, încă ati purces 
de la Turci prin ţera Ungurescă, şi at trecut 
la Pomerania, şi nu s'au încredut-să mârgă 
la” Craiul Avgust, ce s'aă aşedat în. nisce tîr- 
guri, in hotarele Împăratului Nemţesc. : 

Vrutai atunce Impărăţia Turcului să dee 
galiâne Şvedului să'l pornescă şi pre densul 
pre marea Albă, pînă la Franţuji, şi d'acolo 
ori săi dee vase Franţa, -ori să vie vasele 
lui. Şi n'ai primit; ce aii dis că el pre us- 
cat ati venit, pre uscat se va duce, Şi se 
mirat şi Turcii ce or mai face cu dânsul, 
că nui mai putea .intra în voie, şi el arăta 
cartea Împăratului Turcesc, ce'i trimisese când 
au venit la Tighinc, câ nul va lăsa şii va 
da ste. El acea nădejde căuta şi.o aştepta. 
„Iară când au fost în al treile an al dom.
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niei lui Nicolai Vodă, în anul 7222, mazi- 
litaă Turcii şi pre Brâncovanul Vodă, trimi- 
țând pre Buiuc-Imbrihorul -de la Țarigrad, 
adecă comisul cel mare, de "l-ai prins cu 
mare meşteşug, că "l-ai înşelat unchii lui de 
aă mers de la Tîrgovişte în Bucuresci, fiind 
unchii lui ajunşi cu Mihai Vodă de stai de 
"1 pîriaă, gândind că va fi el Domn. Iară 
după ce.'l-ai prins, at scos Imbrihorul fer- 
man de la Impărăţie, scriind lă ţeră: «de 
or priimi pre Mihai Vodă, bine; iară de nu 

_să'şi ridice Domn dintre dânşii pre cine or 
vrea.» Deci unchii Brâncovanului Vodă, anume 
Constantin Stolnicul şi Mihai Spătarul, decă 
ai vedut că'i lasă P6rta în voia lor, sai 
lăsat de prieteşugul lui Mihai Vodă, şi 'şi-ati 
ridicat Domn dintre dânşii pre Stefan Can- 
tacuzino Spătarul, fiul lui Constantin Stolni- 
cul. Iară pre Brâncovanul "l-ai dus la Pârtă 
cu mare pază şi cu multă avere, scrisă tot 

de Imbrihorul, şi “l-ai închis în Edecule cu 
mare grijă, şi pre dânsul şi pre Dâmnaşi, 
şi pre cuconii săi, şi pre tâte slugile lui; că 
era acel Vezir. atunce Gin-Ali-Paşa, un pă- 
gân rău peste samă, de nu folosia nimărui 
dare. Deci, atunce aă început pre Brânco- 
vanul Vodă şi solii Moschicesci a'l 'pirire, şi
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Şvedul, şi de tâte părţile, cum este mânia 
lui Dumnedei; măcar că cele mari pome- 
niri şi multe, şi cei prieteni harnici, şi avere 
ce avea, sosindu'i atunce ceasul morţii, nimic 
nu "i-au folosit; precum dice scriptura : «Nu 
va folosi averea în diua urgiei.» Pâte va fi 
şi osînda Moldovei, căci tot schimba Dom- 
nii adese şi] blăstema totă ţera; ai, pâte fi 
osinda şi-a unchi-s&i, a casei lui Şerban 
Vodă: au dâră şi a Moscalilor chiemare,; şi 
apoi mai pre urmă, vicleșug, că mult sânge 
creştinesc sai v&rsat, şi de multe ori "l-ai 
fost blăstemând Impăratul Moscului, şi dicea: 
«luda Brâncovanul mai vindut, de am r&pus | 
6ste şi am păţit acesta!» Deci, i-aii scos şi 
ai tăiat capetele. a patru cuconi ai săi, şi 
apoi şi a lui, şi a câţi-va boieri slugi a lui; 
iară pe Dâmna, şi pre alte slugi, i-ai ţinut 
încă vr'o doi ani la închisâre, şi i-au slobo- 
dit apoi. Atunce când i-aă fost tăind feciorii, 
ati fost dicend unul să se turcescă să nu'l 
taie; dară tată-seu Brâncovanul Vodă "l-ati 
imbărbătat tare să nu'şi lase legea. Numai 
un copilaș, nepot de fii Brâncovanului, : at 
scăpat, că 'l-aii luat la seraiul Impărătesc ca 
să] turcescă ; iară mai pre urmă "l-a scos
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îma 1) Impăratului, şi ] ai dat la maică-sa, 
care mai pre urmă istoria lui va arăta la 
rând. Precum se dice, Domnul bogat şi fără 
de sfat, adevărat că atunci Brâncovanul Vodă 
a fost fără de sfat, dacă sai mâniat Dum- 
nedei pre densul; iară mai înainte, în vr'o 
trei-deci de ani, tot cu sfat ati fost că ţinea 
Dumnedeii cu dânsul, și "i ierta osânda; iară 
acum n'a vrut să'l mai rabde. Şi când] ai 
tăiat, ati adus pe toţi solii de "1 priviat, solii 
Moschicesci, solul Neamţului, şi solul 'Franţu- 
zului, solul Englezului, solul: Veneţianului, şi 
solii Flemengului 2), şi al Leahului şi al 
Şvedului. , 

Dupre aceea, at pornit şi Craiul Şvedului 
prin ţera Ungurescă, și ai trecut, cu pace 
pînă la ţera 'lui la Pomerania. Atunci ai 
slobodit şi pre solii Moschicesci din Țarigrad 
să'şi mergă la pămentul sei, la Mosc; şii 
aştepta Şeremet cu mare bucurie. Iară când 
a ajuns feciorul lui Şeremet pre la Nemirova, 
nu se ştie ce “| a lovit că a murit, şi n'a 
apucat tată-s&ui să'l vadă viu. Zic unii să fi 
mâncat ciuperce, şi a murit; iară unii zic să] 
fi otrăvit Sultanul la Tighin€, pentru să se 

î) îma = mama — 2) Flemengulul == Olandezulul,
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mânie tată-sti şi să se strice pacea cu Turcii, 
căci Tătarii pururea ar pofti să fie 6ste, iară 
unii diceai că dintre dinşii să fi otrăvit. 

Craiul Şveqesc, după ce a intrat în Pome- 
rania, strinsu-şi-ai 6stea ce ai mai putut din 
țera, având nădejde că "i va da şi Franţuzul 
ajutor, şi ai început să se bată iară cu Mos- 
calul, virtos, ca să'și scâtă locul şi cetăţile 
ce'i luase. Deci Moscalul, şi Avgust Craii 
cu Sașii, şi Craiul Daniei şi Prusul, toţi aceştia 
S'aii învoit la un loc-cu legături, şi aă început 
a se bate cu Craiul Şvedului; unii se băteau 
pe apă, alţii pre uscat s'aii dus în Pomerania, 

şi ai tot bătut pre Craiul Şvedului, pînă ce 
i-ai luat tâtă țera Pomeraniei cu tâte cetăţile. 
Numai ce i-ati rămas o cetate unde era sto- 
lița Pomeraniei, anume Stetinul, şi se închi- 

„ese acolo de se bătea cu cei alţi Crai; şi 

aştepta Craiul să'i vie ajutor de la Franţuji 
pre apă. Atunci, norocul lui cel prost, că a 
murit Craiul Franţuzesc cel bătrin, anume al 
14-lea Ludovic; şi nemerind acea veste la 
Avgust Craiul Leşesc, stând cu 6stea prin 
prejurul cetăţei Stetinului, a pus un trâmbiţer 
al lui, dând veste din trâmbiță că a murit 
Craiul Franţuzesc, ca să audă Craiul Şvedului 
din cetatea unde era închis. lară Craiul Şve-
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dului, dacă a înţeles din trâmbiţa lui Avgust 
Craii că a. murit: Craiul Franţuzesc, pusa 
şi el alt trâmbiţer al lui de a răspuns înapoi 
din trâmbiţă, lui Avgust Craiă, dicându-i aşa: 
«De a murit Craiul Franţuzesc, iară  Craiul 

„nostru, unul din cei doi-spre-dece Monarhi 
ai Europei este sânătos şi nu se teme de 
nimic.»  lară când ati fost peste două trei dile, 

au lăsat Craiul cetatea şi au fugit cu nisce 
vase pre mare la ţera lui, la Stocholm. Atunci 
Moscul şi cei-l-alţi Crai ai luat tâtă țera 
Pomeraniei; iară pe Moscal nu "l-ai lăsat 
Prusul să stăpânescă acolo în Pomerania, fiind 
acolo locul: al lor de moşie; .ce i-aii dat! 

-câte-va pungi de bani pentru cheltuiala oșştii - 
şi ai r&mas Pomerania a celor-l-alţi Crai, 
precum .mai sus s'au. scris. 

lar Craiul Şvedului, după ce sa! dus la 
„Ştocul 2), -au început a punere 2) mediatori 
să facă pace. cu Moscul, şi cu Craiul Prusesc, 
şi cu Atgust: Craiul Leşesc, şi au începuta 
contenire de a se mai. batere. Iară Craiul 
Daniei nu ”]. primia pre Şved la pace, şi "| 
tot bătea de cea parte de mare, unde are 
şi Dania locuri. - 

  

1) Stocril == Stockolm, — 2 o piicie =a pune,
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Turcii, dacă s'au curăţit de Şved şi de 
solii Moschicesci, şi de aceste de tâte de 
câte mai sus s'a scris, ridicatu-s'ai împărăţia 
cu t6tă puterea, şi s'aă dus la Frânci 1) la 
țara Moreei ce o ţinea Veneticii 2), şi ati 
luat'o cu tâte cetăţile ce eraii într'acea ţeră 
Moreea; şi aii aşedat prin tâte cetăţile Paşa- 
lăcuri, precum mai fusese mai nainte vreme 
iară a Turcilor, şi se desvătuse 2) ei de la 
Turci, când se bătuse Turcii cu Nemţii la 
Becii 4). Şi luând Turcii Moreea de al doile 
rând, sai întors inapoi iar la Udrii; atunci 
au prins 'Lurcii şi pre un Domn, sfetnic ţărei 
Moreei, care era şi doftor vestit, anume Li- 
kinie, şi fusese acel doftor şi aice în țeră, la 
domnia d'ântâii a lui Antioh Vodă; şi apoi 
ducându-se la moşiile lui acolo la Moreea, 
căduse de era sfetnic. Deci cunoscându'l Turcii 
de la Țarigrad, îndată 'l-aă spândurat. . 

lară de iarnă au început a se. învrăjbire 
Turcii cu Nemţii să strice pacea din pricina 
Moreei şi au trimis Impăratului Turcesc de 
ai mazilit pre Stefan Cantacuzino Vodă, fe- 
ciorul lui Constantin Stonicul din ţara Munte- 

Po . ——— a ii “. 

  

Ă i 
Pepe . - 1) Frând = talia De apt i ARĂ = Baliani, — 2) <Penetict = Venețienii, — 2) Se des- vătuse = se scuturase, 2 4) Bec = Vina. a”
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nescâ; şi cum Lai dus la Portă, îndată “l-ai 
şi sugrumat şi pre tată-seii pre Constantina 
Stolnicul neplinind doi ani. cu domnia în ţera 
Muntenescă; şi ati ajuus şi ei osânda Brân- 
covanului Vodă, căci îi vânduse ei pre dân- 
sul cu înşelăciune, precum mai sus s'ati scris; 
şi ai re&mas lui Stefan Vodă doui feciori: 
unul slujesce la Nemţi şi altul la Mosc. larâ 
în locul lui ai pus Domn pre Nicolai Vodă; 
în locul lui Nicolai Vodă; în Moldova, ai 
pus Domn pre Mihai Vodă Racoviţă. Deci 
Nicolai Vodă, gătindu-se de aice din Moldova 
cu tote conacele, ati .purces. în: ţara Munte- 
nescă ; şi atunce, la purcesul lui Nicolai Vodă 

„din Iaşi, multe vorâve ce nu s'au: cădut aă 
grăit Lupul Vornicul lui Nicolai Vodă, împro- 
tivă. In loc cinstea şi mila ce au avut dela 

acest Domn, el îi mulţămi cu vorâve prâste, 
după cum este firea acestui n€m, a Gavrile- 
ţescilor, de nu sunt nici unui Domn mulţă- 
mitori, ce pre urmă tot cu năpăști le mulţă- 
mesc; care în scurtă vreme 'şi-aă răsplătit 
Nicolai Vodă acestă gâlceavă: de câtre Lupul 
Vornicul, că pentru: sumeţia. lui, "şi-au pus 
ticălosul capukTziezton ăgibriminainte va arăta. 

= A . y a . .. >» lară în ţEfă au pitici amnuD Mihaiii Vodă 
--cu- a <treiă MIDGeasaat? ESI 
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