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ANALELE ŞI CRONICELE MOLDOVENEŞTI DINAINTEA LETOPISEŢUI. Ul. 
LUI AZARIE. i | 

Din bogala literatură istorică. de anale și cronice ce au existat | : 
în Moldova în sec. XV și NVI-și au slujit de bază cronicarilor a 
cari au scris româneşte în întâia și a doua jumătate a sec. AVII, 
cunoșteam până azi în limba slavă originală numai: analele: dela Bi- 
striţa, cari 'conţin ştiri scurte asupra istoriei Moldovei dela 1359—: 
1506, şi letopiseţul dela Slatina, care, pe lângă o redacţiune a. anale. 
lor pulnene dela 1359—1525, conţine cele două cronice ale epi- i 
scopului Macarie și ieromonahului Effimie, 'istoriografii lui Petru 
Rareș şi Alexandru Lăpușneanu, cari descriu istoria domnilor AMol-: 
dovei dela moartea, lui Ştefan cel Mare până la domnia întâia a tui 
Alexandru Lăpușneanu, 1504—1554 (1). Ea 

Atât analele dela Bistriţa cât şi letopisețul dela Slatina sunt cu-. 
noscule numai în câte un singur manuscris: cele dintâi în manu- i 

scrisul lui Manto Dzudzov dela Tulcea, după care le-am publicat 
la: 1895 în «Cronice inedite atingătoare. de istoria Românilor», al, 
doilea, în manuscrisul Acadomiei duhovnicesti din Chicv, după care 
l-am publicat la. 1891 în «Vechile cronice. „moldovenești până la 
Ureche». - i 

(1) Data lui Eftimie pentru zidirea mânăstirii Slatina, 7062, Sept. 3 (Vechile cronice. 
moldovenești până Ia Ureche, p. 110 şi 221). Socot acum anul dela Ianuarie şi pun 1554 

în loc de 1533. SN 
Analele A. R.—Tom. AXĂIL.--Memoriile Secţ. Ilorice. a
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“Analele pulnene, continuate, sub forma în care începuseră a Ji 

redactate în secolul NV, până la a doua domnie a lui Alexandru 

Lăpușneanu (1565), sunt cunoscute numai în traducerea polonă dela 

1566 a lui Nicolae Brzeski, pe atunci secretar al regelui Sigismund 

August, apoi general al Podoliei și staroste de Camenița (1). 

Cunoscute încă dela 1844 print”o publicaţie a istoricului polon 

W. K. Wjeicki, ele au fost editate din nou la 1867 sub titlul 

«Cronica cea mai veche a Moldovei» de răposatul B. P. Ilasdeu 

în «Arhiva istorică a României», tom. III, şi reeditate de mine la 

- 1891 sub. titlul «Cronica moldo-polonă» după o copie a muzeului 

Czartoryski din Cracovia, iar la 1895 după însuș autogralul lui 

Brzosli, care se păstrează astăzi în biblioteca imperială din St. Pe- 

tersburg (Vechile cronice moldovenești până la Ureche, p. 113 şi 

urm.; Cronice inedite atingătoare de istoria Românilor, p. 119 și 
urm.). Am puteă numi, mai exact, această cronică „traducerea po- 

lonă a canalelor putnene“. 
Un simplu extras din analele putnene, și anume dintr'o redacțiune 

ce mergeă până la suirea în scaun a lui Bogdan Orbul, precedate 
de o legendă despre originea Moldovenilor dela Roma, este Cro- 

mica «nonimii, scrisă în imperiul moscovit pe la începutul sec. AVI 
și încorporată în cronica rusească numită «Voskresenskaja». Valoa- 
rea, istorică a acestei cronice e aproape nulă; ea are oarecare în- 
semnălato' numai ca produs literar rusesc din acel secol (2) și ca 
dovadă de interesul. ce începuseră să aibă Rușii pentru Moldova 
dela încuscrirea lui Ivan Vasilievici, marele.cneaz al Mosevei, cu Șle- 

fan cel Mare în 1483. | 
Analiza cronicei lui Ureche sau — după cercetărilo recente ale d-lui 

C. Giurescu (3) —a lui Ureche și Simion Dascălul, scrisă cam pe 
la*1660, în cea mai mare parte după analele şi cronicele in- 
terne anterioare, ce fuseseră lraduse, unele în româneşte de lusira- 
tie logofătul, altele în latineşte şi ungureşte de scriitori necuno- 

  

(1) Cf. acum, pe lângă cele spuse'despre dânsul în Cronice inedite, p. 105 şi urm., Adam 
Bonicchki, Herbarz polski, ezesc€ I: Wiadomosci historyezno-genealogiezne o rodach szla- 

checkich, tom. Il, p. 166 (YVarszawa 1900). i 
(2) Din punctul acesta de vedere a studiat-o d-l A. [. Jacimirshij în ilnhezis oralenis 

pyeeraro aaa i czoneenoeru Iun. Aazemin Ilayiv pe anul 1901, fasc, 1, p.88 şi urm,, art. 
«Caasanie BIpaTIti 0 MOITAABCIUIIXT TOCNOȘAA PIX» Bb Doenpecenenoii IAĂTONNEII, ” 

(3) „Noui contribuţiuni la studiul cronicilor moldovene (letopiseţul lui Eustratie logofă- 
tul și letopiseţul latinesc, cronicile lui Grigore Ureche, Simion Dascălul și Misail Călu- 

gărul), Bucureşti 1908, ”
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scuţi, pe la sfârșitul sec. XVI şi inceputul soc.: XVII, —analiza ace, 

stci cronice a dovedit. că, afară de anâlele și cronicelo. menţionate, 

au existat în: Moldova, prin sec. AVI, și “alte anale şi cronice scrise, 

in slavoneșşte; dintre cari unele mergeau cel puţin până la. domnia lui: 

Aron Vodă (e: 1595). Așă d. p. nu încape îndocală -că, pe lângă 

cronica lui Macarie, a existat și o altă cronică oficială asupra dom- 

nici lui. Petru Rareș şi că mai toate ştirile interne din cronica lui 

Ureche şi Simion Dascălul; dela Petru Șchiopul până la Aron Vodă, 

sunt luate :din -anale scrise în slavoneste -după modelul celor, put-.. 

nene. şi bistrițene și din cronice scrise tot în slavonește după ;mo-: 

delul lui Macarie, care introdusese în istoriografia, Moldovei. manie- 

„rismul bizantin al lui Constantin Manasses (|. 

Un manuscris găsit: de curând în biblioteca, imperială: din. st. bo, 

tersburg vine să “confirme acum această presupunere, descoperin-. 

du-ne o parte încă necunoscută din izvoarele «letopisețului moldo- 

venese» al lui Ureche, aceea care trată istoria Moldovei dela Șto- 

fan Rareş până la Petru. Șchiopul, 1550 —1574. . Acest. manuscris 

ne descopere un nou cronicar din şcoala lui Macarie, pe călugărul 

Azarie, cunoscut până. acum, numai din două citate alo unui .co- 

pist dela 1712 (2), şi:0 nouă redacţiune a cronicoi lui Macarie și a, 

analelor putnene. E: vorba: de o rămășiță importantă a istoriogra; 

fici moldovene din sec. XVI, care merită să fie publicată, tradusă 

“și interpretată cu toată atențiunea.. pai 

MANUSCRISUL. 0, xvul, No. 13 AL BIBLIOTECII IMPERIAL, E Dx. 

ST, PETERSBURG. 

Ca toate celelalte cronice moldovenești în limba slavă, aşă și cro- 

nica lui Azarie se găseşte într'un sbornic (codex miscellanous) do.vri- 
gine călugărească, la un loc cu alte tratate de cuprins religios, apo- 

cril și istorie, EI poartă signatura O, XVII, No. 13, are 328: de file 

de un format foarte mic 8 și e scris pe hârlie in somiunciala dela sfâr- 

șitul sec. AVI sau inceputul sec. XVII. Dela f. 1—206 toate textele 
lui sunt de cuprins religios: un canon | în cinstea Maicei Domnului, 

“ (1) CE. asupra acestei chestiuni, pe lângă ediţiile mele, scrierile răposatului Stefan Oră- 
şanu și ale d-lor N.Iorga și O. Giurescu, care în broșura citată, p.4, nota 1, dă intreaga 

bibliografie respectivă. 
(2) Asupra „acestuia vezi C. Giurescu, |. c., p. 26 și urm.
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două paraclise, unul pentru sf. Nicolae, altul pentru sf. muconic 

Gheorghe, mai multe rugăciuni, o slujbă pentru sfântul Ioan cel 

Nou dela Suceava, a cărui memorie se serbează la 2 Iunie (mwlicaua 

îBnia E, CASA CEATAro EANIEo MEN ÎMVanilă HOBATO, Ha BEA lin Le 

“pun: luna “lui lunie în 2, slujba sfântului și marelui mucenic loan 

cel Nou, la vecernea cea mare, £. 103 și urm.), un paraclis în cin- 

stea aceluiaș (C0£CTIIiN  Napanian€ CBATOAOV îuvarunoy HSBEAOV : cinstilul 

paraclis pentru sfântul Ioan cel Nou; £. 124 v. şi urm.) şi alte slujbe 

bisericeşti. Il. 311—3828 cuprind întrebări şi răspunsuri» (eznpocn, 

wrel;ru) și ate texte, între cari apocrilul despre capul | lui Adam 

(o anaamterile VA HITIIDB (0 

'Pextele istorice, singurele cari ne interesoază po .noi, se găsesc 

la f..208—310 și anume: a) dela f. 208-—224 o cronică univer- 

sală scurlă, urmată de nişte anale sârbești ce conțin și câtevă no- 

tițe din istoria Ţerii- Românești şi a Moldovei, b) dela, f. 225—310 

letopiseţul moldovenesc. 

“Nu există nicio notiță asupra locului unde s'a scris sau asupra 

persoanei care a scris: acest sbornic. Particularităţile lui caligralice 

avată că e scris într'o mânăstire moldovencască din țara de sus. 

S'ar puteă presupune, după slujba şi paratiisul lui Ioan cel Nou, 

că o scris la Suceava, unde se păsteau moaştele acestui sfânt. Dar 

memoria lui se serbă, de bună seamă, și în alte mânăstiri sau bi 

serici, nu numai în cele din Suceava. Afară! de aceasta, mânăsti- 

rile din târgul Sucovii n'au fost, precât ştim, niciodată focare de 

învățătură icologică, cum au fost de pildă celo din Neamţ, Bistriţa, 
Putna şi altele. Pe la 1749 și 1739 manuscrisul se găsiă într'o 
mânăstire dela Iaşi, precum arată următoarele două notițe în limba 
română, făcute de mâni deosebite po marginile filelor 1—6 şi 19—23. 

«Scris și în condica svintei mănăstir(i) aceștie Necoriţ(ă), la let 
7257 (= 1749), Apr. 22. Şi mai sânt și alt(e) cărţi (2) a mănăstirii, 
tot soriste) în în condică ce are sfănta mănăstire, caro este făcută ace 
condică.....» 

Ca... Și bezedolile a lui Antohi Vod(ă), anume Costanlin și Du- 
mitrașcu, (s) au sculat ș-au luat Hotinul, și au vinit și la Eș, și au 
prădat lișii şi totă, țara Moldovii, din Nistru păn' în monte (sic) 

(1) O descriere mai amănunţită a manuscrisului se află în studiul citat mai jos al d-lui 

Jacimirskij. W - 
(2) In orig. pare a fi coseț(e) se, chirilic kocs c, scris însă așă, că se poate ceti Kzpun.
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și păn' la Focsan(i), şi tot Piscol (= Piscul), șă (orig. n) au pră- 
dat totă țara, în domnie(a) lui Gligori Vod(ă); înbla velotul '7248 
(= 1739), Sep. în 8 zile. Și s'au dus la Noovri în 20 zile». 

Notiţelo sunt necomplete, deoarece în sbornic lipsește . întreaga 
tetradă a doua, pe filele căreia se continuă însemnarea, dela, 1749, 
iar din totradelo 4, 5 și 6 s'au: păstrat,: în loc do 24, :numai 12 
file, dintre cari cea din urmă are signatura, & (1); din pricina aceasta, 
sa pierdut începutul însemnării dela 1739. Din cuprinsul celor 
două însemnări rozultă că manuscrisul, po vremea ocupaţiunii ru- 
soști sub Grigorie II Ghica, Septomvrie-—Octomvrie 1739, se află 
in lași (2) și că la 1749 el a fost trecut în inventarul mânăstirii 
Nicoriţă din acest oraş. Biserica Nicoriţă, oxistă și astăzi. 

Nici celelalte însemnări din .manuseris nu dau nici un indiciu 
precis, d. p. proverbul dela -f. 136 v. .crro CNTA AC CACIULA CYOAA- 
MAPS, TON ME BHântA€ nEsA4 repatare». (cino. doarme până la apusul 
soarelui, acela n'are să găsească cuptorul aprins), sau vorbele po- 
lone dela f. 259 «Wielmoiny Mosei do», sau cele rusești și româ- 
nești dela f. 321 v., cari nu incrilă să fie reproduse. Nu se ştie 
nici de unde, nici deo cine a fost adus manuscrisul la biblioteca im- 
porială din St; Petersburg. D-l I. A. Bykov, șeful secțiunii manu- 
scriselor, caro aro meritul de'a li descoperit textele ce ne intero- 
scază po noi și a fi atras atenţiunea d-lui A. IL. Jacimirskij asupra 

  

(1) Afară de acestea, mai lipsesc din tetrada (quaterniunea) întâia cele două file dela: 
inceput. 'Tetradele 7—20 (3—s) sunt toate întregi. La f. 139 incepe o altă numerotaţie, 
ceeace arată că sbornicul de azi e alcătuit din două sbornice legate la un loc. Din al 
doilea lipsesc cu totul tetradele 4 şi 5, iar din tetrada a noua lipseşte foaia dela sfârșit, 
cea cu care se începeă cronica pe scurt dela Adam, căci fî. 208—214 sunt cele șapte file 
din urmă ale tetradei 12; tetradele 13, 14 și 15 sunt intregi; a 16-a are numai 6 file. Se 
vede că două dela inceputul ci rămăseseră goale și că numerotaţia îi a fost pusă. în 
urmă pe fila 239, cu o altă mână decât cea care a scris si pe fila 244: Tetrada 17 are 12 
file, a 18-a şi a 19-a lipsesc, a 20-a—26-a au câte 8 file; din aceasta din urmă cele şase 
dela inceput cuprind sfârşitul letopiseţului moldovenesc, a şaptea lipseşte, pagina întâia 
dintr'a opta e nescrisă, iar pe pagina a doua, cu sign. s, încep cintrebările și răspunsu- 
rile». La tetradele ce cuprind letopiseţul moldovenesc sunt vreo două intervertiri de foi, 
lesne de recunoscut: astfel f. 267 se află inaintea f. 266 şi f. 269 inaintea f. 263, Notez 
aci că sbornicul are două numerotaţii moderne: una îi dă 327, alta 328 de file. 

(2) Asupra participării fiilor lui Antioh Cantemir lu ocuparea Moldovei de Ruși în 1739, 
cf. povestirea bogată in amănunte a cronicarului contimporan loan Neculcea, la domnia 
a doua a lui Grigorie Ghica, în Cronicele României de M, Kogălniceanu, ed. II, p. 407— 
409. Pe Constaftin și pe Dumitraşcu îi numește Neculcea «la Moscali înstrăinaţi» (p. 408). .
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lor (]), mă asigură că el aparține colecţiilor mai vechi, de pe la 
1840—1850. 

Trebue să renunțăm dar deocamdală la, putinţa, de a determină 
mai de aproape locul și timpul în care s'a scris sbornicul dela Pe- 
tersburg. Atâta putem afirmă cu siguranță, că el nu e mai vechiu 
decât, sfârşitul sec. AVI, nici mai nou decât întâia jumătate a sec. 
AVII, şi e scris într'o mânăstire din nordul Moldovei. 

Să analizăm acum cele două texte. istorice ce le odităm dintr'in- 

sul și cari, luate la un loc, pot fi privite ca un manual moldove- 
nesc din,sec. XVI de istorie universală şi națională. Ele sunt co- 
piate de acecaș mână și puse într'adins unul după altul, ca şi în 
sbornicul dela Chiov, 

TUL. 

CRONICA UNIVERSAL Ă ŞI ANALELE SÂRBEȘTI DIN MANUSCRISUL 

DELA PETERSBURG. i 

Textul cel dintâiu este cunoscuta Ardtare în scurt a celor în- 
tâmplate dela Adam până ân zilele noastre, care, sub diferite 
versiuni, serveşte de introducere la o sumă de anale sârbești din 
sec. AV—AVII, între altele și la cele din codicele dela Slatina, pe cari 

le-am publicat la 1891 în Archiv fit slavische Philologie, vol. XIII. 
Ea, merge până la Manoil Paleologul (1425). Analele înseși încep cu 
anul 1355, adecă cu moartea lui Ștefan Dușan, și se încheie, ca și 

  

(1) D-l A. 1. Jacimirskij, docent pentru filologia slavă şi română la Universitatea din 
Petersburg, a avut bunătatea să mă informeze în vara anului trecut despre această 

descoperire și a. provocat astfel călătoria mea la Petersburg. D-sa a pregătit și un 
studiu asupra letopiseţului lui Azarie, în care se ocupă mai ales de forma literară a ero- 
nicelor moldoveneşti în limba slavă. Partea din acest studiu care tratează despre anale, 
şi în deosebi despre raportul din punct de vedere literar al analelor bistriţene cu cele- 
lalte, va ieși în Archiv fiir slavische Philologie, vol. XXX, p. 481 şi urm., sub titlul Die 
dltesten slavischen Chroniken moldauischen Ursprungs. Eine Untersuchung îiber die Re-. 
dahtionen und Kritik der Texte. Despre celelalte cronice d-sa va publică probabil un 
alt studiu în limbu rusească. — D-l A. |. Jaciinirslij e un foarte bun cunoscător al manu- 
seriselor slavo-române și al literaturii noastre vechi. Din aceste domenii d-sa a publicat 
numeroase studii, cari ar merită să fie cunoscute și de istoricii noștri şi de cei ce se 
ocupă cu literatura, noastră veche. Voiu profită de o altă ocazie spre a aduce la cuno- 
ştința publicului românesc aceste studii printr'o bibliografie, cu atât mai mult că, după 
răposatul P. A. Syrku, d-l Jacimirskij este singurul învățat rus care urmărește cu inte- 
res și cu simpatie mișcarea literară dela noi şi dă publicului rusese informaţii obiecțive 
asupra ei,
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în codicele dela Slatina, cu anul 1490. Prof. V. Jagic care le-a, edi- 
tat întâiaș dată în Archiv f. slav. Philol., vol. II, după un manuscris 
sârbesc din soc. AVI. aflător în biblioteca Universităţii din Odessa, 
și după dânsul [.. Stojanovic, le-au numit canalele dela Cetinje. 
Acest din urmă a reprodus cronica universală, din care prof. Jagic 
publicase numai câtovă extrase, în Spomenik, III, p. 119 şi urm. 
(Beograd 1890). | 

Deosebirilo între textul cel nou și cel dela, Slatina nu sunt mari: 
în partea ce conține analele sârbești ele sunt foarte neinsemnate (1), 
în partea, generală ele se reduc la expunerea mai prescurtată, a 
gencalogiilor dela Adam până la Isus Navi și la omiterea hotăririlor 
celor șapte soboare ecumenice. Despre acestea, se aminteşte numai 
anul și locul, împărații sub cari s'au ţinut și numărul sfinţilor pă- 
rinţi cari au luat parte la ele, —înlr'o. formă, covă, mai, prescurtată 
decât în manuscrisul dela Odessa. CI. d. p.: 

1 

ms. dela Petersburg 

Ieoneranruu peantni ati ah. [leu 

CEA BRICT Â CRBWp MIER, COT 

ERBIUSCENA VPHETORA AS A CRBUVpA TĂI 

ART AWP BAUAAA MIpS E Aro Evul, 

DEA ZE RATIU WTA PI. 

Oeavatvere nea(uini Si ar. Gr â-ro 
ChBCpa A0 E-ro ri akr. rogi eREWp 
BWCT Eh RUNCTANTIILUE rpaak, R ak'To 

  

(1) Vezi variantele de desuptul textului. 

  

„ms. dela Odessa 

— serata BEAR AĂ kre. Gu 

REARRIU MABRCPESVIRUITĂI PpAA n Eh EU- 
RANTÎN Kh COE MAE OTh PHAA APIA h 
ERSAd, Rh BE AkTO CRSEPO MAPRCTEA, 
WR CRBAAUNIA îBE MUHpA RA ATA zEVA3, 

â. ÎlpHi ceâin RHICTR HE IPHBH BhCEAMEU- 

"CERBI CARSPh IKEA MIREL, “FU BOLOS- 

NOEURIȚh OPhilh, MĂ Aid ROPOROpPIIANrO 
CRROAFIITATO  HEURETURITĂ Rh: "TRAgh 

CNA -BOGA A PACRIAISUIITA BA ehs 

AAA 1 NEERSAANIA ee 9 ofruu n 

9 cu ui cRerkan Asek noaauaa- 

EAAOE EANUOBSERETRO. GOTR OVBO Oh 

TOCNOA A BAIE Rh a9k'kueitia AO lph-. 

RATO CRBOPĂ: HERE BG Huitten Pin aka, 
WTh AAEĂANA BA RE MAREASNIANIIA FAS 
alin. (Spomenik, III, p. 120), : 

Beopsci near ȘI akrn, E. Îlput cean. 

EhICTR ChB9ph Bh BONCTANTIIE PAAAE, 

ÎN CREPRIA OThIh, MA MAREACIIA AO,



8 . îi. BOGDAN | G4 
  

poa Eh IApETEO Seaca Bea(n)are. | YOROPIA RONCTANTINA FPAAA, Eh TEADR 

[ya SEE Rara UTIL Il. - -EREOAEIUITS ASR CRETU, Ii pABcIk- 

NAISUITOV HAN ZE AVRIILIIE ” CEMOV 

“BR CRBAANIIĂ î. MEERBAANIA FAIIISES- 

SERETRO. O'TACPOITR BE BPOPRI CRROfh 

or nphkars ak'rh rin. (ibid.) 

Titlul și începutul «Arătării în scurt», până la David, nu s'au 

păstrat în sbornicul dela Petersburg. le trebue să fi fost însă iden- 

lice cu cele din textul dela Odossa, carear umpleă cam două pa- 

gine din manuscrisul dela, Petersburg, adecă tocmai fila care lip- 

seșto din 'tetrada a noua a, acestui manuscris (ct. nota 1 dela p. 61). 

Le-am întregit dar în ediţia noastră după a lui L. Stojanovic. | 

După ediţia textului dela Chiev (Archiv f. slav. Phil. XIII, p. 

502—525) reproducerea: celui dela, Potersburg ar puteă să se pară 

superfluă. lia, se justifică însă prin două motive: a) sbornicele mol- 

doveneşti dela Chiev şi Petersburg conţin una din celo mai vechi. 

redacţiuni ale analelor sârbești, intrată în manuscrisele moldovenești 

pe vremea lui Ștefan cel Mare și rămasă așă, fără continuările și 
modificările suferite do această redacţiune în manuscrisele din Şer- 

bia sau din alte ţeri locuite de Sârbi. Așă fiind, pentru stabilirea, 

definitivă a, acestui text, o nouă copie, 'pusă 'la dispoziția învățaţi- 

lor sârbi,: va fi totdeauna binevenită. 0) Textul dela Chiev l-am pu- 

blicat fără traducere, deoarece atunci mă adresam unui cere re: 

strâns de' specialiști. «Arătarea în scurt» și analele sârbești au avut 
însă o influenţă vădită asupra, - istoriografiei moldovenești din sec. 
NV, și -e bine ca ele să fie cunoscute la noi în cercuri mai largi (1). 

Ele dau 'o idee destul de exactă de problemele istorice gene- 
rale cari preocupau lumea noastră cărturărească în sec. AV și : 
NXVI, înainte.de contactul mai deaproape cu cultura polonă și a- 
puscană, adecă. cu cultura renașterii. Cine va ceti astăzi traducerea 
acestei «cronice universale», se va întrobă mirat: cum a fost cu 
putință, ca o expunere atât de seacă şi de neinteresantă, din punctul 
de vedere modern, să intereseze pe cărturarii noștri din sec. AV 
și AVI în așă grad, încât s'o considere ca cea mai potrivită intro- 
ducere la, istoria naţională și s'o reproducă în atâtea căpii? 
„Lucrul. se explică în mod foarte natural. Analiştii și cronicarii 

noștri din sec. XV și XVI aveau o educaţie pur călugărească.: 

(1) Cf. articolul meu fin Beitrag zur bulgarischen und sebischen Geschichischreibung, 

|. e. din Archiv f. slav, Phil, Am spus aci că aArătarea în scurt» a servit de izvor și lui Moxa.
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Hrana, lor: inteloctuală * erau oxeluziv: opersle teologice ș și profane ale 
literaturii: bizantine și ale literaturii slave de sud, care este un slab 

„reflex al aceleia, având toate defectele şi nici una din calităţile ei. 
Aşă, fiind, înțelegem de ce istoricii-călugări din mânăstirile moldo- 
venești arată interes numai pentru istoria prescurtată a Evreilor 
și cronologia seacă a regilor lor, pentru istoria imperiului persan, a 
lui Aloxandru cel Mare. și a diadohilor;::înțelegem pentru ce la 
istoria imperiului roman ei dau atenţie numai faptelor ce sunt în 

legătură; cu: desvoltarea, “ereștinismului, pentru co din istoria Bizan- 

ului: ii: interesează iaăș mai mult! luptele pentru codificarea 'ade: 
văratei credințe: sau a «pravoslaviei» și progresele monahismului: 
Aşa, fiind, înţelegem de ce acești vechi analiști se mulțumesc să în- 
repistreze despre | Traian numai cuvintele «au. domnit 19'ani şi 6 
luni»; pecând. la luarea Constantinopolei de cruciați ei oftează îm- 
preună! cu Grecii pentru marea nenorocire a acestora de a fi fost si- 
liţi să pomencască în biserici, la «pomenește doamne», pe Papa delă 
Roma; înțelegem de ce din istoria 'Țerii-Româneşti șia celorlalte 
state din jurul lor ei 'n'au 'introdus în copiile: lor nimic'nou,; ci s'au 
mulțumit cu: ce au găsit -deagata în ' analele sârbești, aduse dela, 
sudul: Dunării; înţelegem, în sfârșit, de ce ei nu știu nimic din marile 

evenimente, -petrecute în' apusul luropei, cari au schimbat faţa 
lumii moderne. a a 
“Acestea ajung la cunoştinţa Moldovenilor abiă în sec. XVII, prin 

intermediul: Ungurilor și Polonilor, și se reflectează în istori ografia 
lov, întâiu' foarte! slab sub predecesorii imediaţi ai lui Miron Costin, 
şi apoi: în“ scrierile ' acestuia, -primul' cronicar moldovean tare nu 
mai stă de loc sub influența literaturii: bizantino-slave și care "nu 
mai "cunoaște originalele” slave ce au servit de izvor și , îndreptar 
cronicarilor. din' soc: XVI. 

Cine-și : câștigă, toate noțiunile: sale! do istorie universală ' şi de 
istoriografie din opore ca «i: Avătarea în scurt» sau din hroncgratul lui 
Manasses, nu puteă să aibă nici cunoștințe bogate, nici orizont larg 
în apreciarea evenimentelor şi persoanelor, nici artă adovărată, . în 
expunere. Individualitate, personalitate și obiectivitate, sunt noțiuni. 
necunoscute cronicarilor noștri din sec. XVI, fiindeăi erau  necu- 
noscute și izvoarelor 'dela 'cari s'âu adăpat € ei. Spre a-i puteă apreciă 
cu " dreptate, trebue să cunoaștem aceste izvoare. Numai cunoscân-, 
du-le, ne:.vom puteă da. seamă de. deosebirea. fundamentală ce s'a 
produs î în' spiritul Moldovenilor prin scuturarea vechii culturi orientale 
Și primirea celei occidentale, și vom puteă pricepe .mai bine. 'supe- 

*
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rioritatea, lui Ureche, Miron Costin și ceilalți asupra, lui, Macarie, sau 
Azarie, cu ale căror opere ne: vom ocupă, analizând al doilea, text 

“pe care îl publicăm din sbornicul. dela, Petersburg... ... 

IV. 

--:- LETOPISEŢUL LUI AZARIE. - 

„. Sub titlul Povestire în scurt despre. domnii : Moldovei (Gazanie 
EA. KpaTil; W. AtoaaaricriniX . rocnoAapeyh) (1), codicele dela Petersburg 
cuprinde istoria Moldovei dela 1359—1574, în trei texte bine deose- 
bite unul de altul: a) cel dintâiu sunt niște anale dela 1359—1518, . 
cari, cum vom. vedeă, îndată,. reprezentă .redacţiunea, cea -mai -com- 
pletă, din câte cunoaștem ; până. acum, a,analelor dela. Putna;..)) 
al doilea, este cronica lui Macarie, episcopul. de  Roman,.. dela . 
1504—1550, deci înt'o altă redacţiune.. decât cea. cunoscută din 
codicele. dela Chiev, care mergeă numai. până la, 1541;.c) al treilea 
este cronica calugărului. Azarie, care. continuă pe Macarie şi. tra- 
tează, . istoria Moldovei dela 1550—-1574. Yoiu numi această. com: 
pilaţiune. de anale și cronice, cu un. singur cuvânt, „letopisețul. lui . 
Azurie,“, cum l-a numit în. sec. AVII un, glossator al cronicei lui 
Ureche și Simion Dascălul. (2) ba a ni 
„Când -acesta ziceă: .«află-se: scris. la. un. letopiseţ sârbesc. de 

Azario. călugărul, precum. în :zilele acestui: domn. Alexandru. Vodă 
(e vorba, de: Alexandre, fiul lui Iliaș. și nepotul lui. Alexandru cel 
Bun) sau hirotonisit. preaosânțitul mitropolit chir. “Teoctist, de Nico- 
dim den țara, sârbească, prin zilele . bun-erodinciosului: ;eneazului 
Gheorghe Despota», sau când cl ziccă: «serie. la, un.letopiseţ,; vechiu 
sârbesc, do Azarie călugărul izvodit, precum în zilele: acestui. Bog- 
dan Vodă s'au începuta da dajdie.. Turcilor -și..pentru. aceoa,..ne-au 
numit Bogdani până, astăzi; acest. Bogdan Vodă esto tatăl, lui; Ște- 

tao 

: : : „ta 

“ (1) Acelaș titlu se află și în codicele dela Slatina. E: 'de:sigur vechiul titlu 'al:analelor 
pulnene, generalizat și pentru compilaţiunea lor cu cronicele lui Macarie! şi Eftimie: sau 
ale. lui Macarie și Azarie. a i ia 
_(2) Terminul aletopiseţ», până la o stabilire definitivă a terminologiei noastre. istorio- 
gralice, s'ar puteă întrebuinţă în înţelesul de' «compilaţitine de cronice şi anale», păstrând 
pentru aceste din urină înţelesul consacrat de istoriografia universală și numind «cronice» 
operele . istorice cari dovedesc oiirecare : prelucrare literară și sunt scrise de' contimpo- rani, cum sunt ale lui Macarie, Eftimie, partea originală a lui: Azarie, cronica lui Miron 
Costin ș, e. . . i : 

  

pa Ni DE FE aa
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fan Vodă, cel, „Bun»(1),— este, evidenţ; că. el, aveă „inaintea ochilor 
tocmai . compilaţia de care. o „vorba aci, căci. în, ea. So. află: +amânș 
două știrile reproduse de el. Intâia; esie: „cu, pu, NEA (se., „aatăati- 
Apeâtl:) naarocaotii ca -np! wwe atena Ip. QENUISTHETA,, Ha, MIITponSAITETEs, 
WT. NATPIAPĂA. HHIOAMATA CPZLCEBIA . BEMAA, . pr caaroutcrutliai,. Atenorl 
revprit»,,.a doua: «ui .npu, nea (Sc. apwurli). HaA. CA Adu, „TOVpetiaa».. 4] 
„Stirea, cea, dintâi e , reprodusă, de. glossator exact. A. doua „e modi- 

nu . pun însă încoputul, birului turcesc sub, Bogdan TI, ci, sub. Potru 
Aron: POCHOACTEOIA, Apwu îi a tr E). IL npu, uta Haua ca aan TO peliaa, (2). 

Ele, relatează, prin ., această ştire. un fapt, istoric,. „dovedit, astăzi 
printe: un. document autentic. contimpuran, . prin. declaraţia, lui Petru 
Aron, şi a boierilor săi, dată logofătului Mihul la 15 Tunio 1456, O) 

referitoare: la, Bogdan. „II și Petru, Aron. să “fi avul, „prin, omisiunea 
din. gr oa a razei „ATScIsAer nota apin E snt, urmăleare ca redac- | 

  

dan. II: pt și SE, a i it fete LE ci 
[oensperior 4 BOrAati EoEE9A4). Chira, “avea ESEL:OAi, drrelţa ne santa 

oetoal, E atr(l:). IL wrelue e4S raan(a) NETPA, PELOAIRI ApAVII, OV pai ac: bu, 
Lupu. ue (sc. upu Boris) rata ca. Aa. ropperaa, (4). i 

: Oricum. ar .fi,.cort . este că glossatorul.. n'a .putut împrumută .. a- 

coste, două pasage dinir'o redacţie izolată a analelor, ai căror. au, 
tori, cum mărturisește însuș Macarie la 1542, erau «cu' totul: ne- 
cunoscuţi», ci, „din izvodul lui! „Azario, care “cuprindeă i în partea, li 

(1) M. log gălniceanu, Cronicile României, “ea: II, Bucureşti 1872, 1, p. 147 şi! "139. Ko: 

gălniceanu atribuise aceste interpolări, lui Eustratie logofătul. D- 0. Giurescu, 1 e. p: 
31,.le atribue pe amândouă „copistului dela 1712 al cronicei, lui Simion „Dasc: iul, în "tex- 
tul căreia se găsesc, întocmai cu, aceleași cuvinte. După, o comunicare a d-lui „Giurescu, 
pasagiul despre, Ohrida a, fost din eroare! sărit. la înșirarea pasagelor reproduse, din. „mş.: 
114 al Academiei. Române. EL se.allă, între punctele, 4 și 5 dela p,. 31 a broșurei sale ș Și 
aparţine aceluiaș, copist « dela 1212, “Tot, acesta ai intercalat, după, d-sa (ibid), și la doni- 
nia lui luga Vodă, cel dela. „1400, noliţa că cl cau trimis intâiu la Arhiepiscopul 'de Ohrida 
şi au luat blagoslovenie.de au pus mitropolit» (după un letopiseţ al lui Dubău logofătul), — 
ceeace poate să fie adevărat pentru Alexandrel, nu însă pentru. Iuga. Ci N. Iorgu, Isto- 
ria. bisericii românești și. a vieții religioase, a „Românilor, vol. I (Vălenii de-Munte, 1908), 

p. 37 şi 83... . a 
(2) Cf. cronica moldopolonă, în, Cronice inedite, p. 12, 

„B) V.. A. Uljanickij, Materialy, p... S6—88. , 
(4) In trad. «Bogdan Voevod, fiul lui Alexandru Vosvod. tatal lui Ştefan Voevod, au 

domnit 2 ani. Şi i-au tăiat capul Petru, zis Aron, la Răvăseni. ȘI pe. vremea lui s'au în- 

ceput birul turcesc». 

  

po pa 
pi esua pai
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dela început analele dela Putna; (1) Intrebuinţez cuvântul îzvod 
în înțeles 'de «copie, compilație», cum eră“ introbuințat de « cronicarii 
secolului al “XVII-lea și al XVII-lea (9). i 
“Acest: izvod l-a alcătiiţ; Azarie! curând : "după: venirea în: “doninio 

a "lui: Petru: Schiopul, po! care'îl numește! «Petru al doilea», soco- 
tind de - «Petru: întâiu» “pe! Rareş, căruia în” "exordiul' cronicei sale 
îi 'zico «Petru  Vo6vod cel” Bătrân», și. trecând ' cu vederea, peste 
ceilalţi : domni cu acest nume, pe cari trebue să-i: fi cunoscut totuș 
din analele ce: “preced cronica sa. A procedat, 36 pare, așă, din: pri- 
cinăică el'o „consideră ' pe aceâsta: numai ca o “continuare a “cronicei 
lui Macăurie, caro se „Ocupă în: primul rând de Petru Rareș, cel mai 
însemnat domn cu acest nume! până la dânsul, EL-a scris la porunca 
lui Petru Șchiopul, precum “Macarie scrisese la, * porunca lui Petru 
Rareş, și cu îndemnul mitropolitului Anastasie și al marelui logofăt 
Golăi, precuni Macărie scrisese cu îndemiul marelui: logofăt Toader (3) 
“Gontinuiând ” numai, opera: “ui Macarie, el nu face nici o'aluzie la 

analele "mai “vechi, 'eari nu l-âu înfluențat: de 'loc în 'compuiicrea sa, 
scrisă, excluziv după modelul lui Macarie și al lui Constantin Mariassos: 
„Inceputul și sfârșitul cronicei sale: dovâilose' că, ea ni: Sa „păslral 

  

(Î) In acest sens trebuese modificite cele spuse! de" mine” îsbpră: lui Azarie în “Vechile 
cronice 'inoldoveneşti până ke la Ureche, p 212 3, CI. Jacimirskij, Archiv 7 sk. Ph XĂĂ, 
p- 459 și urm.  .:.. ii Die 

2) CE. d. p., următoarele pasage din Simion. Dascălul şi din. Neculeza; siar-eu adunând 
izvoade de „limba, noastră, aflat-am izvod, de. *nceput, cam pre. scurţă vreme, şi toate „pre 
rând însemnând până la domnia lui Vasilie Voivod»; «s'au apucăt duinnealui Miron Costin 
vel logofăt de au fâcut un letopiseţ .... din inceputul lumii. . = până la Dragoș Vodă 
şi dela Dragoș Vodă l-au 'scris de pe izvodul' lui Ureche ! vornicul, până la Aron Vodă 
(C. Giurescu, 1. €.,p. 15 şi 59, p. 53). De aceca:'vb. a izvodi însamnă în limba” veche ro- 
mânească nu numai a traduce, ca slav. NAnSANIT n (ef. Giurescu, |. e.,p. 47), ci 'şi aa com- 
pune, a “alcătui, a confpilă, a adună la olaltă mai multe” scrieri», cum 'se vede d. p. din 
titlul 'etopiscţului lui Simion Dascălul, păstrat în copia lui Constantin Vladulovici dela 
1795; «Letopiseţul țării” Moldovii, decând s'au “descălecat ţara, şi de; cursul anilor 'și ide 
vieaţa domnilor, care serie dela, Dragoş Vodă până la Aron Vodă. 'Izvodit de Simion Dască- 
lul, care și el l- -au scris dupre un letopiseţ ce eră izvodit mai înainte “de: răposatul Gligorie 
Ureche, vornicul 'de țara de jos» (Giurescu, 1. e. p. 26). “Acclaş înţeles îl 'avcă cuvântul 
uasoăr în limba veche! „rusească; cf. exemplul citat, de 1. I. Sreznevskij dintr'un  manu- 
scris din sec. XVI «rase ta 294 "tag troy nprerSnaeus: așă' am găsit greșit în copie»; adică: 
în copia după care copiă scriitorul, Sreznevskij traduce pe nanoar cu erureorz (Marepisanr 
Has ezosaps apenne-pyeenaro sanii, I, &ol. 1039— —1010). In: românește: înţelesul: lui izvod 
“poate să fie şi rezultatul unei contaminaţii a lui maBoar cu cort (din aa) «coleeţie, 
adunare, compilaţie, cod», d. p. CBOXL, ANHONOnL colecţie de legi. ne 

(3) Acesta eră, cred, însuș fratele lui Petru Rareş, Cf. N. Iorga, “Istoria bisericii 7o- 
mânești, 1, p. 158. | DI ata
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intreagi.. Ea începe cu :cuvintele:,. «Până aci au mors alcătuirile, ri-. 
toricești ale părintelui Macarie; să încep dar și.cu, fostul Și .n6=; 
mernicul lui; ucenic, Azarie» și sfârşeşte cu suvintejo:. «Aceşlea, le-am; 
scris eu .nemernicul;cu multă. osteneală, „precât. am .putut să le cu-, 
prind .cu mintea, cu. “toate, că n'am: putut ajunge în vrednicie pe: 
părintele; dătător de vorbe bogat, izvorul de vorbire aleasă, se 
înţelege -pe.. Macarie. Cea, din. urmă. dală din cronica lui. o, Tunuic, 
1574, vremea. instalării; în : domnia, Moldovei a „lui Petru :Şchiopul,, 
căruia. îi dorește, vieață îndelungată și pace, adâncă, din ale. cărui. 
fapte insă nu. povesteşte . nimic, Azarie, a, Șeris, prin urmare în cur-, 
sul anului, 1574 sau, mai probabil. 1975. ia mii ni Sp 

ucenic, al. lui Macarie, care la. porunca. lui, "Alexandra. a 
continuase.:cronica, dascălului. său. dela, 1541—1554. "Această. conti-, 
nuare „Azario n'a, cunoscut-o, deşi din.. codicele, dela Șlatina sc. vede, 
că ea eră răspândită în, „copii. pe.la :1561.(1). EI n'o „pomeneşte, de, 
fel. şi în cronica lui nu. se..constată, nici. 0..urmă: de întrebuințarea 

ei. „Gâtovă, particularităţi « de, stil, „comune, uneia și alloia. Se, :oxplică, 

carie, și, Manasses.. SER E i ti SE Ni iz 

Necunoscând dar..pe sitirnie, Aa şi-a, alcătuit izvodal, numai, 

din analele „putneno și. din..eronica, lui Macarie, la caro;a adăoait, 
partea sa, originală. El-a. urmat astfel sistemul. pe. care, ci sute, de, 
ani înainte. Ir urmaseră, cei. mai, mulţi istoriografi bizanţini: cei mai; 
noi continuau po cei mai vechi, fără Şă încerce a prelueră, pe baza unor: 
izvoare.nouă, operele predecesorilor. A E tite 

Să analizăm acum cu deamăruntul fiocare. din. cele trei părți alo, 
izvodului lui Azarie. | 

  

-a). Analele "Putnene. i E : i | aţa 
i 1 

Analele cu cari incepe acest izvod merg până la 1518, adecă până 
la lupta lui Ștefăniță cu "Tătarii din Perecop, şi sunt scrise, fără în-, 
doeală. la mânăştirea. Putna, ca şi; cele din. Jetopiseţul | dela, Slatina, 
şi cele din traducerea, polonă alui Brzeski. Pe când însă-aceste din 
urmă au, până la 1518, numai. trei ştiri asupra: mânăstirii Putnei 
(zidirea. ei: la 20 Iulie 1466, sfințirea după 20 Aug. 1470 și îmmor-i 
mântarea lui Ștefan cel Maro, la 1504), iar cele din Jetopiseţul dela, 

  

(1) Cî. Vechile cronice moldoteneşti, p. 212-222 şi p. a 12,. „i Bi Sa =
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Slatina cinci (zidirea la £ Iunie 1466, sfinţirea la 3 Soplemvrie 1470; 
arderea, la 15 Martie 1484, răposarea 'egumenulăi Ioasaf la 8: 0c-! 
toimvrie 1485 și instalarea egumenului “Paisie la '1486),— analele: 
cele 'nouă au zece: știri: i (zidirea la'10 Iulie 1466, sfințire ca la 3 Sep- 
temvric:'1470, axderea;'la 15 Mautie (1) 1484, răposarea 'lui Ioasaf la 
29 Octomwvrie 1485, instalarea lui Paisie la 15 Fovruarie 1486, moar-: 
tea Mariei, doamna lui Radul voovodul nitintenese și soacra lui Șteani” 

cel Mâre; la 11 Maiu 1500 (2); moartea: lui Paisie: la 23: Iulie 1502, 
moartea, duhovnicului Andonie Bolsun' la 4:August 1502; ; îmniormân-: 
tarea, lui Ştofan cel Mai la; 1504, 'şi a “lui: Bogdan” Orbul. la 1517) (3). 

Știri așă de multe și așă de precise asupra mânăstirii Putni, cun: 

sunt d. p. cole privitoare. la 'sfinţirea 'şi arderea, 'ei “sau la, răposa- 
rea duhovnicului” Andonie': 'Bolsun; n'au putut fi scrise decât în mâ-" 
năstirea în care 'acoste : faple':s'aui petrecut.! Ac6asta ste cu 'atât! 
mai: evident,'cil cât: despre 'celelalte “mânăstiri! 'din'țară,; un6le''mai: 
mari și mai vechi decât Putna, nu se 'pomenește': 'de loc. 

“Acelaş Tuesu îl! dovedește precizărea exactă a locului! din biserică, 
unde: 6 îngropat Bogdan Orbul cîn nartexul! 'cel mars, de'partea stângă» 
“(e neanuplur pupă l:;-Ww'Actibia 'crparit) și expresia, ae sub anul 1470; 
unde se. spune că după biruinţa asupra 'Tătarilor Ştefan ' „veni să 
sfințească hramul prea "sfintei' Născătoare! 'de Dumnezeu» (npina€ “Aa 
WCEATIIT Xpamt mprcravrela: srepeaiitu), expresie; ce se' justifică numai! 
dacă ne închipuim că cel ce o scriă so află chiar în mânăstirea; Put- 
nei. Altfel ar: fi: zis «se 'duse să sfințească» “(nonae A WCHĂTIIT). 
“Că toată: partea: privitoare” la dorinia; lui Ștefan cel Mare e scrisă 

de contimporani, aceasta se vede'nu numai din exactitatea și pre-: 
ciziunea''cu 'care sunt povestite! faptele“ lui, 'ci şi: din oxpresiilo de 

: ti 

. 

  

(1) Analele zic «Mercuria Mare spre Joi», acestea cad insă în an. 1484 la 14 spre 15 
Aprilie, deci 15 Martie ar trebui. îndreptat în.15 Aprilie; cf. E. Kozak, Die Inschriften 
aus der Bukovina, p. 69—70. 
„(2) Cf. aceeaș dată în analele dela Bistriţa, Cronice inedite, p. 41 48... n 
(3) Toate știrile acestea, afară de arderea Putnei, se află și în cronica lui Ureche, însă 

cu următoarele deosebiri: răposarea lui Ioasaf e pusă la 19 in loc de 29 Oetomvrie 1485, 
moartea doamnei lui Radul Voevod, care la Ureche e numită Despina în loc de Maria (cf.' 
mașia Acenuina în analele bistriţene) ce pusă la.Martie in loc de 11: Maiu 1500. La 1486, în” 
loc, de :Paisie se zice «al doilea arhimandrit»: al Putnei, dar la '1502 Paisio e pomenit cu. 
numele. Greșeala Iosif, în loc de Ioasaf, din analele originale sub an. 1483 o: are, şi Ureche 
sub an. 1470;in documente „numele acestui arhimandrit e totdeauna Ioasaf; cf. Kozak, Die 
Tuschriften aus der Bukovina, p. 66, n. 5. Vezi Cronicele României, 1, p. 153, 157, 167, 
168, 175, 177, 118, 184, 186. In cronica lui Uteche și în traducerea lui Brzeski ultima 
știre depre mânăstirea Putnei este din an. 1527 (immorimântarea lui Ştefâniţă):
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sub anii 1468 și 1497: «domnului nostru Ștefan Voovod» și «domnul! 
Ştefan Voevod» (rscnsauny NALUEMOV eredanS EOEBOA POCIISAMUIA crea 
[9E:944), care cu greu și-ar [i găsit loc într'o povestire: de mai târziu. 
Pe domnii anteriori lui Ştefan analiștii îi numesc simplu '«voevozi» ' 
sau îi citează. numai cu numele, fără să adaoge și atributul «domn», 
care: are înțeles numâi în gura unui contimporan. Eta 

Analele. din izvodul lui Azario au prin urmare: toate calităţile, unui 
text autentic contimporan. pia e 

O singură omisiune și 0 singură intercalare ulterioară s se. constati; 
în acest text. Omisiunea, priveşte un pasagiu de sub anul 1511, :păstrat,, 
în. cronica lui Ureche, despre moartea, Mariei, văduvei lui Ștefan cel: 

Mare, şi îmmormântarea ei. la Putna (1), iar intercalale îmi par.a: 
fi cuvintele «precum, sunt și până. astăzi» (ransoice CAT 1 A9 ceAl;), adaose: 
după, «Balta și Ciceul», pe cari Ștefan le-a primit, după -anale, dela, 
Mateiu Corvin în anul 1468, (2) Pentru un contimporan al lui Ștefan 
aceste cuvinte n'aveau înţeles; . ele au fost intercalate probabil în tim- 

pul domniei lui Petru .Raroș,. poate de Macarie însuș, .care într'un 
loc..al. eronicei sale vorbește de aceste două cetăţi, codate. lui Rareş: 
din nou de Ioan. Zâpolya, PN i 

In comparaţie cu codicele dela Slatina analele din izvodul lui Azario” 
au mai multe date din istoria, Moldovei ; ele se apropie în această 
privință de traducerea lui Brzeski, cu care.se:mai potrivesc. și în 
lipsa celor două știri despre lupta lui Ștefan. I: cu . Sigismund la. 
Hindov şi despre participarea Bizantinilor la conciliul dela Florenţa.:. 
In codicele dela Slatina lipsesc următoarele știri din izvodul lui 
Azarie : 1) data morţii lui Alexandrel, 26 Aug. 1454; 2) “durata 
domniei lui Petru! Aron (doi ani), tăierea lui de. către Ștefan şi înce-! 
putul tributului turcesc ;:3) prădarea ținutului: secuesc, la 5 Iunie” 
1461; 4) tăierea celor, trei boieri: Isaia vornicul, Nogrilă pahar- 
nicul și, Alexa stolnicul, la, 1471; 5) lupta. cu 'Țepeluș “dela 5.0ect., 
1474; 6) moartea, Gncajnei, fetei lui Alexandru Voevod (8). Și a. 
boierului Stanciul, la 8 şi 10 August 1479; 7) prădarea Poloniei și. 
luarea, 'Trembovlei şi Podhaieţului, la, 1498; s) moartea Mariei, soția” 
lui. Radu și soacra 'lui Ștefan cel Mare, la 11 Maiu 1500; 9) moar- 
tea, lui: Paisie și a lui Andonie Bolsun, + unul egumen, celălalt du- 

  

(1) «Iară în anul 5019 Fevruarie, Mercuri în săptămâna albă, au murit Maria, doamna lui 

Stefan Vodă, şi cu cinsteoau ingropat în mânăstirea Putnei» (Cron. Ron. |, p. 184). 

(2) Cf. «au dăruit Mateiaș craiul pre Stefan Vodă cu două „cetăţi mari la Ardeal, anume . 

Balta, și Ciceul» în cronica lui Ureche (ron. Rom. |, p. 156).: 
(3) A cărui Alexandru, e greu de hotărit, i
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hovnic al Putnei, la 23 Tulie. și 4 August 1502. Din aceste fapte, 
lipsesc în lraducorea lui Brzeski numai cele de,sub No. 6,8 și; 
celelalte sunt povestite aproape cu aceleași cuvinte; „cum se, vede, 
din următorul tablou : 

II etape (sc. ANEĂALA pEAn) Bra BEACM 
rpai ih, RakTo „Sur, ar. RS 

PSENSAC TEORA BOPAAI BOEEOAA, Ehitr'h 

AMĂALA pă ROEESAI, Were n Ceata Ko 

BOA, E akr(k). II wrehkuc emS. raan(a) 
ETP, pEBCAnI: apti, ov panel, — 

Teensacracga apwu- 8 akr'k). H npu 

HEM Hată CA Adu "rovpenaă, Juno mhk-. 

Kone Bpkaa wrekue Eno rari) 

reiau BOEROAA: 

, 

Îi akTro „Suăs, Ru. E, NOROERA CTe- 

ani ROIROAA CARSIICREVIO SEAMA, 

:B akre zSHes, ovekuai hier îcata 
ABSPIIIE Ch: HEFPHACA VAUNIIROAL Hi 
AAtĂA CTOANIR, 

„E are Sun; wy. E, hier “Bon eh 
MANAAOVIULEAA HI CR CVEpII En MS Thai 
CO EMA, NOBRIENIL Bhitia, „- 

E kre 235 natbuu Mapoaun ah A 

EROI BEMAIO, ERIIIIE AVEA KE or RIIpInI. 

II ne cn ae creban ROERSAA A, Alia   

Tenze Alexander w Bialogrodzie 

vmarl voloskim, anno domini 6962, 
» Augusta miessiqeza 20.— 

Hospodarem zostal Bozăan voic- 

uoda, sin Alexlan]dra voieuodi; Dil 

hospodarem duie lieczie.: Ktorego 

dal scziaez Piotr voieuoda, ltorego 

“zivano Aron, w Rausari. — Ktori hos- 

“podarem bil duie  lieczie. 7a tego! 

“voieuodi poczeli Volochouie dauacz - 

“dan 'Turlom.' Pothem 'nastal voie- 

"voda ' Stephan hospodarem' i dal 
“'seziqez 'tego Piotra. (1) 

"Anno domini 6969 luny 5 thenze 
Stephan" voieuoda” voional - czaliel- ! 

| pă ziemie. : d . 

_„Auno domini 6979 dal seziqcz Ysa- 

“iya duornika, Niegrila ozesnika i i 
Aleksa stolnila. i -. 

| “Anno 6982 Oetobris, 9 DI s szic 
_Yegrouie z Multany, n nad. Vegri bil 

| Czapalussi, i pobyto Vegri, p). 

| “ Anno 7006 voioual ziemie polsha 

- Marlkola voloski, bil 2 woiskim. „asz,. 

blisl:o Luoua. l potem zassie posscdl 

” (1) Așă cred că trebuese cetite acum alineatele 2 şi 3 din Cronice inedite, p. 121. Iar. 
nazan: este în alin. 2 o greșeală evidentă “pentru cy paszebu, iar in-alin. 3 o repetiţie 
după cel precedent; ten bi! hospodarem trzi latha“ din al.:3 este o greşeală a lui Brzeski; 
cf. cronica, lui Ureche (Cron. BRoin., |, p. 151) siară Petru Vodă au domnit doi ani», ca 
în izvodul lui Azarie. 

(2) Traducerea polonă este greșită; dovadă versiunea. cronicei lui Ureche care, deși 
amplificată, reproduce textul izvodului lui Azarie : „într aceastași lună în 5 zile au fost 
răsboiu în ţara muntenească cu Ungurii și cu u Țăpăluş Vodă și.... au izbândit Stefan. 
Vodă“ (Cron. Rom., 1, p. 160). 

7 

/1
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cReIo.âtatate n nakuu a n ansar ri |. Stelfan voievoda do. ziemie. polsky,: 

- FPAAA, PEPELEA 1 NSAKaerh, II enitete |  voioual iqi dobil duu zamkow, Pro: 

BY; UIPUIBEA E ALEI ADA W'h CIELO powlei i Pod[hjaicez, i spalil; do zio-; 

BEM, e | - mioszuei lesz preiuicd ludzi wielie, 

„Potrivirea, între invodul. lui. Azaric, și - traducere ca. lui. Brzeski nu! 

sc: mărginește. numai la aceste -pasage, cari lipsesc în letopiseţul dola. 

Slatina; ea, se manifestă şi într'o. sumă, de- alte amănunte, comune: 

tuturor celor trei Qodacţiuni ale analelor putnene, dar cu deosebire în 

pasagiul asupra luptei din codrul Cosminului, care în traducerea -lui: 

Brzeslki, afară do câteva greșeli ale traducătorului, e aproape identic: 

cu cel'din izvodul lui Azarie, pe când, în Jetopisoţul dela, Slatina el. 

e cu,totul prescurtat, i -:,-:: 
Așă, de pildă, zidirea Putnei e pusă în n amândouă la 10 lulio: 1466, 

(cod. dela Slatina, are 4 Iunie), arderea, :Brăilei la 27-Fovruarie 1470 

(of, Slat. nare data lunii), căsătoria lui Ştefan cu. Maria din Mangop 

la. 14 Septomvrio 1472. (cod. Slat. n'are data. lunii); durata, domniei: 

lui Ștefan e socotită 47 de ani, 2 luni și:3 săptămâni (cod. Slat.: 

are numai. 47 de ani şi 2 luni). Potrivire a -existat. probabil. și în 

datele: următoare, schimbate:anume sau din. greșeală. do. copiști:: 

5 lulio 1463 pentru căsătoria lui Ștelan cu Evdochia, (cod.. Slat..are: 

5. lunie), 26 Iulie 1476 pentru lupta. dela Răsboieni -(cod.. Slat.are 

26 Iunie), 14 Iulio 1484: pentru luarea Chiliei de Turci (cod. Stat. 

are '14 unic, iar trad. lui Brzeski 15 Martie), 26. Iulie 1496. pentru. 
“moartea, -lui Alexandru, fiul, lui Ştefan. (cod. Slat. are 26 Tunio). i 

In ce privește lupta cu Polonii din 1497, letopiseţul dela, Slatina; 

pomenește numai . de pornirea lui . Albert, : de arestarea, solilor, lui 

Ştefan și trimeterea lor la Lemberg, :de asediul Sucevei şi de inloar-: 

cerea. fără izbândă a craiului. ta 

“Izvodul lui Azarie dă, pe lângă acestea, durata asediului (3 săp- 

tămâni), pomenește. de. concentrarea trupelor. lui Ștefan. la. Roman, 

de. ajutorul de 12.000 .primit dela regele Ungariei, fratele lui Albert, 

sub: comanda, lui: Birtoc, cuserul: lui Șlefan, de. ajutorul. muntenese. 

şi turcesc, de tratăvilo de pace prin Biitoc, de lupta, din codrul Cos- 

minului și de o altă luptă dată Polonilor de vornicul Boldur. Aceste - 

amănunte'se regăsesc toate în traducerea lui Brzoski, cu următoarele : 

deosebiri: faza din originalul slavon «raareaa ine FpAAET UA Top 

EARATIL, FPAASEE HEAIO 1 GEACPAA (zicând, sc. Albert, că merge împo- 

triva 'Turcilor, ca să iea, cetăţile Chilia și Belgradul) e e. înlocuită cu, 

o frază ce se referă la. Ştefan «tori bil possodln na TI ur k i» (care 
. La N ti, 

“ Analele A. R- Tom. XXXI.— Memoriile Secţ. Istorice, a
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hovnic al Putnei, la 23 Iulie. și 4 August 1502. Din aceste fapte, 
lipsesc în lraducore ca lui Brzoski numai cele de,sub No. 6, 8șşi9; 
celelalte sunt povostite aproape cu aceleaşi cuvinte; cum se. vode. 
din următorul tablou : 

II cvatpe (sc. dada ptah) Em item | Tenzo Alexander w Bialogrodzie 
FRAME, K akTro zSHĂ6, ar îs | vinarl voloskim, anno domini 6962, 

PSeneACrEioRtA BEPAdN ESEROAA, chir | Augusta miessiacză 26.— 
AMĂAL APA ROEROAI, WTEIR CPEana Ro Hospodarem zostal Bozăan voie-: 
ROAI, E akr(k). IL wrekue emS: raan(a) -|- uoda, sin Alexlan]dra voicuodi;: bil 
nETph, peisăthi: apteii, ey pancu. — |: hospodarem duie licczie. Ktorego 
PeeneaceraeBa apwn- E akr(k). H-npu |" dal scziacz Piotr voieuoda, ktorego'' 
NEA HAUA ca Adi "repeta, IL'ne ark-. “zwano Aron, w Rausani.— Ktori hos- 
Boanke  Rp'kaia wrekue emo rada) -“podarem bil duie 'licezie. Za tego 
ereu BeEoAA. "| “voieuodi poczeli' Volochouic: dauacz 

uoda ' Stephan hospodarem' i dal 
seziacz 'tego Piotra. (1) ' 

Îh akTo SuĂs, RI. E, MORSERA CTE "Anno domini 6969 Iuny'5 tnenze 
BA BOMOAA CARSHCREVIO EMA. Stephan" voieuoda voiouaăl - ezaliel- 

sa ziemie, 

  
"E akro 25168, ovekum Bnr îcata “Anno domini 69'79 dal seziacz Ysa- 

AROPIIE Ch: HEPPHASAL VAUIMIIROAI riya duornika, Niegrila ezesnika i i 
AAtĂA CTOAUNR,: i ca Ea Aleksa! stolnila. i i 

„h abro „Sunt; Ay. E, ame Bon eh | |. “Anno 6982. Octobris. 9 Duly s szie 
MANAACVIUEA Hi Ch cYrpii ph AMSirhu-:.|  Vegrouie z Multany, nad Vegri bil 
CRC EMA, H ISDN BRA, „i Ozapalussi, i pobyto Vezi, p). 

l akre ras nau Mapearrh a RA Anno 7006 voioual ziemie polska | 
CROR BEMAIE, RRIIIIE AVEA KE IRnpituți. Markola voloski, bil 2 woislim. „as, 
ÎI no ch: HA Cedar ROESAA En aha, blisko Luoua. 1 potem zassie posscdl 

  

“ (1) 'Aşă cred că trebuese celite acum alineatele 2 și 3 din Cronice inedite, p. 121. Hr” 
nazan este în alin.. 2 o greșeală evidentă pentru ey pzezehu, iar în-alin. 3 o repetiţie 
după cel precedent; „ten bil hospodarem trzi latha“ din al.:3 este o greșeală a lui Brzeski; 
cf. cronica lui Ureche (Cron. Roi. 1, p. 151) ciară Petru Vodă au domnit doi ani», ca 
in izvodul lui Azarie, 

(2) Traducerea polonă este greșită; dovadă! versiunea cronicei lui "Ureche . care, deși 
amplificată, reproduce textul izvodului lui Azarie : „intr aceastași lună în 5 zile au fost 
răsboiu în ţara muntencască cu Ungurii și cu Țăpăluş Vodă și.... au izbândit Stefan. 
Vodă“ (Cron. Rom., |, p. 160). 

dan 'Turkom.' Pothein 'nastal voie- 

7 
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CRSI9. Beal Hi uakuut a n sar |. Stelfan voievoda do. ziemie. polsky,; 

- PPAAA, TEPEGSȚA HI UISANAEIţh, 1 CREEZE voioual iq i, dobil duu zamlow, Pro: 
UI; N IIBILEAE AVIWPRI AA Eh CLOIA 'bowlei i Pod[hjaicez, i spalil; do zio-: 
SEAMA, i „1. mio szuei tesz prziuiod! ludzi wiielic.; 

” 1. . 

- Potrivirea, între izvodul lui. Azarie și “traducere a lui Brzoski . nu! 
se : mărginește numai la aceste :pasage, cari lipsesc în letopiseţul dela,. 
Slatina $ ea se manifestă și. într'o. sumă de-alte. “amănunte, comune: 

tuturor celor trei Pedacţiuni ale analelor putnene, da» cu deosebire în- 
pasagiul asupra luptei din codrul Cosminului, care în traducerea lui: 
Buzeski, afară de câteva, greșeli ale traducătorului, e aproape identic: 
cu cel din izvodul lui Azario, pe e când. în letopisoţul dela Slatina el. 
e cu.tolul proscurtat. : -:; 

Asă, de pildă, zidirea Putnei o pusă în amândouă la 10 Tulio. 1466. 
(cod. dela Slatina are.4 Iunie), arderea, Brăilei la 27.l'evruarie 1470 
(cod. Slat. n'are data lunii), căsătoria lui Ștefan cu. Maria din Mangop 
la. 14 Septemvrie 1472 (cod. Slat. n'are data lunii); durata domniei: 
lui Ștefan e socolită 47 do ani, 2 luni și.3 săptămâni (cod.; Slat.: 
are numai 47 de ani şi 2 luni). Potrivire a .existat, probabil și în 
datele: următoare, schimbate:anume sau din. greșeală. do..copişti:: 
5 Iulie 1463 pentru căsătoria, lui Ștefan cu Evdochia (cod.. Slat.. are: 
5. Lunie), 26 Iulie 1476 pentru lupta dela Răsboieni (cod. Slat.. are: 
26 Iunie), 14 Iulie 1484 pentru luarea Chiliei de “Turci :(cod, Slat.: 
are '14 Iunie, iar trad. lui Brzeski 15 Martie), 26 Iulie 1496. pentru. 
moartea -lui Alexandru, fiul. lui Ștefan (cod. Slat. are 26 Iunie). 

In ce privește lupta cu Polonii din 1497, letopisoţul dela Slatina: 
pomenește. numai . de pornirea lui . Albert, de arestarea, . solilor, lui 
Ștefan și trimeterea lor la Lemberg, de asediul Sucevei și de întoar-! 
cerea fără izbândă a craiului. a 

Izvodul lui Azarie dă, pe lângă acestea, durata asediului 3. săp- 
tămâni), pomeneşte. de. concentrarea trupelor. lui Ștefan. la. Roman, 
de. ajulorul de 12.000 primit dela regele Ungariei, fratele lui Albert, 
sub: comanda, lui; Birtoc, cuscrul lui Ștefan, de. ajutorul muntenesc,. 
și. turcesc, do tratările de pace prin Biitoc, de lupta din codrul Cos- 
minului și de o altă luptă.dată Polonilor de vornicul Boldur. Aceste 
amănunte'se regăsesc toate în traducerea lui Brzoski, cu următoarele 
deosebiri: fraza. din originalul slavon «raaroaa taie TpAAET Id Topa 
BABATII. FPAASEE HEMP UI GEATpAAD (zicând, se. Albert, că merge împo- 
triva 'T urcilor, ca să iea cetățile Chilia și Belgradul) e ! înlocuită cu, 
o frază, ce se referă la Stefan «tori bil possodln na Tur dai (care 

Analele A, R—"Tomm. XXXI.— Memoriile Secţ. Istorice, e a
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mersese împotriva Turcilor). Aceasta schimbă cu totul înţelesul origi- 
nalului, care nu pomenește de nici 6 expediţie a lui Ştefan î în contra 
'Pureilor | a 1497, ci vrea să spuie că Albert a pretoxtat o expediţie 
contra 'Purcilor, ca: să adoarmă pe Ştefan şi să-i poată cuceri ţara. 
Asediul Sucevei e dat cu cinci săptămâni î în loc de trei (i dobi val 20 
5 niedziel i nice: dobil::n peama ere î nea, ti snuro:te overliua), iar 
ajutorul: turcesc nu e: pomenit, lipsind fraza «n wr map; naisuTa: npiu- 
AE EAtoy (sc. credanoy) nsaeii». Numai la sfârșit se deosebește .poves-" 
lirea: traducerea lui. Brzeski face pe: craiu să S$5 întoarcă pe la: 
Hotin şi admite “că numai:o "parte din oastea lui a fost nimicită de 
Boldur la: Cosmin, "prin năruirea copacilor înţinaţi asupra ei (za- 
rambawssym: w Kusminta bukouine). Despre ajutorul mira- 
culos al sf. Dimitrie nu pomenește nimic; Brzeski poale să fi omis * 
într adins această . superstiție a originalului. Ca 
“Intoarcerea: craiului pe la .Hotin: (1) și surparea copacilor asupra 

armatei: polone la: Cosmin (2) nu'se pomenesc în nici una, din bedac- 
țiunilo originale ale analelor: putnene ; ; ele au exista însă: de sigur 
în redacţiunea lui ' Brzesli. - 
 Comparaţia,. izvodului lui: Azarie cu traducerea lui Brzoski : şi cu 

letopiseţul“'dela, Slatina dovedeşte astfel că manuscrisul dela Peters- : 
burg ne-a păstrat cea mai completă și-cea mai autentică: redac-- 
țiune a analelor:putnene, din câle cunoaștem până acum. (3) Am 
putea numi această, redacțiune Analele putneno A., pe cea din tradu-" 
cerea, lui Brzeski Analele: 'putnene 'B., iar pe cea, din codicele dela 
Slatina Analele :putnene- 5, însemnând cu: âi pe Azarie, « cu B po 
Buzoslki și cu-S. Slatina..: i: N a p. 
:Autorul letopiseţului moldovenesc, folosit: de Ureche şi de Simion : 

Dascălul, a avut din aceste: redacţiuni) po cea dintâi, care e și cea 
mai bună, 
Acest letopiseţ cuprindeă nu numai toate „stirile câte se. allă în 

izvodul lui Azarie și! în “traducerea, lui: Drzeski,: într'o formă. ce: se 
apropiă de copiile actuale ale acestora și în. deosebi de copia izvo- 
dului lui Azarie, ci șiialte știri cari: în aceste două lipsesc. 

- Afară. de lupta. lui Ștefan :L''cu Sigismund la Hindov::(1395), de 
care: cronica lui 'Ureche şi Simion Dascălul nu știe nimic, toate cele-. 
lalte fapte din istoria, + Moldovei, po cari acești doi cronicari „din 

(1) Cronica lui Ureche are Sniatin (Cron. Rona 1, p. 173). N | 

(2) Cf, cronica lui Ureche (Lc. p. 172) aşi năruind copacii cei înţinaţi asupra lor, multă 
oaste leșască au perit.» !: 

(3) D-l Jacimirskij, în studiul citat din Archiv f. 'sl. Pr, XXX, comparând această. re- 
dacţie cu celelalte, ajunge la concluzia că ea este redacţia primitivă a analelor putnene. 

i.
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sec. XVII le-au împrumutat din letopiseţil moldovenesc sau din col 
latinesc, — amândouă traduse la sfârșitul sec. "AVI şi în prima, jumă- 
tate a sec. XVII după originalele slavonești mai vechi (1), — sunt po: 
vestite în cronica lor cu amănuntele ce se găsesc în izvodul lui Azarie 
şi lipsesc în traducerea lui. Brzeski sau în letopiseţul dela Slatina. 

Pe lângă cele citate mai' sus din istoria mânăstirii Putna, amin- 
tese aci: moartea lui Alexandrel la, Cetatea-Albă, tributul turcesc 
sub 'Petru Aron și lăierea acostuia de' Ștefan, prădare a Săcuilor la 
1461, tăierea boierilor: Isaia, Negrilă și Alexa la 1471, răsboiul cu 
'Pepeluş Ja, 1474, moartea, Cncajnei, fetei lui Alexândru, li 1479, pră-: 
dărea Poloniei la 1498. (2) Pentru amănunte, cf. șlivile asupra luării 
Crăciunei la: 1482 și asupra; pierderii Chiliei şi Cetăiţii- Albe'la 1484, 
unde "Ureche și Simion Dascălul au, ca și. izvodul lui Azario; nu: 
mele pârealabilor' Vâlcea, ' și Ivanco: (sau. Ivan); Ivașco | şi] Masim, 

- Gherman și loan (sau Oană) (5), nume cari lipsesc şi in  letopișoţul 
dela Slatina şi în (vaducerea lui Brzeslii. (d) 
“Asupra raportului dintre analele izvodului lui Azarie' și letopi-! 
soțul“ moldovenesc 'al lui Ureche „Şi Simion. Dascălul, nu putem intră 
în' detaliuri mai precise, cât: timp” nu avem încă o ediție critică a 
cronicei acestor 'din urmă. Din cercetările d- lui! Giurescu" rezultă, cu' 
evidență că într'insa sunt o sumă de intercalări posterioare; d. p. “cele 
atribuite de” d-sa lui Misail Călugărul (5) și alo: copistului dela 1712. 

Ceeace s'a afirmat însă despre izvoarele lui Ureche! și Simion 
Dascălul, pe baza analelor slavonești cunoscute până acum, se con- 
firmă și mai mult po baza, celor din nou descoperite: acoste i izvoare! 
aveau o mare valoare istorică, întru cât erau alcătuite din știri 
analistice contimporane, despre al căror adovăr cu grou' se poate 
îndoi .cinevă. Şi aceasta nu numai pentru faptele din domnia. lui 
Ștefan 'cel Mare, când au început să so seric analele. putnene, ci și 
pentru , faptele ' posterioare, până la domnia lui Aron. Vodă, căci: 
pentru domniile lui Petru Rareș, Ștefan Lăcustă, Cornea, Alan: 
dru Lăpușneanu și Petru Șchiopul autorul letopiseţului, moldovenesc 
a avut la îndemână anale, scrise în slavonește, cari nu s'au. desco-. 
perit. încă, cari însă pot să, se descopere de: aci înainte. Coleoţiu- 

7 

  

1) Vezi O. Giurescu, |. €., passim, în deosebi p. 60 și urm. 
(2) Cron. Rom. 1, p. 151, 152, 157, 160, 166, 174. ! | a 
(3) Cron. Rom., 1, p. 162 şi 167, In ediția lui Kogălniceanu, se ştie, luarea Crăciunei e: 

pusă greşit la 1475; ef. C. Giurescu, |. e. p. 33. 
(4) Ele sc află insă în analele dela Bistriţa. ae (5) Li: e. p. 33, LEI Pa e gt
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nile mari de manuscrise; din Rusia, îmbogăţile prin achiziţiuni. con- 
stante” făcute în secolul trecut din mânăstirilo Moldovei, pol să con- 
țină încă surprinderi plăcute, pentru istori ografia, noastră, 

b) Cronica. lui Macarie. . 

Cronică. lui "Macarie se termină, în, „letopiseţul dela Slatina cu în- 
slalarea lui Petru Rareș în a doua domnie, 1541, și eră redactată, 
precum. spune insuș aulorul ci, la 15142. In izvodul lui Azarie ea: 
merge zece ani, mai. depazite, cuprinzând. și domnia, -a doua a lui 
Petru Rarcș, domnia fiului său Iliaș și începutul domniei lui Șlelan,, 
al doilea, fiu al lui Rareş. 

Din ultimii ani ai lui Potiru Rareș, Macarie aminteşte, foarte pro- 
scurt expediția contra lui Mailat Ja 1541, marea, grije ce purtă pentru. 
biserici și moartea, lui, la 3 Sept. 7051=—1546. (1) Din vieaţa lui Iliaș 
cl. aminteşte numai de năravurile. lui cele rele și. de turcire ca lui în 
1550, iar din a lui Ștefan de suirea, în scaun și convertirea „Arme- 
nilor la, pravoslavio în 1550—1551. Din propria sa, vieaţă, Macarie 
amintește de alungarea sa din scaunul episcopal de către Iliaș și, 
de rechemarea sa, de către Ștefan, .pe care l-a uns domn. în Su- 
ceava, scaunul de mitropolit. fiind atunci, pe cât se pare, vacant (2). 

“In ce an a, scris Macarie această. continuare a cronicei sale, el 

nu „ne. spune. Știind insă, că el a, trăit până la 1 Ianuarie 1558 și. 
că dela Ștefan Rareș î încoace nu & mai scris nimic, . continuare a cr o-. 
nicei pentru anii 1641—1851. irobue s'o punem în primii ani ai 
domniei lui Alexandru Lăpuşneanu. , 

„Ca, fapte,. această, continuare nu aduce nimic nou la cele cunoscute. 
din cronica lui Ureche; ca stil şi, manieră, nu e nici o deosebire între. 
partea dela 1504—1541, și cea dela, 1541-1551. Acelaș material, 
de cuvinte, împrumutat, în cea mai mare o pazite din Manasses (3), ace-. 

(1) Cronica lui Uicehe are 4 Sept. 1035, cu începerea aiului dela Septemvrie, şi adao- 
sul 'sVineri la miază-noapte» (Cron. Rom. 1, p. 209) Data 3 Sept. "054 o găsim și între 
niște. însemnări din biserica Păpăuţilor (Botoșani), la N. Iorga, Studii și documente, vol. 
AVI, p. 278. 

(2) Prin retragarea temporară a lui Grigorie, asupra căruia cf, memoriul meu despre 
Evangheliile dela Ilomor şi Voroneţ, Analele Acad. „Rom, t. XXIX,p. 631 şi urm, şi 
N. Iorga, Istoria bisericii românești, 1, p. 107. - - 

(3) Din alţi autori sunt împrumutate următoarele cuvinte cari i lipsesc în cronica, lui 
Manasses: nruuenazaruie prinderea păsărilor în laţ,: cf. sasmenme Zehtuspa în traducerea 
lui Grigorie Nazianzenul, ap. Miklosich, Lexicon; ums:tataţaum trăitor în eri streine, pere-
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leaşi atribute (Badrotvrpaăenuu, AoLipeâpatenit, eri asA o net), “aceleași fi- 
guri retorice: comparații, transiţii, invocații, aceleași întrebuințări 

improprii ale! cuvintelor ASA pentru! riStIpritth, 1Aph pentru, rociisăjanti, 
UApra pentru” COCIISEAd; WăpeTio pentru PocUsACTrI:o, CUPLAT, pentru 
czilira; aceleași împrumuturi de fraze întregi din crohica, lui Manas- 
ses, despre care am vorbit în «Vechile cronice moldoveneşti. po 

Iată câtevă exemple, luate pe rând din „această nouă parte, a 
eronicei lui Macarie; 'elo' completează cele „spuse: acolo, asupra ace- 
stui servil imitator al. unui scriitor din: epoca, de. decadență, a. lite- 
raturii bizantine. n - a 
Da nenazii Aur, o Boz pere, auya “avuta, Man. enaranăur, E, pere, - 
LON Auyaa, nastutuatiia (p: 143 din ed. mea), orig. prăzi, ' zu Gi,! “pr tati 
Was tăc yu 3 zpol)opis (4. 4098); „Macarie întrobuinţoază, „groșii 
ANNEEAA în loc: de aukaa. (1) ., 

MN 4UT CEPO GHICT CAEN uerbperiia, Man. aaeutaacrz climă tat: tperuiă 
(p. 138-—139), orig. 2ivrosi ze Epoca. Ti ȘIS RUA zastaz (v. 8914). 
EXIM Ă ARH AZI IsAELETAMU, Man. citat Arlauuie, carlirent RÂZITRI IAE- 

cerasut (p. 41), Grig. zi covcorebite fois 7hipets Goazavsiaz (v, 
1299); c[. tot la Macarie catliru naziin lideperaatil Cauniuaaure. „(despre 
Mihul, la domnia întâia a, lui. Petru Rareș). 

I NAAAUY năgenie CTpătituta, AOCTOIIIAIAL, CAZIR,. Man. u na, ANE maneaua 
erpatuursa, ACTII RIAA CAAAA (p. 119), orig. RERTOrE. FT pei 
nov, Edy deazpboy (v. 3242), | a 

_ SBIA:EEIIR DO. Bi uplicroaa, tao ebrovun “pati, u ca ucisoyruitntin Eipay ca 
TABELA tsi, 4 ENIX ăia anuuriut BABAOV Na, Man. BizICT4, W ropE, Siaanieira 
Haar BABA Na, eee OBIASEEITA BAICTA (VP CEOIXA RIiRI ibroy un pari 
(p. 119),... ca MEIROVȚ IMEItANII Epa CĂ TaLui9ii d Arina (p..103), orig. Eros 
să Ehestyis, - ropiyirepre UTEGOI, „Erou Tây 2097055 zl zap CU dus 
ADDhOS, e e e ze pasnic Emdhutce, Priposoprrapozzats (v. 3243, 3245, 
2661); Ozepo ss. din v. 3245 e iradus greșit cu BRA3AOVYA, ceeace, Ma- 

carie „repelă i fără să. fi vi ăzut, de. sigur, originalul grecesc. , 
_AW BatncTui, “srelspre ASTRI, TIPI “LASI: tnsoezrbAnuni, erp: Lâo neaintea:auaa, 

Bonie ezel;x ocrpr buines, Man. W saencru, alpi. AT, paote, re 
HITEAL, cnopuie atoroitaanaa,. Tirpie «tao noezirli AEZ, BAe AUAOIITAA, 

    

grinus; “uasţeruru. a spune, a sfătui ; npowrerzinru a trădă de mai. nainte ; pansa ame 
mic la suflet, cf. KpBNOACY UAH prxp6Vojos, ap. Miklosich, 1. e. 'Cuvântul din urină ar puteă 

să fie insă format'de Macarie după spxnsepiaz din cronica, lui Manasses,. care : “traduce 
greşit pe: grecescul âxpsyoăos iute la mânie (p.78 din ed. mea,, v, 1859 din'orig.)...: -: 
(1) Citez ; pasagzele din Manasses după ediţia mea, care .va apărea în anul acesta;'ar e fi 

fost de prisos să citez manuscrisele, aceesibile pentru foarte puţini. *
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RIARO CAAPATIIAA, crplao cesatea aaa, onie macel cerpiitnuute. (p. 119), 
orig..rphve, Vnpiov pei, Depstdi 2025 (netrădus în bulgărește) 
DLGA7u,, Grupiaie popizsvape, 3 tim dvlgoze ofâne, Dudeaawa CAGparab- 
aci, “Bor V1] „Vavasiun,. Ene . iatânpoy, cz 3 TUS PN Teac ERAI 
(v. 3248 -3250); Macario' a lăsat afară câtevă' cuvinte din. aceste 
trei versuri ale lui Manasses; po. cele ce le-a luat, le-i -a dat, însă 
deantregul, cum. a făcut și în alte locuri. | 
“Mă ME npliap l pa AniEise or0, ună ezapl: uparil;, Man. ună ne ap ap b 
o AV pat ANtoE, elis, A uzapr part (p- 138), orig. Gh “păp pd Zrt 
we ză Berg) sine, 0) Ezevpinaev îs (v. 3892—39893). 

CÎa OV69 pEIEHIA DIA MAANI EA DpONABREAEIII, TOpECT 19, AOȚUIE: Haa raa- 
roaaru puii Aer: ani, Man. 1 cia oyew PEIENA GRILA HAAMI EA npSua- 
ee, POpECTh LAW AOVuierinaa FAAPSAATII put AeT, uni (p. 120), orig. 
zi Sau. păy ENE, ina) ÎN) îv a rupe tOriae ' “i Te Ten, zis 1 »piis 
)oNety. pasat a (e Lt. 3260— —3261). | | i 

Expresiile WT _npziiare taci paraniia, OPrtpzanru “MaAEĂ dau AISROURET- 
Fat, napapriniui MOI kACHSCELLA,, compâraţia, AsOIRE. Hotin. trlilihtui TEPAAS- 
ocru şi altele, sunt” late” toate din. traducerea, bulgărâască” a lui 
Manasses;: cl. pp. 206, 112, 99, 118 din ed. mea, sau - vv, 6173, 
2980, 2550, 3037 din. orig . 

| Noua redacţiune a eronitei lui! Macarie se termină, ca și cea 

veche, cu'.0 frază, luată apro ape “ad Litteram din Manasses: 1 ERICTA 
nplitieansaa TpRLA CpELpoavA  oropari ua, Wr. Tioneiya “BEMANL AD ROMEI PAa- 
cat n ANA, A 9 „EACRAOV, pă ARE Ha SIRAMT EA E Ip (ea. 
mea, p. 93), orig. zi Epie.! TapiTr os Ge propus Suzi, azi 
Gzpaov *pîja sis iapa IS, ÎȚŢ OSUL. pai Pta, ti î 7 poveagii gri) rilor 
„FI sic chy astozrjv misi (i. 2334-2336), m 

“Macarie, aplicând. lui Ştefan Rares, conv 'ertitorul Armenilor, această 
laudă a creştinismului. din! limpul, lui Constantin cel “Mare, schimbă 
numai pe cpenpoata atsoari'na în Baarobstidumaa cuvânt: împrumutat, tot, 
din Manasses, — zice in loc de PAACAIȚIN EAI simplu. PAacătjiit 
și adaogă după, hp un £re, ceeace face ca lauda să privească pe 
Ștefan personal, pe când la Manassos ca 'se veferă la credinţa; tuţuror 
în Dumnezeu, la al cărei “triumt “contribuise Constantin cel “Maro. 
“Până și “convertirea Armenilor din' Moldova e descrisă” aproape 

cu aceleași cuvinte, cu care Manasses descrie stârpirea păgânis- 
mului din imperiul roman: cz | (sc. Constantin) unaas:ini “rprlninţia, 
N AATESpar pati tz ue Dpuitstdaa ANII GAV CEPATERI, 1 ApAc- 
BANCA MEMICPOTA 00: CGEPAL URNE plita norprlnaeni CATEOPII 1 BACER 
Mpazoeri' (ed. mea, p. 93), orig. cocus: zatiztie cos Biopurs, Ereoe 
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ză suta 2y „pis post "Ehervee Dutucst imăe Vosine,. val: GV. ul- 
ge Evrpauâv “vai înzagiy îpețioy Soy zace io urpi ucis 
pos)vgius (v. 2330— —2333). ci sea 

Macarie pune în, loc de. «acesta» (can) cacesta „deci, din: pronia 
dumnezeească» (e CA OB DpOARICAVAL BoatiMtA4), inlocuoște pe «Elini» (Eat) 
cu, «întunecații Armeni». (noatpariennin japavliuc) şi. zice «jertfe. deşerte» 
(coveruna “kparent) în loc, de «jertfe. zeilor» . (riletwai PATEU), fără, „să 
se gândească că în pasaşiul lui Manasses e vorba de temple,; do 
jertfe și de orgii păgâne, „pe. cari, Armenii din sec. XVI nu. le aveau 
şi nu le practicau. A RE Ce ție 
„Dar pe dânsul nu-l preocupă, “corelaţiunea, exactă, dintre, “fapte. 
Și, vorbe. EI a găsit în modelul. său o frază cei s'a părut, că..so 
poate aplică lui Ştefan Rareș, nu i-a trecut însă prin minte că, porse- 
cuţiunile „Armenilor de sub. acest, domn. nechibzuit; nu pot. fi. Com- 
parate cu acțiunea civilizatoare a lui Constantin cel Mare. „Aşă vom 
vedeă că a procedat și ucenicul său Azarie. pe îmi îmi 

- Redacţiunea, cea nouă a cronicei lui Macario nu ridică. deloc, va- 
loarea ci istorică și nu „poate să, schimbe întru. nimic apreciarea 
nefavorabilă ce am dat. asupra acestui scriitor la 1891... i 

ii iaz St Site 

"In co priveşte. partea. cunoscută din cronica lui, manuşcrisul. dela 
Petersburg are câtevă. variante, . cari îl arată. superior, celui. dela 
Chiev.. In “acesta lipsesc unele. pasage,: cari „se . regăsesc, chiar: în 
letopiseţul moldovenesc al lui Ureche și dovedesc, că izvodul lui 
Azarie a.fost utilizat de autorul. letopiseţului. moldovenesc. tocmai . 
în; forma. ce ni. s'a transmis .prin manuscrisul . dela. Petersburg. „a 

Astfel, la, expediţia. din. 1529 a, lui. Petru Rareș în' Ardeal, în re: 
dacţiunea dela Slatina se spuncă: că, acesta; și-a trinies ostașii şăi 
sub comanda lui Grozav, marele! vornic, pe când în redăcțiunea 
cea nouă se. spune. că ei au avut și un al doilea comandant, pe 
Barbovschi. Cronica, îl numește . «căpetenia oștilor» (ee Mast AMII;4),; 
cecaco letopisețul moldovenesc sau 'Ureche au tradus prin hatman 
«și au trimes pre Grozea vornicul cel mare și pre Barbovschic hat-. 
manul, cari crau mai credincioși din boierii săi» (Con. Rom. |, p: 
191) (1). Macarie întrebuințează și dânsul cuvântul hatman do. “două 

„odată la domnia lui i Șiotâniţă și altădată, la a lui lia IL, , despro 

  

4) Acum se explică şi expresia cronicei ai WT ABAÎN uacT B3PAINEA HA îi onsatza Mă HâsTu 
nphao span». După versiunea manuscrisului dela Chiev. ar fi trebuit să avem aci în a- 
mândouă locurile cae «lui», nu um elor». — Grozav şi Barbovschi sunt citați impreună 
în mai multe documente, cel dintâiu ca vornic, al doilea ca portar de Suceava; cf. d. p:
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cari spune că au tăiat capetele hatmanilor: lor “Arbure și Vartic: 
WTClitE FAME XATAtăNa” CESEPS* apuSpe, Welle st 1 PAARX XATAtANA CHOEFo 
tapruia, Pe la 1542 şi 1552—58 portarul de Suceava aveă, dai 
și titlul și funcțiunea: de hatman. In documente însă și Arbure și 
Barbovschi și Vartic sunt numiţi “totdeauna «portari de Suceava» (1): 
La pasagiul despre Ștefan Lăcustă, lipsește în manuscrisul dela, 

Chiev o frază întreagă: curte upii HEAR BNICT AAA, EpIIAIR 19 îezceni BEmăti 
MOAAaBtI 1 Baroperiii. a ai 
* Letopiseţul moldovenesc o tradusese greșit: cu «în zilele acestui 

"domn Ștofan Vodă au fost foamete mare şi în ţara, Moldovei. şi la, 
țara ungurească» adăogând, ca să: oxplico' porecla lui Ştefan, că 
lăcustele 'au fost; pricina, acestei foamete '(Cron. Rom.,:1, p. 250). 

“E probabil că originalul letopisețului moldovenesc a avut OVerps- 
:Aayinerliu în loc de Bareperlul, cecace a putut să provoace greșeala 
de traducere '«țara ungurească», în loc de. «ţara Ungrovlahiei» sau 
«țara muntenească, o 
" Deosebirile de! lectură la aceste: două, pasage, și la câtovă altele 
relovate' în note (2), so explică prin greşeli de'ale copiştilor. Intre 
textul dela Petersburg și cel dela Chicv există însă și 'o deosebire 
câre trebue explicată ca o schimbare de redacţie făcută de Macarie 
însuș, 'anunie la domnia lui Petru Rareş. In manuserisul dela Chiev 
aceasta, începe “cu cuvintele: «Ii acelaș an şi în acceaș lună (adică 
7035, Ianuarie), cu binecuvântarea lui Dumnezeu; s'a! suit în domnie 

1] 

  

- cele trei documente dela 11, 13 și 16 Martie 1529 din biblioteca Academiei Române: s.n. 
rgoaana' ARSpituiă, BN: RapRoReRoro,- nspapt. cosanexore.  Intr'un doc. dela 5 Martie 1529 (Pec. 
No. 211), Grozav” e citat și ca' pârealab de Roman:.. n. rpoaara n n. Adi Saa,;  naptasacste u9- 
EOTPACFHX, E. 11. EAPRORCKOFO, flogTapk couanciore, CI, Melchisedec, Cronica Romanului, |, p. 160, 
(1) CE, pe lângă documentele citate în nota „precedentă, doc. dela 2 Aprilie, 18 Mar- 

tie și 30 Martie 1546, 3, 6 şi 13 Martie. 1548, dela Petru Rareș și Iliaș II, în biblioteca 
Acad. Rom. Vartie e'numit în toate «portar de Suceava» „(nsprapa cspuaterii) și anume 
când nerpe uapruk, Gând. nerpe haprukoanun, La Melchisedec, Cronica Romanului, |, p. 172;e 
numit simplu aprusa (e. n. gapruta, uepragk eStanenars,. 15 Maia 1546); raprenimiz îbid., p. 180 „(2 Martie 1548), trebue să fie o greşeală în loc de apruomm. — Cât pentra Arbure, el e „citat în foarte multe documente de ale lui: Ștefan cel Mare,: Bogdan Orbul şi Ștefăniță; 
cf: E. Kozak, Inschriften aus der Bukovinu, p. 5—9.. a 
''19) Vezi d. p. pasagiul «Apor 1ăkit ca TEAMAIPA BĂTRSPILRNI Apeerrkro Hu Anpina», din care în 
manuscrisul dela Chiev lipsesc cuvintele artanategn zareepiintin». Pasagiul deveniă astfel mai 
obscur, deși comparaţia lui Petru Rareş cu Inderih, principele Vandalilor, eră evidentă. 
CI. Man. ci 'Dcania: NpicAtz VT Hero 14RO "ARRARAIN TEANMEAA BACTAAA ACTA HA UA N BATESPHAZ WCTA 
Camere miAepuia n ex ri Akru sro (ed. mea,:p.. 116), orig. azi “[pinpuaza dsstpzvog dos d Garzte ds Lenea îscvaserin iaz ada0d "ari araseruhai ars Epot rasiy ze au Plvtizigoy-ur “apesi ui 
Tixvu (v.: 8130—8132).- DN ra i
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domnul Petru Voevod, fiul bătrânului Ștefan Voevod, la [Hârlău — 
mulţi ani să-i dea, Dumnezeu — şi a fost uns de mâna preaosfin- 
țitului mitropolit chir 'T coctis». (1) Manuscrisul dela Petersburg aro 
următoarea redacție mai amplificată: «Intw'acelaș an şi într'acecaş lună, 
după arătarea lui Dumnezeu,. fu. ales în domnie şi împodobit cu 
cununa domnească Petru cel minunat, despre care în puţine cuvinte 

-am pomenit mai sus. Şi acesta cră una din odraslele în veci neui- 
talului Ștefan, ascunsă ca odinioară lumina subt obroc. Și cu vred- 
nicie fu înălţat în scaunul domniei, după sfatul „obștesc, și pomăzuit. 
cu mirul binecuvântării de mâna celui despre care mai înainte am. 
pomenit că a pomăzuit și pe-nepotul aceluia». Cuvintele anuvraa EMO: 
ara «mulți ani să-i dea, Dumnezeu» (sc. lui Petru Rareș) arată că re-. 
dacţiunea manuscrisului dela Chiev este cea dela 1542. Numai după: 

| 1546 a putut să elimine Macarie din textul.său pe CAIIWPLaa. EMOV: 
al;ra». Intre 1546 și 1558 a schimbat, el prin ' urmare și pe neTpa 
noetoaa «Petru Voevod» în nerpr uta «Petru cel minunat», pe crin. 
craparo creata eoetoau «fiul bătrânului Ștefan Voevod» în eputin tur: 
INA NpUCHSNAAATUArE CTE: ana, CARPEN MIORE IGrAE CILTUAIIG - NOA; 
enăgom «una din odraslele în veci. neuitatului Ștefan; ascunsă ca 
odinioară lumina subt obroce», pe pătioa np'lVetaupertare AMETPONOANTA, 
ntp oewiiriucra «de. mâna preaosfinţitului mitropolit chir. Teoctist»: 
ÎN pPăHOĂ URE M BHOVIRA CEPO CAPRE HHANOAA uprliaezensavlină «de mâna; 

celui despre care mai înainte am. pomenit că a pomăzuit Și po ne-. 
potul aceluia». - 

Schimbările. acestea nu sunt posterioare lui Macarie, deoarece. Bt. 
timie a cunoscut pasagiul despre începutul domniei lui Petru Rareş: 
sub această nouă formă, pe care o imitează când vorbeşte: despre 
inceputul domniei lui Alexandru Lăpușneanu : «Intw'acelaş.an. și. 
în aceeaș lună, după arătarea, lui Dumnezeu, fu ales şi .ridicat în 
domnie... minunatul Alexandru... Şi acesta este unul din. feciorii: în: 

„veţi pomenitului Bogdan Voevod, dar fusese. ascuns ca odinioară: 
lumina subt obroc, ori ca luceafărul sub .pământ», în: orig. . roro:tAe 
ALTA n TOTOBAE MLCAUNA, 09 WTEPAREIIIS BOA, HLPANR “BHICT- MSALII-. 
GE HA POCNOACTED, e e e CNOAMRII AAEXAN Ape e. Geri no ui CA EA WT 
CRINSEA IpIICHOMOAMINAEMATO BOPAANA EOEEOAN, II CABPRIENA! GRICT 1anOxaiE ul 
PAE CEEA OA, CNAA, MAN EIROZE AENIIA: ISA BEALAEA (Vechile 
cronice Moldovenești, p. 168 şi 218). 

E 

  

(1) Titlul uagereo ue pa „setea! (domnia lui Petru Voevod), poate să fie al + unui, i. copist 
posterior. .. | i . e NR , NNE 

, +
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Observaţiunile de până aci dovedesc că, în ce priveşte textul lui 
Macarie, copia dela Petersburg este mai bună decât cea dela Chiev; 
ca, trebue luată de bază la stabilirea textului definitiv al acestei cronice. 
„Pentru ediţia: de faţă, am putut utiliză, din fericire, și o a treia. 
copie, aceasta însă mai “puţin completă decât cea dela Chiev, de- 
oarece nu merge decât până la a doua expediţie a lui Petru Rareș 
în: Ardeal. Ea, se termină cu cuvintele: n razparintt ca NETpA EOE- 
EOAA Wr'răAS- EA caca celTAs norbi n Acnpi: Supatue, pa'liiina ca co- 
BOX BAATA TAMANTA * MMHOAACTEO 1 MA; UMILLE UApeTEO ScaatAaTii CA 
EC, EET “SRIITEA Bema'l; TA npiar «și astfel, după o strălucită, 
biruință și după bune orândueli, s'au intors Petru Voevod de acolo 
la ale sale, aducând-cu sine: dela, lăcuitorii acelei țeri o mulţime 
de talanți de aur și alte lucruri, spre folosul și îndulcirea domniei». 
Până aci ca prezentă redacțiunea. manuscrisului dela Petersburg, cu 
deosebiri în ortografie.  - e ” 
“Am 'cilat în notele. dela textul slav toate variantele: de oarecare 
însemnătate și nu-mi rămâne: decât să dau aci câtevă: notițe asupra: 
manuscrisului în care s'a păstrat acest fragment din cronica lui Macarie. 
Este un sbornie dea333 f[. în-80 mic, scris pe hârtie, după toate 

probabilitățile pe la: sfârșitul sec.. XVI, și se află în' colecția d-lui 
Elpidifor” Vasilievici Barsov, membru al societăţii de istorie şi anti-: 
chități de po::lângă -universitatea din Moseva și fost multă vreme 
secretar al acestei societăţi. Pe la 1682-1683 sbornicul aparţină unui 
popă dela Bisericani, cum se vede din următoarele însemnări în ro- 
mânește :: «Această sfântă carte este a popii lui Neculae de sfântă 
mânăstire Besericani, dată lui Neculae pomană de Doroteiu de Be-: 
sericani; să se știo c'au fost a lui Doroteiu, cumpărată de dânsul pe 
banii lui; deci să n'aibă treabă nimi cu această carte, fără popa Ne-: 
culae. “Dee mut e Ar. „3pru, ate. vo. Anu (acestea le scriem în: 
anul 7190, luna lui Octomvrie în 4 zile)» (|. 1). «Această sfântă carte să, 
se ştie că este a lui 'Dorofteiu. Monah: Dorofteiu ((. 150 și 150 v). 
«Această sfântă carlo:să 'se ştie 'că este a, lui Dorofteiu ot Beseri- 
cani, ce s'au luat de popa Ion de Besericani de fimonah (=shimonah) 
Dolrojteiu» (f. 168 v.).. Ermonah Nicolae ot Bisericani»! (î. 333 v.). 

Deși manuscrisul are. pe pagina întâia titlul «carte de rugăciuni» 
(tinea iwwvacniuriz No. 6), el nu cuprinde numai rugăciuni de ale părin- 
ților bisericeşti, ci, ca toate celelalte sbornice în cari s'au păstrat cro- 
nicele noastre vechi, și o mulţime de alte texte de cuprins religios 
și apocril, interesante unele și astăzi pentru sectarii ruși: acatisto, 
paraclise, canoane, slujbe, cânturi sau imnuri (npun'laa), învățături de-
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spre eresurile Latinilor, despre posturi, mătănii, veghieri, Dumineci: 
ș. a. tot lucruri privitoare la vieața călugărească. Fragmentul 'din 
cronica lui Macarie se află la ff. 154—16$, între nişte note bise- 
ricești cu text grecesc, fî. 128— 153, şi un «cuvânt» al cunoscutului 
grămătie bulgar Vladislav despre restaurarea mânăstirii din mun- 
telo Rylo şi mutarea, moaștelor sf. loan Rylski dela Târnova la 
Rylo, îi. 169—180 (1). a 

Posedând acum cronica lui Macarie în trei copii și publicând î în 
acest memoriu pe cea mai compleţă, am crezut că e bine să dau 
și variantele celorlalte două. Asupra celor mai importante din punct 
de vedere istoric am vorbit mai sus; acestea sunt puţine. Cele-: 
lalte, consemnate în note, privesc mai mult redacțiunea și ortografia 
toxtului, Ele vor servi mai târziu, dacă se vor mai descoperi şi: 
alte copii, la clasificarea, acestora. 

Cele mai multe variante sunt din domeniul orlografici sau al: fo- 
nelicei, și aci se observă că manuscrisul dela Chiev şi al d-lui E. 
V. Barsov se apropie mai mult unul de altul, fără ca, deosebirea 
dintre ele și cel dela Petersburg să fie consecventă în toate panti- 
cularitățile: ortografice sau fonetice. Cauza esle că copiștii moldo- 
veni nu-şi prea dădeau seamă de sensul acestor particularităţi. 
Astfel ei scriau în aceleași cuvinte n şi m; A și li; A și ă; aa, ta, 
ia, oVa, ca, Ba, NA ȘI ax, Ex, îx, OVă, 9%, x, mă, înlocuind câte-! 
odată pe A sau x din aceste combinaţiuni de sunete cu 4; x și 4 
Sau a: Cl. UopIEru —NOGPRITII, MSCTIERE — NOCTI:KE, - MEpCH -— HEpchi la, 
nom. pl.; gen. sg. esa; — Bestaa, pt. Beal; -— Baa; "TaIcAIpA—Trt- 
Cauia, poeta — acela; ISAAFAA — IOAArAă, BEAMAEA — AEMAE, Bpa- 
HA — Bpaniă, pPAAOVA CA — paA0Vă Ca, REMOA — RENO, atlirlia — 
nabreliă, AAA — ACAtnIă, CE. panta — Bpariia, MHaNOAA — Un2Xoaa, 
XACATA — LA AIA, ARE — KE; 'TAIAMA — TAAA, Bpănaă—bpanaa. Trans- 

. 

  

(1) «Gasno 9 wenosnaeniu. etaruă WENT Ran npkUoASGUArS WTIja Hautero învata PNACRACO, N KARS . 

p'kiecetta EhICT 4VT PPAUDRA AA TAEAE CAARINII MOINACTIIAb PACE, CANHCANSE RAIAICAARSA FPasaTu- 

Koae. Cf AL. Jacimirskij, Caananeris si pyecris pşnonneir pyorineunr GnOdiorerz, St. Peter- 
sburg 1905, p. 265. După acesta urmează niște imnuri atribuite unui călugăr Filoteiu, 
«fost logofăt al! lui Mireca Voevodo: anpunkaa na EzEkERIHy BAGANIANIȚ N BOPOPOAILNHL NBABANHRI 

n nacka nphkusASsubui WTINEA BEAHREIMAN EI CBATRIUAA Hi PEARRAIAAM H3SPANHIIAAM  AAIENHRAPA EH Bz 

ct uapuunTinttai CRATNA, npunrteamițla ca ca HaSpanunnat Vaatwai (în ms. faoawat), erăa scr ca us- 

AÎEAEW, MANENULE WT OCAAro AH cenreatapla akeata. Thopenie Rip dnaogea MSHANA, ASTOAETA Ghiiuaro 

Mpa KOtEoAX, Ha poităceras npheaariuxs porepoătux», C[. A. 1. Jacimirskij, Iar: exaBsernsz py= ' 

noumceii, Moscva 1898, p. 58 şi urm,, p. 159; Caanuinerin n pşeeris pșRODICu pyaLureiIrib Gu 

Gaioreur, p. 146, 353 şi urm,
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lormărilo a=0 sau A=e:se întâlnesc foarte rar: cuxAoM — CIoAcAM, 
nocea'lina — norttaluue. Câte odată formele necontrase se contrag, 
altă dată rămân: cfiznutaa — suta, 'Taa:sse — Tau, terminațiunile aatme — 
ame la pers. 3 sg. impert., bit — ni la adj. determinate, * Lara — lia 
la pers. 3 pl. “import. 

Restul variantelor se poate grupă sub rubricele următoare: q) unele 
forme gramaticale se înlocuesc prin altele, d. p. participiul trecut prin 
aorist, sau dat. dual prin dat. plur.: ME LA3Aor — HE BZAMOIE, APAN 
— ApPAGIA, -păliaMa — păstiaau, Cl. citaani ca —czitaan cu; DJ) unele 
cuvinte sunt înlocuite prin altele, d. p. mai — matii, Tati — Taro, Hg 
—— 1001, EPA — IPANIȚIE,  GOFA — FOCNSAA,  OVERopiIti -— OVCROUNEB,  AMIONOIIO- 
SAR — AMEPONSTA LIRI, HE. 'TPONOT —WVr Toner; 6) se adaogă sau 
se omit. unele particule, conjuncţii sau forme pronominale, ca ns, 
NE, 1, Mie, ere, Eno; d) se schimbă ordinea, cuvintelor în frază: iu- 
Tia TONE, — Bone h zEuria, avbcana an. — au. alicăta, cBoEro ap — apr; 
coers, Considerând în deosebi variantele fiecărei copii, nu putem 
spune în mod absolut despre nici una că e mai bună decât cele- 
lalte, din punct de vedere al limbii. 

Am arătat mai sus că în manuscrisul dela Petersburg (A.) și în ma- 
nuscrisul lui Barsov (B.) unele pasage sunt mai complete decât în 
cel dela, Chiev (3.). Cu toate acestea, se găsesc și in acest din urmă 
unele lecturi mai bune; cf. d. p. 12 nemo taa'la A. ȘI IZA HEAOV AISBOEI 
Raba S., cacBoa NpONTII HELZAMORINO A. ȘI CAOBOA, NPSNTII IZCA HERZA- 
mono S., cuprzrelunata A. Și upzibutua wWr upanocru S., naiauia n cre- 
dana A. Și îaiauia raaroaa ni cribaua, ASTPSPWVALIRIA wrpacân S. So 
găsesc şi unele forme gramaticale mai corecte în S. decât în A. 
Astfel superioritatea acestui din urmă text este relativă ; s'ar puleă 
găsi de aci inainte altele mai bune. Reconstruirea formei primitive a 
cronicei lui Macarie pe baza unei critice a textului ar [i deci riseată, 
și de aceea n'am încercat a, o face în ediţia de faţă decât în câtevă 
cazuri, unde greșelile sau omisiunile copiştilor sunt prea, evidente. 

c) Cronica lui. Azărie. 

„Azarie își începe povestirea asupra domnilor Moldovei de unde 
a lăsat-o Macarie. Continuând domnia lui Ștefan Rareș, el arată 
cum boierii îl ucid pe acesta la 'Țoţora, îndemnați de pribegii din 
Polonia, cari se lemeau să nu fie și el ca fratele său Iliaș și să
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închine țara la Turci. După acest omor, pribegii proclamă domn pe 
unul dintre dânșii, po Alexandru, despre care Azarie nu știo că eră 
fiul natural al lui Bogdan Orbul, îl aduc în ţară și-l pun în scaun 
la Hârlău. Se povestește apoi despre foametea din 1552, despre 
căsătoria lui Alexandru cu Roxanda, fata lui Petru Rareș, despre 
nașterea, lui Bogdan și Petru, despre zidirea mânăstirii Slatinei, 
despre expediţia dela 1556 în Ardeal în ajutorul lui Ioan Sigismund | 
Zăpolya, despre moartea lui' Macarie la 1558 şi numirea, lui ' Anas- 
tasie, viitorul mitropolit și protector al lui Azarie, la episcopia, de 
Roman, despre ivirea lui Despot la 1561, despre lupta dela Verbia 
cu Alexandru și fuga, acestuia la Iași şi la Chilia, de unde trece 
la Constantinopol și apoi în exil la Iconium. Ia 

Domnia lui Despot o începe cu ocuparea, Sucevei și recunoașterea 
lui de către ţara de sus; prin milă el obţine confirmarea dela 
Turci. Curând după aceasta el îşi dă pe faţă-vrăjmășia faţă de bi: 
serica ortodoxă și credințele sale «luterane»; de aci conjuraţia bo- 
ierilor, cursa ce i-o întind ei cu știrea că Dumitraşcu Vişniovețchi 
vine asupra lui, trimeterea ostașilor sub comanda lui Tomșă, unul 
dintre conjuraţi, în contra lui Dumitrașcu, măcelul mercenarilor lui 
Despot la Ciuhru și proclamarea de domn a lui Tomșa, căruia i 
se dă numele de Ștefan. Conjuraţii asediază Suceava, unde se în- 
chisese Despot, bat pe Vişnioveţchi la podul Vercicanilor și-l tri- 
met legat la Constantinopol. Scăpaţi de el, ei prelungesc încă pa- 
tru luni asediul Sucovei, până ce Despot o predat de ostașii săi, 
cari își asigurascră iortarea dela Tomșa. Despot e omorit în fața 
cetăţii. . i 

Sultanul dă, domnia din nou lui Alexandru; Tomșa luge la -Lem: 
berg, unde e tăiat împreună cu tovarășii săi; Lăpușneanu vin în 
țară, pedepsește pe boierii cari îl trădaseră și-și consacră ultimii ani 
ai vieții sale, amărito de boală, Dinefacerilor pentru biserici. Inainte 
de moarte, 1568, el se călugărește luând numele Pahomie și lasă 
domnia fiului său Bogdan, sub tutela doamnei hoxanda, care e des- 
crisă cu cele mai măgulitoare epitete, ca mare binofăcătoare a, bi- 
sericilor, săracilor, bătrânilor şi tuturor neputincioșilor, și care. în 
urma unor lungi suferințe își dă sufletul la 1570 (sau 1571). Bog- 
dan, lipsit de sfaturile înțelepte ale mamei sale, cade în braţele unor 
lingușitori primejdioși, se împrietenește cu nobili poloni şi își 'pe- 
trece vieața mai mult cu dânșii, risipind averea părintească, 

* Sultanul dă domnia lui Ioan, despre care Azarie - spune că.se



30 | 1. BOGDAN 86 
  

dedeă drept fiu de domn, fără să precizeze de al: cui.(l) Pe 
acesta, îl descrie cu cele mai negre colori: tiran crunt și lacom 
de avere, ucigaș de boieri și de călugări, desprețuitor al legii 
creștinești și în deosebi al sfintelor icoane. Mazilit de sultan, el 
îndrăznește să se împotrivească 'Turcilor, dar e sdrobit la Cahul şi 
îşi, găsește moartea, pe. două cămile. De trădarea Golăeștilor și a, - 
altor boieri(2) Azarie nu pomenește nimic; din potrivă, el are nu- 
mai cuvinte de laudă pentru logofătul-Golăi, acest înțelept şi evla- 
vios boier, care cunoscând puterea, neînvinsă a. 'Turcilor, sfătuise pe 
tiran sau să se plece lor sau să părăscască țara, asupra căreia 
eră să aducă atâtea, nenorociri prin nesupunerea sa. Azarie își ter- 
mină povestirea prin lauda lui Petru, fiul lui Mircea din 'Țara-Ro- 
mânească, căruia sultanul îi încredințaso domnia după mazilirea 
lui loan și care se pregătiă să:o ica fără răsboiu și fără vărsare 
de sânge. Cronicarul îi dorește domnic îndelungată. 

„” Azarie se arată, astfel ca un intim al logofătului Golăi și protejat 
al mitropolitului Anastasie, cari l-au şi recomandat lui Petru Şchio- 
pul ca istoriograf. Pentru vremurile de atunci, călugărul nostru 
trebuiă să treacă de om foarte învăţat. Roputat ca ucenic al lui - 
Macarie, acest «luceafăr» al Moldovei, el so adăpase la acoeaș 
școală de slavonie, care din ce în ce aveă mai puţini credincioși, 
căci cultura apusului incepuse: să pătrundă în Moldova. Dar pe la 
1574—1575 nu-și închipuiă încă nimenea, între Moldoveni că istoria. 
țerii lor se poate serie și în altă limbă decât cea bisericească. Do 
aceea. mitropolitul Anastasie, care fusesc și el un ucenic al lui Ma- 
carie, și logofătul Golăi, un iubitor de cărţi (3), cunoscând știința de 
slavonie a lui Azarie, l-au pus să continue opera lui Macarie. 

Poate că cronica lui Azarie, așă cum ni s'a păstrat în codicele 
dela Petersburg, să fie numai o încercare ce n'a plăcut domnului 
și n'a fost continuată; poate să fi fost însă continuată, dar nu ni 
s'a păstrat, sau nu s'a descoperit încă, întreagă. In tot cazul, cro- 
nica lui Ureche și Simion Dascălul ne dovedeşte că asupra dom- 

(1) Din documentele lui loan Armeanul se vede că el se dedeă drept fiul lui Ştefă- 
niță, căci se numește, atât în titlu cât și în legenda peceţii sale, «fiul lui Ştefan Voe- 
vod»; cf. doc. dela 21 Fevruarie 1573 și cel din 12 Martie 1574 din biblioteca Acade- 
miei Române, acesta din'urmă cu pecete (Pec. No. 221). 

(2) Cf. Zon-Vodă cel Cumplit de B. P. Ilasdeu, ed. II (Bucureşti 1894), p. 134 și urm, 
sau Istoria Românilor din Dacia Traiană de A. D. Xenopol, III, p. 114 și urni. 

(3) Cf. N. Iorga, Juscripții din bisericile României, | (București 1908), p. 169.E vorba 
de marele logofăt Ioan Golăi (Golia), în documente îwu reanz.
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nici întâiu și-a doua a lui Petru Șchiopul a mai existat; o altă. cro- 
nică, oficială, cu date foarte amănunțite și precise, până la 1591 şi 
continuată până la Aron. Vodă cel Cumplit. (1) : e 

Asupra lui Azaric însuș n'am putut află. nimic. Faptul. că cronica, 
lui se găsește întrun manuscris co a aparținut în sec. XVIII bise- 
ricii Nicoriţă, din Iaşi nu e suficient pentru a presupune. că-ca a 
fost. scrisă în acest oraş. Dar legăturile lui Azarie cu logofătul Golăi, 
care a fondat o mânăstire în Iași, și. faptul că pe vremea lui Petru 
Șchiopul reședința domnească se mutase în acest oraş, vorbesc în 
câlvă, în favoarea lui. Cronica însăș nu dă nici un indiciu asupra 
locului unde s'a seris şi nici.o ştire din vicața autorului -ei. :-liste 
cvident însă că acesta a lrebuit să slujească la episcopia de Roman 
sub Macarie şi Anastasie, va [i potrecut poale și la Râșca'şi vali 
trăit pe lângă mitropolitul Anastasio în. Suceava. Până la alto stiri, 
no mulțumim deocamdată cu aceste presupuneri... -. 

Azarie își scrie cronica după amintirile sale. personale ș și din: ău- 
zito. Seriind pe la 1575, el vorbeşte de fapte petrecute numai: în. 
intervalul de 25 de ani în urmă, și nu so vede să fi utilizat nici 
un izvor scris sau tipărit, nici o cronică, nici: un document, nicio 
inscripţie. De aci lipsa de precizie cronologică și unele greșeli în date, 
despre cari nu se poate hotări însă cu una cu: două că aparţin 
toate lui. Unelo pot să fio ale copiștilor ulteriori, deoarece izvodul 
dela Petersburg nu este un autograf. .. o. a 

Astfel moartea lui Ştotfan. Raroş o pune Azario în Septem- 
vric 7060= 1552, calculând exact durata domniei lui la 1 an şi 4 luni, 
căci dela Maiu 1551 până la Septemvrie 1552. sunt. tocmai Lan şi 
4 luni, dacă începem anul dela Septemvric. Eftimie dă şi ziua mor ii, 
30 Septemvrie, și calculează, domnia lui Ștefan; pe care o. incepe la 
Iulie 1551 (2), la 1 an, 2 luni și 2 săptămâni (Vechile cronice moldo- 
venești, p. 217, 218). Cronica lui Ureche « aro greşit 2 ani și: 4 luni 
(Cron.. Rom., 1, -p. 208). | (NE DI PE 

Ivirea lui Despot e pusă cîn al nouălea, an» al domniei. ui 
Alexandru Lăpușneanu ; cronica, lui Ureche are 1561. (p. 211). : 

Pentru lupta dela Verbia Azarie n'are nici o dată; cronica 
lui Ureche dă 168 Noemvrie 7069=1561 (p. 211)... ÎN 

Lupta de lângă Ciuhru a . mercenarilor lui Despot cu 'Pomşa 

(1) Cf. Cron. Rom, 1, p. 242, şi C. Giurescu, L c., p.60, 62 ș 
(2) Intre niște insemnări dela biserica Păpăuţilor (Botoşani) inceputul domniei lui Ște- 

fan Rareş e pus la 11 Iunie 7059 (1551); v. N. Iorga, Studii şi: documente, AVI,p. 278.
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e pusă greșit la August 7072==1564; cronica, lui Ureche are exact 
August 7071=1563 (p. 213). .- a 
Moartea lui Despot e pusă greșit la Noomvrie 7073, ceeace 

ar. da 1564 sau 1565, po când ea sa întâmplat la 1563. Ureche și 
Simion Dascălul au exact Noemvrie 7072, ceeace, calculând anul 
dela, Septemvrie, dă 1563:(p. 218). Intr'adevă» el a fost omorit în 
anul acesta, la 5 sau 6 Noemvrie. - a 
“Prădarea Moldovei de Tătari sub Tomșa o pune Azaric 

la 7073, adică 1565 sau 1564; în realitate ea a fost la 1563. 
Inceputul domniei a doua a lui Alexandru Lăpuș- 

_neanu e pus de Azarie la Martie 7073, adică 1565; data oxactă o 
Martie: 1564, când Tomşa părăsește țara; la Maiu 1564 el fu tăiat 
la Lomberg.: - . - 
Moartea lui Lăpușneanu e pusă la Martie, în loc de Maiu, 

7076=—1568 (data. exactă e 5 Maiu), iar a Roxandoi.la Noemvrie 
7079==1570 sau 1571. Ureche 'și Simion Dascălul au pentru cea 
dintâi “numai anul. 7076, iar pentru a doua 12' Noemvrie 7078 
(p. 222) (0). | i | 

Alte date, pe cari ne-am aşteptă să le găsim în cronica lui Azario, 
lipsesc cu totul.' Astfel. zidirea sau sfinţirea mânăstirii Slatina: pe 
cea dintâi o găsim la Eftimie, 3 Septemvrie 7062=1554 (Vechile 
cronice -moldovenești,. p. 221), pe a doua în cronica lui “Ureche, 
14 Octomvrie 7066=1557 sau 1558 (Cron. Rom., 1, p. '210). 
Lipsesc și unele evenimente istorice, pe cari Azarie sau nu le-a 
știut, sau,. dacă le-a știut, nu a vrut să le pomenească, ca d. p. 
dărâmarea cetăților în a doua domnie a lui Lăpușneanu (cf. cronica 
lui Ureche, 1. c., p: 221),: încercarea lui Despot de a introduce 
socinianismul în țară. prin școala dela Cotnari, ș. a. 

In alegerea faptelor'po cari le povesteşte, Azarie e consecvent 
cu școala la care a învățat. Ca cei mai mulţi hronograli bizantini de 
mai târziu, și în deosebi ca Manasses, el nu-și dă silință să scoaţă la 
iveală din faptele despre cari auzise pe cele mai importante sau pe 
cele mai caracteristice pentru istoria unei persoane sau unci epoci. 

  

(1) Cf. N. Iorga, /nseripţii din bisericile României, | (București 1905), p. 48. Data exactă 
a morţii Roxandei n'o cunoaştem, deoarece piatra de pe mormântul ei nu s'a păstrat la 
Slatina. Ms. Acad. Rom. No. 174, copiat la 1712, are la f. 118 data 71 Octomerie, în loc de 
12 Noemvrie ; ea e introdusă probabil de: copistul dela 1712 (comunicare a d-lui C. Giu.. 
rescu).-— Datele primite aci ca adevărate sunt cele admise de d-IN. Iorga in Geschichţe 
des riimânischen Volkes, Gotha 1905; şi în Istoria Românilor pentru poporul Românesc, Vă- 
lenii-de-Munte 1908, şi de d-l D. Onciul, Din Istoria României, București 1908. .
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Pe - toate le privește sub prisma interesului religios; pe domni 
îi laudă sau îi critică numai din acest punct de vedere. De aceea, 
el nu vorbește nimic de partea slabă din domnia lui Lăpuşneanu, 
un zolos ziditor şi restaurator -de biserici, cum nu vorbise nici 
Macarie de partea slabă a domnici lui Petru Rareș, nepovestind 
d. p. înfrângerea dela Obertin şi pierderea, Moldovei de jos, care 
a urmat îndată după alungarea lui la 1538. Inghenunchiarea tot 
mai mare a ţerii sub Turci între 1550 și 1575 Azarie n'o observă, 
precum n'a observat nici ruşinea tăierii lui Tomșa de călre Poloni. Bi- 
zurile impuse ţerii în răstimpul acesta, fiindcă loviau și în mânăstiri, 
sunt judecate ca persecuțiuni religioase, nu că necesităţi provocate ” 
de mărirea tributului turcesc. 

Astlel valoarea istorică a acestei nouă cronice o relativ mică. Ea 
oste mai. interesantă, din punct de vedere literar, întrucât ca ne arată 
că școala lui Macarie, care continuă pe alui "Teoctist, celui mort 

-la 1528, a trăit mai departe până spre sfârşitul sec. XVI. Azarie 
e un adept mai fidel al acestei școale decât Eltimie. EL se silește 
să reproducă, toată arta retorică a lui Manasses și izbutește în a- 
ceastă tendință mai bine decât Macarie; do aceea, nenumăratele atri- 
bute, grămădite unele peste altele fură, nici un rost, de aceea toate 
ligurile „retorice, despre cari am vorbit la Macarie, de aceca vorbi- 
vile inchipuite și împrumutate în parte din Manasses, acolo unde 
i se părcă că se potrivesc cu personagelo sale. 

Din exemplele ce urmează se va vedcă că acestora nu li « se poate 
da, totdeaună o însemnătate reală. 
„Astfel, chiar la începutul cronicei sale, povestind conjuraţia boie- 

rilor impotriva jui Ştefan Rareș, care după un alt izvor al lui Ureche 
pare să fi fost omorit mai mult pentru purtarea sa desfrânată şi : 
pentru ocările pricinuite caselor boierești, Azaric spune că pribegii din 
Polonia au adresat boierilor din țară o scrisoare în care le ziceau: «Vroţi 
să aveţi puterea în Moldova? Băgaţi de seamă că puternicul Ștefan; 
po cate îl împinge tinereța, are de gând să se scoale cu cruzime 
asupra voastră și să închine ţara la 'Turci, ca și fratele său Iliaș». 
Iar povestind moartea, lui, el zice că Ștefan ar fi exclamat cuvin- 
tele: «vai de tine, dreptate, pe tine te plâng și după tine oftez, căci 
înainto de-mine tu ai pierit şi ai murit». Și scrisoarea boierilor pri- 
begi şi exclamaţia, lui Ştefan sunt făcute după povestirea lui Manasses 
despre răsboiul troian, v. 1284 și urm. Vorbind despre dușmănia 
dintre Odiseu și Palamede, Manasses istoriseşte cum cel dintâiu a 
știut să insule lui Agamemnon neincredere în Palamede, insinuând 

Analele A. Rom.—Tom. XXXI.—AMemoriile Secţ. Istorice, 3
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că «puleornicul Achile dorește să iea putorea în Grecia, căci tinereța 
îl impinge», și că împreună cu prietenul său Palamede ei vor căută 
să-l răstoarne, după biruința Troiei. Agamemnon, crezând calomnia, 
acuză de trădare pe Palamede și-l condamnă la moarte prin pictri. 
Dându-și sufletul, Paiamede ar [i zis cuvintele: «vai de tinc, dreptate, 
pe tine te plâng și după tine oflez, căci înainte de mine tu ai pierit 
și ai murit». CE. cu textul lui Azarie următoarele din originalul gre- 
cesc al lui Manasses și din traducerea bulgărească: 
a câpo nat «o _fuzdzb, dpi cîs my “Evo î pacat 
str A paăsoe posi “fo “| vers» (v. 1311—1312),... do 1:25 
pderedpzy as ei pl să Fa 7530 «to 0os7w/1s iata, Să vai ză peri 
Gz&vo' 0) dp po arrnzthohas 4 mpreuvazliris» (v. 1326—1328). 

CXOIenu Au» (gresii în loc de XoiperA) pet «W 1Apre, BAacrii EA: 

NAC TI Bp'BURsOpazuIL AXHAEI, GOAET BA I0H9CTRD; e e a MIO MMIRCOZE PELA 
Par; PAATSAA CZU CV OVGOPAA HCTHIND, TEBE MAGIA CĂ Ii CTENA, Tal LV 
npzrle atent norzine a oțmpira» (ed. mea, p., 41—42). Pasagiul al 
doilea îl reproduce Macarie întocmai; în pasagiul întâiu schimbă nu- 
mai pe Noptii An, pete ÎN XAVIETE AN, peria, Pe eanizcrliui ÎN Moa- 
AAECIbIA, De aviar în crebann și pe nw în ro, adăogând dela sine 
partea a doua a scrisorii, despre intenţia lui Ștefan de a omori pe 
boieri şi ă închină țara la “Turci, care pare să fi găsit un răsunet 
în următoarele cuvinte ale cronicei lui Ureche: «şi mai apoi, do 
vrea domni mult, nu urea hi ca să nu ice urma frăţine- -său, lui Iliaș 

Vodă» (Cron. Rom., 1, p. 207—208). 
Vorbind de rac ce a bântuit Moldova în primul an de dom- 

nie al lui Lăpuşneanu, Azarie spune că din pricina ei «voevodul, 
cercetând toate casele în cari se păstră aurul și văzându-le pe 
toate -goale, și neavând nimic, voiă să împartă norodului mertice, 
dar neavând de unde, se întristă și tânjă». Luând drept bune aceste 
vorbe ale cronicarului, sar puteă atribui lui Lăpușneanu intenţia de 
a împărți ajutoare săracilor pe vreme de foamete. Din cronica, lui 
Manasses. se vede însă că acest pasagiu e împrumutat întreg din ca- 
pitolul despre domnia lui Vasile Machedoneanul, despre. care se 
zice, aproape cu aceleași cuvinte, ceacyoThiiz :KE Mi Hapsaoy uavbuie 
PABAATI N MBANCEARA  AOMOEAI BAATONPANAAA, NE Npab'Le CUTABAA 
NAVEIIVANA MHOERCTEA, FI BUNEA BACA NpPABITRI IL HMURCOIRE MAIA, CIipA- 
WULIE, "TĂRAAUIE, NEIAAPRAALUIE, OVHZIEAALIE, ME HAVĂIIE UTO CATESPUTII CH> 
(ed. mea, p. 177—178), orig. Dzhfjous BE vai 70 1010 Ap paza 
AUDĂ LU îNSpEwvISUNEv0S Dn DST Gb DS, MĂ Ttves Tpiv GIV- 
Zoro săs roy rnpauzooy iuvus, tai BE 

S
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 eră! dehay browse, “het Papăwe 

si/ey î mi “fEvaro (v. 5255—5260). 
Despre Bogdan Lăpușneanu Azarie spune că cră avitoaz, cu inimă 

îndrăzneață, meștor în a învârti sulița, a întinde coarda arcului po 

tăietura săgeții», ceeace repetă și cronica lui Ureche sau izvorul oi: 
«la călărie sprinten, cu sulița la halcă nu prea lesne aveă potrivnic, 
a săgotare den arc tare nu putcă fi mai bine» (Cron. DRom., |, p. 223). 
“Dar aceste doxterităţi ale lui Bogdan poate să fi existat numai 

în închipuirea lui Azario, care l-a deseris cu cuvintele lui Manasses 
despre 'Tzimisches, împăratul Bizantin: cul; e ACRpA MMAMICNII - e. e 
XPARpOCPBAZ . 1 BONEMA MOTPACATII MAO, 1 AIE 'TAPANTII EA TA 
ruBaXA Crp'aaata EAIOVIMENAAL (ed. mea, p. 191), orig. îy.05 ah 
G "Ttpto/ijs - = e GV OThaȚ pas e n» “mă Dâpd în)upiszav (netradus în 
bulg.) +codaivet “IStpevos 10 sigod Eat ms vupis Emi 2) 
horzisty (v. 5703—5708). Celelato atribute ale lui Bogdan le, îm- 
pruniută Azarie dela alte personage ale lui. Manasses, d. PD. ACEpo- 
pacrenn, HE pe năcuiiă că umMa- dela Constantin fiul lui Leo: Aenpo- 
PACTENZ, MARĂCUIĂ CA EMA (ed. mea, B. 152, orig. vrhhievlis, 407 
mos iohiCoy v. 4409), iar restul povestirii despre dânsul, cum 
s'a împrietenit cu făcători de rele, «cari i-au .ros inima cum roade 
viermele lemnul cel dulce», și cu măscărici, cărora, și-a, împărţit ave- 
rea şi de sfaturile cărora ascultă, ca Rovoam fiul lui Solomon, l-a luat 
parte din vieaţa acestui Constantin, parte din vicața lui Mihail fiul 
lui "Teofil, care, ca şi Bogdan, a fost bun cât timp a domnit îm- 
preună cu mama sa Teodora — Bogdan domnise întâiu cu mama sa 
Roxanda — în urmă însă a căzut victimă tovarășilor răi. Roxanda 
e descrisă şi ea în parte cu calitățile Teodorei, în parte cuale So- 
fiei, soţiei lui Iustin cel Mic (p. 125 din trad. bulg., v „3447 și 

“urm. din orig.). Cf. întreg acest capitol din Azarie cu Manasses, p. 
152 sq. şi 168 sq. din trad. bulg,, v. 4406 sg. (domnia, lui Con: 
stantin și a. mamei sale Irina) şi 4958 sq. din orig.: 

BAC; MBAABAR AVĂHUVVAVA MUSERCTEA CANCPALEMZ ROMANA, CAVLXOTEO PULA 
H CREDAL UZIAVA UI 104 IOAECHIILANA LA A piitata urpatgava (ed. mea, p. 170); 
a raSatuui uăvliiin uECGZANALAI HAnAzrGANă Ca n SAEAAAANI AMALZIAU ui 
pusasui Baarornanattătui (p. 171); (Eapaa) mite pizutea, BA AiXanaa taizi pariu 
EA CAAARO Aplito 1 cara cprAug Er (p. 172); rase ezenpieava Maaascailr- 
HUSA OTPOZI... IIRO:KE ApEEAE poroaMz, coasattvnsta emita (p. 206, despre Mi- 
hail Calafat); npuavlicutinest CA EMOV ARBALANLANA AACTILEAA 1 CAULAAXI AA 
CPZAUE EPO BAAZANANUI, RIRO:E Aplica casanaa upaaie Aplnoezrlauiu (p. 153); 
orig. 5 /prjudzoy Exo) UR033005 <cis Gun Talaz te, "7 EhrAra azuiG 1 

(eta Îozy, "foruvet ct TOS > i Ri
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ozabris Gu "s, piuzts (v. 5034+—35); mihrazes 02 mul pi 
us Gt Oros Gay val proviszus “od'penoie ai TEzhuls 70) 
cuzustus (v. 5059—60); (Bărâzs) Cha Szay mhy Mega d Os G4w- 

„NnE “poz S0hoy, auzarațoy ce / OS AUpdiav val ao SSTpas (v. 
5096— —97); ai zpwzafod).nte /piopusvos viza nic inta & ver 
zpiy î Popoinu î Xohuvere “fâvos (v. 6177— 78); 7 upstozbupEvzcoy 
sis priv my Tor Npuro ho vai DATI DVTY zi OT "Agia 
doine cos DEvâpe ct "ozon. Suhnres Eohoereţea (v. 4411—13). 

Doscriind setea de aur alui Ioan Armeanul, Azarie spune, între 
altele, că până și pe ostași i-a lipsit de lefile lor. Cazul ar fi foarte 
interesant pentru Moldova, sec. XVI, unde Știm că erau puţini os- 
tași cu leafă, dacă spusa lui Azarie n'ar [i o simplă reproducere, 
fără un fond real dovedit, a cuvintelor lui Manasses despre Nichifor 
A AMI RE II LOA MUT AAArozA YA, cu plin 4 OVpona uk (ed. mea, 
). 157), orig. 2orâcnse pi Ty STouTă) 3 Exoreonivoy (V. 4575), 
arie a luat numai cuvântul din. glossa, traducătorului bulgar și a 
zis: Amur E Hi Bom Wr ovpovriia uk. Celelalte nelegiuiri ale Lui loan 
sunt povestite sau după capitolul asupra lui Nichifor Ghenic (ct. pana 
Baaroy la Man., p. 156, cu pana no pl; aaarov la Azarie și Haca o- 
Haanit BA09p' luata ACTII, 140 Ad AIE TAE op: [Tae că BAATO, UCTAINNT 
CA H Ha HEAMS nprlitecer ca la Man., p. 157, din care Azaric a schimbat 
numai pe EZCA În EACErAA Bo), Sau după capitolele asupra lui Ma- 
vrichie și Apsimar, din cari a imprumutat blestemul aurului (Man., 
p..127—128, 139—140). 
„Am citat acoste împrumuturi din Manasses, spro a arătă că ele 

merg aşă, de departe, încât compromit până şi „ctiprinsul real al 
cronicei lui Azarie. Mai sunt şi altele de felul acesta (1). 

Nu ne: vom miră deci de loc că mai toată partea formală, a, ero- 
nicei lui Azarie e împrumutată din Manasses: atributele, metaforele, 
descrierile, comparaţiile, reflexiunile morale și filozofice, invocaţiile 
Și exclamaţiile, transițiile. Adăogând toate acestea la cuvintele îm- 
prumutate: din Manasses, rezultă că.cea mai mare parte din mate- 
rialul lexical al lui Azarie e datorit traducerii bulgărești a acestui 
scriitor. Dau aci o listă a) de cuvintele luate întocmai, printre cari 
majoritatea, o formează adjectivele compuse, b) de cuvintele ce pot 
fi formate de Azarie după altele din Manasses sau din. Macarie: 

a) ntăwwlicrena fără cale, absurd, grozav, naarea'lnera frumos, BAaro- 
eupaenz frumos, LEAC Apoi darnic, „EEANIGCIEpUAEUIA cu aripi mari, 

+ 
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(1) Ele sunt relevate mai toate in notele dela textul cronicei, 

1
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tiicoiocrenenera cu trepte înalte, înalt, racyaoreopeua făcător de glume, 
măscăriciu, raxtenoomenz cuminte, rpricerpazez mândru, crunt la. 
privire, rpzAcovateniz îngâmfat, Aopoapauenra frumos la faţă, Aa :polioc A 
cu păr frumos, cu plete frumoase, Aocrouncrenz vrednice de cinste, 
prețios, ApAâscpziz îndrăzneţ, AGEA BIO AISI îmbrăcat în fior, 
s&lipornaeua cu chip de fiară, Baarorouenz cu aur în unde, BAaTa0- 
îpamenz înfrumsețat, împodobit cu aur, 3aaroriiana țesut în aur, 
BăaToNpana pt. păstrător de aur, asr pie credință rea, necredinţă, 
Baorlrpena viforos, BASARIXATEAEIIA Co suflă greu, 340MATENA neliniștit, 
sgomotos, aacotniusua rău nărăvit, cu năravuri rele, iprlnnopa'renz taro 
la luptă, înverşunat, “Maaaconpazen fraged, gingaș la, faţă, AMuorona- - 
rare foarte bogat, ausrenoa'lizutniz mult încercat, mult chinuit, Atnto- 
roaplueuz bogat în lemne, auisrerzantnz șiret, viclean, MUSrouaaor lee 
populat, MASIREOV Atta Î. cuminte ca un bărbat, ORFPAUSEATI. A imbrăţișă,. 
HSAopereotaru a privi, sc. în teatru, npatonopeu întâiul luptător, ante-: 
signanus, cteplinocpzaz cu inimă crudă, erlracaoyuenz cu suflet luminat, 
cunaurz Sfat, consiliu, cnunrpoapaiianie stăpânire, împărăție, caansoatie. 
slăbiciune de minte, canoAziisari ca a se mișcă împreună, cznocaoy- 
IECTEOLATH & mărturisi, TEPAASURIpEIA Ca, turnuri (ari, întărit, rupa 
Aonpacz (în ms. greșit -npzera) cu piept lare, TOPASIISCEIA. purtător 
de tolbă, de pharetră, xoyaontpz cu aripi mici, plăpânde, golaș, uu-, 
uonastaauuia comandant de tagmă, căpetenie de oaste, muurinriz pur- 
tător de scut, scutaș, ma'lmtenscerz îpurtător de coit, ABRIBONAAAiE 
principat, 1apoaznena crud ca leul, inimos ca leul. (1) | 

D) neneprlunna [ălos, după cenepiietarru (adj. se găseşte însă şi în, 
alle texte vechi, cf. la Milklosich, Lexicon neaspilienartA pepoddaggriiav 
RACECzIVI Acu a, tot mâncător, după zcetaacia, cf. la M. unceczrrliA btia 
TueuŢas; . selponpanena, cu năravuri do fiară, după si: lpoonpazturz, cl. - 
la Macarie srl;pornătuz cu chip de fiară; Baarsarrie iubire de aur,. 
după aaaroarteua sau aaareanturz iubitor de aur; ansrspmenerie 
vreme îndelungată, după aeronprliatenenz, cl. la, Macarie neaeplimeneruie. 
vreme nepotrivită; AvacotaAni pt. mâncător de carne, după aacout- 
Ana sau MacoriAţa; paaser|ujotuacuz cu față veselă, după paascerionpz-. 
BEA, -CBpaBena, ei cu privire, cu față, cu ochi veseli; cavlipent- 
MăApie smerenie, cumpătare, după cavlipenonăapa; COEMRApEIA deșert, 
după COEMRAPA, cf. însă; la, Macarie coyenaapzniniu şi la M. CoVeata:- | 
Apa Eroi; 'rpoyaoarnnul; adv. cu osteneală, cu silință, după 

  

(1) Câtevă din traducerile acestor cuvinte bulgărești sunt aproximative, întrucât cele 

nu dau exact originalele greceşti ale lui Manasses; acestea sunt însă consemnate toate 
in glossariul meu la ediţia traducerii bulgărești a lui Manasses.. 

, 7,
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'TpoVăcatnuz muncitor, ef. la M. 'rpoyasaronnua și la: Macarie Arno- 
rpoYâr; adv.; poate și cpepoerpoyia subst. undă de argint, după 
cpenpeerpovyiuiz a0)., cf. maz cpenpeerpoviurni la Manasses, p. 209. 

Se înțelege că o parte din aceste cuvinte, d. p. neanneripuatiiz,: 
PPAĂSOVAEINIA, MIOTOGABNEN, NpALonopeuz, XOVAonEpz, le-a putut împru- 
mută, Azarie indirect din Macarie, din care a împrumutat și altele, 
d. p. po AIBOCARIIIATEAR, AMIIXSARLHEA, PETCTEO, CACLOIIOAOANII i. Și unele 
figuri retorice, ca d. p. ca bea paharul neîndurat al morții» (atoraa 
“aă NCIMTH CHâpzTil), pot fi luate indirect .din Macarie. Azarie 
o însă mult mai bogat și în cuvinte compuse și în figuri retorice, 
pe cari nu le-a putut luă decât direct din Manasses. 

Rămân, cu toate acestea, o sumă de cuvinte, pe cari Azarie nu. 
le-a, găsit nici în Macarie, nici în Manasses; acestea sau le-a îm- 
prumutat din literatura, slavă bisericescă pe care o cunoşteă, sau 
le-a compus singur, ceeace e mai puţin probabil. Unele se află in. 
lexiconul paleoslovonico-g -greco-latin al lui Miklosich; altele însă, de- 
stul de numeroase, lipsesc dintr'însul.. Iată lista, celor mai intere- 
sante, întrucât se intâlneso foarte rar sau nu se întâlnesc de loc .în 
textele cunoscute și studiate până acum de lexicografii slavi: 

- BAAPONCROV CEA iscusit, încercat, la M.. probatus, din Berynda; naa- 
roarenuez iubitor de bino, la M. epthdaYes;  naarsereanie bună stare, 
la M.-erotaunue cdozădea, firmitas; Baaroczmucanrui a dori bine, a fi 
binevoitor, la M. lipsește; naareoy'rliueiz mângăitor, cf. la M. naa- 
reoyrliuaru laetificare; penerte luptă, răsboiu, la M. lipsește; ro- 
penie, parsnepenie luptă, 'cf. la M. nopenie luptă, pATonophua luptător; 
cerne adv. fără cruțare, cf. la M. neuiraania. Gzfeeues severus 
și vb. wraalru a-cruță; neceaceriz cu ochi veseli, la M. lipseşte; 
CAAROIIOCTpi:aenie tunderea,. capului, tonsura, lipsește la M.;. Aonpsezatnr- 
car a gândi bine, a fi prudent, cf. la M. ACBpoez.ArzIc as pru- 
dens; AoBpooyunreaeua învățător de bine, cf. la M. -anna zud6a0uGHI- 
Îoe pulchra docens; 3aarsutciăauo adv. fără a cruță aurul, fără cru- 
țare, lipsește la, M.; aacarsra crud, turbat, cf. la M. BAOAMTan CrU- 
delis; Hamenmneuerenz împodobit. cu pietre scumpe, lipseşte la M.; npac- 
neruăeuz frumos. la faţă, cu faţa frumoasă, lipsește la M., cf. spac- 
NOAA ÎPUMOS; AMNIOTOAACIiATEAEIIA lingușitor, amăgitor, lipseşte la M.; 
snoroerlraz luminos, la M: valde lucidus; MHSroCTpaaaasna cel ce 
sufere mult, la M. uopirză se; Mz3Aonpuacra adaos de mită, dare de 
mită, lipseşte la M., cf. npuacrz additio, additamentum; H4oVeruru a, 
spune, a convinge, la M. suadere, concitare; utavlretieuta (== NEAMATE- 
enz) neturburat, la M. non turbatus; nenoaaranez nedâvnic, la M. illi-
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beralis Gperddeacs; nepasexaus adv. fără judecată, cf. la AM. NEpa= 
căt demens; ccrpsepăieniz cu arme ascuțite, lipsește la M.; Hpat- 
aexaa pt. drept judecător, cf. la M. npanaocza adj. recte iudicans; 
Hpatoioviien cu sullet drept, cinstit, lipseşte la M.; npooreraniru a. 
părăsi, a trădă de mai înainte, lipseşte la M., cf. la Macarie npo- 
oreliraru a fugi de mai înainte; uployrrrpuru a întrece în șiretenie,. 
cf. la M. nplkzirpuru decipere, nplkzrrpa valde calidus, np'boyyrau- 
pur fallere; pansa; adv. ca un rob, cu supunere, la M. -a'bunue 
uti servum decet; cearoaliuurl; adv. cu sfințenie, cum se cuvine unui 
Sfânt, cf. la M. “alun adj. tepozpezl,s sanctum decens; craenuut- 
“serestarii a sluji la o slujbă bisericească, lipsește la M., cf. enaiit- 
umibcrio (ecw65y/, sacerdotium; cnoponepuara cu aripi iuți, lipsește 
la M.; cactonoraroaartu4 dătător de cuvinte bogate, darnic dătător 
de cuvinte, lipsește la M.; camxapzereoaru a [i de aceeaș părere, 
la M. consentire; cacrinirATu ca a se plimbă împreună, cf. la M. criz 
Tăru CA vagari; rpatazutuie furtună, valuri mari, la M. 'rphzazaueuii€ 
pezpia magnus fluctus; Yaaseasritata pt. lăudat, cf, la M. NEAa9cAc-. 
aurii laudare; Xrirpocasrul; adv. meşteșugit în vorbe, cf. la M. Xa 
rpscactecniiui artificiose loquens; uplironpaciireatia frumos ca o floare, 
înflorit, lipsește la M.; V-onpanenz câinos, lipsește la-M., cf. uncoraatz 
cu cap de câne, zoyorâen os, Si 

Aceste cuvinte nu sunt luate de Azarie din vreun lexicon; ele 
sunt culese din manuscrise, poate și din cărți tipărite, în limba me.. 
diobulgară. O influență a limbii rusești ce se întrebuinţă, în can-: 
celaria domnească a Moldovei nu se observă la dânsul (1). Tot din 
manuscrise trebue să fie luate cuvintele: asasina (dat. Dl. "dAdata- 
uwvai) Neamţ, German, aaastantinierz nemţesc, cutapr (gen. sg. ucunaprl:, 
nom. pl. uemsapie) tâlhar, ucigaș, gr. Gtaiptes asasin — Azario tra. 
duce prin acest cuvânt pe rusescul cazac, — awrspa luleran (pl.. 
AWTSp1), enanuwvez Spaniol (dacă nu cumva, enanven e o greșeală de 
copist, pentru cnannwan). Din scriitori bizantini traduși în bulgărește 
sunt cuvintele: ucrpz pentru Dunărea, nEwuiia pentru Ungaria — aceasta, - 
e numită la Bizantini și Ilowyiu, și Iletavia (2), — uepena și HEpelinui 
pentru Turc, turcesc. Din Manasses în special sunt cuvintele rash 
pentru boier moldovean sau diregător ture, „Enapăz pentru portar 

  

“(1) Doar neprmiziţie = uphkiizae și de câtovă ori a=a să fie rusisme. | 
(2) Pentru acest din urmă, cf. în vieaţa sfântului bulgărese Naum dela Ohrida, din. 

sec. Ă sau AI, păstrată intr'un manuscris din sec. XV: <vrgu, neencklu câmks: Ungurii, 
neam peon (ilopanr Hnauor, Brarapeiar erapint ut Marezorui, Codu 1908, p. 53 şi 58),
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(de Suceava) sau hatman (1), uapn, uaperesearu pentru domn, a domni, 
Wapua pentru doamnă; cf. unarz, uremoim și altele asemenea la Ma- 
carie. Moldovei îi zice de mai multe ori moaca ŞI MoaAata (dat. și 
loc. atsaaeril:, moaqaril:) pe lângă obișnuitul moaparciiaa zea'b, iar Țerii- 
Românești oyrponaavia şi aaroperaa Bear; «țara muntenească», termin 
co se găsește și la Macarie. o ME 
“Din punctul de vedere al cunoștințelor gramaticale, cronicarul 

Azarie prezentă o scădere vădită față de predecesorii săi din sec. XVI 
și faţă de analiștii din sec. XV. Și unii și alții au scris în limba 
mediobulgară a literaturii bisericești, pe care o cunoșteau - numai 
din cărţi şi pe care n'o vorbiau. Cunoştinţe teoretice asupra acestei: 
limbi n'aveau însă nici unii nici alţii. Operele gramaticale ale Slavi- 
lor de sud ie erau necunoscute, iar cele rusești încă nu începuseră să 
apară. Dacă totuș analiștii sec. AV și Macarie scriu o limbă literară 
covă mai corectă, cauza este că ei sunt mai apropiaţi de buna. tra- 
diție a școalei dela Neamţ, transplântată la Bistrița, și la Putna, pe 
când Azarie o cu o jumătate de secol în urma ei.- 
„Vorbind mai sus despre modul de expunere al lui Azarie, am 

văzut cât de dependent esto el de modelul pe caro îl urmează. 
Această: dependență trebue oxplicată nu numai din tendința lui de 
a se apropiă de un model considerat ca ideal, ci și din lipsa de 
stăpânire a, limbii în caro scriă. Și în adevăr, fiecare pagină, fie- 
care pasagiu, ba aproape fiecare! frază din Azarie arată că el nu cu- 
noșteă bine -nici formele, nici sintaxa limbii mediobulgare. Această, 
necunoștință, mergeă așă de departe, încât de multe ori cl a lăsat 
la cuvintele împrumutate din traducerea bulgărească a lui Mana- 
ses acele sufixe de cazuri, pe cari lo cereau construcțiile bulgărești 
ale traducătorului, nu construcţiile sale schimbate. Astfel .el zice 
intr'un loc: despre Ioan Armeanul «pana no ni Ba4roy» (căci eră rob 
aurului), în loc de pana no al 3aaroy, fiindcă în traducerea bulgă- 
rească a lui Manases, la capitolul despre Nichifor Ghenic, găsise cpana 

(1) Eparh numește Azarie pe boierul Dimitrie care, înpreună cu logofătul Gavriil, eră. 
tutor al lui Bogdan Lăpuşneanu la începutul domniei sale (1568). Cred că acest Dimitrie 
e fostul portar de Suceava, pomenit în documente dela 1553 şi 1500: e. n. ASaturrp3 nsp- 
Tapk eStazexoro (7 și 16 Apr. 1558, 5 Apr. 1560: Acad. Iom. 99/ACIV, Pee, No. 83 şi 47); 
cf. Enugyoş praefectus, 6 Ezagaos sis zihzws praefectus urbis, în traducerea bulgărească 
a lui Manasses enapya rpaaeniun, Demnitatea de «praefectus urbis» puteă fi identificată, în 
mintea lui Azarie, cu cea de portar al Sucevii sau hatman. Pe la 1559 se constată şi un 
mare logofăt Dumitru (Acad. Rom. 36/XXXVII); acestuia însă Azarie nu i-ar fi zis eparh,. 
cum nu-i zice nici lui Gavriil. Pe la 1570, sub Bogdan Lăpuşneanu, eră portar de Suceava 
un Vasilie (vezi două documente, unul din Martie, altul din 27 Iunie 1078, la Acad. Rom).
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BAaToy 3aarsatonua» (ed. mea,:p. 156, orig. 265)oy ypuscă /poS0puvi) vV. 
4552); aci însă gen.ac. pana eră cerut de verbul -AscruSaerz; eră 
deci obiect direct, pe: când la: dânsul pan este subiect. Tot așă a 
rămas onaiana “în fraza despre - Ștefăniță cu ae Ha BEMAu OBAlanta 

Epztat» (şi 'zăcând la: pământ. stropit de sânge), unde după ară 
(pt. pres. nom: sg.) ar [i trobuit să urmeze ouaiana; Azarie celise 
insă în Manasses despre “Achile corptireutăa HpWVa AEFXIȚIA IPA OB 
anina» (ibid., p. 44, orig.: e0pov Tv “ip zzipsvoy aipust ReguphEvry. V. 

1401), unde cnanmana e obiectul direct al lui onpliroua. 
Greșelile de felul acesta sunt cele mai elementare posibile. După 

"ele, n'avem de ce: ne miră dacă: vom găsi la fiecare pas în textul 
lui Azarie terminaţiuni. greșite, forme greșite. de cazuri și de .nu- 
măr, “construcţii greșite de .prepoziţii sau de verbe, “lipsă de: con- 
cordanţă între substantive și adjective întrebuințate ca, atribute, şi 
alte construcţii sintactice falşe, ca, d. p. nominativul, în loc de ge- 
notiv, după . comparative, sau: acuzativul, în loc de genetiv, după | 
verbele . ce. conţin o negaţiune.' Sunt și concordanțe provocate de 
limba română, d. „p-: Fpaă piata (cetatea. bătută) în loc de paă ritm, 
căci rpâa, în: slavoneşte este de genul masculin.. E 

« Voiu cită în următoarele câtevă, din aceste greşeli; a le ingiră pe 
toate, ar: însemnă să reproduc o mare parte. din oronicii; ele sunt 

d6 altmintvelea foarte ușor de recunoscut: 
EApEaperinini,. paznonimibciii în-loc de naptaperint, paarouuitanciini adv.; 

loc. pl. tipiek și:0yrpoy în locul genetivelor neţitu Și OVropz; CA IHo- 
NAME A instr. sg. în loc de ca: montate it înstr. pl; Bz npz- 
BOCAEETHNRAI, i CAMOApPIURIEA  CSATIMAENVAL, BA MII, IA OBPACTULIY, 
ABNIBCNATAALE, EA MâpereoVaăiţiuat pai; în loc de ra npatoezeliriintioav, 
HZ CAMCApAEUUS CSATIASUS, EA UIAA, HA ORPACTIIRIACA ÎNARIRONAT AATEAYVA 

Sau AARIBONAMAATAMA, HA: WApETEOV/AIIEAS rpaaS; nea ezataijitnie în loc de 
GE3 CZAĂIEiA, paani Eaacrii npiari în-loc, de pain Baacrit upiaria; 
VOIIETE BAACTII MOAAAELCEnIA În LO de—Baacrii AMOAAâieTiiii, OVCTPZAMUIA 
CA Ha Moaicri: în loc d6—na 'Aoaqonă sau Moassnă (întrucât a o de- 

seori întrebuințat în loc de x, ca și în alte texte mediobulgare, cl. 
NOM. SG. RECHA= BECIA, 'THUNĂ = Tita, Sau instr.. Sg. tpatia=tpa- 
pia: şi altele), HusineTBoVățită! HcrăSaault în loc de unounerioV ati X— 
(gen.-ac. pl.); o. erezarl - npliapetenmare useioax în loc de o crean; 
np'lApenenoatn . otel, na. Xpzaotl: mapennia :noaart în: Loc „de — EA 
uaper'bu MSAaTt;, A9 uaproătțiiiăt rpada în loc de AS tapioăițiaro  rpaaa, 
EA AEO; rpaaa, uz poasck rpaâa în.loc de — rpaal;;. ceeplinsepzAniN 
arapri. în loc de — rarapz, ceS „Analțare în loc de — AnAIţiEAS; 

x,
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BABARGII DĂARINAA Nau€ HacToăiţiaa în 06 de — BxAXIaa Maite Hacro-. 
BIZ - MOAEGUMUIL ZE M MONACTipie HE atpaa în loc de Aoaeniuiiz și 
meonacrmpeni. Cf. încă: cermpu alcaua în loc de usrmpr avbcaua, Mue- 
FODGOPATIINIA CHpotiţie în loc de MsronoraTiist—sau MISPSBOLATHAA €lips- 
GIA, FAC EABOVEABRII. e e 2 WCT.:.., MERAKOVEIIS în LOG de — uepz- 
BOY CENA, IIcOX' 'rpart” AccTiir În loc de tacrinint 'rparn — (po ticoy poate să-l 
fi luat Azarie din diplome domnești date în Iași, în cari se află 
lOc.. EA 169%), CHMPATE. XOAATAN ENITII SAU CAMPATE ABOVE “at 
în loc de czmparui —, și așă mai departe.  - a 

O paste din aceste greşeli ar puteă fi explicate ca particularități 
“ale limbii bulgare : moderne, pătrunse în redacţia. mediobulgară a 
lui Azarie, d.. p. formele de casus generalis la temele în a, loc. 
=gen. plur., unele construcţii greșite ale. preposiţiilor, ş. a. Azarie 
însă nu cunoșteă limba bulgară modernă; dacă ar fi cunoscut-o, 
sar fi furișat în redacţia lui măcar un caz două de articol postpus, 
care pe la sfârșitul sec. XVI se încetăţenise și se goneralizase în 
toate dialectele bulgare de azi; s'ar fi furișat probabil: și vreun 
genetiv sau dativ cu ua, care în documentele muntenești începe să, 
se arate din sec. XV, sau vreun infinitiv fără sufixul ru, deopo- 
trivă de vechiu. Nimic însă din toate acestea și nimic din celelalte 
fenomene morfologice, cari pregătesc. transiţia dela limba medio- ! 
bulgară la cea neobulgară. Azarie scriă înt'o limbă moartă, ale 

“cărei forme şi construcţii sintactice le cunoşteă prea puţin. De aceea 
opera lui nare nici. o importanţă, din punct de vedere: linguistic. 
Ea ne arată cel mult.că epoca predominării limbii slave în Mol-. 
dova, se. apropiă de sfârşii, : Sa e 

N 
RAPORTUL DINTRE LETOPISEŢUL LUI AZARIE ŞI CRONICA 
i „LUI URECHE. Se 

Analiza 'cronicei lui Urecho și a lui Simion Dascălul ne-a arătat 
de mult că izvoarele acestei cronice și în deosebi letopiseţul mol- 
dovenesc, cel: mai important dintr'insele, conţineau .toate știrile 
analelor .putnene şi o parte din ştirile eronicei lui Macarie, așă 
cum 0 cunoșteam din redacțiunea; dela Slatina.. Izvodul lui. Azarie 
ne-a dat, în ce privește analele putnene, o nouă confirmare a acestui 
fapt, întrucât redacţiunea lor este aci şi mai apropiată: de letopiseţul 
moldovenesc decât: cea dela, Slatina. Rămâne să ne întrebăm acum, 
dacă în letopisețul moldovenesc se găsesc urme de a doua redacție.
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a cronicei lui Macarie și de cronica lui Azarie. Răspunsul + vom vedeă, 

îndată, că trebue să fie afirmativ. | 
Relativ la domnia a doua'a lui Petru Rareş, adică la anii. 

1541—1546, -letopiseţul moldovenesc pare să nu fi conţinut nimic 
din cronica lui Macarie. Pe când acesta citează pentru anul 1541 
o singură expediţie a lui Rareș în Ardeal, cea din Iulie care se 
termină cu prinderea lui Mailat, letopiseţul moldovenesc cunoșteă 
două expediţii: una la 1541, când Rareș prinde pe Mailat, alta 
la 1542, când el pradă numai «țara ungurească». Macarie spune 
apoi că Rareş a intrat în Ardeal pe valea Oituzului şi s'a întors 
pe la Câmpulung, pe când letopiseţul moldovenesc. spuneă că ela 
intrat în prima, expediţie pe la Oituz. şi că pe la Bistriţa și Câmpu- 
lung s'a întors din a doua expediţie; pe unde s'a întors din întâia, ox- 
pediţie, sau nu se spuneă într'insul, sau s'a omis de Ureche.(1) 

Afară de-aceasta, în Macarie lipsesc ştirile despre restaurările de 
biserici şi mânăstiri 'și despre plecarea lui Iliaș la. Constantinopol, 
15 Maiu. 1542; cronica lui Ureche nu le poate aveă decât din le- 
topiseţul.: moldovenesc. Poate că, și ziua morţii lui Rareș, Vineri, 4 
Septemvrie (2), să fie luată din acelaş izvor. 

E deci probabil că pentru a doua domnie a lui Petru Rareș le- 
topisețul moldovenesc reproduceă o altă cronică oficială, nu pe a 
lui Macarie; aceea pare să se fi deesebit de aceasta și prin cro- 
nologie: Macarie socotește anul dela, Ianuarie, letopisețul moldovenesc 

” dela, “septemvrie. Cuvintele lui Ureche “cau plătit datoria sa ce au 
fost dator lumei» (sc. Petru Rareș) ar indică o cronică din aceeaș 
şcoală literară ca alui Macarie; ef. la Man. (ed. mea, p. 94, '9%, 
134): pent WTAATII BaEMORANIrRIII... TAECICRIIL CEAAEAZ, —MUTAACTA AAAiIt- 
not, cu glossa cu plin op: lira — —WTAaTu NpzcTa Tlaccuaă BEM Bat- 
mopaguon, în orig. 7î) 710 dtâivat ci Duvetclsicuy... 05 Guljyobs 
vepapeiuy, 500 dodvut ză ppeas, Ocvut cy p0dy 205 Goputos Ti fi) - 
ci] Gujarat") (v. 2363—64, 2482, 3797). . 
“În ce priveşte domniile lui Iliaș și Ştefan Rareş, cronica, “lui 

Ureche conține unele știri ce lipsesc în Macarie și Azarie și nu le 
„are pe altele ce se găsesc la aceștia, d. p. alungarea, lui Macarie din 
episcopat de către Iliaș, și reintegrarea lui de călre Ştefan; ea are 

(1) Cron. Rom., 1, p. 204—205. : 
(2) Sept. 4 e greşeală, în loc de Sept. 3, care cade la 1546 tocmai într'o “Vineri Ma- 

carie are: 3 Sept. (1546 = 7054; 7055 la Ureche se explică prin calcularea anului dela 
Septemvrie). Inscripţia'de pe mormântul lui Rareș la Pobrata n'are dată; cf, N. Iorga, 
Inscripții din bisericile României, 1, p. 56—5î, Cf. n. 1 dela p. 76, :
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apoi o altă judecată asupra .lui Ștefan, a cărui omorire o justifică, pe 
când Azarie o desaprobă: Cu toate acestea, izvorul ei a trobuit să, 
cunoască letopiseţul lui Azarie, căci următoarele trei pasage des- 
pre! desfrâul lui Iliaş, despre iarna dela 1548 și despre convertirea 
Armenilor sunt luate evident din acesta: 

cAvând lângă şine sfetnici tineri cArapkieRa B9 uaad Bz Antezek'r- 

turei, cu cari ziua petreceă şi se UHEbI NpIEMAA, Bă HOIȚII ZKE CRRPAN- 

desmerdă, iară noaptea cu Turcoaie, ui drăpkuiRath OVI 11 CPZAIE 
curvind» (Cron. Rom., |, p. 206). BAAdA. 

«Şi într'acel an a domniei lui (7055) «R akro „315 (7056) auer ama 
făcutu-s'au ierne grele şi geruri mari, ASTAĂ, tao n Ap'haeca nezțwma ca». 

cât și viile şi pomii au secat de 
geruri» (ibid.). 

«Pre Armeni, pre unii de bună : «un camu (sc. apavkiiii) Ba noro 
voe,... pre alţii 'cu sila i-au botezat» pAa SANI ui cgkTrovy HETIHNATO Kpztţir- 

(ibid., p. 207). - „Mia ezekY up'R[BelAe, we ui XOTanţIe, 
WR ZE H MEVOTALNID, 

Asupra cronicei lui Azarie nu poale încăpeă nici o îndoeală, că 
ea a fost ulilizată întreagă de autovul letopisețului moldovenesc. 
Intâiu de toate, o sumă de pasage dintr însa se regăsesc aproape în- 
tregi în cronica lui Ureche. Astfel cele patru pasage din capitolul 
XXII despre foametea dela, 1552, despre expediţia lui Lăpuşneanu 
dela 1556 în Ardeal, despre iarna grea din acel an și despre moartea 
episcopului Macarie la 1558, şi pasagiul din cap. LV, despre ex- 
pediţia lui Soliman în Ungaria la 1566 (Cron. Rom, 1, p. 210 și 
222), deși nu sunt traduse ad litteram, se văd însă a fi luate din 
Azarie. Cap. XXII al cronicei lui Ureche «despre domnia, lui Ale- 

xandru Vodă Lăpuşneanul» pare a fi chiar întreg o traducere liberă 
a părții corespunzătoare din Azarie, amplificată numai cu o notiţă 
asupra sfințirii mânăstirii Slatina și cu o frază stereotipă de anale (1). 

(1) Cf. în manuscrisele ce conţin redacţiunea lui Simion Dascălul următoarele cuvinte" 
dela domnia lui Alexandru Lăpuşneanu: «Această poveste ce scrie mai sus, care spune 
de Ilia Vodă și de Ștefăniță Vodă şi de Joldea Vodă și de Alexandru Vodă, cronicariul 
leşăsc tinde povestea mai deschis, [iar.nu aduce] aminte de toate semnele pre rând câte 

s'au făcut, iar letopisăţul cel moldovenesc, măcar că scrie pre scurt, însă arată toate sem- 
nele' pre rând, care toate le-a[m] tocmit prin poveste, care la locurile sale». (C. Giurescu, 
l. c., p. 24). Sub acronicariul leşăse» e de înţeles aci sletopisoţul latinesc», cum 'cu 'drept 
cuvânt presupune d-l Giurescu, lL e. p. 67. -



101 | LETOPISEŢUL LUI AZARIE. 45 

“ «Intracestaș an (1552) au fost omor 

mare și iarnă grea». 

«In al patrulea an a domniei lui 

Alexandru Vodă (1556) trimis-au sul- 
tan Suleiman kochim la Alexandru 

Vodă şi la Petru Vodă, domnul mun: 

tenesc, să meargă cu oaste la ţara 

Ungurească, pre polta Ungurilor, să 

le puic craiu pre Ştefan, feciorul lui 
„Ianoş craiu, la scaunul cel de moşie 

a tătâne-său. Şi îndată, după poronca 

împărăției, au mers şi l-au dus de 
l-au aşezat la crăie, şi de atunce 

Sau plecat Ungurii a dare bir Tur- 
cului. lară domnii se întoarseră cu 
toată oastea lor, cineşi la ţara lor, 

aducând mult jac și dobândă dela 

Unguri», 

«Pre acea vreme fost-au: iarnd 

mare şi geroasă, de au înghețat do- 

bitoace şi hiere pen păduri.» 

«ară într'acestaș an 7066, Septem- 

vrie [Simion Dascălul are Ghenarie 1], . 
prestăvitu-s'au Macarie, episcopul de 

Roman, ziditorul și începătorul mănă- 

stirii Râşcăi, carele au fost la scaunul 
Romanului 27 de ani, și cu cinste 

l-au îngropat în mănăstirea sa; și în 
locul lui s'au sfinţit pre Anastasie, 

om destoinic a primire slujba păs- 

torici sale, carele 14 ani mai apoi 

au fost şi mitropolit» (Cronica lui 
Ureche, p. 210). 

, 

«In anul 1075 (21560) Septemvrie 

26, sultan Suleiman s'au rădicat cu 

oşti și au mers asupra Nemţilor, unde   

ckaora evo Bpkaena ui akra (1552) 

NOCTIAE AMOR BEAEII BEMALI. MOA- 

Adhhi, ă 

al ak'riw „334, [=1556) nocaa geau- 

EU IVAfih IEBCRRIIL CSAAMEIN BA dat- 

AANAPS BOEBOAA, IO CVAOAEUIL S- 

poa, H KA IATPANIGS, Bareperhii 

EOELOAA, DSREAkHIE, 1 UPINAWIIA 

CR BONCRAAMIL, BANATPA Hp'kArkan 0- 

TpOY BULA Hi CA CALĂTOA crraprku- 

 BIMNAAM Uh ipaark creata na n p *k- 

CTOah MUTI Ch Sero ÎNMAN BULA 

NSETABULI A». 

EToraa Bir BUNA SEAMA 
cnepihna un gaoBkrpaniniui Mpaâh 

WU APT, 

„ch aAk'ro „3ă5 (= 1558) ră... 
EICROIA Aatapie... NpRIOACBITR 

ESPSOVroANL Gonen TIR npia'rr, 

ereiise [IRA]... eGăTANO Be" CROMAUI 

eţuealtitint BA CABAANILOE WP HEPO MO- 

HACTRIR PERI Ovtpacu ie uprk- 

CTOAR POAANCRRIIL. e RS Ali, ee. 
HI nter np'Keauitih Hp'kETOa4 ECO ap- 

Yizpeneraa ânacrăcie ;, Ie acnpk 

IL EOCOOVTOAIK oRpazata CTAAA Ypuic- 

ORA ĂL ARTA, IO TOA RE BASREA Ein 

BBICT HA.:,, murmpensureeratu. .... 

n tereano, 

«lia a&To 2304, (7074=—1566) taca. 
GEAINhIII dpi NEBCRhII CSA AER H 

RASARIT CE COGOĂ AVEA CTRA TAAh



46 1. BOGDAN 102 
  

multă pradă şi răsipă au făcut. Mai ARAL 1 OVCTBHANI că RX IpkaTIR 
apoi fiind cuprins de boală acolo au BEMAN daamaniiieT'ku, n “Taste BONE 
murit, după ce au împărăţit 44 de AUTIA pir, Mbeaua Rala, He n 
ani, şi au lăsat împărăţia fiiu-siu NAPCTBOEA AL AkT, 11 CCTABRAZ Mag- 
lui sultan Selim». CTRO CRSE CRIS, CROEMS CEAIAOV». 

[ibid., p. 222), ol 

Pasagele din cronica, lui Ureche (1) nu reproduc întocmai cronica 
lui Azarie; la domnia lui Lăpușneanu ele sunt așezate însă în acelaș 
șir, şi deși forma lor românească a trecut prin două prelucrări, a 
letopisețului moldovenesc și a lui Ureche, o sumă de cuvinte și 
de expresiuni ale originalului slavonesc au rămas neatinse. Cf. «pro: 
pohta Ungurilor» cu no oaia oyrpom, «la scaunul cel de moșie. 
a tătâne-său» cu na uplicrean Wwrua cuotro, ciarnă geroasă, de-au înghe- 
țat» cu aaa cneplina n mpaan. Până și greșeala, de traducere «omor 
mare», în loc de «foamete. mare», se explică prin mopn Beat din 
original. Tot din acesta trebue explicat numele de Ștefan pentru 
Ioan Sigismund, nume sub care eră cunoscut de Turci fiul lui Ioan 
Zăpolya. Nepotrivirile din pasagiul dela 1566 au rezultat din com- 
binațiuni cu alte izvoare. De fapt datele nu sunt-exacte nici lă 
Azarie, nici la Ureche, căci expediţia lui Soliman “dela, 1566, care s'a 
terminat cu luarea Szigetului și cu moartea, sultanului, nu s'a început 
în Septemvrie, ci în Maiu, iar sultanul n'a murit în Iulie, ci în noaptea 
dela 5 spre 6 Septemvrie (2). Din pasagiul despre moartea, lui Maca- 
rie şi numirea, lui Anastasie la Roman, autorul letopiseţului moldove- 

"nesc a imprumutat numai faptele, lăsând afară toată partea de reto- 
rică, cum a, făcut și cu celelalte împrumuturi din cronicele slavonești. 

Comparând mai departe cronica lui Ureche cu a lui Azarie, vedem 
că urmele acesteia, se cunosc la descrierea luptei lui Alexandru 
Lăpușneanu 'cu Despot și a fugii lui la Constantinopol, la descri- 
erea, luptei lui Tomșa cu Vișnioveţchi și cu Despot, la descrierea 

"morţii lui Lăpușneanu, la istorisirea domniei lui Bogdan, fiul acestuia, 
și a lui Ioan Armeanul. In general, nu e nici un fapt istoric. în: 
cronica lui Azarie care să nu fi trecut, prin letopiseţul moldovenesc, 
și în cronica lui Ureche. Astfel bătălia dela Verbia, şi trădarea unor 
boieri față de Lăpușneanu, — aluzia, lui Ureche «zic unii că și 
acolo să hie lost răsboiul cu vicleșug» (Cron. Rom., 1, p. 211) se 

  

” (1) Zic prescurtat Ureche, pentru a nu repetă mereu Ureche și Simion Dascălul. 
(2) Cf. Fessler-Klein, Geschichte von Ungaru, III, p. 595 şi 598. m
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referă la cronica lui Azarie (1), — fuga, lui Lăpuşneanu prin Iași la: 
Chilia și Constantinopol și. oxiliul la Iconium, bătălia dela Ver- 
cicani a lui Tomșa cu. Vișnioveţchi și trimeterea acestuia, la Cons- 
tantinopol, trădarea, lui Despot de către mercenarii săi din Suceava, 
amănuntele din vieața lui Bogdan Lăpușneanu și a mamei sale Ro- 
xanda, cruzimile lui Ioan Armeanul, toate acestea sunt povestite 
intâiaș dată de Azarie. a ! 

Letopiseţul moldovenesc se apropiă de bună seamă do Azaric mai 
“mult decât cronica lui Ureche, deoarece în aceasta s'au întrebuințat 
pentru domnia lui Despot și izvoare - polone. Asemănarea aceasta 
o atestă însuș Simion Dascălul când spune că «pentru acest Dospot 
Vodă letopiseţul moldovinesc foarte prea scurt serie» (Cron. Roim., 
I, p. 213; cf. şi p. 215). Seriă așă, fiindcă tot așă seriă și Azarie. 
Concluzia este evidentă (2). a 

Voiu pune în următoarele față în față o sumă de pasage din 
cronica lui Ureche—dela domnia lui Lăpușneanu până la a lui Ioan 
Armeanul—cu pasagele corespunzătoare din Azarie; se va vedeă că 
“multe oxpresiuni și propoziţii sunt reproduse întocmai. 

«Alexandru Vodă, după ce perdu 
răsboiul (sc. la Verbia), fugi spre Iaşi 

„Şi de acolo îşi luă doamna și fugi 
la Huşi. Acolo se grijiă ca să strângă . 
țara,... ce nemică n'au folosit. Că Dos- 
pot... sau întors spre Suceavă şi 
au apucat scaunul și cetatea Sucevei 
cu toată averea lui Alexandru Vodă; . 
de unde pre slujitori i-au umplut 
cu bani și pre boieri cu cuvinte bune 
şi dulci i-au îmblânzit..., i s'au în-   

„ «(Mar%anagn) nabirn na par: Ev- 
HEX IE TERWA IACOX PpAPh ASCTUTA îi 
BTOPSE IpOSVrOTSBA CA Ha Bpatin. Ac: 
NOT Re upkea TPâs, Cola, ta HEM- 

î€ WEPRTR BCTATETEA MHWTA ROM- 
Hiva ke pază kan armura ucr 
SEMAL NSROpU CA EMS. IIpIIaoituR ine 
NOTRE cepk AZI UI AVWLOAdc- 
RATEAMBIAMI CACBECHI, NAKNI IA ROMCTRO 
Ha anda pa BzcTra.. Que gua”k np'k- 

NAFipiNIk CA EBArbI, CCTARAA MATEI 

(1) Cf. în textul acesteia cehia e ukulu nakroaiție RSetoAk. 1. N gat NOratAdula na 
GkreTae,... n paacavk AzcTn>, - 

(2) Reproduc, după scrierea d-lui Q. Giurescu (p. 47), intreg pasagiul lui Simion Das- 
călul, foarte important pentru chestiunea atinsă aici. «Pentru domnia acestui Despot 
Vodă letopisăţul cel moldovenese foarte pre scurt scrie, că numai ce arată cum au venit 
Despot de in ţara leşască cu oaste streină şi s'au lovit cu Alixandru Vodă la Verbio 
şi-au biruit pre Alixandru Vodă și l-au gonit până la Huși, şi de acii s'au întors la Iaşi, 
unde i-au citit vlădicii molitvă de domnie şi i-au pus numele Ion Vodă; şi arată câţi ai 
au domnit, iar de lucruri[le] și răsboaele ce s'au făcut in zilele lui nimica nu insemnează, 
nici arată de ce rudă este». Cele spuse aci despre letopiseţul moldovenesc 'se potriveso 
aproape in totul cu cronica lui Azarie. - : E |
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chinat ţară de sus toată... Ce Alexan- Ş 

dru Vodă, văzând şi auzind că este 

golit de tot agiutoriul, s'au pogorit : 

la Chilia şi de acolo s'au dus la îm- . 

părăţie» (Oron. lui Ureche, p..212).: 

«Iară după moartea doamnei Ruc- 
sandei rămas-au domnia în grija lui 

Bocdan Vodă şi cumu-şi eră blând > % $ 

şi cucernic, aşă tuturor arătă direp: 

tate, cât se cunoștea că nemică nu. 

Sau arătat în cl den obiceiul tă-. 
tâne-său. Nice: de carte eră prost, 

la călărie sprinten, cu sulița la halcă 

nu prea lesne aveă potrivnic, a să- 

getare den arc tare nu puteă fi mai 

bine. Numai. . că.nu cercă bătrânii - 

la siat, co. dela cei tineri den casă 

luă sfat și învățătură. lubeă să auză 

glume şi măscării și jocuri copilăreşti. 

Mai apoi lipi. de sine Leşi,... risipind 

averea. cea domnească... Deco îm- 

păratul au trimes .la Rodos de au 

adus pre lon Vodă, care eră la minte 
ascuţit şi la cuvânt gata» (ibid... p. 

220205), 

«Și aşă jurară pre Tomşa, că eră 
om cu inimă mare» (ibid. p. 213). 

«Tomşa, după izbânda cu noroc 

ce au înșelat pre Vişnoveţehi, s'au 
întors spre Suceavă,... au încungiurat 

cetatea unde eră închis Despot Vodă 
şi au abătut puștele de o băteau. 
Intr'aceea multă gâlceavă și hreamăt 

se auziă denlontru, că Despot pre-   

104 

WPIETh CA MARIMI AS REALA TpAAd,e,. 

Bz aperaevăițiiai pas k erele 

“OVTBPRAN ANU». 

«Ile GUY E CCA CAaMoA pBIERETEA 

BOTAZNOY,. 00 EROII, Hp 

BOA na HAUaAd sk, BA BHHPAY - 

MACIINTANR,.  AMIAOCTUBh H BBOTORh, 

RA BCEM NOAPARATEAh ek HPAROA NO 

STEI NARASANH,, Rene NOTpReaTuI 

RAOUL UI AER TACANTU, EA TATU- 

ay cerpkaam Ranoineitam. Ilocakzia,e 

E nputarkutin a CA EMO AXanhiti Wrk- 

iii uasrhkiut VABSA RIL, e e e n WTpună 

MUT CERE RECI NPARSCARETUNSRI VI IIpII- 

BANU 1 CEE IIBIA II BOA 1 FAS” 

MOTEOPIA HI EAAACP SUI CARĂTOAM - 

Me E CX HAI. DPpaa,.. UI zck 

UBAARAA MAVRIÎWVA AMIWACTEA ESI 

TARIE 4 CAVEOTRO PLAI, - + Ile maak 

RE IpHCROII CERE VARĂ IMNORkp- 

HURRI II MHOABRIUNJIENI, AER CAT: 

HURAI,. e  EACA CRBOBIIIA Iapeka... 

He Tzipetaaniit ca... Dl Ro trkRTO 3a- 

"TSUEIR BE POASCE PPAAA ÎMANNIn ate 
MEA eee MANERE... rAĂ BOREALE, 

Beaep'RUIBh».. 

„ahk ovee uacrkaiz kre tr no- 
| Akpr, TOAMILA  HMEBEAL,, ... TBPZAO- 

NPC, APRBOCPAA». 

CĂ A IAROISE CHUNE NORA Bula 
CANSETATII, . + + NARhI OVETPZMIILIA CA 
BA IE EA PpAAk BATEOPEVAN 11 WRhI- 

“AMULĂ TBAAd,:. e II FIOCTARIIUIA "TAGK- 

BAIA WPHENOCHInIA Mpa, cui p'ku 

NOVI, MI HAMANIA BITI Tpaă... H 
BBICT UIOVAL. II BANROBE MUT BAINRAAOY
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puind..de viclenie pre căpitanul pe- 

destrimii, 

agiuns cu Tomșa şi ca să-i dea ce- 

tatea, au scos sabia şi lau omorit.: 

Atunce slujitorii... mare zarvă fe- 

ceră... şi aşă rupseră sfat ca să tri- 

miţă să le giure Tomșa să hie ci 
slobozi şi ei să-i deschiză cetatea... 
Si aşă au deschis cetatea» (ibid, 

2 

«In anul 706 (=1568) Alexandru 
Vodă au căzut în.boală grea și sau : 

priceput că va muri; dece... chemă 
episcopii, boierii şi toată curtea, de - 

i-au învăţat $ şi le-au arătat moștenitor 

"pre fiiu-său Bogdan Vodă» (ibid., 
"p. 222). . 

«lon Vodă... se aşeză la domnie... . 

pre toţi i-au covârșit cu vrăjmășia 

lui şi cu morţi groaznice ce făccă; 

că vra să ia agonisita tuturor, nu 

cu alt meşterșug, ce cu vărsare de 

sânge. Și den zi în zi izvodcă feluri. 
de munci nouă; băgat-au în foc de 
viu pre vlădica Gheorghie... auzind . 

că are avuţie.... Temniţe le pline de 

călugări, . „.. socotind că mai vred- 

nic şi mai destoinic. decât dânsul. 

nime n'au mai fost. De lege își râdcă, 

că în postul cel mare sau însurat, 
şi'alte călcături de lege -multe .ca 
aceste făcei» [ibid., p. 224--225). 

Dervici Petru, că sau 

HCEA4ȚĂ .. 

MAAE RA 

CRAIȚIENO AU AAN 

CRY: MGRE BA CAN CĂII: PI 1190” 

  

UT EAHATPAAANY. +. Ik ore vrkuro 

"_OVTpII, AEBELLIR PETPA NAEHEM, HO CA- 

mupenn "kat BECRASEA Bă Batrkui- 

una. Groie Ră cepk AECNOT Nprista: 

(AV DETAE, PEUE, KOBAPETROA CROIAth 

upkAaTreak "ra PpaAst pasSavky». 

„ML 'aBie HCTpATR MEU HI BARAAh BRICI 

Toţ,. GO cere CMATUULA CA U. ApS- 

Sin... 0 BRIC PABAMIPIE II Hetkpie Ae- 
RAO MAMI... 1 tr Toal; atipa CER 

„"TOrAa N3BEACIIA MU Are: 
nSTA sur 1 na rpaa», 

ch UETUEPATOE KE e kre. ierepare 
taperea aaăaapoa (=1568). na- 

"Skanhiti 0 BOMEUHRII . HE- 

ARE II DpSPABOVAVk CANPATh; NPH3EA 
1 ÎEpEA N RI 

ENA... PACTREPURI 1 CRITpA Np'k- 

ACT CAMOAPA:RECTEA CRIHSY CROFAOI 

BOTAANS, 
' pa . 

«On ze, take” pita up'keroan -roc- 

USACTEA, IEIAAIIIE Ca 9 CAGPANIL SAd- 

Pa... ÎVkue [9 HpABSAL OVETIA II SARI 

ERAVĂIĂAUIE IAR MACTA CASAMANIUIEE See 
RACETAA ko RODAAUIE SACOEPĂTINLA ae: 

"Pui Îlphaaer ze n revupriia enuic- 

ROIIA WII CECRUrk A ICMOVI, „1 "ere 
„ROPATETRO MHOTĂ CXRUE, MStIpztih ... 

H uenaziraţ a ca TEMNUUA CRAS- 

MILAN AIUD, 2. AI IAVEUIIE CERE A 

- Apliuiua naue HUI 1apie npEAE cere 

BIRIUI. Ga ORE Henpath Gh BX 

Bkpl, e BA BEAMKRIIL ZKE OCT "E 

ceh pini p aie WI HE TUL Cn, HU 

Bi ABOVERIX KENT CA INOOVIIAA BEBA- 

SOHSRATII», o 

Analele 4. 12— Toni. XXXI.—Memoriite Secţ. Istorice, a o
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Asemănările între . Letopiseţul moldovenesc și cronica lui Azarie 
merg până la 1573, adecă până la lupta lui Ioan Armeanul contra 
lui Petru Șchiopul, trimes de Turci cu ajutorul lui Alexandru domnul 
Țerii-Românești, și contra  Turcilor; 'cf. «dacă au bătut Ion Vodă 
pro Petru Vodă,... au slobozit oastea în pradă, de.au jecuit țeara 
muntenească, mai mult de jumătate,.... apucatu-s'au de Brăila, de 
au ars târgul cu totul»..... (Cron. lui Ureche, p. 226) și «văzând atâta 
supărare ce aveă de 'Turei, : împlându-se de mânie, cu foc au ars 
Tighinea și Cetatoa-Albă și multă pradă au făcut și mult plean şi 
robi au scos» .(ibid., p.227) cu corb ze ÎMvantin BOEROAA, ldpseria 
PARAE cae... HARIAE. RE HA GPAUh UPIEM ANINAA 1 MO:KETA TOIPUA Ni 
BPAnAA,. N MaA9 HE NISA BEA Baroperiii, Viana cent o noiliarl n o 
ali; u o czbpanui Borarerel», 
So. înţelege că letopisețul moldovenesc mergeă, mai departe de 

anul 1573, căci: deşi Ureche în predoslovia, cronicei sale. spune că 
dletopiseţul cel. moldovenesc scrie până la domnia lui Petru Voivod 
Șchiopul şi de aci s'au stins» (1), totuș din cronica lui și a lui Simion 
Dascălul. se' vede. că. acel letopiseţ cuprindeă şi domnia: a doua a 
lui Petru Șchiopul; aceasta fusese tradusă sau prelucrată după o 
continuare în slavonește.a lui Azarie, pe care au cunoscut-o. încă, 
în. original  glossatorii dela, sfârșitul sec. XVII sau inceputul sec. 
NVIII (2). - 

Letopiseţul moldovenesc mergeă chiar, precum spune Simion Das- 
călul: în predoslovia sa, până la Vasile Lupu. 

| x 
% * 

"Un. izvor istoric așă de important ca letopiseţul lui Azarie nu 
puteam să-l public fără traducere. Deși o parte dintr'insul am tra- 
dus-o la 1891, adecă cronica lui Macarie dela 1504—1541, am: 
cuprins” o totuș Și po aceasta. în traducerea nouă, în care am căutat 
să mă apropiu mai mult do original și să indrept unele greșeli sau 
asperităţi ale celei vechi, pe cari cu oarecare regret trebue să 
constat că n'a, încercat nimenea, să le îndrepte în curs de 18 ani. 
Cu ocazia aceasta, am introdus și cronologia dela Ianuarie, în locul 

  

(1) Cf. C. Giurescu, L e., p. 14—15. Ediţia lui M. Kogălniceanu aveă greșit Petru Rureş 
in loc de Petru $Şchiopul (Cron. Rom., L, p. 129). Nici un manuscris nu are cuvântul 
Rareş. - . 

(2) ot. glossa «iar Jetopiseţul sârbesc scrie că la veleat 7090 (=1582) tocma au fost când 
au venit Pătru Vodă în scaun cu a doua domnie», atribuită de Kogălniceanu lui Simion 
Dascălul (Cron, Rom,, I, p. 235), de Giurescu unui glossator dintre 1712 și 1725 (|. c,, p. 29). -
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celei dela, Septemvrie, despre care acum 18 ani: se oredeă că a 
lost singura întrebuințată la, noi în vechime. Da 
"Ar i fost poate de folos să însoțesc textele cele nouă de note is- 

torice, cum am făcut în ediţiile dela, 1891 şi 1895; izvoarele nouă, 
publicate de atunci încoace și prelucrările la cari au fost .supuse, 
într'o sumă de monografii și în unele scrieri do sinteză ale d-lor 
N. Iorga și D. Onciul, ne pun astăzi în stare do a interpretă cu mult 
mai sigur și mai complet știrile analelor și cronicelor. vechi. Spor 
însă că nu vor trece mulţi ani și voiu aveă ocazie să adaog la iz- 
voarele istoriografice găsite pănă acum altele nouă, pe cari îm- 
preună cu cele vechi le voiu: publică întrun corpus complet al is- 
toriografiei moldovenești în limba slavă. Intr'o lucrare de felul a- - 
cesteia vor intră toate amănuntele pe cari nu le-am atins în mo- 
moriul de faţă, mulțumindu-mă să pun într'însul' numai ceeace cră 
strict necesar pentru caracterizarea textelor. de curând descoperite. 

O lucrare de felul acesteia nici nu poate să fie făcută cu deplin 
succes, până ce nu vom aveă o ediţie critică a celei mai vechi 
cronice româneşti ce ni s'a păstrat, a aceleia pe care ne-am deprins 
a o numi cronica lui Ureche, pe care d-l C. Giurescu o numește 
a lui Simion Dascălul și pe care eu am numit-o în memoriul de față, 
«cronica lui Ureche şi Simion Dascălul», întru cât nu încape în- 
doeală că în cronica acestui din urmă e cuprinsă şi a celui: dintâiu, 
pe care tradiția de aproape 250 de ani îl privește ca întâiul ero- 
nicar al Moldovei, care a seris în limba românească. Când vom avcă | 
textul primitiv și autentic al acestei cronice, când vom ști exact 
când și de cine s'au introdus toate interpolările, când vom puteă 
distinge într'insa tot ce nu aparține izvoarelor interne dinainte de 
dânsa, atunci studiul cronicelor slavonești, în ce privește fondul lor 
istoric, va fi mult mai ușor de făcut. Cât pentru forma lor, aceasta, 
judecată din punct de : vedere literar, ' are prea puţină valoare și 
prea puțin interes. 

VI. . e 

O TRADUCERE ROMÂNEASCĂ DIN SEC. XVIII A ANALELOR 
PUTNENE. 

Voiu încheiă acest studiu asupra, letopisețului lui Azarie conu- 
nicând o veche traducere a unei părți dintr'insul, și anume a ana- 
lelor putnene. Traducerea a fost descoperită de 4-1 Alexandru Lă- 
pădatu într'un manuscris al mânăstirii Bisericani, care se. păstrează
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astăzi la Academia Română (1) și asupra căruia d-sa, a dat o scurtă 
notiță în broșura «Manuscrisele dela Bisericani și Râșca» (București 
1906, p. 25—26 şi prelaţa). D-sa a binevoit să-mi încredințeze'spre 
publicare copia sa, pe care, „înainte de a o studiă, am colaţionat-o 
cu originalul. 

Manuscrisul dela Bisericani este un sbornic de învățături și po: 
vestiri religioase, cuprinse -sub : titlul general Invățătura dulce 
sau livada. înftor ită și traduse din slavoneşte de cunoscutul scri- 
itor bisericesc din sec. XVIII Vartolomeiu Măzăreanu, pe când eră 
arhimandrit al: mânăstirii Solca, c. 1770 (2). Manuscrisul e păstrat 
numai într'o copie făculă la 1800 de monahul Teofilact din Bise- 
ricani, 209 file. Inainte de 1800 el se termină.la £. 172, precum 
se vede din «scara cărţii», care se încheie cu analele, și dintr'o 
notiță a lui “Teofilact dela 16 Aprilie 1800, care se găseşte imediat 
după textul acestora, ([. 165-—172). Textele bisericești dela î. 1'72—209 
au fost adăogate. în urmă. Constatăm prin urmare şi aci ceeace 
am constalat din sbornicele dela Chiev și Petersburg: textele istorice 
sunt introduse în sbornice ca anexe la textele de cuprins religios 
și moral. 
"Las altora sarcina, de. a: so ocupă cu traducerea acestor din urmă 
texte, ceeace ar fi potrivit să se facă într'o monografie: asupra 
intregii: activităţi. literare a, lui Vartolomeiu Măzăreanu. Notez din 
parte-mi numai atât, că originalele 'slave alo «învăţăturii dulci» se 

_pot găsi ușor în colecţiile de manuscrise ale  mânăstiririlor în cari 
traducătorul ei și-a potecut cea mai mare parte a vieţii sale. Un 
manuscris de felul acesta se află la mânăstirea Putna. El e 'men- 
ționat în monografia părintelui D. Dan asupra acestei mânăstiri (3); o 
descriere amănunțită a trimes tot părintele Dan d-lui Alex. Lăpădatu. 
Din: această, descriere. se vede: că manuscrisul trebue să fie de 
prin sec. XVI sau XVII, căci se găsesc într'insul notițe dela'1671 și 
1673. EI aro aproape acelaș titlu cu traducerea românească, cf. 
«CASARXA (Sic) NOSttit, WT PAarhiBitat rii ÎCOV. XpHCTOV n CRATRIVE 
ANSCTOAR HI NpPOpontvat, ÎEpapYiWVAt n BpENOACDHBINA VUTUEAM, NOE;CTA “ECT- 
MATO II BEANIATE NOCTA, NSAEZIIA AOViuera» ([. 1) cu «tălmăcitu-s'au de pre 
sârbio pro moldovenio această sfântă carte ce se chiamă învățătura 
dulce, după cum și este, care această carte este adunată din plavizne ș și 

  

(1) El a fost dăruit Academiei la: 1904-de Ministerul Instrucțiunii publice, 
(2) CI. asupra vieţii şi activităţii literare.a lui Măzăreanu broşura citată a d- lui Lă- 

pădatu și bibliografia indicată acolo, p. 16 şi urm. " 
(3) Mânăstirea și comuna Putna, Bucureşti 1905, p. 77.
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din cărţile sfinţilor apostoli şi a prorocilor și a ierarșilor și ale prea- 

cuvioșilor părinți, fiindcă este foarte folositoare de suflete» (Lăpă- 

datu, |. e. p. 26). Multe părți sunt comune amândorora; cl. d. p. 

W porwverii f. 59 şi «pentru blândeţe» f. 37 v.; cawv w Ars. 

GPATOV HERALNA AMI APOVEE ApOVra cent |. 79 și «cuvânt pentru doi. 

fraţi care uriă unul pre altul» [. Bl vi; cawriv W AMAOCTIIA - Î.: 

193 şi «cuvânt pentru milostenic» [. 63 v.; cawntv tarie NSAoBaer 

croat na pita f, 167 și «cuvânt cum se-cade a sta în: biserică». 

î. S7v.; ORAR A CPATOTESPENĂE, Balio CZTESpu PoensAn Hp(E)eruse npar- 

eruo Î. 167 şi «cuvânt pentru facerea fraţilor, cum au făcut :Dum- 

nezeu fraţi de cruce» î. 93; npurraa tarie ue apilru (în copia părintelui 

Dan apupe) WWUNANA MA CAR HU Ia ANIE MASEEIOV, IA EZIĂTPRIIATA WVerntAta: 

uă (sic) ezilirpzarla AO XoLItaA apr, apaaam [. 249 (napaaaai e Scris în: 
margine) și. «pildă pentru ca să nu căutăm cu ochii la boierii, nici 

pe fața! omului, ce cu ochii cei dinlăuntru :să căutăm la cele din-. 

lăunteu sufletești, Varlam» f£. 97; usa Â. CRATOMS. REANBOMAENNIOV- 

sunt £. 308 şi «cuvânt al sfântului părintelui nostru "Timotei arhi-: 

episcopul Alexandrii pentru a treia minune a sfântului .și întru tot 

lăudatului mucenic Mina» £. 127 v.; w amacerinuni cawrtv f. 317 şi. 
«cuvânt pentru milostenie» î. 135 v.; cawnwv w npezrirrepa [nic] ta 

AXA, Eznaadera Î. 321 şi «cuvânt pentru un preot co au căzut în: 

curvic și învățătură, cătră alți preoți» [. 140; carare. Ebpesta cupuua 

NOXRĂANSE WUMIȚIERuă țină uparen caro fa f. 335 şi ca sfântului 

Efrem Sirin cuvânt:de laudă pentru fraţii ce trăesc de obşte, cu-. 

vânt al Bl» [. 146 v.; casro w ape f. 341 și ceuvânt pentru dra-: 

gosto» f. 150 v.; cawnwv cnararo învata Baareoyerare noStititatn O CSE 

ie :urie (sic) c crzlera cere f. 356 și «învăţătura sfântului Ioan Zlataust 
pentru deșărtarea lumii acesteia» f. 154 v.; BEPXSE AtcaTocaotit £. 366, 
şi «zece porunci pe care le-au dat Dumnezeu lui Moisi» f. 159, v. (D). 

n Dau aci toate capitolele manuscrisului românesc, în ordinea în care sunt așezate. 

într'insul, după o notiţă a d-lui Lăpădatu; aceasta poate să inlesnească găsirea origina- 

lului: Pentru sfântul şi marele post (4)—Cuvânt pentru rugăciune (9 v.).—Cuvânt pentru 

rugă (12 v.).—Pentru smerenie (14). — Cuvânt pentru dragoste (15 v.). — Pentru clevetire: 

(20 v.).— Pentru răbdare (25). --Pentru înfrânare (32 v.).—Invăţătură ca să nu ne aruncăm 

ochii. încoace și încolo, ci să căutăm drept in jos (34).—Pentru blândețe (37 v.).— Pentru 

vicleșug (38 v.).—Pentru adevăr (41).—Pentru minciuni (41 v.).—Pentru păcate de moarte 

(43). — Pentru pace (46 v.). — Cuvânt pentru doi fraţi, care uriă unul pre altul (51 v.). — 

Cuvânt pentru lacrămi (57 v.). — Cuvânt pentru milostenie (62 v.).— Pentru săraci. şi bo- 

gaţi şi pentru milostenie (63 v.). — Invăţătură folositoare de suflet (72 v.).—Cuvânt cum 

se cade a sla în biserică (87 v.).— Cuvânt pentru facerea fraţilor: cum .au. făcut Dumne-. 

zeu fraţi de cruce (93).—Pildă pentru ca să nu căutăm .cu ochii la boierii, nici pe faţa
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„Toate. acestea, sunt traduse de Vartolomeiu Măzăreanu: «și s'au 
tălmăcit în sfânta mănăstire Solca, unde este hramul sfinților a- 
postoli Petru și Pavel și a celorlalți sfinţi apostoli, de smeritul și mult. 
păcătosul Vartolomeiu Măzăreanul, arhimandritul numitei mănăstiri 

- Solca». Intrebarea; e acum: a tradus tot el și -„letopisețul pentru 
domnii“ dela Î.. 165 v.—f. 172? | 
„Se pare.că nu. Intâiu, fiindcă el nu pomenește nimic de această 

traducere; al doilea, fiindcă ea este: cu mult mai slabă, decât ar 
fi putut s'o facă un om cu cunoștințele de slavonește ale lui Măză- 
reanu; al treilea, fiindcă în monografia, despre Ştefan cel Mare, pe care 
a scris-o tot el la 1775 într'o condică a mânăstirii Voroneţului şi pe 
care a publicat-o răposatul Sim. FI. Marian (1), nu. se vede nici o 
urmă de utilizarea directă a -analelor putnene, fie după original, 
fie după traducerea sbornicului dela, 1800. In epilogul acelei mo- 
nografii se zice: «scosu-s'au această domnie a lui Ştefan Voevod 
din letopiseţul țării Moldovii și s'au și scris prin silința slinției sale 
chir Macarie, igumenul sfintei mânăstiri Voroneţul, și prin oste- 
neala smeritului și mult păcătosului arhimandrit Varftolomeiu Ma- 
zereanul, în anii 1775 (2), August 15». Sub letopiseţul ţării Mol- 
dovii se înțelege aci lelopiseţul lui Ureche și Simion Dascălul, pe 
care Măzăreanu îl copiase la 1773, împreună cu cronicele lui Miron 
Costin și loan Neculcea, (ef. broșura citată a d-lui Lăpădatu, p. 16). In 

  

omului, ce cu ochii cei din lăuntru să căutăm la cele din lăuntru sufletești, Varlam 
(97). — Cuvânt al sfântului părintelui. nostru "Timotei arhiepiscopul Alexanării pentru a 
treia minune a sfântului și întru tot lăudatului mucenic Mina (197. v.), — Cuvânt pentru 
milostenie (135 v.). — Cuvânt pentru un preot ce-au căzut în curvie şi învăţătură cătră 
alţi preoţi (140). — A sfântului Efrem. Sirin cuvânt de laudă pentru fraţii ce trăesc de 
obşte, cuvânt al 51: (146 v.).— Cuvânt pentru socotința cea înaltă, pentru zavistie şi 
pentru inblare din loc în loc (148).— Cuvânt pentru cei ce n'au frica lui Dumnezeu (150), 
— Cuvânt pentru dragoste (150 v.).—Pentru ca să nu ne mâniem (152).—Pentru mânie 
(152 v.).— Pentru blândeţe (153).—Istorie pentru un călugăr (154). — Invăţătura sfântului 
Ioan Zlataust pentru deșiriarea, lumii acesteia (154 v.).—Zece porunci pe care le-au dat 
Dumnezeu lui Moisi (159 v.).—Tâlcul din sfânta evanghelie pentru judecata cea strașnică 
(161).—Letopiseţ pentru domnii (165 v.), — Pentru posluşanie (172).—Pentru nesupunere 
(173 v.).—Cuvânt al prea cuviosului părintelui nostru Ifrim Sirul pentru surparea mândriei 
(174). — Cuvânt al prea cuviosului părintelui nostru Ifrim Sirul cătră îndreptarea celor 
ce cu Împătimire petrec şi cinste și vrednicie caută (182 v.).— Cuvânt a prea cuviosului 
părintelui nostru Ioan Damaschin la prea sfânta nașterea Domnului nostru Is. [Is. (189 v.).— 
Două foi albe (208—9), : E | . ă 

(1) Vartolomeiu Mazerean, Domnia lui Ştefan cel lare și cea a lui Ştefan Tomșa, 
ed. de Sim. FI. Marian, Suceava 19014. | : DL A 

(2) Data „amoe din ediţia lui Marian, p. 36, e o greșeală de tipar, în loc de paper (=1775).
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"monografia, lui Măzăreanu sunt date numai trei numo proprii într'o 
formă ce se apropie de a «letopisețului pentru domnii» şi. se de- 
părtează de forma românească corectă a, lui Ureche şi Simion Das- 
călul: Bolota, Ciceva și Vladislav (p. 9 și 19)= Balta, Ciceul și 
Vlad. (Călugărul) cf. Balta, Cicivi şi Vladislav în. ms. dela, 1800. 
Ele ar puteă să fie luate dintr'un alt izvor, — forma rusească Bolota 
(Gonora) nu se găsește însă în redacțiunile cunoscute ale analelor,— 
sau ar puteă să fie formate de Măzăreanu însuș, cum în aceeaș 
monografie a format tot el pe «Velicago Nova Grada» (rus. Bezurtaro - 
HOBA rpaza) î în pasagiul dela p. 19, imprumutat din adnolaţiunile: lui 
Nicolae Costin la cronica lui: Ureche (1). 
Dar pe temeiul acestor trei asemănări .de cuvinte nu putem zice 

că autorul: monografiei dela 1775 despre Ștefan cel. Mare trebue 
să fie identic cu. traducătorul analelor putnene din : manuscrisul 
dela, 1800. Din multele traduceri și rezumate de documente vechi, 
pe cari ni le-a lăsat Vartolomeiu Măzăreanu în condicele diferitelor. 
mânăstiri bucovinene, și din celelalte traduceri: ale: lui, se vede că 
el cunoșteă destul de bine limba slavă bisericească. El 'aveă apoi 
și oarecari cunoştinţe de. istoria țerii, scoase din cronicele scrise în 

româneşte. E greu de admis ca un astfel de om .să “traducă :loc.: 
Banu cîn Baia» (dela nom. nana) cu nam (cîn locul ce se chemă 
Pani»),- sau instr. Maanounan «cu Malcociu» (dela nom. ataaron) cu 
maanzounta («s'au făcut războiu cu Turcii și.cu Malcocim»). Dease- 
menea cu greu ar fi zis Măzăreanu «Maria, din Pangopa» în loc 
de «Maria din Mangop» (orig. mMapia wr manrsna) sau «cetatea Opri- 
cină» în loc de «cetatea, dela Crăciuna» (orig. rpaă, Wwr iipattonia), sau 
«pre Bolgariu vornicul» în loc de «pre Boldur vornicul» (orig. noa- 
Aopa sau noaiSpa ABopiiinsa). Greşelile acestea nu le putem pune în 
sama copistului dela 1800; ele sunt evident greșeli ale celui ce-a 
tradus direct din slavonește, fără să. aibă, cunoștințe suficiente de 
această limbă și de istoria ţerii (2). De 

(1). «Intru acelaș an și lună (sc..1476, Iulie) Ioan impăratul moschicese au lut Velicago 
Novu Grada și o parte mare din ţara rusască, care se cheamă Bielorossia, pre care întâiu 
au stăpânit-o marele eniaz al Litvii». Cf. Cron. Rom, |, p. 165, nota 2: aIntr'acest an 
Joan împăratul Moscului au luat Novogorodul cel Mare și' mare parte din ţara rusască 
cca albă, adecă Bielorosia, ce mai nainte vreme ascultă de marele cneaza Litvei». 

M. Kogălniceanu atribue această notiţă lui Nicolae Costin. i 
(2) In aceeaș categorie de greșeli intră «două răsboae» în loc de aal doilea răsboiu» 

(orig. prob. E paascu=erepeu pascon) sub an. 1457, «Bolgari» în loc :de Șcheia sub an. 
1486, «Vlov» în loc de Liov sub an. 1497 şi omisiunile despre cari voiu vorbi cevă mai jos,
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“Trăducerea deci nu poate să-fie a.lui Măzăreanu: și nu poate 
aveă mare importanță. Important e numai faptul că autorul ei 
a avut înaintea, sa un text: de:anale, care trebue să fi fost aproape 
identice cu cel din izvodul 'lui: Azario, In amândouă titlul e acelaş. 
«arătare în scurt pentru domnii” Moldovii: crazanie ua parul; W moa-. 
Aa Cin roeusaapețn» (1); amândouă se termină cu biruința lui Ste- 
făniţă asupra Tătarilor la 1518; pasagele cari' lipsesc în codicele: 
dela Slatina, . sau. sunt altfel redactate în acesta, au în traducere re- 

dacțiunea letopisețului lui Azarie; cf. d.p. pâsagele despre Petru Aron 
și.: cele de” sub: anii 1461, 1465, 1470, 1471, 1474, 1482, 1484, 
1485, 1497, 1498. Unele părţi din. aceste pasage sunt prescurtate, 
dai altele sunt. traduse ad litteram. Cf. pentru acoste din urmă: 
() «în vremea, când eră dela: zidirea luimii '6867 de ani, atunce. 
cu voea lui: Durinezău s'au început ţăra, Moldovii:. wr'eazAsitia Mpa. 
n Alro: 5Wăa, WUT TOĂI NpouaHoAEIIiEA  RO:ETEA NANA CA MOAAanCIiaa, 
Beal» — ww. rsal “nu se află: în nici-o altă redacțiune â anaălelor; 
0) cîn anii 6978 "August 20 au venit mulţire foartă multă, de 'Tătari 

„.: Și goniidlu-i din urmă i-au luat pre toţi robi și'alte jacuri: n al;ro 
„So ar. îi UpIuARLĂ Ta rap MILA! AUBVACTEO, a ora na CA'lA 
UX-N EABAT EC nau uk» —u nora ta Cala, uk: lipseşte în codicele. 
dela : Slatina și:în : traducerea: lui: Bizeski; c): «6990 Mari 10 Stelan: 
Voivod:au: luat: cetatea Opricină (tvnpranu): ealiro 2SuG Mp: 7 upiar: 
CTEanl "BoEnoAa Pr pă WVT! E pauina» — din wr' ipauonă so poale ex-, 
plică: greșala wnpuutitin, "dir npauovua al 'codicelui: dela Slatina însă, 
ni; d). «în anii: 6993 sau dus Ștefan” Voivod la 'eraiul leşesc și: 
sau adunat în::Colomia; iară. până la acea vreme au venit: Turcii. 

„cu IIr oniat: na: AbTo SuGh, noa CTEbann I9EROAa AO lipaat: Ala 
CAPO: Hi CARPAanIA CA EA BOAOAMINI, 440 Toa'l-upinAcua TOV puii CA, 
XpouisTroiw'—în 'cod.: dela Slatina: lipseşte NOHAE Și a Ao'Tsat;, iar în loc 
de XPSIMST SA o pwuerom. CÎ. și următoarele, expresii de sub an. 1497: 
«şi nemică 1vaz sporit: n umursaie oyen'liiu a; iși Ştefan. Voivod de.-; 
ai a făcut Voea lui: n PIenSAMHh CTEan ESERSAA EARA CATEOPu 
vad; Eero; sau mâniat Stefan Voivod și au gonit în arma, lor: 

paaruriza CA crea EOEROAA UNOPA Hă ca ta n; Și i-au bătut până 
în sfârşit: n. non HK Ac: Bona». 

Aceste: asemănări nu: se. pot: oxplică altfel decât: admițând că tra 
ducătorvul din 'sec. ANII aveă, inaintea, sa. un: text care în: cea, mai' 

i 

  

41) Titlul celălalt: Tetopiseţ pentru domnii, este adăogat de traducător, probabil fiindcă 
analele erau .urmate în original de ctonicele-lui Macarie şi -Azarie,.: . : ai



| 

- strâns 'oaste,... frate: bun: craiului 3 

*leşăsc, şi cu dânsul voivodul “Ardea: | inpinae: esto MOI WT paak 

, d 
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“mare parte a lui eră identic-cu testul. letopiseţului' lui Azarie. -A- 
“semănarea traducerii cu: originalul ar fi :și mai mare, dacă tradu- 

- cătorul' n'ar: fi-:lăsat afară:oi: sumă de- cuvinte şi fraze, şi o sumă 
- de pasage cari i sau părut de puţină importanţă, In categoria a 
“doua; “intră toate pasagele dela anii 1477'—'1480 'şi: 1500 1502 
„despre răposarea lui Teoctist, a Mariei din: Mangop, a lui Bogdan: fiul 
lui Ștefan, a, 'Cneajnei fiica lui “Aloxandeu "Voevod, a boierului Stanciul, 
a: lui “Petru fiul lui Ștefan, a Mariei soacra, lui Ștefan, a lui Paisie 

- și “a! lui Andonie! Bolsuni:i se 'vede' că toate acestea sunt! oinise'! cu 
“intențiune. In categoria a doua; intră: 'ciuvintele ! și” frazele: următoare: 
d) “«Potru»” după «feciorul lui::Moșatin>, în trad, Sroş:: "Moșatin' 'fe- 
“ciorul lui»: (56. al'lui pi z/8: in loc:de' «feciorul ui Moșatin! Potru», 
orig. cntiit” “moritarrun uerpa (1) ;b) «Iuga». “după! “uHindovs + acoastă 
“omisiune 'face' ca în. detopisoţul! pentru domnii» - să so: ' atribuo 
“lui 'Stefan 'L,: pe "lângă cei şapte" ani” ai” săi, "şi cei ''doi'iai” lui 
'Tuga (2); c)' «Roman, fiul lui» inainte ds: dlliaso: în pasăgiul «și au 

: domnit: Tiaş un- an», în loc de: aşi : “au domnit! Roman, fiul''-lui 

“Jliaș, un an», Orig: n PocnsAcreaa poasaul EOELSAA; 'ChillA HATALIA; â a l:To; 
d) două; fraze intregi din pasagiul' despre lupta cu''Polonii la: 1497, 
a căror: omisiune! strică cu totul înțelesul: acestui pasagiu, dovedește 
însă, în: “acelaș timp că" originalul după ! card s'a făcut! traducerea, 

“nu putea să fie albit decât cel păstrat prin Letopisețul lui, , Azarie: 
PR E e pt iu iai Viti 

«Şi mergând Stefan: Voivod au , “cereau RE !  BSERSAA | "CABPA | CRO4 
„ BOC BRA POMAN ORA 'TpAr, TARE 

:lului Birtoeţă) cumnatul | lui Stefan " CVEpACRACO, .NRE:B"k Gpar ala 
Voivody. i. ip EROAN. RPAa ae II CA UAI GE BO 
isa i, BOA Apa /Racni BIPTOR, EBAT. €Te- 

„pana "ROMOAD, ci 

  

„A LE Ea ia pd ai, 

«Şi i-au biruit (sc. Ștefan pe Po- «u PABEMUIA MY HA BBBATII; Bhl- 

„loni) și le-au luat, schiptrurile. cele... ate: IA BEANBRI CRSIVTBII, BPAAEBU IL BE- 

- mari creștineşti şi orăeşti ș Și puşea; DI AUBhl n uithi ere. Îl. pina. B ke 

îs - li   a n - PE po ti 

u) ar. în cod. “dela. Slatina anerga aautoăa, cent Mo UATHUAD, dar « asin Mussaczinov Piotro 

“Sa trad. lui Brzeski și chuz mtmaTiuiz nerga în analele bistriţene. "Numai âceastă din 'urmă 
redacţiune puteă să provoace greșeala «letopiseţului pentru domnii». Traducerea exactă 
ar fi fost «fiul Mușatei Petru». . 
42). Cr. "cod. "dela Slatina, p. 143, din Vechile cronice moldovenești. | 

(3) In ms. «și cu dânsul voivodul Ardealului Birtoc, frate bun craiului egăse, cum- 
natul lui Stefan Voivod»,. . 

LII
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-cea marea lui(1),.:. ca să vie şi altă i: redaney ROEA “k, tak9 rpaaer 
oaste leșască. Şi Stefan Voivod au. |. WM ABOVTA ! Roneka Akacra; 1 ree- 

- trimis pre Bolgariu vornicul». eu MOATIR IISCAA, ROAAOVBA AROPHIIRa». 

:. Omisiunea,, frazelor. subliniate din. textul slav. trebuo explicată prin 
„nebăgarea de samă a traducătorului, nu a copistului care a copiat 
„manuscrisul dela, 1800..Prin aceeaș nebăgare de samă putem explică 
şi lipsa unor pasage întregi din originalul analelor putnene, cum e ştirea 
, despre . luarea, . blagosloveniei. dela Ohrida în :vremea lui Alexan- 

„ drel, cea despre arderea Putnei și: cea despre moartea cneazului Ioan 
„. dela Mosova,.. Lipsește și știrea, despre moartea, lui Alexandrel la 26 

Aug. '1454. In “schimbul acesteia, sub, aceeaș. dată,.e pusă luarea, 
“Constantinopolei de.Turci: «și în zâlele acestuia, în anii 6962, -Avgust 
„în“:26 de zâle, au luat 'Turcii 'Țarigradul», ştire ce nu se găseşte în 
nici una din redacţiunile analelor putnene. Ea, e împrumutată din ero- 

„nica universală .ce precedă lotopiseţul lui Azaric; în aceasta, se ziceă, 
cin anul 6961 au luat împăratul Mehmet 'Țarigradul, Maiu în 29, într'o 

;zi de, Marţi»... La „6961 = 1453. domniă în; Moldova. într'adevăr A- 
lexandrel; un. 'interpolator al analelor puteă, deci să -zică că în 
zilele lui au luat Turcii. 'Țarigradul. Evenimentului acestuia, i-a pus 
„însă greşit. data morții lui Alexandrel,: 6962 August 26.. Poate că 

” această greșeală s'a, strecurat printr'o omisiune analogă cu cea în- 
tâmplată în analele putnene ale copistului dela 1712, la pasagele 

„despre Bogdan: IL și Petru Aron, relevate mai sus (p. 67). 
„:"Originalul traducerii din:sec. XVIII a putut fi următorul: cu oy- 

=mpe.: (sc; Alexandrel) : n neacm rpaat;,: n Alro „suăr, ar. Es. Il 
pu EM NpiauiA. TOVpuui 'uapurpai». 'Traducătorul a cetit insă: «un npu 
"BEM, "RATo:SHăe, ar. Es; “Npiatua TOVpuiui Mapurpa, >. Interpolaţia 
aceasta ar dovedi că traducătorul «letopiseţului pentru domnii» aveă 
înaintea, sa un sbornic asemănător cu cele din Chiev și Petersburg, 
adecă un sbornic în care letopiseţul moldovenesc eră precedat de 
cronica “universală; a a 
-: O'traducere așă de rea și necompletă, a analelor putnene, cum 

“6 'cea despre care 'am vorbit, nu poate aveă nici o valoare istorică; 
trebue să luăm totuș notiță do dânsa, fiindcă ea ne dovedește că 

„pe la sfârșitul sec. XVIII existau încă în mânăstirile din Moldova 

(1) Traducere greşită în loc de <puştile cele mari ale lui» (aan noţpuixta tr); în pă- 
sagiul precedent e tradus greșit «cumnatul lui Ștefan Voivod» în loc de «cuscrul (caaT) 
lui Ştefan Voivod». n
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copii. de ale analelor: slavoneşti, pe cari călugării le ' cetiau .și în- 
cercau chiar să le traducă în românește. Astăzi n'a rămas la noi 
în ţară nici una din acestea. Cel puţin, printre manuscrisele Academiei 
—în care au intrat și ale Muzeului naţional de antichități—nu s'a, 
găsit încă nici una. Puținele câte sau găsit până acum,-sunt toate 
în Rusia, și după inlormaţiunile “ce am cules acolo se. mai: găsesc 
și altele în mâni particulare. Până ce nu. vor'fi date-la lumină 
toate: acestea, „merită să fie publicată şi traducerea, manuscrisului 
dela :1800. : Pt Sai 

LETOPISEȚ PENTRU DOMNII. 
  

ARĂTARE ÎN SCURT PENTRU DOMNII MOLDOVIL.': 
pap Tu   

“In vremea când eră dela, zidirea “Tamii 6867 = 1350) de ani, ș atunco cu 

voea lui Dumnezău s'au început țara, ] “Moldovii.. a a 

" Dragoş Voivod au venit din țara Ungurească, din Maramorăş, cu chip. de 
vânat şi au domnit doi ani. a 

Iară după dânsul Sas, feciorul lui, au, domnit 4 a ani. 

„Şi apoi au domnit Bogdan + ani. i 

“Iară. după dânsul Laţeo, feciorul său, au. domnit s: ani. a | 

Apoi Moşatin, feciorul lui, au domnit 16 ani. | Pa „1 

Apoi frate-siu Roman au domnit 3 ani. . | 

lară după dânsul au domnit Stefan. 7 ani, Şi au ucis (1) pre Jâgmon, craiul 

la Hindov. 
Si au mai domnit doi ani. 
In anul 6907[==1399)] au domnit Alexandru Voivod 32 de ani, şi 's luni, 

ară Iliaş, feciorul lui, sângur au domnit 2 ani și 9 luni; apoi. împreună 

cu frate-său Stetan au mai domnit 7 ani. Și-au luat Stefan Voivod „pre 
(rato-său Niaș şi l-au orbit; și după aceea au mai domnit, sângur 5 ani. 

Şi i-au tăiat capul Roman, feciorul lui Iliaș, și au domnit, Iliaș un an. 

Iară după aceea au domnit Potru, feciorul lui „Alelsanăru, un an; și a au | 

dat cetatea Chilia Ungurenilor. (9) mt 

Si au domnit Ciubăr două.luni. Da . e 

Apoi au domnit Alexandru patru ani. Şi acesta: eră fecior lui Iliaș. si 

în zâlele acestuia, în anii 6962 [=1454) Avgust în 26 de zâle au luat 

Turcii 'Țarigradul. 

i 

  

(1) Greş. în loc de au biruit, în cod. dela Slatina paza, 

(2) Greş. în loc de Ungurilor, orig. Orp9m,
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- Iară după dânsul Bogdan, feciorul lui Aloxandru Yoivod, tatăl lui Stefan 
Yoivod, au domnit doi ani. o 
“Apoi Potru ce se chemă și Aron, liind la Răuseni,au tăiat capul lui Bogdan 

Voivod. Și au domnit Aron Vodă 2 ani. Şi în zâlele acestuia s'au început 
birul turcesc... N ” 

ȘI acestuia i-au tăiat capul Ştefan Voivod. 3 
In anii 6965 [=1457] April 12, în Gioia cea mare, atunce Stelian Voivod, 

feciorul lui Bogdan Voivod, cea dintâi biruinţă au făcut-o asupra lui Aron 
la Seret la Doljăşti; şi două războae (1) au făcut cu dânsul la Orbic, 
și iarăş au biruit Stefan Voivod. După aceea l-au pomăzuit domn la Siret 
în satul (2) Dreptate... Şi. au luat Stefan „Voivod schiptrul țării Moldovii. 

In anii 6969 [==1461] Iunie 5 și mergând cu oştile au luat ţara Săcuilor,. 
Și în anii 6970 [=1:162] Iunie 22 şi mărgând la Chilia, au înpușcat pre 

Stefan Voivod în gleznă. 
[ȘI] în anii G[9)7L [=1463] Iulie în 5 şi după aceea şi-au luat doamnă 

pi Evdochia din Chiev, pre sora împăratului Simion, 
„ară în anii 6973 [=1:465] Ianuarie 23, Gioi la amează-noapte, au întrat 

Stefan Voivod în cetatea Chilia și au încungiurat-o. Şi Gioi, acolo au petrecut 
cu pace; iară Vineri au dat năvală și au început u rumpe cetatea Chilia, şi 
așă au rupt-o toată zioa și i-au bătut pănă sara. Și Sâmbătă i sau închinat 
cetatea. Și cu voea lui Dumnezău au întrat Stefan Voivod în cetate și au petrecut 
acolo trii zâle, veselindu-se și mulţămind lui Dumnezău. Si au “mângăiat 
noroadele în cotate și le-au' pus părcălabi pre, Isaia și pro Buhte. Și sau 
înțors în stolița sa în cetatea Sucevii. Și aşă au poroncit mitropoliţilor şi 
episcopilor să mulțămască lui Dumnezău. ' | A 

Şi în anii 6974 [=—1466). Iunie în zici zâle au început. a. zâdi mănă- 
stirea Putna. | | a = 
In anii 6975 [=1467] s'au rădicat craiul Măteiaș și au venit cu toată pu- 
terea sa; venit-au şi Stefan Voivod, şi viind noaptea asupra lor, în locul ce. se chemă Pani (3), și i-au dat pre dânșii Domnul Dumnezău în mâinile lui 
Stefan Voivod, şi i-au ucis mulţimi de mulţimi; și atunci au însăgetat şi pre craiul; şi așă sau întors rușinat. | | „ȘI întru acelaș an s'au pristăvit Evdochia, doamna lui. | 

Apoi sau împăcat Stefan Voivod cu craiul unguresc, cu Mătiaș, și i-au dăruit craiul două cetăţi, anume Balta și Cicivi. A 

    

- 
, 

* ii . ' ie „ ' . . ' 
(1) In loc de a? doilea războiu ; cf. nota 2 dela p. 111. 
(2) Orig. aero loc, 
(3) In ms, nau (sau sann?); cf. p. 1. 
(1) În ms, unemen ; ef. p. 111.
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“In anii 6978 [=1470] August 20 au venit mulțime foarte multă de 'Tătari. 

Şi au fost cu dânşii și Stefan Voivod la Lipinţ (1), aproape de Nistru. Şi 
gonindu-i din urmă i-au luat pre toţi robi şi alte 'jacuri. Şi așă Sau întors 
și au venit ca să sfințască biserica sa, a Născătoarii de Dunanezău;: şi cu 
mâna preaosfinţitului Teoctist mitropolitul au sfinţit-o. : 

“Intru acelaş an Fevruarie în 27 sau fâcut zavistie și pizină între Radul 

_Voivod şi între Stefan Voivod; și au robit cetatea Brăila şi: au ars-0.: 

lară în anul 6979 [=1471] au tăiat capul Isaii dvornicului, Alea, Ne- 

grilă stolnicul. 
Intru acelaş an Mart în şapte au fost războiu între Radul Voivod și 

între Stefan Voivod. Și au ucis mulțime dintr'înşii; și toate steagurile i-au. 

luat, ș şi. mulţi viteji au perit; și:numai doi boiari mari au lăsat, pre Mirco 
comis şi pre Stan logofătul. (2) . DR Ia 

Şi întru acelaş an mare cutremur au fost. : .. i 

“In anii 6980 [==1472] Săptemvrie 14 au: luat Stefan Voivod altă doamnă, 

anume Maria din Pangopa. (3)... -. i : 
“In anii 6981 [=>=1493] Noemvrie 8 Stefan: Voivod.. au îenpărțât steagurile 

la Milcov; şi aşă împreună cu Băsărabă Laiutie au mers (4) asupra lui Radul: 

Vodă.: Şi ş-au lăsat Radul Voivod toate ale sale și au fugit cu toată oastea: 
sa în stolița sa, în cetatea Dâmboviţa; iară noaptea au fugit Radul Vodă 
și din cetate; iară Stefan Voivod au luat pre doamna lui Radul Voivod, pie 

fata lui Maria şi toată visteria lui. Şi acolo au petrecut trii zile și sau 

întors; iară pre Basarab l-au lăsat să domnească; și au domnit numai o lună; 

și sau sculat Radul Voivod şi au venit asupra lui Băsarab; și -au fugit 

Băsarab - Voivod în ţara Moldovii. at : 

- In anii: 6982 [==1474] [melsiţa [Oet..5 'Ța]paloș 5je cu Ungureni o au venit: 

în ţara muntenească şi au lost biruiţi. 

In anii 6983 [==1475] Ghenarii 10 au venit Turcii la Vasluiu şi dându- -Și 

războiu cu Stefan Voivod i-iu biruit Stefan Voivod; şi mulţime multă do: 

Turci au căzut atunce. Şi lo-au luat şi steagurile. i iti 
In anii 6984 [=1476] lunio în 26 au venit Mehmet-beg, împăratul tur- 

cesc, cu toate puterile lui, și cu Muntenii, asupra lui Stefan Voivod. Și eră 

(1) In ms. anannus, prob. în loc de anna. 

(2) In ms. «Mirce și pre comis și pre Stan logofătul». 

(3) Cf. mai sus, p.1ll. 
(4) In ms. «impreună cu Băsărabă au mers Laiutie (naorta)». 

(5) In ms. greș. apa antni păten: cita naactuh»; ua se ţincă şi de avkemţa și de manâaeus; ef, 

în letopisețul lui Azario as aro pounn, wy, 7, Gricr Bou că lansacYiuet», 
(6) Greş, în loc de «Ungurii», orig. ca cyrpu; ef. nota 2 dela p. 115, 

i,
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cu toţii la Valea Albă, : Şi au biruit Turcii pe Stefan. Voivod . si au  robit 
toată, ara și au venit până la Suceavă. 

Și: în anii 6989 [==1481].au fost războiu cu Tapaloş la Râmnic. si i-au 
biruit Stefan. Voivod şi fără: de număr i-au omorît. Atnnce i Sandra au dat 
războiu iute; iară Stefan Voivod au lăsat pre Vlad Călugărul Voivodul (1). 
:.6990 [==1482] Mart 10 Stefan. Voivod au luat cetatea Opricină (2), și șau 

pus pre ai săi. părcălabi: pre Vâlce și pre Ivanico (3).. “ 
In anii 6992 [1484] au venit Băiazâtul împăratul turcesc cu 'Turei asupra 

cetăţii Chelia (4) și cu Vladislav "Voivod Călugărul cu Muntenii, fiind păr- 
călabi acolo Ivașcu şi: Maxim. Și după aceasta, Avgust î în 5, au luat şi Ce- 
tatea Albă, fiind părcălabi acolo Gherman și Ioan. 
„In anii. 6993 [=1485] sau dus. Ştefan Voivod la craiul leșesc și. sau 
adunat în Colomia; iară până la acea vreme 'au:' venit 'Turcii -cu Hroniut 
până la Suceavă şi au ars cetatea; şi au robit toată țara arzându-o. 
„Intru acelaș an Noe[m]vrie în 16 s'au făcut războiu cu 'Turcii și cu Mal- 

cocim (5) la Călt]lăbucă, şi cu mila lui Dumnezău au biruit Stefan Voivod. 
„In anii 6994 [==1486] s'au făcut războiu cu Hroniut la Bolgari (6) la Săretiu. 
"Şi la acel războiu au căzut Stefan Voivod.' Insă Dumnezău l-au: ferit, și 
„au-tăiat capul lui Hroet. (7) . ” 
Și în anii 6998 [==1490]' au: murit Mitiaş, craiul unguresc. 

In anii 1004 [= 1496) Iunie 26 s'au  pristăvit Alexandru, feciorul lui Stefan 
Voivod. i 
:.In anii 7005 [=1497] Alberit 8) craiul leșăsc: s'au rădicat cu inştilciune 

asupra lui Ştefan Voivod, zâcând că vine asupra 'Tureilor, ca să ia cetatea 
Chilia şi Cetatea Albă. lară Stefan Voivod.'au trimis sol pre Tăut[ul] 10- 
gofătul. și pre. Isaac. visternicul cu: mari daruri. Iară! €l le-au luat, și “pu- 
indu-i în heară i-au trimis la Vlov (9): Iară el'cu oastea au venit asupra 
cetăţii Sucevii și au încungiurat-o: în trii săptămâni, și nemică n'au sporit. 
Și mergând Stefan Voivod au strâns- oaste... și cu dăasul voivodul Ardea- 
lului Birtoc, frate bun craiului Jeșăsc, cumnatul lui Stefan Voiv od (10); și 

.(1) Lipseşte «să domnească în țara muntenească», orig. reensAcTaenarn moi “EneRon Stan, 
(2) CI. mai sus, p. 111. 

(3) Greș. în loc de Zauco. 
(4) In ms. «asupra Chelia cetăţii», 
(5) Cf. mai sus, p. 111. | a 

(6) Adecă la Şcheia; cf. nota 2 dela p. 111. Ş 
(7) In ms. ypcaTa;-a însamnă aci e ca în ruta, tanSapla, Heangla șia. 

(8) Greş. pentru Albert, orig. AAGERTA. - 

(9) In ms. aa acra (=la Liov); orig. va fi av ut Ka AReRa sau az AMRGRA; CÎ. HA annteuh În 
cod. dela Slatina. Letopiseţul lui Azarie are A Anca, 

(10) Cf. mai sus, p. 113,
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Radul Voivod încă i-au trimis ajutoriu; şi dela împăratul Baiazit (1) încă 

i-au trimis ajutoriu. Si au întrebat Birtoc pre craiul leşțăs)e și pre Stefan 

Voivod pentru pace. Şi Ştefan Voivod deabiă au făcut vocea lui, însă fă-, 
cându-se pace să se întoarcă craiul pre acea cale, pre unde au și venit. Iară 
Stefan Voivod priimind cu cinste şi dăruind pre Birtoc, şi dăruindu-l cu 
mari daruri l-au petrecut cu mare cinste. Iară craiul nu s'au întors pre 
drumul pre care au venit, ce au mers pre unde eră ţara întreagă. Și pentru 
aceea foarte s'au mâniat Stefan Voivod, și au gonit în urma lor, și i-au 
agiuns în marginea codrului Cozminului. Și au luat pre Dumnezău întru a- 
jutoriu și pre sfântul mucenic Dimitrie, și au dat asupra lor și i-au biruit; 
și le-au luat schiptrurile cele mari creștinești şi erăești, şi pușca cea mare 
a lui (2)... ca să vie şi altă oaste leșască, (5) Și Stefan Voivod au trimis pre 

.Bolgariu (4) vornicul, şi i-au bătut până în sfârşit. Și așă s'au întors craiul. 

În anii 7006 [=1498] Malcoviciu au robil ţara leşască mai sus de Lvov (5) 

cu 25 mile de loc. Și după aceea sau dus Stefan Voivod în țara leșască şi 

au luat două cetăţi: Terebulul (6) și Podhaeţul. Şi au adus mulţi oameni 
în ţara sa. 

In anii 7012 [=1504] sau: pristăvit Măria sa Stefan -Voivod, și l-au în: 

gropat în mănăstirea sa Putna. Şi au fost domnia sa 47 [ani] și două luni 

și trii săptămâni. - 
Iară în locul lui au stătut domn feciorul lui, Bogdan Voivod, și au domnit 

ani 12 și nouă luni și trii săptămâni. 

Iară în anii 7025 [=1517] au [s]tătut domn feciorul lui, Stefan Voivod 
cel “Tânăr; și preste doi ani și o lună cea dintâi biruinţă au făcut asupra 

Tătarâlor. 
  

(1) In ms, caaaura, 

(2) Cf. nota dela p. 114. 
(3) Asupra acestui pasagiu, v. p. 113114. 

(4) Cf. p. 111. 
(5) Cf. nota 9 dela p. 118. | 

(6) Greş. pentru Terebul, orig. repesoya, ca în letopiseţul lui Azarie.



TEXTE ŞI TRADUCERI. îi: 
af, IL a i FE aRE î 

i . . ap 
e ' 

„CRONICA UNIVERSALĂ: ŞI ANALELE: SÂRBEȘTI. 

[Cr sanie be f ear i capia cor sI Aa AG Aa 0: pe 
. HPBMEHE. (1). PI i î 

| pa 7 
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(1) Titlul sI dau după Arciv f sI, Phil, II, p 92, 

(2) Greş. în loc de ccțau, cf. cod. dela Slatina exat (circhie f. si. Phil. NUL, p- 05). 

„Analele A. R.—Tom. XXĂI.— Memoriile Secţ. Istorice. 5 
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Manpl; ie Eoae alin £. 
EP Oae se eucenoun ara Â. 
ELcEnoIl; erasâtn Ala î. 

ji 

apoi: “ke caanj'oun. 
camion: me otaaaa Atopanui castani a'bro EAMs. 

IL no cuXh BRICTA REGRAACTIE Eh! E:pEEyh d Aba. 
Ile. ro grase; aia: Îepen: ennaad AAA IE: alma. - ta 
Io nain. ie came nah npepoi up; EAIA CRETIITEARCTEO (Di 11 HAACTA , aphitta 

Ala â. A i, tai i 

Biinaeră 0Vio or criomiania icopesna” A CAAMOVIAOEHI expr AÎTI XI, 
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ra 

Îvvapaa îi i “N lire: e pa 

GOyozia â atir(o), 
Fwaoaia îi 4 br. Di 
Iwaca A A bir, 

  

“ii, 

m, st Ey br 

Gaia în Air, Ma re 

Iaiiăcia” ie” aeler. TIpu ce caBa ca unsairria.: 
Slawe E alr(l). 
Iwcîn aă abr(0). 
Iwaxaa avlcaun F. 
Iwannm â alr. 
Texonia alea 

pp 

DER Di 
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7 

[Gejaesiia âi ale. Gero ocalune nanoyyoasinecopa ' naA'liia EA RatHAWwia 
24; EAE, n past POCIISAENA “BAR 7EII GRICT MP Ha OV3apiania. 

. 
a) La Stojanovi€ CTANCTEO, a
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ÎutaăT OB Wr caSAa npataro apr; elr]pelejat AS măbucitiă for Aora 
HaRSXeACIIocopivai ar air, a tr cronuania Îcoea natuttă: ap Abt, „A WT 
HO4 AO MOTONA pt, 4 WT data miop, ti o i ea Ca ai ' 

HarSxoAenecop în, no exe natiunii îEpoveaanata 1: pasepirru,: ape 
[o]ua (1) fe ali, a up LA "Toro Bi, Iiio Bbiru rela ar: MApeTtă, ere Aa. 

Io ce (2) mMapoaay, chin ere, BI ah Ţ, iti i i 
baaracap, par ro, Î alia). i i. So i re 

= Aapie, acovpupor: cuib, am at 
= Rp nepretuit Mă. AT) i a ta 
Bameue îi ab, o i. Se SII Iri N i IN tă 

 GdEuAaT n HHREpaiE, pară Hu 1 Bea , mutare tinta + „Poate BACTaRinA uaper- 
BOBACTA ARCA e pita 

Aapie ucracna a ab, Dat 
-“Xepăn, Cn Er (9), Abit i 
SpTaann alcan Â. ii 

+ sIpraăepăn AAAPOPĂIHI Tar cana (Pi ir 
- Goaliann Mean, i i tun e iaz 

dAapie an OAliureanațab ab TC i i, ra i dr 

i praăepăn, crunt Aapiet,. ATE terță, PIINE E IER: 

flpraăepăr, apetit . goe; fi atat e i 
-* Hapcie 4 atir(a). i 
„Aapie apean- 8 alir,. Gero apr INTE aatana pa masea ucisi pa3opu' Map 

CTuo nepenee, Apzianult “i ar (5), u uaperiota si alin Saveanu, 

CHOIIA CA 4 Baraorl;, Chi Ahr Ai, nonoputi: RE. e Donapeiny Atu i "n. 
oara Antica ri. BE ii 

Da BOW E MUT aaa AD aAEXaniApa air pEpuu. i : 

Ile coiuann aatăanAporrl; Ernest ui aneăanapiete aperi OA IWTOADAEN : 
Maroctin AT îi. TI i „i 

Ilrroasatui duaaacla]h ai atbr. pu cea evpenenina. CRAMŢUENI II) UAI 
ez eadaacin (6) anii: npiiicaută ca. . pt 

“Vroacaten eneprer Bsakr. i: 
«Iroaomen uaonaropa 3 ari E o 
Ilroaoateni enudbanie Br alir(a). a, E 

    

   

(1) In ms, naperaa; cf. cod. dela Slatina, Archiv f. si. Phil, XIII, p. 507. 
(2) S. (cod. dela Slatina) no nanoyyoacnocopk ie uagerecra. 

(3) $. Aaplen. chiu, 

(1) In ms. men; prescurtările acestui cuvânt le desleg totdeauna i în ediţia de faţă; când 
e scris întreg, îl las așă, chiar dacă e greșit, d. p. aveam £ mai sus. 

19) S. naety at îi, 

(6) In ms. ssasackă; pe Si, care poate fi cotit şi nu, L-am transcris totdeauna m, d. p, 

WMaâi SUS MAKIAWHEKII, Chi, -
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„ Tlroasaten ÎHASANTOPA AF AT 
| Ăpovyri ELEPTET IA. air. i iu E PE RR A ARE e 

[I]roacaen dSenwu 37 abr n. 8 -avieaua. N DT A CR RUE: 
lroaemen aatăa În Alice i Pa a! 

+ Aaeanapa FA lr(a). EDILITARE A IP N A A A 

IIroacmei cuac (|) îi lar. i 
“Tiroacate, uwahi Aici (9), în hi ce i 
Haconarpa, uspare Aivricia Atu, Ban: artr(l), ba 4 -alir(0) cex uaperea 

npalie EAnsataacrionia (5) rate îoa nEcap Ă, a! Ira) ui alcan 3. Or 11£- 
TOARE N BECapu Npouiit tapie piMETin Materie Atari CA. 
„Io-cem (4). arrover ună: ale: alea, 4. boz în alr(0), tapera CIEDELO 

BAAVDATPOV OVENIA N EPEIIET Ic notat npabt uuBasn (5) nToacMeni- 
CHOE MApeTE9, Apzitaninee €G alr. Et | 

IL Ehii4ăr OV WT AAA A atasa taperia. arrScrota,. 9 Naul;cT- 
„MRI AL TONICUEV, perciiu ali. III E 

ba dit A'TO arroVerona aperi popi. CA MATIA POCIIOAR - HAI îcove 
NPIICTEC WT CEATRIX BOTOSANI. Hrpui E nccaani GHICT [4 ÎOVAEă CA 
“rom nemai, Wruncanie caTeopuri MAVEUiEAL 110 AITEAEAM. : 

COT aaa Apo izeaorbueilia XpuCrona pe ab ii i 
[Io avrsceri; ie naperioia 'TunEpie,: ChItih ::EF0, DA lnr( Ub) nat [cata 3. i: Ba 

în Alir(o) uapera ere npzerii că recuisAn îcoye VpICTOC “4. EVATPEACHOE - [ovp- 
uenrie) (6) nana, a aa îi aro IVAPCTEA EP NOCTPAAA Ha Papi EOANZA CTpacre, 
GAT RE WT AAaAA AO POCNSĂNA EABIECEIIIA . pEbar., MT i, 
, Xlo cem (7). raie.&. TA) 00 ACR Tr 4 

Raaaie Fi ale n avlicau £. aa 
Iepwu fn ar n avlicau, i: IL: ulecan uorpene,. „CERE“ RMEA, Ga E BHIT 

HETPA 1 Nataa. ui: npulie Ha XpucTianni . OMENIE Haar, ii 
Taaac alcan, £ n Fi Ant. N 

: Gan: arlcana. ș, MA i re NI FR a 
buraale wkr(o) â. at pi 
Ovecnaciau îi at. ÎL pa îi aro uaperiaa ErO. BRICT. n astuenite: îepoțiea- 

AMO ww pratarlui, ue SF -alirb rocnoAa Maniere Îcovrea Xpaiera PA ANECENIH. 
Tur & atit) n atlcauna î. DOC e 

"(1 8. naperennura enae. 

(2) S. napeuenua n. A. 

(3) $. adnogă no saxon, 

(4) S. no îcyatu ine UapCTRORA.. 

(5) In ms. greşit rmite, 

(6) Cf. 5. (Archive f. si. Phil, III, P: 509). 

17) S. no rnneple Mape kota. ”
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Aemeriau Zi akr u: AVBCAu A: ÂL. - 
: Mlepea aro â n e mica. 

Tpanaut ai ar. 5 aveau. 
EInApiann Eat IE aber n AT: avlicău 

Suronun Basrouterutini RA abr(a). 
dlapto aurorei br. 
Rostoa ră br un E avlicău. 

“ Teprunaăn 13 Auiu. 
Ioyaialu] pupic Xă anin. 
Geinp ai abru ii m lic, 

: Sluroantu, casa ro (1), Sah iii 

AMlanpun â atlr(o) u avlicatia LE 
Sue PF alr(a) n alicau 8. ia 
STacXauApa Maat ri Alr ui taia 

  

îMlaăumnun â abr. ii 

"i LAĂNAt 0 BAARMAV E Au tri 
Vopaiann â ati. i ata n 
Dian Ep i 
Aenie 1 Akr(b). ta 

Panu povaoyeiann îi aler(l) ui veti: 
Iauaiau Â Avlicana. 
Ovacaian ui panantni (2), chin ere, Tali   
Nana â Alro. tt 
Buanu, par ere (3), 3 Ani. . a 
SIepuaiau 5 abr. iti 
Taur E ar). i 
Ilporn n Baopian & atbr(b) n 4 alea. ii fi 
Rap n sapun ni noatepian E ab i 

" Ăîwnaurian ui Madnatiau ep: Oaie ia (4 sim): pia i 

Boncra (5) & atr(t). - See e iti 

Houcranruni ceata Ai ab. (6): i il 

Ilpn cem nicr.ă captwp ua net. COr ezântcenia Xpirera:a AS ca 
iwpa Ti air, a WT nataaa: atuipoyr e arlro petru. la ie char 
WU TĂI. Se 

    

(1) 3. corni ceanpoe. . ! 7 ” Ş PI 
(2) Tot așă S. în loc de oaasplan n rananu, DI | 

(3) S. nimana, cpar naatalea. | i > . | 

(4) ă din Ba e adăogat în margine, a pi i 

(5) 5. xoncranrie, ” aa 

(6) S. îa akro. In S. mai este știrea despre mutarea reşedinței.din Roma la Bizanţ..
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Gina: ze ca nea(uini nonerarrruui; ch. abroat. 7; weraeui (1)--rpem 
CRIHWAI CLONA Waperis: noneri;, n ONE TauTIioy 1 BWHCTANTĂIO, MAE Map- 

  

ereonajua| (2) 1 alr(a). Ce ari 
Ilo ce (3) ) îovaian nplicranruilih : ater(i).. AIA 
[Ioyuian â aro mi ahicann. c e tat rect 
Oyaaenrutnunau rT ab. a 

  

Ovaan F abr(a). | ne 

IFjparian i abr(a). 
Oewawcie nea(miu s7 ar, IE 

T Â-PO. CALOpa A9 î-ro îlt a'kr(b). pu ai) 
hrophi cabtup unice a rwncraurittl;. rpaârl, 1 Aro - za, IA. UApeTso 

BEWaswvcia nea(iaro. bilia E ceAThI WTuui Pe 
Io gewvatvciui Ze uaperistia apriaait, cont Er9; ia al m(l.. 
Oewvawweie masini, chir ere (4), âr. ATA) ar o 
COr E-ro_eznopa po F-ro mă alr(0). Duta l 
"Tperiu SE CREATI CABAVp BRICI 1 Eee Aro Eu elita uaper:e 

PEWVAMCla AMaaaro. Îl E carni Tri E. cp 

To pewâtwcin îKE Aaaa Maperuota Mapa Si ar un 5 mesi, (5) 
COr î-re cztopa A îns î ar. a i 
“erepaTii “E CE4Vp BRIC, Ia -VaARiAAUtl, : npu apa opinia Ă It 

BE CREATII MUTU FA. et 
Ilo maprnanrl; ine Maperuonta Aaa, nelu: Mi, alee. e 
dat: Maain, noii ere, are. | ii 
But, WTEmh ro, af ab. e aaa 
SInacracie Aurop (6) să art. rana ii 
„Ioyeriun ppaăn Ș air. apt 
Loyerumiau Eau n (7) ab. i i: at ai DI 
COT â-ro cznopa A9 t-ro fi alertei), a asa RR 
Ilari cziwp hier ez noncraurituiil; rpaae li, În ale d, „Sa 6) „pu tapii 

îoVerinntanl; A peritni At, Lia GE CRATIN WTUN păi 
Io îoverunn[ajuri: RE opere MAaaln "MApeTBSta ÎI A II tt 

„ Punepie î ab. mat 
dlan spumiie E. 

    

(1) In ms. scragnm, 

(2) Of. S. (|. e. p..511).. 
(3) Ş. no koucranTincite uapeTaoea. 

(4) S. cun apraaleaa. | | 

(5) 3. îi atru n abea *, Da Li 
(6) Pentru AHKOP. 

(7) S. îs. 
(9) . Data „ama e pusă” în” râs. după fe ate() din aliniatul precedent.
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(Dona ana i Abr. e eră 
Ipanaie â adr. eg ai 
Reoncranriini, cana eroare. a ri 
-Ipanaona Ca Marepiă cat GOV MAp ă av CANA. Pa i 
“Ewnera Ea at. Ilpu cea taci ca cpatpinciiri AA:EKENpopolin. MANCAM, 
Î&VACTANFIIN, CREA BONCTU, ATAT i 
GOr f-ro cantpa A0.3-ro pia. e, carti 
lilecriu carni cap: nmicr ia toneranerel. pas: % E alruv. 56 npu . 

tapu niwucraneruu Bpajarbat. (1). ai 

Ilo cem MAperi:ona Chi Ere: îovreriuiana î. Ar. E 
Mevwiuuie 7 alir(a). E 
sljusap â ar. i pi, 
Ioyeriunian TOPIIEXR 5 ate ua i 
Pann: gapăanie E abr(l). acea cati 

flpreaie îxe u anacracie E ar) ei 
Oevanucie îi alr('l), ce 
dz owa, II:OuoT:O pri, EA al ra). Lpu ce CEM maia ue urc Tauuiă sr 

EPA, Î OVApizilta CA pitt 9 ceri; AARE AO CEA, cir tit 

[wncranruni userii îA, abr(a), ii 
da, cau ro, î ati. ! , 
Booneranrrui CA NpariscAatI193% „ AMATEplA apus ti a vin, Or; â-ro € catiopa 

AO CEAMare pi abr.. ă a i 

GEAM CEATBI. CALA BRIC, E tanaisent trapa, Ea les „seca, IA  uaperte 
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Io nwneranrinel; seu îpupa rmsniivp îî ali a aveau... 
Gracpanie â al;ro vu E avbeauţa). 
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dlluxaua gaarouteruniu îi ab). Aa SIRE 

„an apavluun 3 Alr n E aveau. ! E 5 

ilukana astept îi ar u 4 aveau e cai a 
Oaviua, cani ere, i ab ... ae Apa să 

„ “AluXana, Chita EPO, ca Marepia ci BBVAMPOA ie iar, ni nic ex. actuala 
MARBEAMWINISA â alero u Ă acaua. Ilpu cu Wauseu ca npat Ocaarie, 1 uses 
CEATBIĂ RACTARHLIA CA EA UpPAGEU NAthi, H GAATApE, XpHCTIANE, GRILA, II, CAS- 
BECA CAOLENCHAA CACTABNUIA CA CLATIIM BPHAWAM,. EA -ALTO STĂ. 

hacnaie manea Â1 atr. Ilpu ce poe "BpACTIIDA CA, BIIIA “epire- 
"Tiane. tă 

Azi npbmăapin st alim ui abeau. 
SaăanApa, tpar ro, â atro n â-aheau, pi 

  

(1) In S$. lipsește Epanartu.
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Hwueranrii, chin AARE, IA alir(a). i 

"Poman, cau Er, în AkT(4). Sai 
Iusedtvp dona 5 ar nu & alcan: Ilpu ces aanpi Haar: BAaru ca 

a CRATII Popi CRA'ThIAt aganaciea APAVIICEERI AA, EA EOEAVACRWA cauS 5 esIpoy 
“ENE, BATE Sr i i 

Tofan) mauekiu 5 ar u 5 aveau E a 

AN
 

bar Oe Wr Aaa A0 iiâmeia ALT „SP0A,. 

“i Io umamexin (1): gacnait nopyuporen (2) îi air n în beau, 
Poaan apriponoya î ar un E aveau, îi 

dMuyana uebaarwu A avlicaua ni E Ain d i | 
Boncranruut MOUAMAx ai arh. Ă i - a 

Oivatupa narpopwânaa â air nu Â avlicau, ia 

Mluyana crapeun ă alir(0). a Ri e 
Bwvauun e abr(li ui PF Avlicana. Si a aia 
Ewneranrin Aia Î ar n 5 aveau i e 
Graoriia, ien EP9, CA Chit CRONAUI Î AvVL;CA ui AMAAO A, 
Poaan: Aire ÎI lir(a); e 

«dukana, cruz EAVUCTAIVTINEIA AVN, Stiri a 
Iunsidopn goTantian (3) 7 arta): Pie 
lacăie ran A air. (4) 

„*- Duo(anin): narpopsăniini, “caini £ro; Si ab a 
AMlauSua Barpopoanin, cruz eo, A abr. a N e 
Îoitaxr OVBe -wWT Adda AO: cEno Uaperea Ahr. „SII, m 

Slacăie, cea” „ManloVnăetit, sarpopsațiu, i îi elita Pe 
Support “vata ai 
Icanie arr(ean â Ar. Ia EI i pa 
Satie, Bpar evo, RS ali. ui 
Slacăie MOV pusa 5 Ani. 1 NOV eT pene LisIBtuIOV “Ra rpaărl:y IBCTAIDA 

MUT EACAS Mă pai, i npiană poat -rpaa, E arliro „Sri, ai monde aae- 

ăie MOVpLOV das, a POS pai, Apziiaule: “alira E ataaa. IL ADA ANU 
“004 rpzuu nul IE: rămase RA paste 1 MAMAR Manta Piisteriare 

EA DPAERIN CAVE FOCISA Do : 
- Iapereona ae : EVA pn af „aaeiăpj: ter ÎN? 

Iw(anmnn), zar cre, ae Abir(l ia 
” Oavawp maaiu, i ăneisăp : ciuma eră, i Â: atenta). Giur E” niz ROVIIl ca 
por ru. a Ma Se 

me aaa LIN I a i Mi pi . - în. 

(1) După acest cuvânt S. adaogă maperacea. i sii. i i, 

(2) S. nspguporana. 

(3) S. aoroulau, în loc de goranlar, 

(1) Şirul acesta e adaos în margine. .
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w
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AMuana IAAEVAWL MUTAT Tpa, WT por, n aliro elis Aa, Acu 

pavat Wwibijana ca. DE pi 

SInAportin, Chita AUIXantAd naaeivasra, m CMpAru wnia, „CESEPS, iap- 

ernoa, pu narpiapel învcul, DAhra 

ALukania ABuMHT, CIA Er9,. NaaEAVaort;, îi AT e i 

Sluaperuar, cnnuz. [ero] (Î), HAaEvaor, Â Ai 

ba noprl; vor adăata A9 206 vă at, a 

Di 

AEWVASA, 2 AT. e i | 

a Aanoyua.. „19 ce, ERIE « aaso(annta) naafAvăsra, RE “alee. 3 DE | 

ie TazitE BpliAvtilă ISCTILIE. CHAMPATR , BĂAPSUECTILLA ropscusAIuA cpr AA, 

map: crean, E Alro pSWăA, ie .[aer:.]. (2) “ | 

WI ITPEA Io "To. AMINO UIC ALIA . alirea, Wr CABĂAUIA ZE. AMIpOV n aliro 

„svăa, Spit NplACuLA BAAMnSAE. si, pustiu CPA, U npiauri AMIOrI 

ETpanht 14 Bana. IL we Toani  CAPROPIL CĂ CAMXIȚENIE 1 MEOVCTpOEIIiE HEAiE 

n: narSna- 19 avberoX XpuerianctiiX. itunura, EH "PpACH . „EA: 9 BEMALY. 

Pane ALOIAM Np'EutEAuI AM ATOM WF» MEAN: „TPI TAANIIISAE. E. up 

ASA, E Al:ro pAWĂ0, NSPRIGE AMOALINAS.. nEpuTopeisi | E 

Dean AECATOMOV ET ERĂIȚLOV CA EP2XOV ACI. CTT AA. ps S-a 

aler (= stu) OVApe ap opour. ha "TOBA Alro OVUL. Spa Hpaa l 

BAARALINUA 1 OVPAEUIĂ . AECIISTA MA măgarul, ce. ES. , 

aro pBWVUE PAACIINA CEATA NASA Aszzap arena WRos5) u ocatuu ero. 

ji aero „swum (3) BRICT IEP Mack. e 

„ba aro „8Wu8, GRICT UPENSI:A Su (4) ua ASrpaunu. AR 

i alea pBW06Ă, Sapte. cazut: ÎL. na To. Aba Xoai (5). apar | nape 

Ha. MAS, . | 

[+ Alro „SWGA BAICT BOI HA rocon$ triaatu [i ao para “avheaua Î înot, 

E, un aMAV/pă' TA OVBN- II CAM BAAEENAA, OUR AUT "rSpali pic 6. 

2 MaTasSAn00 1. MSCUPBBANTII IA Suede ii asha), Cut, siApoua “na- 

, 

4 

„a Aro Sa. PILA TOV pui Fps. De a 

E atliro pu, EOERALLA „TO piuat. ta .HAANE, n pa Mape 1 "tvue rani 

IIOFRIGOLI A. pe Ra DI 

ba alma „SUA pastilă rorpuui prpaciare pana surogura ma. MEOIISAL, 
4 LIRI 

    

“ toti: așă s. 
(2) In ms, a. e ras; cf. 3, Arch. fi sl, Ph XIII, “pu 520,: Moartea” lui Stefan : “Duşan 

o pun istoricii sârbi la 20 Dec. 1335 (v. St, Stanojevic, Istorija srpskoga naroda, Deo- 

grad 1908, p. 174). ăi 

(3) In ms. pswena; cf. 1. e. din Archiv, p. 521. p 

(4) In ms. mapern (ipena) nsson; cf. ibid, p. 521 şi Archiv, II, p. 94, sau Stojanovi, Spo- 

meni, UI, p. 132, 139, 151, 154 (upenan, sepenu, suepen, upkusa con) şi p. 218 (apt). 

(5) S. negoan. 

(6) S. nana. 
7 

+
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i aliro „Sue NOPMBOLIA Spit MA BOC 
he a“b;To „Sua NSFEIGE RALIBUT AAMIPA VT AMA SĂ, suroypsati, Îl9u. A 

ba abro „Sur nplicranit ca roenogr'l: errenia. + - 
În ALTO ASUS GHICT BAaa Bta. | 
h ate „Sua nau paz c "Spui cpantia BEM. i 
h albro „Sin Bakaa AMOVCiA Baza ni Adaapa, Ia. â 

h atliro „sue aaviipa “TEMEA OVBhIEH GRICT, i 
„i abro „Sua AScia YOAn Ha MISROGpPZAO, 4 Moca, uenoerun EAI 

alo, paaceua GAZTAPI; WU TORAE ATS Batiaall GHICT- UA UCI: ps 
hi al;ro „Sus €zAAana GBICT pECAEA. "Doi Ae: alo per erati! că Seal) 

EOEBOAA OVrpopaavineiini ÎNV(anin) "atipera," re. a." 
li a'lire „Sup, OMpe Baama BeTclitt, H uâpa 'covaran pesoatru tpriinietiă. 

“hi aro pSuat npleratu ca recnsara „Mapa, Marit -AECIISTA PISprA- 
h adro pSIAA mal” AMO par “apa” CPABAE, CNI aa 
hi al;ro' „sua npric CTARI CA AECIIST crean, FOCIISANIIA” eparăeat, însti. (1) ai: 
i Alro /SIANA NOAPZIE CAZULLE, LI GRICT Tzăta H sil Bari PIIAAUIA. CA 

an(o)ie na noaprui, 10u, 3, a cpr. aa 
ls a'liro „Sute bICT aan notes aan: (2) N tz Te atins HOIAAMIILA Oyrpru 

Tovrpeliaa Aplita 94 IipOV Iute ME: ! 
li alero SU MS porii MOV par cpu E, MI pitt AVP a “pan auto 

II na mo aro uaroph none: n tz nem MIA Aur ezrop' le 
i abro 281443 UpităMi MApR MOVPAT CAIEAEpELO; ar'r.- 32, ni  MA:EAE rpz- 

rSpa m Qoai5. ÎL ez ro atliro OVApE Hpaa aaceprh, E 
i abro „Sia CHE3a, Waph rpzrovpa 1” CTENANA” Ii AWAOV, îa EAEPE- 
cenie. "Dostac aliro Asti[ac] (3) Aeenor PIopra WT'OVErpz OY tap 1 OY Bers. 

h a'liro „WAR, WTIAE AECIST Mars ua ASE poriusa. Ha „Ops Hu „pita, 
SALA MOEOI iphA0; “înou, (4) ia | 

h aro Pi luu OVI tatuiSA Aaa EPA Ia cale 
E atro „Suta Xoai Bania no4 (5 ) GEATPAA, M CASIAA sapun. IN EA TI 

Alro paza LISA Bano Ha EAaton Bean, ta taci 
h al To gSIMIE MANA AECUST FISPra CA OVEpI, ASnat uplinea, Ha Baa- 

Tion paBBhi BÂOV ISA, UIMIEA, 9 Roprauută '"ToY pui "UoBSnprao. "LotAe 
se abo malai £ro "rar n MAC, none cpr iCROV/ HA CAII, IL „a 
"To AbTO IPA WVILAT AECIIOT. CAEAEpELO, Arr. îi. - 

    

' + 

(1) 5. îtata, 

A 
(2) In ms, nus, 

(3) In ms. Acu... 
(4) 3. Proats, 

A. 

(5) In ms, ne.
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"ba aire „Sur, MSPEAIEE pa LAAAICAAL Ha Bappa 
h aliro „Sile O:Etu. CA „Acensr[en: un], (1). AABAph N NSCTARU ; ca „AE 

NSTOA. ÎL. norpilice cl Bea Apa STA. ala 
ha aliro- „Sus: Xa Apt: „Moyp par Ha MSPE | 1 patut Bavata. tipat: ww: 

MANIA BOCANCRATO, ct | te a i ut, 

vada AbTo „Supa. paan ri MOV par. iapa, usovraa + Ha i Eocoră,. Me în. 
E ale SUMA, OVApE Map Aopar, dr. î. pateu 

ba To „Su, uapa MEXAMET, piEM IApCTEo C2rpaAti: UVBII. rpas;:. (E XIITE: 
Wapuirpaaa. uite, 

„hi aliro SU ăa: :NpINAMI aph MEŞAIET o APT Pid AAN. ie Neu 
ero(prn). i, ii 

h Al;To „Suă nepotii Apr AMEXAET cpati SAUL A 1 pacuna "werpziinăy:. Saca 
SASE. GALIA MAL BHCANUE HI “CGOLAANEA  Ms9AS: OŢNEATII. ci i 

„ha are, „suăr oyXearu tautoVa «bepnanerotune li: ov; upovuneruoy.., ÎL nu 
To Aro, upinat mexmer (2) nonenpzao ui CRITHILLOV CA, CipacTintAtn pad. 

h a'lire „SuăA oVyYearu cuaaretini: AEenoTa PIOPEA OV ESTO, Ali. 
Bi. ÎI zare Alro. ezrpaan ca Bpaa BAAATCAAL,: CRINA: lipaaă; AAGEPTA., II rau 
BOVA paan H apa AMEXAETA (3). 94, nearpaavate. c_p ou Î9a, alti IL 
CAM TOMA AÎ;To OVApE OV BEAPpAAOV,: ar. ăla pia i 
balize. „Sue OVI 10VEpE -BUASA uptaciiora (:£), vopanika. o, REATpPaAS 

1 BpAAA: EAapicaană. Ceata. IL mroitae -aliro nplieraru „CA -AtcuIST, risprb, 
AEI. IA, Cl na(ro)i. "DoitAc E Alro UpLCTanii CAI POCHOPA, AECUSTILLA 
Hpuna: OY pSanursS, Atari. E. I'ta ma Acu noile rpzrSp.u Wapuua „Mapa, 
ceerpa aaBapera (5), MEXAEA neroy ua MPPTOV e e, „i 
oh Alro „SuĂ8 OVAMpE Hpaa Baapicaat:, cana pană aatepră. şi, ea „To 

Ales npiicTatit CA Acer: a4ap, rent. i, E naos, E ac MSIŢII II, "oile 
Alro; pina Band : pecan$, pă, Man 5. NOTOA, CBE moase; II. Map 

    

meyater AMEPEI IPA 1 AUSTRI PPapi TAAO AEtt pr :AâcT. ; ei 
ha ALTO pi sua 1 BRICI Ep: Mea IL ex ro aro. „piaută, ore: cate. 

AEpet:o, Da A i cca că pai 
L aro „Suăa, 1 [seta i AEVCAtEA, EZ, AMAPOATI HI “picat epaa cunisu. ML Tano 

MAE Ha. IBBOVAL XaCanta, II -HABEPATII CA MA CPAĂ,: TPAneAAVIL ui: BAZAT ECO, 
2 b Aro -„Suoa ups: uapn : MENALEA, EACOV BOCHOV n; „Rpană ya: N 

. 4 ae „2 

  

(1) Cf. Spomenik, Il, p. 127.: 

(2) S. adaogă srra. n | 

(3) S. adaogă sara. A 

(4) În ms. greș.: unice, $. WIANeIESFA, ! 

(5) În ms, asaapsae, si
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Banaa. ÎL az To aro pin A OV rpe pas, Launite N NpErUatiă Aso U). 
PoiAE. Alro np'beranii ca Vata BATAROV MI, Înona, "ie: . 

ba abro „SIOR Tati XOAĂ IAph HA: BOCUS II FPAĂ, TME HE EZBAer:: pain 
oyaaria, uoriliine na noa; eros. IL oyepe anonun: (2). paanine HE npinAuă ere. 

Îi arliro „Stoa, toetia |uapn] na apuanact; n mabuni uX ui MHSAECTEA AIWra 
BEE WT %, MI CHENAEpA N3 BEMAA. Apr, n czâ aaa TAA FP3 peris 
HSIPĂ- E Sei, :. 

În aliro Sue ua sai mapa apari nov. IA “apr: sancti u natui “To 
MOpuUnuLOV. în 
ba Aro 8108 NAT Maph MEXAET 14 Bapamana M.- paBnui EPA ratsno 
IRI AMSTA: rpaASIiei 'TAMO, 
22 Di âbro'auoui “Npănăt apa Herpun. i 

h alo „Sita den ca StbaAa crelvaa c: TpoNpesai: (3); re. în. LL ez 
9 a'liro noeza” uâpn “ua RASA Xacatia, Ira (4) Barbie. naia pomancrini 

Xac[au]: aoy par 6) n IML AVS CA tat, NA put Ebpanroy, Ar. Â, 
E : Lelpr Ab : Sa ; 

* bi Alro p2 ae NSAE Bana Ha CUZHAp.U ne mpa ra, ar: T9iĂE aliro 
Onu râ' Crepant” ROELOAA “MEAAARCISNI MA CROEIO BEMAR, ii i 

h adr „su NpNANLIA TO pula tei E PD a DC aaa 

i bi Alro „SUNA XA Iaph MEXAMEA Ma CTEianta ROEA MAAABCIEATI 
n 'paâeu ra, ui ETAPA ca Wwr PAY. pasonspui SPP ti EUTĂECIRA Tpi 
Ea “ta AOVPIatS. - ae 

h aro „sune nplicranut ca PSenoAnII eredţati, CRIN! AECIOTA rispria, o: ă. 
bn al;ro „Sâ XOAL Ap - MEXALEA, IA CIEZANANP-II AMIOTRIA, IZA Ppa- 

ASPATIInA HA HEM "CAA/BAABR- N CT HUBASGUEE MI GOMHCTEO ANOPO II9Ă 
MA? ASPOȚGHE, NE BAAMORE EPo 119 cual; npiATI;: MR CAMIpPHE CA .N9 T5M 
3 "GUMETUAI 0 OVTztAUIt:,: NpOARTIIA i NACTARINOV, pis MALASTA | Eero. Toy prin, 
EpSAtA 2BUTEAEIU 1 NOTĂ CAIN ERE: BA MEA, 

“Ba lero SUAIg, MEXAMEA, ap np'litio atoprl mpi; CA ROMICTESAL ÎL OVAIPE, 
Man E, a natur, CHILIA ere, pita MApETIS, Mleh AT, N EMA; BPaTa cu, 
por, : PR A Ra | 

b ATS. „SUG DSCAA Laph Baldur: ARMAT | BALA 14 UEMA N DpPOrUa ni nâ 
anaroaint.” ÎL. TOIRAE (6) aliro OVAanatiin BRICT ANAMAT. GALIA -WT tap'l: oy 
APISUSAL, Afli. &. 

(1) 9. mas, a etI 

(2) Tot aşă S., în loc de anepnu. 
(3) In ms, popas cf. $, TpScoan, 
(4) In ms. roate. 

(5) In ms. yacateyaar ca și în S$.; cf. Moxa, la B P. Hasdeu, Cuvinte din vittrâni, L, p. 406. 
(6) In ms. rore:nar.
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"hi ABTo „SuGA VOI apt Bata3ur, Ha "poat creanta SERA, MOAAAR- 
CEATS, HA BEATIO HI ESATPAA, 1 Mpintatut. Hy | a 

b abTo „SuGA, paanuuuta Muicuprliue auaToaite. “N TSAE:. are, „creta 
CA EA AECIIST, MAPENENRI POVpESporiti, Ha OVrpek, a. e iai 
in ALTO „SUGE, BArOȚTMIIZA Toy pri AO Mrpa. INLINE Ha. cAttAcpei TIN) 

party, WR . altei 
h al;ro „SUG3 (1) np fierar CA. PSCIISFA apara MApa,. Azaţul AezuISTa 

PISPTA, OV EAELOV, CEN. ni. IL reiae, al:re ora „apți c: atueiipilu i 
HApă BAABNITA BOUCES HA CROEI CH BEMAN. i az d tut] 

e ba Alro „SuG3 Hari apaza'liue n c. sui pati OVI: ua apa BAMBIITA, NA 
CERSEI CU EMA. i ut 

li a'liro „SUCH OVApE Hpaa orpctitt MATIAMI, n S, MapurpaăS sase 
LEA(H)Is9 CATESPIL CA, AAANIA LAV- CA ERIE, WVFHEUAALA  HNZZ00EAAIIA, uans(o)use 
MESPAA HA COASAMIT IUL, 1 MOMAAu “ratate: upanunise (9 1 Upăuia uâpcraa, 
EA CANIS MUT UpPARSER XPANILMO CAIIE, 1, CA IE - BANG WUEPACTR. AVI:CTA 
Toro BAattiu (3) CAIIIANI II XpAMINAANI TOVpERHAMIE  AMINUPALAN. IC (MRE 
EA HK NPICTO TAR RUBAȚINANI BACLA 

aa 

  

Mutt cazuri 
Arătare în scurt a celor întâmplate dela. Adam până în: 

;.. zilele: noastre > vremea, de astăzi); 

Cainan pe nisa Malelen „pe Tared, lared pe. Ton, Enoh po ] Ma: 
thusal, Mathusal pe Mame, Mamel pe Noe, Noe! pe | Sim. In zilele 
lui Noe au fost potopul. cet 
-Dela Adam până la. potop. sunt așă dar 3249 de ani. i ţi 

Sim, fiul lui Noe, au născut pe. Artaxad, Arfaxad, au născut. :po 
Cainan, Cainan pe Sala, Salla po ver, lver pe. Yalec,; Falec, pe 
Ragav. In zilele lui Falec s'au împărțit pământul, Pe vromea, lui s "au 
întâmplat și zidirea turnului (stâlpului). | 

După Falec, au născut: Ragav pe Serul, Seruh pe Nator, Nahor 
pe Thara, Thara pe Avram. 

Dela, Adam până la Avram sunt deci cu totul 3277, de. ani. 
Avram au născut pe Isac, Isac pe Iacov, Iacov pe. Lovia, ovia 

pe Caath, Caath pe Avraam, Avraam pe prorocul Moise: Acesta au 
scos pe oameni din Eghipet. 

(1) In MS. șSuGE. E a , 

(2) In ms. npames, ca în S. (|. e, p. 625). o N aa, 

(3) In ms. aan, | RE „a ta
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“ Sunt: dar, dela: mutarea, lui: Avraam în: țara Hanaanului: până la, 
ieşirea Israiltenilor din Eghipet, 430 -de ani, iar până. la moartea 
lui Isus Navi: 495, iar dela Adam 3774 de ani. 

După Isus Navi au mântuit Dumnezeu pe oamenii 'cari suforiau “din 
partea 'streinilor 'dimprejur, prin judecători. Intre dânșii au: început 
mai întâiu luda (Și) au fost judecător oamenilor 7 ani. - 
„După Iuda au. fost: judecător Gothoniil 50 de ani. 
"După" GothoniiliAvod 80 de: m 

După Avod Samegar 7 ani. 
"După Samegar Varaac și „prorooița Devora, femeia 1ui Lafidon, 
40 de ani. Sa 
„După Varaac' Ghedesi 40 de: ani. că ati 

pp 
“După Avimelel 'Thola '23 de ani." 
"După Thola lair 22 de ani. a a 
"“După'Iair Bithăe 6 ani. 

După Efthae Evsevon 7? ani. 
După Evsovon Eglom 10 ani. | 
După Eglom Adon 8, ani. 
După “Adon' Sampson.. | De 
După Sampson au stăpânit peste. oameni “Sarhani i un an. 

După aceea Fvreii n'au avut stăpân 40 de ani. 
Apoi preotul Ilie au stăpânit pe' oameni 20. de ani. 

„După ilic au primit : sfințirea „prorogul Samuil. și au a ținut puterea 
'30 de ani. ! 

Sunt așă dar dela moartea, lui Isus până, la moartea lui Samuil 
610 ani, iar dela Noe si dela potop 2120 de ani, iar dela Adam 4382, 
“După Samuil au domnit Saul 40 de ani. 

“ Dâvid 40'de ani. i a 
“ Solomon, fiul' lui, 10 de ani e 

„ Rovoam 18 ani, ai | 
“"Avia 6: ani. tat Aa 

Assa 4l de ani. a 
Ioasafat 25 'do ani. 

' Toaram 8 ani. 
“Onozia 1 an.: 
Gotholia 8 ani. 
Ioas 40 de ani. 
Amesia 29 de ani. 
Ozia și Azaria 52 de ani. 

Meme 

-:
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;. Ioatham 16. ani. 
Ahaz 16 ani. 
Ezechia 29 .de ani. : 

:Manasia 55 do ani. Pe vremea acestuia, s'au zidit Vizantia. 
Amos 2 ani. 
Iosii 31 de ani. e at 
Ioahaz 3 luni. n i 
Ioachim ll ani. Da 
Tehonia 3 luni. N! 
Sedechia 11 ani. Pe acesta orbindu-l Nayuhodonosor 4 duse prins 

în Vavilon, iar casa domnului fu arsă de Navuzardan; Sa 

Sunt prin urmare dela Saul, întâiul împărat al. Evreilor, până la, 
robirea Iudeii prin Navuhodonosor 519 ani, -iar dela :moartea,. lui 
Isus, fiul lui Navi, 1100 de ani, iar dela Noe pân la „polop 2600, 
iar dela Adam 4872. „i ; 

Navuhodonosor, după ce au prădat Tevusalimul. și. 1. -au. risipit, au 
domnit 25 de ani, iar înainte de acoasta, 19, astlol că toţi. anii im- 
părăției sale sunt 44. | | E 
:*După el Marodah, fiul lui,. 12 ani. N 

Valtasar, fratele lui, 4 ani. ge 
: Darie, fiul lui Asurir, 17. ani. ui 
„;Chir Perseanul 31 de ani. 
„Camvis 8 ani. .. . , 
Sfendat şi Chiverdie,, fraţi și vrăjitori, Midoni de noani, răsculân- 

du: -se au împărățit 8 luni. .. ă A a 
. Darie Istasp 36 de ani... . . | a 
 Xerx, fiul lui, 20 de ani. | E a 
„Artavan, 7 luni, Rae , i 
Artaxerx Mână-Lungă 2 luni., a 

Sodian. 7:luni, : i a ae 
. Dario Nelegiuitul (1) 19 ani. . . - | ca 
. Artaxerx, fiul lui Dario, 2 de ani. 
;„ Artaxerx, numit Ihos, 22 de ani. | 
„.. Narsie, 4 ani. 

Darie Arsam 6 ani. Po acosla omorindu-l Alexandru Machedo- 
neanul, au.:risipit împărăţia Perşilor, caro ţinuso 300. de ani, și au 
domnit 12 ani și 6 luni și sau săvârșit. în . Vavilon, fiind de, 32 

- . „2 pn i 

(1) Bastardul, v6lioc..
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de ani, după ce cucerise 22 de popoare varvare și 18: neamuri 
| clinești. : 

Cu totul dela Adam până la Alexandru sunt 5188: 'de 'ani. 
După moartea lui Alexandru domni peste Eshipei ş și “ Alexandria 

Ptolomei al lui Lagos (1) 40. de ani. 
Ptolomei Filadeif 38 de ani. Pe vremea, acestuia sau tradus. po 

limba elinească -cărțile sfinte ale Evreilor. i 
Ptolomei Everghet 26 do ani. i 
Ptolomei Filopalor 17 ani. 

" Ptolomei Epifanie 23 de ani. 
Ptolomei Filomitor 35 de ani. | 

* AL doilea Everghot'29 de ani. i 
“Ptolomei Huscon 17 ani şi 6 luni. i 
Ptolomei Alexa 10 ani. ii 
Ptolomei Mântuitorul 8 ani. aaa 
“Ptolomei, Noul Dionisie, 30 de ani. st. 

"* Cleopatra, fiica Noului Dionisie, 22 de ani: “In. al: pătrulea a an al 
împărăției acesteia au domnit intâiaș dată singur: iGaie' lul Chesar 
4 ani şi 7 luni. Dela dânsul au incepul a se”: numi: „apoi ceilalți 
impărați râmleni chesari. & 

După acesta, Avgust 56 de ani și 4 luni. In al sat asprezecolea an 
al împărăției sale, omorind pe Cleopatra și cucerind Eghipetul în- 
treg, au desființat col dintâiu împărăţia Ptolomeilor, “care ţinuse 
290 de ani. Sunt prin urmare dela Adam până: la începutul domniei 
lui Avgust, după letopisoţele cunoscute, 5458'de ani. 

In al patruzeci și doilea an al împărăției lui Avaust s'au născut 
din carne domnul nostru Isus Iristos, din “sfânta: născătoare do 
Dumnezeu. lar Chirin au fost trimes, cu sfatul boierilor, -i în ludeia, 
ca să facă catastihul averilor şi al! lăcuitorilor, :- 

Dela Adam până la intrupare a lui Hristos sunt. 5500. de ani. 
După Avgust au domnit 'Tiverie, fiul lui,'22 de'ani și:7 luni. In 

al cincisprezecelea an al împărăției! Jui- s'au botezat domnul: nostru 
Isus Hristos și au început să propovediiească - evanghelia, și: în al 
opisprezecelea an al împărăției lui. au suferit, „pentru noi, moar toa, 
do bună, voie. 

Sunt dar: dela, Adam până la inălțarea Domnului. 5588 do ani. 
-“După! acestă 'Găie 3 ani şi: 10 luni, 

Clavdie 13 ani și 5 luni. 

ta i 

(1) Moxa îi zice Ptolomei Epure (B. P. Hasdeu, Cuvinte din bătrâni |, p. 351),
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-Neron 13 ani și 8 luni. Și fugind s'au îngropat de. viu. “Acesta, 
au ucis pe Petru și pe! Pavel, și cel dintâiu au început! goană asupra 
creștinilor. : 

Galvas 9 luni și 13 zile. Mae Sa ERE 

"Oton 3 luni și Szile -. : - - De di 

"Vitalie | an. on tt 

 Uespasian 10 ani. Și în al doilea an al împărăției: sale au fost 
prădat Ierusalimul" de Râmleni, patruzeci do. ani: după înălțarea 
Domnului nostru Isus Ilristos, - | ii dul 

“Tit 2 ani şi 3 luni. " e tat] 
Dometian 15 ani şi 11 luni. sl 

Nerva 1 an și 4 luni. pă 

* Traian 19 ani și 6 luni. IILE sai A PRR 

| „Andrian Elie 20'de ani şi 11: luni. DE a 
Antonin lEvlaviosul 24 de ani, pi i at 

“Mared Antonin 19 ani. 
Comod 12 'ani și 5 luni. Sai i Să 
Pertinax 87 de zile. i E E A ta 

Iulian Didie 66 de zile. i cl 
'Sovir 17 'ani:și 8 luni, oc 
Antonin, fiul ui, 6 ani. a fb tul 
Macrin 1 an și 2 luni. î a N aaa 
Avit 3 ani și 9 luni.- St: Sa ie i 

* Alexandru Mamei 13 ani. şi 3 luni. Da a A 
: Maximin-6 ani. - Ea N E ac IR EA 

Maxim și Valvim 22 do ăi. al 
Gordian 6 ani. Si Pi 
Filip '5 ani. iN 
Dechie 2 ani. Pi RAI ID Ieri 

Gal și Vulusian. 2 ani și 8 luni. pt 

Imilian 4 luni. a ep iei 

Valerian și Galin, liul său, , 15 ani. ati 
" Clavdie:1 a : a e 
 Ghindin, fratele lui, '? zile. E 

Avrilian. 6 ani. | aa 

-'Tachit 2 ani. 
Prov și Florian 2 ani și 4 luni. 
Car și Carin și Numerian 2 ani. Se 
Dioclitian și. Maximian Erculie 20 de ani.. . : 
Consta 2 ani. 

- Analele 4. R.— Tom, XXĂI—AMemoriile e Seq. Istorice. 8
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Constantin cel Mare 38. de :ani.. Pe. vremea acestuia s'au ţinut 
întâiul sobor la, Nicheia. Și. au fost (acolo): 318 sfinţi părinţi (D). | 

Dela, înălțarea lui Hristos până la întâiul sobor sunt. 318, ani, 
iar dela începutul lumii ani 5818. Ea E 

- Săvârşindu-se Marele Constantin în vârstă de 65 de ani,:. au lăsat 
domnia, celor trei fii ai săi: lui Consta și Constantin și Constantie, 
cari au domnit;24 de ani... cu | 
«După acesta, Iulian, Apostatul (Oălcătorul de, ego) 2 ani. 

Iuvian 1 an și 8 luni. A e 
Ualentinian 13 ani. - 
Ual 3 ani. 
Gratian 3 ani. Da 
Teodosie cel Mare 16 ani. aa 
Dela întâiul sobor până la al doilea 53, de, ani. .: ; 
AL doilea sobor s'au ţinut în cetatea, lui Constantin; în anul 5874, 

in domnia lui Teodosie cel Mare. „Şi au fost (acolo) 150, sfinți: părinți. 
După Teodosie au domnit Arcadie, fiul său, 22, „do ani: 
Teodosie cel Mic, fiul lui, 32 de ani. PR 
Dela al doilea sobor până la, al treilea 4i de; ani. 

"Al treilea, sfânt sobor s'au ţinut în Efes, în anul 5915; în domnia 
lui Teodosie cel Mic. Şi au fost (acolo) 200 sfinți părinți, e 

După 'Teodosie cel Mic au domnit Marchian :16 ani și 6 luni. 
Dela, al treilea sobor până la al patrulea,;. 30 de ani. 
Al patrulea sobor s'au ţinut în Ilalchidon, pe vremea impăratului 

Marchian. Şi au fost (acolo) 630 sfinţi părinţi. -: ;.. 
După Marchian au domnit Leu cel Mare 18 ani. 
Leu cel Mic, nepotul.lui, 1 an. 

". Zinon, tatăl lui, 17 ani. NE 
Anastasie Dicor 27 do ani. e 

Iustin Trax 9 ani. pi 
Iustinian cel Alare 28 de ani. ; : 

Dela al patrulea sobor până. la al cincelea 102 ani. | | 
Al cincelea sobor. s'au ţinut în cetatea lui Constantin în anul 

6047, pe vremea împăratului Iustinian cel Vechiu.: Şi au fost (acolo) 
165 sfinți părinți. PRI IRI 

După Tustinian au domnit Iustin cei Mic 13 ani. za 
Tiverie 5 ani. a ei „i 
Mavrichie 20 de ani. tă 

Foca Capadocul 8 ani. .î. (e 

(1) Fraza aceasta se află in arig. după 5818 din fraza următoare,
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Iraclie 30 de ani. tm al 
Constantin, fiul lui, lan. i, îi. te dp ct 
Iraclona, împreună cu mama sa: Martina, d luni.. mi 
Consta 27 de ani. Pe vremea acestuia s'au ivit. mincinosul proroc 

al Saraţinilor Mahamet. o iii 
“Constantin, fiul lui Consta, 17 ani. se sie e 
Dela al cincelea sobor până la .al șaselea 129 de.iani.. tu. -.i 
Al şaselea sfânt sobor s'au ţinut. în .cetatea lui;; ;Constantin, ! în 

anul 6076,.pe vremea împăratului Constantin: Bărbosul. hat] 
După acesta au domnit fiul. său! Iustinian 10 ani. ti e! 

Leontio 3 ani. | a pai 
Apsimar 7 ani. a rit 
Iustinian a doua oară 6 ani. CNI i A INI IN TIR 
Filipic Vardanie 2 ani. ..:: ia 
Artemie și Anastasie 2 ani. e ae 
Teodosie 2 ani. te , 

Leu Conon, Iconoclastul, 24 de ani. Pe vremea acestuia, Râmlenii 

s'au lăpădat de Greci, şi s'au ţinut: Râmul. singur: „de. sino până: în 
ziua do. astăzi. il 

Constantin Copronim (1) 34 de ani. i i tii 
Leu, fiul lui, 5 ani. . e iii iz 
Constantin cu. drepteredincioasa sa mamă! “ Irina 15 a ani. 
Dela al șaselea sobor până la al șaptelea '120 de ani. -:; E 
Al șaptelea sfânt sobor s'au' ţinut la, Nicheia, pentru a Joua oară, 

în. anul: 6296, în domnia lui Constantin. şi-a. Irinei, mamei !.sale. 
Și au fost (acolo) 167 sfinţi părinţi. -:: tr 

După Constantin și Irina Nichifor 8 ani. şi: 9. uni. ti ata 
Stavrachie 1 an și 2 luni. Ara 
Mihail Evlaviosul 2 ani. SE ae Ra 
Leu Armeanul 7 ani și-5'luni. -- tf tg d 

Mihail Amorei: 8 ani și 9 luni. - iati 
Teofil, fiul lui, 12 ani. e 
Mihail, fiul lui, cu. mama sa Teodora 25 de. ani şi.:cu': Vasilie 

Machedoneanul 1 an şi 4 luni. Pe vromea acestora s'au înnoit dreapta 
credință, și sfintele icoane -s'au pus iarăș în biserici, şi Bulgarii 
s'au făcut creștini, și literele sloveneşti au. fost alcătuite, de slântul 

Chiril, în anul 6360. - SE „ui 
Vasilie Machedoneanul :19 ani. Po vremea, acestuia, s'au botezat 

Rușii și s'au făcut creștini. 

(1) Moxa, |. c., p. 380, ii zice Cufuritul,
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Leu Înțeleptul 25 de ani și 8 luni. 
Alexandru, fratele lui, 1 an și l lună. : 
Constantin, fiul lui Lou, 54 de ani. - 

"::Roman, ful lui, B-ani.. n: 
Nichifor 'Foca 6 ani și 6 luni. Po vremea acestuia începu a şe 

zidi lavra din sfântul munte, .do către sfântul Alanasie dela. Atos, 
be când eră încă în boieria.do: voevod, în anul 6469... 
 Ioan-"Țimishii. 6 ani şi: 6 luni.. 

Dela, Adaim- până la Țimishii sunt asță, dar 6484. de. ani. 
După 'Ţimishii! Vasilie . Porfiroghenitul. 50. do ani și 1 tun. 
loman Arghiropul 5 ani și 5 luni. | aaa 
Mihail Pellagon 4 luni și 5 zile. a, 
Constantin Monomah 12 ani. ia i DN Da ae 
Teodora Porfiroghenita 1 an şi 9 luni. a o ae 
Mihail Bătrânul 1 an. E 
-Comnin 2 ani şi 3 luni. 

ii- Conslantin Duca 7ani și 6 luni. 'î aa 
:iEvdochia, femeia; lui, împreună cu fiii săi 7 dani și puţine ile: 
Roman Dioghen 3 ani. a 
Mihail, fiul “lui Constantin Duca, :6 ani. 
Nichifor Votaniat 3 ani. 
Alexie Comnin 36:de ani: 
Ioan Porfiroghenitul, fiul lui,:16 ani. -. 

: Manuil : Porfiroghenitul; “fiul: lui, 37 de ani. 
'Dela, Adam până la impărăţia acestuia sunt așă dar 6689. do a ani. 
Alexie, fiul lui Manuil Porliroghonitul, 3 ani. 
Andronic Comnin: 2 ani. . ..... i - 
Isachie Anghel 7 ani. i 
Alexie, fratele lui, 26 de ani. i 
Alexie Murţuflo 70 de zile. Și intâmplând-s se neorândueală i in ce- 

tate, se sculară din toate părţile .asupra. cetăţii,: şi “au cucerit 
Frâncii cetatea, în anul 6710, și au fugit Alexie Muruflo iar Frâncii 
nu puțini ani au stăpânit cetatea. Și suspinau' Grecii văzând tur- 
burarea ' din : cetate, . și pomeniau pe papă Râmului la. „cele dintâi 
«pomeneşte doamne». . îi n: n 
:"Şi au: domnit Teodor: cel Mare, Lascar, 18 ani, - 

loan, ginerile lui, 32 de ani.: î . 
“Teodor. cel Mic, Lascar, fiul lui, 4 ani. copia: însă împreună 
cu Frâncii. „iri . 

îi
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Mihail. Paleolog au luat cetatea din mânile :Prâncilor, în “anul 

6756, şi aceştia au făgăduit să dea bir Grecilor.. „ivi; îi: ri 

Andronic, fiul lui Mihail Paleologul, după moartea tatălui său, 

au domnit, patriarh fiind Iosif, 20 de ani, te um ui 

- Mihail Azimit, fiul lui, Paleolog, 1$ ani. . pi pe 

_ Andronic, fiul lui, Paleolog, 30 de. ani. - : . ci 

Cu totul dela Adam până aci 6866 de ani. pa ae 

Catacuzin şi Posinclit impreună, cu.. Caloioan,' fiul lui i Andronic 

Paleologul, 30 de ani. -...-: oc 

După. acesta Manuil, fiul lui Caloioan Paleologul, 35, de, ani. 

Pe vremea accea l-au ajuns moarlea pe ovlaviosul domn, al. Sâr: 

bilor, țarul Ștefan, în anul 6864, Dechemvrie, în; 25. e ul 

Și după trecere de trei ani, iar dela, facerea, lumii în n anul. 6867, 

Turcii. au “trecut. la Calipolo şi au, luat vadul. și multe eri spre 

apus. Şi de atunci s'au făcut turburare și neorândueală mare. -Și pa- 

'gubă prin -țerile. creștine: Au fost şi cutremure mari :pe pământ, 

Doi ani după trecerea 'Turcilor. la, „Calipole, în anul: 6869, au 

perit Momcilo din. Peritor. i Că 

Pe când curgeă apoi al optzecilea an “poste opt sute și: șase, mii 

(==6880) au murit. țarul Uroş. In acelaş an au ucis, Turcii.pe, craiul 

Vâlcașin și. pe. despotul. Ugleşa la Marița,  Septemvrie în: 26. 

In anul 6882 au: biruit, sfântul cnez Lazar : pe jupanul Nicola 

și l-au orbit. | | 

In anul 6888 au fost Chiriopasha (1). ni 

„ In anul 6889 au fost-lupta cu Ţrep la Dubravnio. Dă 

“In anul 6894 s'au întunecat soarele. Și în acel an au: mers îm 

păratul Murat impotriva Plocinicului. . : : i ut) 

“In anul' 6897 s'au luptat enezul cu Amurat la, Cosova, luna, lui 

unio în 15, şi au ucis pe Amurat, primind, el însuș moarte fericită 

dela Turci. : . PR eee 

In anul 6901 au luat Turcii Târnova. Da 
__ In anul 6903 au mers Turcii cu răsboiu. în Tara: Românească; 

și au pierit craiul Marco și Constantin. ....; stia hi 

In anul 6904 au biruit Turcii pe craiul unguresc, Jigmont la: Nicopole 
“In anul 6905 au pierit 'Tureii în Bosnia. i 
In anul 6911 au pierit Baiazit:sultanul. de. mâna; sui Demir subt 

Angora, lunie în 19. e 

In anul 6914 au:  văposat doamna: Byghenia. i: 
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In anul 6916 'au fost iarnă TE 
In anul 6917 au'prădat':Vâle cu Turcii țara, Sârhească. iii 

+ In anul '6918: au: ucis Musia pe Vâle Și pe Lazar, Iulie în 6. 
In anul 6919 au fost -ucis sultanul Celepia. i: - 

In anul 6921 au mers Musia,. împotriva, (cetăţii) Novobârdo, apoi, 
peste un an, au biruit pe Bulgari, [i şi el: au fost ucis în acelaş 

“an la Iscra,. ; 
"In'anul'6926: s'au zidit Resava..: n acolaşi an' au reposat marele 
voevod al Ungrovlahiei Ioan Mircea, Ianuarie în 31. .. i 

In“'anui: 6929, au murit Balşa, din Zeta Și impăratul: “sultan numit 
Crişeiia i n ie, 
„In anul 6032: au răposat; doamina. Mat, mama despotului Gheorgho. 
“In'anul :6934: alu: prădat: Amurati impăratul: țara, ' Sârbească. 
"In anul 6935 au: răposat. despotul Ștefan, “domnul Sârbilor, Iunie 
în 19. i Sati 5 

In: anul 6941: s'au" intunecat: soarele! și eră, : întuneree şi se ve- 
dâau''stelele! ca noaptea, 'Tunic în 17, întro' Miercuri.:! 
In anul 6945 au fost Lunia Rea. Și 1 în acel an au aprins, Ungurii 
lsinnele: Tarcilor sub 'Crușovaţ. iii. i Dată | 
Ta anul: 6946 au „supus Murat pe “Sârbi și au' “laat Borcoa și. Ra- 
vaniţa. In'“acel'an au ars şi Scopia și multe :suflote: au ars. înt”i însa. 
"i In“anul' 6947 au cucerit împăratul: Murad: Smoderovo,. August î în 
27, și au scos (do acolo) pe, Gârgur și pe Toma. in acel an au' murit 
și craiul Albert. pi ai 

In anul 6948 au: pus sinpărătul în fiare pe Gârgur şi pe Stepan 
şi pe Toma, la Invicre. In acelaş an au: venit despotul Gheorghe 
din țara Ungurească la Bar şi'in' Zeta. 
"In anul” 6949' au „plecat“ despotul iarăş din Dubroinic la fara Un- 
gurescă, iși pașa 'au luat; Novobârdo,: Iunie în'27. i 

In anul 6950 au ucis lancul pe Mezit beg în Tara Românească. 
In anul 6951 au mers pașa sub Bolgrad și au zidit Jarnovul. Și 

în acel'an'aiu' biruit Tancul: pe pașa în 'Ţara- -Românească,: la Ialovniţa. 
„n anul 6952 despotul Gheorghe, trecând. Dunărea, cu "Ungurii, 

au ieșit;“la/ Zlatiţa și au bătut pe» pașa sub Niș, iar Turcii bălură 
Novobârdo. În acelaş an “l-au prădat: Taut; și. au. tăiat 'oastea.. sâr- 

„boască la! Sitniţa: “Tot în! anul acela despotul : au luat, îndărăt Sme- 
derevo, " August în 22. | , 

In anul 6953 au pierit: craiul Vladislav la: Varna, | 
In anul 6955 s'au căsătorit Lazar, fiul despotului, şi fu pus despot. 

Și s'au cutremurat păniântul! de: două ori.
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“In anul 6956 au mers împăratul Murăţ - împotriva Moroii șI au 
bătut Toma pe craiul Tomaș din Bosnia. _- Li: 

In anul 6957 au bătut impăratul Murat po Tancul „la Cosota, 
Ootomvrie în 18. EAI 

'In anul 6959 au murit itipăzatul Murat,  Fevruarii 
- In anul 6960 împăratul Mehmet luând împărăția a au zidit  Cotalea: 

Nouă, din sus de Țarigrad. 
Ta anul 6961 au luat împăratul Mehmet Țarigradul, Maiu 29, într” o 

zi de Marţi. Sia 
In anul 6962 au supus! împăratul Mehmet! pe! Siubi şi 'âu'"'dă- 

„râmat Ostroviţa. In acelaș an au prădat: și pașa (cetatea) Chislinio și 
„au prins po Nicola Scobalici. - - Su 

In anul 6963 au prins Iancul' pe fiul 'lui Foriz beg | la” "Cruşovaţ. 
Și în anul acela au „luat Mehmet Novobârdo” și Sitniţa, „cu cetăţile 
imprejur. . a Ia ni i 

“In anul 6964 au prins fiul lui Silaghi: pe: dospeti: Gheorghe la 
Cupinic; Dechemvrio în 17. Și în anul acola s'au suit în scaun craiul 
Vladislav, fiul craiului Albert. Și Tancul au biruit po împăratul” Meh- 
met sub! "Bolgrad, cu crăstoșii (1), Iulie în 22; În acelaş an au, ră- | 
posat și el: la Belgrad, August în Îl. 

In anul 6965 au ucis “Ungurii „pe cneazul de Țili Orlih 2) la Bolgrad 
și! au legat pe craiul Vladislav. In acelaș an au răposat: despotul 
Gheorghe, Dechemvric în 24, într'o Vineri. In acolâșan au răposat 
și | doamna Irina, soția despotului, la Rudnic, Maiu în 3: Şi: în'ziua 
aceea au fugit Gârgur și țarița Mara, sora, lui Lazar, la Mohmed 
beg, la Poartă. tt) 

In anul 6966 au murit! "craiul! ' Vladislav, fiul craiului Albert, Şi 
în anul acela 'au răposat despotul. Lazar, Tanuario- în 20, într. 0 Vi: 
neri, în 'al treilea ceas din noapte. Si în acelaș an au luat pașa! ce: 
tatea Resava,' Maiu în 10; apoi și Golubaţul: Și împăratul “Mehmet 
au luat Amoreia, și multe cetăți 'de acolo. le-au trecut prin sabie. 

In anul 6967 au fost Chiriopasha. ȘI i în asul acela au a luăt Turcii 
Smederevo, prin Iulie. iii iai 
“In anul 6969 s'au răsboit Mehmed în: Anatolia şi ana luat cetatea 

Sinope. Și au mors apoi impotriva, lui: luzum Hasan, Şi 'S'au' întors 
impotriva, cetăţii 'Trapezont 'şi au luat-o, '“- i m sl 

“In anul 6971 au luat împăratul Mehmed toată Bosnia : Şi au prinis 

  

(1) Cruciații ; cf. la Moxa, 1. c., p. 408, cristoșii. | e 

(2) Ulrich. - Ra at
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Și au ucis pe. craiul. ci. Şi în anul acela au luat Ungurii. „cetatea 
Iaiţe și au trecut prin Maciova: In, acelaş: an: au răposat Toma 
Cantacuzin,; Iunie în. 25. " 

In anul 6972 au mers iarăș împăratul î în “Bosnia, dar n'au. piitat 
să iea cu „răsboiu cetatea Taiţe; ci au [ugit: de sub dânsa. Şi Ungurii 
au. bătut. Zvornicul, dar nu L-au luaţ Da i 

In anul 6974 s'au răsboit împăratul cu Arbănașii ș și i-au u prădal 
și. mare - mulțimo.; din. ci: au tăiat, „și pe Schender l-au. „alungat 
din țară, și au zidit acolo cetatea, numită Coniuh. 

- In, anul 6975. au mers. împăratul a doua . oară. îimpolriva “Arbăna 
șilor și: au prădat, Tomorniţa, : MEI 

In anul 6976 au mers împăratul Mehmet impotriva. Caramaniei 
și au cucerit cetatea; Gavala; şi. multe alte cetăți de acolo. 
„In anul 6978 -au: luat. împăratul Negripul. (0, - 
“In anul 6981 sau arătat o stea luminoasă, cu cutremur, Ianuarie 2 22, 

Și în anul: acela, s'au răsboit împăratul cu Tuzum. Hasan, și.au „pierit 
acolo pașa de Romania IHasan Murat și “mulți alţii împreună cu el, 
la apa Eufratului, August în 4, într'o Miercuri. i 

In anul 6982 au mers pașa împotriva Şcodrei, dar. n n'au cucerit: -0. 
“Și în acelaș an l-au ucis Ștefan, voevodul Moldovei, în fara, sa, 

„In anul 6983 au: luat: Turcii Cala 
„In. anul 6984. au. mers împăratul Mehmed impotriva lui Ștefan, 

voevodul. Moldovei, și L-au biruiţ,; şi întorcându; -so de acolo. au dă- 
râmat masa, vitejilor Unguri: de pe. “Dunăre. NR 

In ;anul, 6985 au răposat domnul Ștefan, fiul. despotului, Giicorghe, 
Octomvrio în 9. 
„In.anul 6987 au: mers împăratul Mehmed,. împotiiva. Şcodrei, și 
încercând „asupra, ei .multe „meşteşuguri de luat cetăţile și dărămând 
zidurile și pierzând mulţi ostași sub, dânsa, n'au putut s'0. ica, cu 
puterea. Impăcându-se apoi.cu Venețienii și înțelogându- -so cu ci, Când 
se. apropie. primăvara, aceștia o deteră Tureilor, afară, de Jăcuitori 
ii de lucrurile ce se aflau într'însa. 

In anul 6989 au trecut Mehmed impăratul cu: oasto' dincolo de 
mare Și, au: răposat i în 3Maiu; iar. împărăţia au luat: o. fiul : său, Baiazit, 
Maiu-în 19, „ȘI, au alungat, „pe. fratele său Cem. (9). - 

In anul 6990 au trimes împăratul; Baiazit po: Ahmat pasă împo: 
triva lui; Cem, și: l-au alungat. din, „Anatolia. Și în „acelaș an.au fost 

  

(1) Negroponte. 
(2) Dzem.



145 LETOPISEŢUL LUI AZAniE. 89 
  

sugrumat Ahmat pașa de către împărat, la Adrianopole, Dechem- 
vrie în 6. 

In anul 6991 au mers împăratul Baiazid impotriva cetăților lui 
Ştelan, voovodul Moldovei, împotriva Chiliei și Cetăţii-Albe, și le-au 
cuceriţ. | | 

In anul 6994 au bătut Misirenii (1) Anatolia. Şi în acelaș an 
s'au. săvârșit despotul Vâlc, zis Gurgurovici, în ţara ungurească, 
Aprilie în 16. 

In anul 6995 au ucis Turcii pe Dumitru Iacşici la porţile Sme- 
derevei, în Octomvrie. 

In anul 6996 au: răposat doamna, țariţa Mara, fiica, despotului 
Gheorghe, la Ejeva, Septemvrie în 28. Şi în acelaş an au bătut A- 
rapii şi Misirenii oastea, împăratului Baiazit, în țara, lor. 

In anul 6997 Arapii și Misirenii au bătut din nou pe impăratul 
Baiazit, în ţara'lor; 
"În anul 6998 au murit craiul “unguresc “Maliaş, şi în” “Țarigrad 

s'au arătal un semn mare, căci căzând de sus un: fulger do foc, ca 
odinioară asupra Sodomitenilor, au aprins iarba, de “pușcă, ce se păstră 
într'o biserică,! şi puştilo împărăteşti, “și multe zidiri și-case tur- 
cești ce se aflau în jurul acelui oc, împreună, cu toți! câţi, trăiau 

in ele, au ars. : 
. e 

(1) Egiptenii. il 

 



II. 

DI - "LETOPISEȚUL, LUI AZARIE, 

ornaanle BI osti 0. ALOA AT EORIIX TOCIIOAPEXI, 

Cre ezaAauia Apa mer TO e „swăa (6867 1359) traroal Hipontareo anii 
ESRIEM HAA CA AAAaE:ctiaa Bea. IIpinAE Aparate ESE9Aa Wr OYriwvperou 
BEMAIL AVF. AApăatoț” puma. 34 "7SpWat ta AWE 1 rocnosereoa î air). 
„AL rocnoAcTEoEA ctatih Ero cac Â alir(a). | 
II POCIISACTIIOEA Beria Îi al (a). 
„IL roenoaereona CRUZ, EPO Aauii9 Îi her, | 
UL rocnoACTESEzA” CAIN ao Iaru _„HErpa îi al. a 

„IL recnoacreona apar ere pomau 7 a'lr(a). | . 
“ÎL no MEA POCNPACTESEA GpAT Ero crean 3 al. 
IL rocnoacrisea tra îi abr(b). (1) 
le aliro „sua (6907 = 1399) CTA HA POCIIOACTEO AAEĂANAPA BOERSAA ui 

„TocnoAcrisna în aAbr(l) ui Avleaun. 
Alaiam, mpa cu ro, rocinsăcriora îi ar) n 4 Alicat cas, 4 cA 

„BpAToA cron cTedanwvat PSCNCACTEORANA EA norul 4 air, 
Istrh crean noegoaa BpATă CEoEro, nAiata ui ocaliin ere, a crean Hot 

„EOAa cam roenopcresta £ atir, 
LI wrerlee EMOV TASE(4) Poâtar EOEROAA, II POCISACTESE a PIAMAI BOELOAA, 

enuiA iAiaua, â, lire, 
Locneacreoea NETPA GOE oa, CHIITA aaeŞanApa ESetoAi, ă aliro, IL AaAc 

WII BEATIP FpAă, Open. 
IL rscnsacreona utonzp E avlcaua. 
Veoenoacreona aaăaniApean alir(a), cnurz ata BSensai. IL pu nea 

GAATOCASEIL CA NpÎVCEAELII Ep PEOVITICTI Ha rTpono der WT na- 
TpiapXA HHBOAIAA CpALCERIA BEMAA, pi Baarouterittelat Atcnoril: rewvpriu, 
ÎL oyape a BEAOA pan, n aliro „Suă (6962=— 1454) air. îs. 

  

(1) Se poate completă și akr(u), cum e in cronica lui Azarie, p. 177,
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;. FoensAcTEota (Î) noraani .Roepoia, „CRIITA, AAĂanlApa  ESELOAI (2), vrea, 
CTEihana Bono, în ala). IL wrebe MS arte) nETpa peioatnl ap. 
oV pzezcku. 

Tocnoacrisna (3) apuru E a lr(4:). u npu EA HaA ca Aau rap persaa. 
IL „ns vlisoanse - “Bp'bata UTElue EMO -râs(4). crean Eoenoaa., 

Î are „suăe (6965=1457) an. că, tz Re(Antsntut) as(reparo)i:, npiuae ww, 
Mov HTAII CTEZBAIL ESELOAA, CHI BOTAANA ECEROAAI, HI. CATEOpII MpAIt0€ nozligenie. 
Mă Apa nâ CEpETH, Hâ Tiină și ADABEI ;: GTOPal NSGOH CATBOPU. CA HA 

OV. ApBItnioț”, 11. Nat ABAOUE crean ROEBOAa. lo rom ie canpa ca pacii, 
BEMAA. CA CRAT atuul AA AMTpPONOANTOA - Ep AEURTUCTOM H-CA DOMONMIIA. 
DORI MOMABALNIA PS HA TOCICACTES, HA, CEPETU, MAGEE MAENOVET CA AI;cTo. 
TO AEPENTA'TE. 1 ACEA. II npiăATh  CRCUTPU ADAAGECEOIL BEMALL rii 
ho abro . ne, (6969 =1461) WU. E ORGEEA, ereu BOEESAA, carsSu-, 

crov 9 BEMAR, i: ME 
li alto „sue (69702 1462) su, rep. iSune19 erau se, 

EOAS EA PACO: OV BEA CpaA. DR pe 
„e aliro. „sua, (6971 = 1463) ta. £ apar cere „Poclaăi ae [Aa-: 

PoMECTIItEA, MUT HERA, CECTpA CEAMENA map. 
„la leo „suer (6973=—1465) re. Er, e u(reparor, a 2 uoaSuu, it 

creati EOEROAA EA HEAIO Ppaj, n wnelAe ere. Îi upper "75 e ut(repairo): 
APIS, Ea. NATO) pan: CVAAPUIIA 1 HAN pLATU, Cpaa, taie. IL Tano 
PRAUIA BEC AFI, 1 BRIIA, CA, AO -bEdepa, Liza „cătoTă “e. np'lAaAt „CĂ! rpaă, 
18 : RAHIIAE. crean . EREGSAS : BA; Ppaa, Doitieat - nâzoatiisat. ÎL np'lamer roy E 

ANII: BECEAA, CA HU NBAAA GOTA ut CViipoTiitaa. AAi pa rpaat:. IL nocrazu 
HA 'TS ucaia Hi GOYĂTA Npaaaani n |tzjacparu ca BA HacToatiin ceon. rpaa,, 
COVUABCERI, 1 TARO IOBEAL MUTPIUSANTOAL MI ENHCEODWVAL CROIT Ii Baclat 

ÎEPEWVAI BAATCAAPUTII ESTA N APARĂ -W UEM CATBOPIITII: E BOTOV,- i: ii 

“ha abro „Sua, (6974=— 1466) ma, 7 uatar. BAATI, „CA NOAMOIIIA B9- / € ; 

NIC, CREATE MONacTIIph npicearku BOPOPOALUI EA MSTS, ii a 
„i alo „Sue. (6975=— 1467) not. pi eparu:ie ca Hpaa OV rpacrihi Martiatult 
MIA OV TOTPOVIL CA EZCEX. CHAOĂ -OVTpaCR9Ă, 1. PICA OV, poMaut-, 
we par n nsăeroma ere. ÎL rase); npinaoua A0 anu. ÎL nic cr 

„MRICAZ  CTEDANOV. ESEROAȚ: N MANAAE MOI HA RIN, BA: Bari; ui npliAaae. 
"NY Gora Ea păul; CTeipanoy BoeBoal ui. po[ueail; ere, 1 NOGHELUL, GRUIA AVEAU.» 
AVISAcTEO uX. ÎL upaa rorâa overprlazu nhicr na patit. ÎL Tano Ba3Epa- 

  

a - 
€ 

a 

(1) Prescurtat ras, mai nainte roresaa, 

ji: 

e) In ms. poemsal 

(3) Ptescurtat rea.
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TA” CA: MOcpâatăetii urlat NATEA SPATIILE GRICT” IINOKE Wwun 
ALX Mă BAIE raoise: th oa: poinia: - DI A ca e 

II a TORAE alo uprlicrar WC PSCIIRIEAA Eroii. a 
"AL no loan ep bâta CAMtipuituA CĂ! AELAS conoă credbari noer Sa c2 

OVEPACEAIAL HPAASAM MArTIAIIIEAL, IA” Ei u9 CLAPE Aerp bat: AapwEa “POc- 
UOANNO MALEALOVI. eTEdpails “ROEA E rpaăă, Ha NAVA WT BATA! 1 „SIE, 
EA: ApAACROIL- BEAMAN, Io: CAT AD ceai i m 
"h atro: „susu (6978=1470):'avr.: & piuaeura” TATAP ALU AMOR 

CTEO IEI A CAT CA IAN CTEant: EOEEOAA HA ASEpoiu ua anni (1), Bau 
neTpa, ui ora A Capa IX near ec ua uy. ÎL Tano eazeparu 

că: ca nora, ui IIPIUAE: AA “VUCRATIT Npam plen S9TOPOANUIL CA 

HOMO BOALA, pănă p'liscpaipititaro MWTpEUCAITA “BP QEWETICTA 
ENMCRSUA "Tapacia ui ca UrOVAtsun pac aonacrup; ui na avr(otp)riu îilieas 
ELE suuicaoai GA apYiepen ui EPA, 1 Mau, op pearl, centi, 
pu apXiaana pred faca. DR Pa 

Moroiiae alira der. mă uenat tu ASEpa * anoa CATESpI NENALNHCT 
MEBAS CTEPano oezoaon ui MERAOY para Eoeopi; 4 i ereu tiseoaa 
natal BPANAA i NOE, aa aa 
sibi alive sua (6979= 1471) ele HRICT îcaia - „A:spui e ca. uer pasat 

“TAUMIOAL 1 aAeăĂa CTOAI, ia i ata 
ba 'TO:BAE - Alro Mp. Îi BRIC paateu CA. PAV Act 0E9Af « Oy “esti, -u 
"2BMOAE Ceha goecoaa ni nor: AVUT URI AUVEAV AAVIAECTI:E, îi acu ET: 
POLE Er9: LABATII GRUIA, -H AMIUT BL CITIRI “TPOPAA- OVKEAERII BRUIILA; 11- 
se neclar: un. "Paao wear sua: Îi ne ea noatpuna, MIP 
AMICA 4 CTana Anoo, nu, 
“"Toroiiac alia ar. Ea uter. TpC  REAEI (2) IIS" Ezeenr ieceaearlti, ra: 

Eplima erăa' etăaua(€) rocnoannn” na wta (i ) DA 
ha aliro -„sun(6980= 1472); ce. A „piaat ereu oEr aa CELE roc- 

USA MAp MUT Manrona, i 
” Dn aliro” „suna (6981= 1473) us USE. îi paza: bau cnediau izoEoAa rouă (3) 

cnste (4) exliroke % AMAR" IA "TANGO “UISUIXALIIA : 1 CA: BACAPABWAL AAIOTA Ia” 
Pt AA BOEOAOV, în Cuisine 'cA TeroAc Alicata îi na: aber; napriiat- 
Ahr NSTOR rivAnta; n TO“ esutiia CAF Ant. ÎL werazu păaSa' noenoaa: taci 
Coat WVIWA cron 1 rilăia ca 1 IEZACEAS: BONCHOA ROC” Ei nacroatiiu ereu "pă - 

ri a Țe z, 

  

(1) In ms. Sreș. arii; cf. in cod, dela: Slatina auntuue, ÎN trad. lui Brzeski Lipniczi. 

(2) In ms. eu. 

(3) In ans, corectat din noise, a 
(1) Greş. în loc de eros; cf. în cod. dela Slatina ronetama cexsuan și în analale bistri- 

țene esucipk cnoen, Da , a ”
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ARAMORIIA,.- Liz TOroAE. AVCAna - UpinA€ : CTEhat ESEnoAa ca acas. Boit- 
CIO CEDEZE II WVBCLAE PPAA, -ABAORUIS; 10 EA SII TA MORE, padoțra 
20944 N3 FPaAa, HI IpIAT CPEDan EPERBAA PpAga 1 BAIE, a Mat Ei 
BAT POENOAAR PAASAa ISEROAT 1 AZINIZp EPO Mapiă PICA A rel 

cnpotița Erou Eacl pun EPo N Bach, CPPOBE ECO; 1 TOVCAPADpI E AI 
BECEAA ELA. 1 -"Par:9 GABEPATII Ca IA. DACTOANĂI CBI PA, CAPAABCIENL, ACA- 
pata îsE.Weratu rgenoscreonarii. ([) IL roensAcraota Aheatuh 4. Paaoy A 
RE. ESEBSAA MOBAE AS TOPOR 0 IAT. CA COBIA EL: Pate Ati POPI, II 
OVAAPUULA MA DGACAPAGA 1 PARBIIIA EPO H BONCIA Eno Hack, a can mol 
AO AAAABCIEON BEMAL, | ae 

h aliro „suun (6982=147-4) wy. E ucr Bon cz nasa IZA 10 CA 
OVrpui: 14. AMSUT'EUCROI BEMAN, ML NOBRISIII:, GIA DER 

hi „atliro „Sunr: (6983=— 1475). ren.. î- uter: Bon (2) na „taca CA „cit 
AAA TSPCERANL, 1 BABAASIRE CTEdpani LOEROAA DOME AMADCTĂIS _M, NAASUIA 
TOPAA LEA UUNICAA  AMISPO AVISIECTEO, N OVNGANEII -BRIIDA RSUEIL - BE 4 MICAA 
AVS, IE UMOR 05. PABANO EANIIDRO VUCPABULA EMEA, CHA CAL 
BAIA; ti CTPOLE UV CA cea(ulritaată CUCNTPUL EZBAMIA. IM, ETiţi(6) Ai, 
i abro „suna, (6984=—1476) ma. îs upiuat Mapa TOpeliniui MENMET 

BEP CA BACĂU CHAAMIL COMAN îi GACAPABA BOELOAA CA „IAN IE CA. ACER 
BOMCIIOĂ - COEX „HA CTEPANA EOEROAS; II CATROPI: CA MANI BON OV GEACA 
NSToU/Ă;; N EABAMSTOUIA TOPAA NPOBAATII "TOPI HAgE. AAC: BONCIA Cre 
pana EoEsai, N TAo NATIA Bach BEA ui pinăsiura ii covpratini 1 par 
CAREPOLIA. : : 

a ALTO Sile: (6985 = 1477) + ITET-ATI n up CA  npvetsvpenta At- 

TpONSANT ip PETE, pt i 
Io uem, avlicăua AI, ap erat CA pPâta BORA “atapia FOCAL AA Wwr 

Maurona. (3) E II CI aa 
Re alero „suna 6 9571479) pier < ca pati Liz ESP AMI Crarta 

CTEPANA. BOEOAL, pa | Se 

"Voroinae alia. ar. îi: up: lcvaru ca pata BOA sarbe, setat “aaesgantA Apa 
OELOAI,- M. CTAnutoa „Beau: up'beratii ca PF AEM: a, e ci 

= a aliro „sunt (69886= 1480) NSE. Ba „pieratu H.CA. par nosiul erp, 
Citi CTEaria EOEROA Pat ca 

ba albire „Sua. (69891481) n BA. ÎN GAICT pa: DOC, „Ai anaaou UIEA op 
pruută, H- ABMOIEE 2 creati EoEtisAa, IL IISBAIELUI BAIA AMI - AMIVAECTI:O 

REIIR eta E E DI 

(1) Preseurtat rkarn, 
(2) Coreetat din nesen, ns e şters cu cerncală roșie. . 

(3) Tot aşă în cod. dela Slatina, în loc de aanrena, cum e în “analele “Distriţene şi mai 

sus, sub an. 1472
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BE UMCAd: "Toraa n manapli” mape op TOM paanen,- |: eredau SEI9Aa wc- 
Tar II BAAAA  BOEROAA IiAASrEpA POCISĂCTECEATU MOVITĂHCROI BEM. i 

bartro suc :(0990= 1482) mp. 7: npiarr erepan HoEIioaa TpaA WT 
parea II NOCTALIL CEO NpARAAABIL, AAA 0 Bana, 

"hi aliro „sua: (6992=—14814); Ap En ni epta(l)- nea(unson);: ez: noaoy- 
sa NA SIE TEPATO),: IOANE Ec: MENACTIIPA NOVTEIICINI A0 oma, 

“ha TOAE AbTo, a. hi MpINAE -Maph Băld3uT CA" TSpUji HA HEAD pas, 
[CA TAI BAGA)" EOEEOAA” BAAOV'EgK "CA meu lut, “pi UBanno 1 AaăntAt 
DpAGAAAGII; N 09" CEMarr, E AAA II GEAPpAA, put repmauri n iaurt: 
npaiadatnu (1). 
Da alirs sur (6993=— 1485) cer. â: “iauAc. CTEANh BOEROAA AO poat 
ABACLATO, N CAGpALIA CA: ta TOaomvinl. “SL Ao' roa: pin Aura Topul CA 
NPOIISTOAI Ade de coperat ui ISAGEPOLILA n: ivilicro 1 pata ; BEMAA N9- 
UPA AE. Dice i LIRI NR i 

“1 no cem np'teranur CA par. oi span apte: în, vu. ia, 
- "Toromae alia, no. 1, timer. paABou CA "TSprini 1 CA maplioate % BAT 
aonovren; N EABMOEE CTEPAn EOEROAA BOIER: AMAseTii, ii 
„ DabTo „sua, *(6994—1486) gr. în noeranu redau: Eeoaa uiS- 
Menta Marcia HUBRATE- MOHACTIIRIO: NOV THHCRO MO, e ii - 
“ÎL CEAMR BRICT! PABLO “CA i XpOETOM-0V: Bazragey ia -ceperii, : IL na 
do „paaniont nadie: crean HRELOA, nora „euxpant Eno: II: XPoers CAata Wr- 
CaiEa: Bulei iu i! 

hi adiro „Suci (6998= 1490) « ovare Hpaa o rpzelibi MaTiatun.” 
""Torozac. alira” npleranui ca: par: nomin îtv(atun), “chura taadiaro IHASA 

eauta) MOctsoncliaro, rața peabu)are IASA Anatirpia, ans EA crebana 
SOEROA RI, iii: atică Ea i 
„h albire za, (7004= 1490) n IA. îs a plenar CA pe nori supe, 

cruța crebana noetsai.i i i 
ÎL abro „ae (7005= 1497) ani MAE CA HpAA ABACIRI AAREPTR" CA Ia 

ERAU HASAN CEO AACTIA “na” creana Hoen:sA0), PAAFOAA- r:(o): FpAAET 
HA TOVpIUI, EZBATIE FPAASEE IEAIO UI „LEACpAA: II riscaa: crean EOEROAA 1Ipa- 
TUL HEMOV CLS: stante: pu,: TAN mSaa ASTOETA - u “cana “unerlipruuia, CA 

BEAHIGUAUL II MHSTRIMI AApAUL; WE AE IAT HN . U WBORă! i HSCAA AD MISA 

CAME IIPINAE fa COVUARCIiRI FPAA II WBEL;A, ECO, ui pisania ro E 'HEA(EAN1) E) 
Hurez overa: Grea: E noertoAa eatipa: “CROA? EONCIA LA - POMANOEA 

“TpAT, TARE NpÎNAE EMO SAMI Wr ripaaii ovrpacare, sine til; apar Aba- 
CROAS RpAăte, ET PRICAII, U CA IAN til ROtOAa APALACIiRI DHPTOE, CLAT 

(1) Sau npanaaanr, corectat din e. ! | | 
(2) Completat după analele Distriţene, Cronice inedite, p. 35 și 48.
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CTEpatta LOEOAI;- 11 PAASA BOELOAA EMȚIE NOCAA E0S OAMMR: WE. Map: Ba- 
W3UTA HpiuAt EMO noâteiţi, ÎL aanpocu BIpTEIi CTEanta ROLOAOV Elis o 
CLAPE; IL POCHSANIR CTEBAN BSEROAA EAta CAruopri Boa Ero W caut. 
PE, N AGI CA EpATUAN UXTEM Hate npiuasuia.: ÎL crean BosoAa wriro- 
TILA II AdPOEA BIPTOBA CA BEA(H)GRLMII 1 -AOPRIAIL AApANI 1 WUTIIOVCTIL ELPO 
EA CROA CU. ÎL paa HE EABEPATII CA TALBAE IATEA MAE MpINAE, Mă ILAAE 
vb aemaa ulaa., "Poro pai paarultza că crean noenoaa ni moră ta CATA, 
HK, 1 SCTIP 1X AC EPA BOBAMIURCESI BOVIORIIIL: În IABAT BOPA Ma 1I9- 
APIA 1 MPÎIMICTOVIO EPO AATEPA 1 CEATAFO EEANBOAANISIUNU SA AMA pia, 
OVAAPILLLA HA, MY paat ua IX, 1 BEAU: eh BaCT Ea MN. ÎL: naAciitra 
AMOSH : ESAMAU WTUX, IE BABATIL GIL ESALIIGRI „CERIIETȘIL  DPAAELIL 1 
readus nouri ere. II pipe Wlicr: creante - BOEBOA E, 059 TpAAET. ui 
APOVTA. BOHCIiA” ALACEA, MI FOCIOALIIR ISCAA BOAAOVPA. ARSPIIA, 200 MOBI. AX 
AS Bona. ÎL rase WWTuas (1) nsepamaeri pa; CA Maat rit ROMANI 
EALa cn(a)ee ca: E 

: ba. aluro „as. (7006= 1498) ratan A Mapa ace asta, EUntE „AN. 
via fe nzanpiiiți. ÎÎ no cu ae crean BOEBOAa "14 ALACROIO BEMAL 1 
Atu AH EAT Î.PPAAA, TEpEGOVA NI ISAXAEILA, HI CAEIE UN, IUPAC 
AUDE. ARAL BA CROM BEMAR, . ii ție, 

„hi:atro „an (7008=1500) mau âi apierari ci CA. pară Botta Mapia; 
POCNOEAA PAASAA BOELOAI, 1 DNOTPEGEA BNICT. EA MONACTIIBIL UISTENCIWA:: 

„E atbro pa (7010= 1502) îNa BE nplicratit CA par Goi nanicie, 
rog NSTENCIRI, |. o II IER 

a moiitae -aliro up tera CA pan noi AOV-Xoruuti sași poacSi (2) 
ar. Ă, ETo(puui)ri tz oa uoI. E 
Bahr „aa (7012=—1504) -avlicaua na. E picat IL CA. GAACOMECPIULinI 

TOCNOAMNIIA cuart) TEBA BOEROAA, CHIIIA BOTAANA LOELOAĂ, ÎI UOCPEBEIL GHICT. 
EA AMONACTIIpIi We sro caziantilat, ra noroi Îl PSEIISACTI:St3a (3) Ma 
abru E av:canța n îi meA(Ean). ii lee 
IL no. erebanrl; BSEtoAi cra na rocuscrio (4) CAIIA FO BoPAanR „BOSBOAS, 

n roenoăcriora (5) i-ar n $ alcan ni E. uta (ea); ui nplicrani ca n aliro 
„aie (7025=—1517) an. Be, n NSPpELEN BNCT EA ASTINCRAVAL. MOIAC SIP, 
EA GEAMURI pupat, A AECIIRIA CTpath; tlintaa EMO NAMATR, 7 

  

(1) In ms. wrruae 

(9); Cuvântul peacsu e adaos în margine cu roșu, | | 

A . N . , ” PI) 

(3) In ms. rncrea. . ÎN RE SE 

, a 

(1) In ms. rares. 
e. . IN | „ N e 

49) In ms. ruruona, E i E a
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ÎL -no EM cra Ma roeneAcr:e “cruz Er9, Ala CROEMOV  EAHNOILALENIT, 
crean  noeneaa maanii, an. îi. IE n E -a'lero : roenoacria Eero, avlicaita 
APĂ, CATROPII PAGES NOL:RAEHIE Ha poAATEIX TATapIwy, MEI rpoli-jroa 
H SMENPOA, II NOMOINIĂ BORA MI APANTEAAUL Np'uHCTAă BOPOAMATEpE. Or- 
TONOIIA WTA MOTO AUIOACTI:9 iz upSril;, Hi norpit39ă a otpr, 
N OEeeai GNUDA : AMOS 523 uncaa, na cSunui HaAciua' (1) n noreitonia; 
soim rutinei. ÎL o Neamt GREIA WE MIN AMOS aaa stiti, 

- DOCAAUIA WT n BA. WIGpZE TAR 1ApEAtA HI RPAAEAh HI SELO AA, - 

Gia E AO sac a] n Xnie(2 ) up "E AE-Mac CANNCATEATU AI: 
GOMĂĂpPACTEORA CA II GAATONCAOȚuUN Il; CACTABAEHA -GHIIWA'N 
HAMR MAAOAR UXR AHWrodecriil nplAaina, 4 WT Uite cano- 
T PO RA Ea ua O BAC URCIGAI HAM HER taste, Wr Baaro- 
noApanareacu (4) raul: tnso(5).-: a Si 

Ilpunecu (6) oana n Atu, EAntio no cual, WT CAA0V meiorpopaart 144E 
O CIIEBIN CERE nociilath, MI A0 Es mpi tac Atirlih 25E 1 maperria. casta 
nau (7) npugartieeatn,; (8) IihHIEIITEAA PIITEPETEA IBICONOMZA pOV AIE, LA 
MApCIiIAR: NORBSA'TIIEMR NOCABAOV AIE, NETPA TAATOAA  HBPAAMANO, ME Ca- 
HPOTHBINIALR CTPAWIIATO, IMA CTEIanta ROEOANI “AOBAATS, 1 "TOPO! EEatiliaro 
cAononoaviuța, 'ttp peivatwpa.. Iorealine (9) ni atoeu . XSAocrir,: noca'lia- 
ubuomS na ccarenornon le, cavl:peruioatS manapis, o CBAOVeULuy CA: HE 
IE CEA AMUIMOUIZALUN NY. BpIAENSN E 1-A prittatrle (10) AO tac. A SUIE ALIN, 
HE BABBEULA PpOBWAt NOIpuTu (1), HA ATOINCEUCTES UpBAATI, UI Aa: MIRE 
CRRACTEOM OBpIjtA CA Atu Ba sina “NONE, HE A AZPrOCASE- 

- CTROVĂUIE  ARRUUER PREA HCNpatiti lips, 1 HMERE O BON NOCOBGAEIU. LZA- 
BHLUATII CA, TURE 9 HanaBatni aoaovunert stari (12), na:o ue caata 
GOPOBI EACAATII, CTpORIIDAS : EZCA Ha noasx, n cia Ono cre: Iaurrbat 
TRE OVAE OVIpacuTII CACEA : GREA CADEECIL BAATONAETENIUL ANUL N „AMAR - Io 
lia wraaru. | 
2 Tlo "Bota NpHenoEZzENoAi Haz AAA ua manerele nptaotanare (18) 

ÎNVanitiA CTE BOEBWAI, EACIIpiAT maperiia CHCNTpIL siplican EPo naiva, Bor- 
AAN EOSROAA, alia cazu S Toraa Wraaxp5 eiucătpa ctatocoprrStinta n edita 

  

(1) Cuvintele Be Wiica4 Ha cSurn naAcua sunt adaose jos în margine. 
(2) Cf. S. şi B. (= codicele dela Slatina şi codicele lui Barsov) w7 nyite. 
(3) Praza a wr ue exnorpă:karna sima lipseşte în S.; CANSTBOIRAcILA pare a fi corectat 

din -naa, cf. B. ezuorpSitaena. . 

(1) S. soronsapanarefac)i, BD, ssrensapazisaveatu. 
(3) Cuvintele subliniate sunt scrise în orig. cu roşu, ca titlu. 
(6) Tot aşă S. și B. Ar trebui nanneckun; cf. la începutul cronicei lui Azarie nana, 

“( 5. n nana, B. user ($) S. un. (9)5. și B. noueskua. (10) Tot ași S. și B. (ti) Ş, 
și D. nonpuru, (12) Ș. și B. maasacuneernstarir, (13) $. şi DB. npkeaananare.
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Hattu ESrSGHAA AECATULA” N I:TOpoE Stei” UOBIAt aus (Î) că at IA ETA- 
pisi îovpacisu AAA AR. Mi e : tă 

IL no np' lerecaeant A'lerS EAto. Mo, wr paASăa cpt BI e, aarăpetare 
DEOAG, MA” SAVE Ep NO NAN CA, 11 SOIA CAIIE Ypuerianivat, aCio 
Aţi 1 1 upareiyrli, ua us baarouneriutirii, II ziarpa npbaliaby eo nun 
[IA capaie SEI POTOR, II CA PANSA 0 CIIIELRIN USARIIEA UE Maat: iasa (2), 
u 4 ro Xorbaut ca (5) na tipi oupoanrini  ou9 sau calX „EpAroVy 
HPLAASRUTII "CA, AIE H£ Gh IJISApPRIN FOCAR NpALApIIAR CLBIUIISA CLONA 
“ao boatenizat; XOAATaa BV Ha ap laaaraer; crlTS “AA NpIIciioE; Manta 
TAAPOAA “ AECIOTĂ, ME NE HO AS a AITpPONOANTEIRII CAN VP apyiepei 
Moaaaterinutiy (4) ASerotur bi LABHEAEIt 1 plicToa ri aorpaacrinunt AD LS 
ovupacunn. Ga one o czautpenui "ba uorlenaotat: (5) ui NAAERA ne no 
rpliuu, u ABOIIY : Aturpru LA CLOA eu (6) wreaa. 

IL no ApOVToAte); - ua: (7) :AlaS, ue za mor (8); crnpanleru anoricia 
a'linscraro, OVrerpiatii AI BA HMAN HA DGPAn; 10 Tome ih Capo 
TURA (9) CA, II ACCTIE natura (9) uapouriut ri pa n ate, om, 
WT ay cite 399, ui 'oneraniăz rpaă, Epania (10), clean noausax (11), 
Hi taciulir IECTI: oa (12) rpaăni notap'la, u MIVE 14 lu wr TAS, coat (13), 

tatii tă 'CRoa cu Aocrt: pai (LI) ca. 
Ile Auro ase rio cplia(l:) eză[aur ca auzea pa (15) CA BACSĂ CEOEA 

ciao (16) na moadanciiaa Beat, năatipe (17) u CTpamăIție, BOTAIANUI AS- 
CAIUUE - i  Stiponentel atu] ( (18) “azeri aura. Ilea W7 „WAperiNy (19) e ca- 
Tpan; i 21 uk ctoa nani (20) nscrurona. E 

la sai -AECAT n "TRICASIIAN (91) at cea mie ia „poet, ASH 
HPÎNACUIA AMORCTEO 'TATAPE WF HEPEGOIIA N HANAACUIA uanpaciuid (22)- nu nea 
sicriu ua Ema Moagancrlii ui nonatimuta aunv:nero nalna BE “HiCaa, 
“norbi ke (23)-n crea, wr ucTpa n (21) Ao npSra, upST nec 1 etil 
WT BRITAUA (25) | A XO'rinIa, n BEC! MOactitnt - cir, u Mupils LA păun că; 
rii DORU MERA te 
În AECĂTOE îN€ Alro Iâperiia £io USI npmenertieai a; nerv tsi 

ropelitua Bear, mate di na plita Bâioe; rpuipztatzrerliiiTs, uapenă 

(1) S..şi B.. noauanaatte» (2) S. şi B. .nsaaraa.: (3) In ms. yo”! arat, ceeace s'ar putei tran- 

scrie yorhkaue cs, dar pronumele rellexiv, când se scrie întreg, se scrie totdeauna. ca, »* 

(4) S. şi B. mosaaneztuțe, -ny. (5) S. şi DB. mai corect nesrchacnari, -ar. (6) $. şi D. ez 

cnea nu. (7) $. şi. B. anu. (8) S, ue name, (9) 8. şi B. canporutaka, 'nabirka. (10) S. și B.. 

spania. (11) $. și BD. noiuesaa. (12) S. nzenar mecracța, B. Bzenar mierea. (13) S. și B. noa. 
(14) S. și B. paacța. ( 5) In ms. greş. rpaa. (16) S. și Be pagane (inannitie) nocaan Aknitearat 

Fpaan atano ne sune ezek ere cnaă.. (17) $. şi B. naste. (18) CE. S. şi DB. erporenieaun, «Tea. (19) S. 

şi B. uapekiuuy. :(20) $. și De man. (21).B. revezanțar, (22) In ms. nengacnte,: (23) 5. și D 

lipsește. (24) B. lipseşte. (29) S. urata, DB. nuraua, DN ae 

Analele d. Rom.—Tom. XNXIL.--Memoriile Secţ. Islorice. 7
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CRINA CERE MMENISA, EPA ESI. AClo (ÎL) cene OVPHoriAnaET HI pain Ea 
WAAERCTEOVET (2), n upunaA€ Bean mMoasanerii, 1 Ar AAA: CEA: 
reali ozmasriuta, (3): IL npupat ca ca. ont (4). uapecu HII:ARE BACAOVId, 
OV AUCCTV E, ui TA Bat; AS ună n: apii „HE ataani ca conoă (5) 
STONE, .. : 
„ha e se lire. la cedat. “mieataai (6) au via soueuy 0 ae sex 
"Toro. MoCTutE (8),. au. Mean. 
AL (9). SETARI, WApACTEO CIntOV/ crotată, erebauo  otropl t0tu104s5, 
Atat alirS, (10); uelrae eu, 1. BAATOCACLEINIE  NOMABANiA npiti păi 

“mp'tavenAIpietitaro , urmponoAtiTa ip OEWVISTIICTA, ti COVeanerituii () npili- 
caantiin (12) rpaa. ID | 
 ÎanirS ze ui rapas “air taperiia, er, ar ser(a) avlicâua, A Hr CA ate, 

EA 1 'rarapenny (153) „COATAN . WT.. NEpERONA, CA MOAECTROA NSTANUX 
TaTâph,- 1 GE ECTIL UpinAOIUIA. (14) unerpn plai, AoC iu (15) npoT ui 
HatAUIA : na'binirii Beata; „OHpACT, 09, Watutaais ui, "oraa . -HENAXoAtaih 9 Huy 
ETEN EOE:CAA -M HAnpacii9, EACTA Ha MIX (16). CA CROMANL, RON 11 NSpazu uk 
Obi -n9..BzeăAS.. IE Saaruina ca uz. apoi. norpasotna tz opri, n 
Eau (17) ocramă nporonu uy (18). AARE A9, HNCTpA,: N 'TAM9 OV'TIINCUIA MUT 
stanare eil:rania; ApOVSÂN RE VUT. Hu si sui OyXearţitnut pia. Goaran 
BE GALI -EAEA OVTEIE CA Manli CHOIMANI, OV paneri ura. a raab; nportin 
“RE EAI RHAMETAUIIA OVEOIIECTI,. Mrlittt ut nasu i DEBWpă: EU VUTEIAMVILA 
II, NS€PaMAEIIIt „AOCTIIFSIUA CEEX aber, Gaaa POCIIEAOY. BorS (9) NALLIEMS 
îcoy XpHcTS, pz3ava3AinnioS rațe) (20) roraa EPATIVA MAMA, 
„Ilpaneanto na uuXoa n o. zur MApETIĂAĂ Maa9 „AIODSCANILATEAEA 

uorib;elAogarii. (21), du 
Da 'rane(22) pp: lavei, n-a: tra, Ipaper-oraiug ( (03) nap, nege (24). ia, ua- 
pipa CEA, Eni BaldAN Ta” Map, a 009 caipa Ao:ReTEo HEpen un. 
CHAA BEANIA, EBA ru ca Wr. uapurpaaa ui, npliuae mopii.u CNA CĂ Ia 
HBMANAT'ĂI, Ma UapeTue codinersoe, AESARIȚEE Ia ACTOR, N Bipant Lips 
CATEOPIL. CA MAMI A MNYTO:RE Orei, HA Hate. NOTSBAA MUT CEON. AVI: 
CTEO BOM, N EXBEPATIUE CA WT TARAS 1 PUOVTOTELAIA (25) ca TOPO 1. NOIAE 
na naste Tuicii SA Beal n npliar A (26) n îepovyeaanatn, n wr rai (27) 

  

(1) S.și: Bauer, <a. (2) 5. și B. seâmazeraoțeri, -tr. (3). Cuvintele :n ark stai tta 
iure (5. aureaa) camaruna” lipsesc în B. (4) DB. ewunm, (5) S. şi DB. esroa.: (6) S, şi B. 
Taezian, -ami, (7) S, one -inria. (8) B. serie. .(9) S. și B.: lipsește. (10) S. şi B. Ac- 
GkreabTueţ, -Tus, (11) S. ecuancann,. (12) 5. np bena, B. npeaartinu, (3) 5, Sreș. TaTap, (4) Ss. 

şi B. npknasua. (15) S. şi B. asenkua. us, și B. tine (7) 5. şi B. tanto. (18) In ms. apere; 
S. şi B. ngorosun'uxs, uy, (19) Ș. și B,-lipseşte. (20) 8. şi B. ras. (21) S$. și DB. noetekaoaara. 
(22) S. şi B. rau. (23) S. şi DB. uapernonaatut.: 5, DEpCNI, (35) 5 mosjrerenaa, (26) S$. șiB. x. - 
(27) $. și B. wr sas.
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ISAF HA EPENET, HAPUMAEARUUL put WE IEpen Aticup, pi AT, rpaj, ui 
mele (1) avoiserie Aicup'lit n HANAAttih XI BABEPaTilti., CA Nonli- 
AER IA CROI CTOA DAPINT PA, (De 

„ha “Tpuascariai Haă, CEA Bl; "nică (3) eaBatir ca mapa cSaiiaeu, 

HO CAMpATIL CEANMA UTILA CEOEPO, MUT MApIITpaAa 11 OVerpatui ca, topi: u9 
sSnacerhu, put u-aceriie ta npliabawat ovepaction Beau. ut atare mal 

ITU BSMA: NN 0 NOTATII, II ACCTURE AO „BEAPPAAA 1 AMINOTO, pata, ii 
UE IA BANO OVIIAALIUIA CA OVEpORE 1 UOMOIL MA HE AAA, LE N3RASILA 
uporuth (4) nsgeivat. Iocatiac cam ca nplaana nbaorpa:tAane Spot; 
HI UPGALA 11, 0 MIIRIA TPaAOEiI AMVTRI, 1 BEM4A cpantotă (5). nana. ni 
"ABEDATILLA CA BACHAT 1 EABAUULA AMOI pl; noAoninra (6) ata'repe inaus(£A) (7) 
napaciietii (8) wr ubasrpaaa (9) n AONECOLIA MN: Eta -RORCTANTIU Fpaa. 
„"Ponac (L0) ariro nou o rscnoaui 1 nacaparia, EOERSAA . BEAMANL aaroperli ui, 

avlicatia cer. ui zero na ever; avlerli mln mepeaa. ue (1.1). max- 
MET, MIKE. LAMIBALIE (12) ca wr pivaa ro (13); 1% BOE-0V/B0- up acrie ct: brS 
HA za? CO rupaaaga (1 (111) 6 CA AIBAÎE WT Hero tunsoare w) IiTo iepa- 
CTa Bbraer, ...-. , , Me 

- Nun me a, ut (16) « IA To tat (1 7 notiScuută. CA. erai. na rpe- 
oAeTt:o ro; perioatnuii (18) npunlisu, umenotanu u EMEA, AAiE .A0 
IEC N EACU MOTRIDOIA EA EA Alo. ia cina 

“ÎL. AERAS "CHAUL UI 119 CU OVETAAMSIIII: CA ta uape rel: "rom paASA arbitra, 
CA HEpEL GOPA CA, OLOPAA GIA, oii :oraa ie. nsubittazatn (19), stsrupruțau (20). 
naanntin HA UpAbBAWat OVrpaclii npilersorina, NSMOIIR UT. TĂAS, MpIt-, 
BAGA; UI HE. NPCTA AOHAEAE ME AO BMVIILA UT nplia, tan rr npororu nu (21). 

Tla RABEPATUAL CALAVT. BAS ZE, UBRIAWXVAL, A EME 0. CHEII. (22) 
CAOBO AA MATA (23). ci ae 
Tlapereov ție, LI9:RE up lApeae ca, Maaăsatoț € erețans A aria, noa 

pl aA pene oyerpou (24) Yurpt:. :oveparmaa (20), cerNhi NE BAMIATEAR 
HE caTparvli- Ma AWS; AOGPOE pETCTEO, N Bau LA Mpa pereti np'Atio-, 

(1) S. și B. îaekue (2) In B. corectat din uapurpa,. (3) S$. şi B. TanaceaTuy aa cedat Abr 

rcatin (-xui); ek în loc de skr e greșeală. - Ra 
| . E, 

(4) $. și B. nporuta. (5) Ş. şi B. ataak cpkatena. (6) B. nphnoăesunta. (7) În ms, ua, S. nauta, 

„ui îi a ! E 
B, ua. (8) B. napaereru. (9) S. și B. skan- 6kargaaa. (10) S. rorsitac. (11) 3. și B. corect naentatn, «cât, 

. ! Ă - ! “n r ” A a, 
(12) B. nakuame, corectat din nasa. (13) In ms. greşit pie wâa e; cf. S. şi B. wr poaa er. 

(14) S. wrepampaa. (15) B. se. (15) S. şi p. mun. (17) 5, și B, npbaa, (18) B peoatu (19) 5 

și BD. nesuaean, eat: (20) S. uerriprarure 21 In ins. greș. npsreu n, „22)8. şi B. cutie, NE, 

(23) Ș. casne nsacau. (21) S. mai corect us axă eerpen, B. uphaxapnut Sep, (25). 8. 
și DB. vuTrpk ofparția, Po
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(VĂL tera: uzeureruo (Î), Banner AATEPE, II AOTOE IEIU FEAC Po SPSAIIi 
HE CU GEIBUIEA MA, WUre luat criza OEROAA PAAĂ NATALA CEDEPO ISI 
"BE N upabonaăareatl; cnosro (2), napunatmaro apaSps (3), atezatta ari. (4), a 
Xpizaiwr ieri: Ape Arp [VĂ  TRIEIIAY (5) alin > CEAI 1 EA + Isa 

| TpIIAECAT a (6). : « 
"Porae ins natin! ro, cai: me CANA, LABARIITOLIA CA HA crea ROS. 

ESAi (7) Enapcu ui ertmonu (8), unaru (9) n carpanu (10) n use curraur (1), 
„NA ERE NBMETHATRI (12) ErO HR MApcTEa. Graţin 5 ERA HI AVP BAS 
NSE Mata “AALOAE HA rocnoaa (13): HSIAA CE9Ă, MEU API HA 
HUY ASV (14) ruta: i paâctia ux cxAnanur naut (19) tc CAM IA 
oipaeruuy (16): plata EX 25 ua taperiiia, WUT HUXIEE Maat HAcALAorantt A 
nSBAl ĂisorAa CESIIY AvlicT, UX ItaCiI no „y Msi oaie HA „ry Rat] 
CTPANAN ZBUEOTA “AMUIENIL AIA. 
ih alim „3ă6 NB (17) creban SE5Aa AS 13 "TaIcAtțIh „U8) NEpCh,: Si 

OI II9A Npoy Ta. 0 'TapacuSu, (19), Muta (20) nat wr îl i dau (21) 
VETI Rema'li Cada LALA. 

Ina 'rperos ui "Tpiiaecă'ros alro ra cea anim (22) rieastpaat Mat; NOCTAL:AE (23) 
orp ucliaa “BemA'; nepcisoe MIUWVCTE 0, m ia 'rpsros aro (24) nornisraa no- 
Spurl “nai “poasc (25) ca cnori "rpuliaariat (26) camoapaztiuuem coțaii- 
AEV ApEA (27), IN CAMOTO pana (28) II ACE “OINCTEO (29) EPO Boo4r- 
«entenie (50) IOnapiInIM XNTPACTI ol] A Sia ăia (31), ri awroraa (32) 
«aer! Asab; roa nări a; "ur LOȚAR pacii pai i (35) n n tea 
CEOĂ Apt ati (34) WTIARIIIA. i 

“G)r (35) 'raan '0vraio: auvrs: soy eransitins (36); EA 35MAUL TOI NPUIpACTE, 
WP clispa' [eatmoatov] (37), wr Banaia ine” AporoaS piata izerarit. Ga 
BAnăArit At Oe, mel avut (38) cin, use bepaunanăpz, c CACI ApaitaNa 
CA Ca elitepriu (39) RE, OV puii MARI CAI, ÎNVANZI BSE, EMMIONAE- 
Meniu EDO ANI. NSAAraaui5, N tip Atentat (40) nai: (1) ra EA MS 

VUT INI AUT (12) % "pa Hp aaa (43). ca A APSPoAo 25 MUT CACh Upii- 

W $. şi B. uecrerao, (2) s. şi B. lipseşte. (3) B. apssak; în $, lipsește. (4) S-şi Ban. 
mean. 5), B. rmeamay. 16) 5. şi B. rpnitearua. (7) S. noenoaa, (8) S. şi B. îremenu. (9) In 
ms. greș. n tianacru; S. și B. iar. (10) 8. și B. carpaniu, (11) $. curia, BD. cura, (15) 5. şi 

B. namerustu. (13) 8. sera. (14) S. lipseşte. (15) S. cau, me. (16) S. şi B. enpzeruui. (17) 

„passu. (18) S. şi B. zeu, «ap. (19) $. și B. rapacacţuz, =aSu. (20) 3, și B. ASV IŢI AI, 21) s. 

şi B.: maan, (22) B. cedunu. 123) 5. și B. nat nccrite, (21) S, n perie akrs. (95) In ins. 
greş. pase. (20) $. şi” B.. rpzsaaruu, (27). $. și. B. lipseşte, (28). S. şi B.. npaat, (29) S. și B, 
nouuckoe. (30) S. și DB. nzovueneuie, naSenenie. (31) S. și B. nasa. (32) S. și B. asnora, (33) B. 

paasnuta, (34) 5. şi-B. nau. (35) Ş, lipsește. (36) S. și B. nenin, -aeis, (37) In ms, lipseşte 

ednnsmos; cf, S$. şi B.. (35) B. riza, S.-ca [3]na Aare asa seo uauu. (39) S. şi B, ckrepunm, 
(40) $. și B. lipseşte. (41) $. şi B. nasu, (42) In ms, sreș, ph wr. (19) S. și B. upniaua.
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ANA că, ună (|). MERAOV”  conoă par ezeraivlas LENE. Sie : 
alune nb. . | ae 2 

„Îi albire âa, EpANS. cea “risca 2) rara: Acra cra B9EROAA. 
CA: ACE CROEX CHAO Ha pAASAA BArUpeEArI . BOEROAA, Ia MACUUX (3) ut: 

acas, natur n. noua (4) Ao 'rpariiopa Aocriraie (9); poa: “e E + HOS-: 

BOAA HE: ApA3uă (6) caupoTur:: erati, nă 9 Muip LE ALOALOAUL. CA; eta e 

BOEBOAA - EABEPATIL CA. e aaa - : 

YCOroEAE. Hain - a'lira, no. BEBUIIO cole, crean ROSEOAA: aeata'le ue 

ECE CĂRIȚLOV”, - MOCTIIAE (7) 1 MpONAE 18 . AMELIE „EAIiO . sexoTk, un wr; 

TRAS EABEPATII. CA. NEAĂPR 104 lil NOCA, IA MEARE “ Xomuu “KNTIE, 

citerta, E Aro p8A6, AVLCANA FEN, aa 

TPOroitae Alia n AVlicata, 9 WTEpALEHiIO. noro, 13n pan INCT IA POE: 

noaerieli nergn «oii (8), n maperiia (9) uz noa n erbiutat OVripa=: - 

IE, 9 HEAURE. CAS Aaaa up'lănapu. ÎL ca EA PP. AXA pucie-, 

NAMATUAPO. CTEBanta, CAGPALEIL LaBOiGE IEÎrAE : CEÎTULANIER "NOA, CHAASAL, ME, 

n ua uperoal; maperia €ro onipiinat, cler “AccToaliruirli:: ate Acu n. 

EAEDA BAAPOAATII Upoctlapienn, pasioă MRE Gney tă CEPO- CASIO. MUZA (10) 

npinezeusat bată. (1) i - ta zau 
„- Xeo onxoaa (12) atira eAunoro aro o (13); MIERLA 4 (14), SAE HCIAAII PORAA: 
cxsiţism (15) ceapa naT ul ricăstți (16) paru: EA: npomutaă (L7) ca, ta, 

în roroiiat (18) avlicaua, nplinac i Banana er, pene 9. FOCAL» BA: 

cTapserii, Aa; apetit NoAMaBaTea: ut: Moaăatelini (19) overa, AW'Tps-: 

NOANT Ep PEWETIICTE, 4 CESE EMOV NAcTEl;,-WT BOPA Adpotatiitnini eMS (20), 
RAPA, pH DOUA ZARA II AFPEACERIA OLPABOM npiiuamenonani niicr (21), 

aewvatupr, - (lasi: kaon -asţie un (22) ro “uB, BETXaa ut aa (23) Ac 

nonia (24) unit 1: AUINUrA (25) Mp: AE WUIECTEIA” EP. te 19 BOS-He-.; 

npattiii. COT maaAtiyi Bo notre. EA userii WT Aonpli. catel atiuy (26): 

Aoipoalirzacu n ctlavbriacresta, u.(27) na wbateuoa îroveenerizli:, air: 
HOPpovAnti Bs8: Aaaa Â (28),. n.a une (29): enmenonin i, uenAzuih:: Ca. 

a ÎN a A Ce tai uta 

(Î) S. şi B. ENI, (2) 3. Tuca, B. apr. (3) 3 S. greş. avkeruity, B. greş. * macuunte pentru 

macuny. (4) $ şi B. neimuraa, (5) B. acernite, (6) S. Apzanăr. (7) Ș. şi B. aeatak To... 9 

eree. (8) B. insati nerpz. (9) In ms. ferata. (10) B. unayzoaa. (11) In locul acestui pasaj 

S. are: Ilapcras nerpa noensai (titlu). Toronar aka n. avkeaua, BAAFSĂATIID GO:RÎEte," acra ta Foe- 

HOÂCTRO FSCNOANHR NETAA ROEBSAJ, Chilin CTagaro CTEȚANA ROERSMI, syy Xpaaok —atuwraa Mo AkTA— 

n noaăzan 6rer pakSă npkwenanpennare aurponeanra nrp anwsrueră. (12) S. şi B. csxeak. (13) 5: 

şi B. cyso akra cannore. (14) $. şi B. anpesnat, (15) S. exim. (16) S. şi B. rmeauu. (10 'B. 

npoumzaa, $. npumuisaa. (18) B: roroie), Ş. vero. (19) S. şi DB, moasaneknin. (20) S. şi B. lipse-. 

şte. (21) .S. şi B. ne, en. (22) S. lipseşte. (23) Ş. nora. (21) In ms. greș. B A0 konmta. (29) 8. 

musre. (26) S. şi B. caxkabuiuy. (27) In loc de n exkakvescraseay n S. are! cekakreacraogaui, B: 

cekakreserasnau n. (28) S. are az irkmeosatn uroaenerek după 3. (29) Ş. unin, Ls 

4
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EPA, 10 Hă ANTPSISANT ELA nplieroal: Gr. ui îi Aveau (1) cznanân 
Actoacriejonar, eucliy îne ab “rarenia (9) une W. YpucTil; - noABura £ro 
au: Ataao  uzanuntie (3). II :o['r]uac - Aazraai (4): nare We, Baze 
upiaru (5) “TpSAwvat: npansAntuti AAArWT- upazeAnaro! cata (6). IE-Aa 
WI TOE BaApiir. A „CRoEro “AO Nonna[ro] (7) wrua ui ovrunrearl:: cum no-. 
taur, “aur; (8) no -u azer: Aonprl;: CAMRICAALIUI E (9) Tanonaa nato 
curu. Flip co o zaruri HPHAEBAUIU Mucantito np'lAazu nezArlaeu (10) 
ECT, BOAANIL Matte O icoană (11) raiţiziiuy (12) ca? bazelino uprlu- 
MEA BĂAET AOCTONNIA. A: :KE AA MAE MUT AOVĂORURIY EFO  CASEC: 112 
BOZRE AABIOAL HALPAAMAZIIiN AACABIVE HanaBani, HE USUCA. GĂAR' I9- 
emien Abiiutaro para, czriputnn (13) TaasuiTt, NE MAREA TpPOVA, Eero DAoA, 

„moataita Acnater (14). na cetir narticru (15), n wru$. TAACAIBILS -unCT 
„eaun:o noi cual Wraarii, Ia ca 069 EACEANO, NOIEANENAA E WT 'Tpo- : 
9th Isiou -npiar. Gearonounrauin (16): cz vreti. te nea np'laoăorul 
CRĂTANR „BRET, BA AOHACTHPU- RE MUT MAGAEIICTEA "BOPOV EA BAOMIEIL,” EPOA:E, 
MSANTEAAMI WE AM9T POCUIOAR Ad NACARNT- NAC, AA: i 
Ile alim: ne eaumomoy (17), auavl. CĂII, NOARILEE” NEPPA 'EOEROAA Mpa 

ile par na casSan, ovrprerilia Aa, n paBA/lani BOA CEO. Ha Ata: 
MAZEA; 1 Mp'BUIEAALIE ! PSperintta - AMA NATEAA n AoieA [uie) (16)- na nprli- 
Aaa UN 1: eapadunine ca: ca: craprlimmutasut (19) HE CAMO Ii Sitato, UI: 
19: EACRAS? CaniSani "Norbert A, 0  Bpatttutstat opămin pazinuna (20) 
EAI WVT rpaive (21) me, ac aniase na nem OCTpiEMn Atta AC AC: BAVIIIA 
uscata; n EAAEPANȚI- CA WE "TAAOV, -METpA  BOELOAA SA păstrată: Or: 
CTpONRh RX PELES ia pi IERI PORN E A . e E 

TPOPoRAE. Nan. alia, îovenii: avlicana; 09 SMOaEHiIe upaal: nplapeuzunaro: 
îvau(4)ua, nociv EMOV Br! sia: nenoriaprbaipiium (22). ca EMOV Wr 
taacreaiu (23) eat rea (240), orslupanaa BCTpIIMECIBIII TPĂA, IA BSANANL TOU, 
CA zel 'onoatmit ca (25) ora pranz N, AOXSAAUI, AIE - BAGA NIECTEO 19- 
"AO, 1- ApOVTaa' cu: twiantula raarsaa tr uzro (26) rzenpiarriiș: Toro: 
PAN ISCAA POCNCĂNIIA METpA FOEOAA MpALiN WT BEAM CEON, rpozara 
BEAMBATO ABCPUNA 1 BApBWECENIA EOEMR Hadaaniitia (27), n wWr atit 
ae Pa . , ' Pa : Doe . „i 

    

(1) $. avkeaua î.. (2) In ms. urmează după “reuuta un ere superfluu, care lipseşte în $. 
şi B. (3) 3. naanurme. (4) S. şi B. Aaaa, (5) Tot aşă B, Ș. azcngiaru. (6) S$. şi B. cala. 
(7) In ms, Afanzua; of. S. şi B. (8).5. şi B. mua. (9) S. ezatnearkinx, 110) S. și B. npkiaan 
ras katua, «su. (11) B, pucotatuiui, (12) S, și B. vamaiiuy; prob. greş. pentru "rziptpin, (13) £,. 
și B. ezkpmanu. (14) $. greş. Acnareria, (15) S. și B. nanteru. (16) S. n caarenounnuiil, (17) $. 
şi B. no at ze ApSroata, «cat, (15) In ms. acu; ef. S..și B. (19)B. cTaphhusnaaut, S. cra- 
phmenasn, (20) S, paasnua, (21) S, rea. (22) S. şi B. uensapkupna. (23) S. naacereaeus. 194) S, - 
și-B. rex. (25) S. şi B. orwanmau ex. (26) S. și B. wr uero raaroaa. (27) Cuvintele n capwu- 
enma Racu (B. niweat), nauaanitna lipsesc în S, o
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uacr (1) ezpau atu norgalira „tat (2) uzuri mpa tipauniti It 
minat (8) masreat, Apovrriuai (£) ie: nomaa repriinat couanelinit (5) nas-: 
mem Hpbălan uX userusaril. (6) Caznporinitin ke wr: Op "pr, II:9 cia: 
Capone, 14 Snona ipsos cert; (7)  onaunuuis, oaste 6. ropitiuiyă ue” 
TOARE TAIpANĂS NOACAUIE, EANIIGO O titi (8): uonzutuie “re op; e Cp 
pat: auEM (9) “206 ca MA ME Maat WT apă'laciituy nauaauuii ui Ur rb 
ORĂACTIL EGUCRSIL, HI: TAIA opăinia ex conoă (10) EOBAIIE, n o RE UAH. 
e (1) nanân ApSr wr Apovra (12), nume (13) DpANIERA, GAILIUZAL, 1 ARE paT-" 
Ha ApSr: mă Apoțrra nsetţipxx (14), — CANpOTIIL: zu 28€ aug np'lnetantunri (15) 
ISLA B0t:AFA (16) 'ca, u ivr opasirtin oy oaie (17) nou WBunoua (18); 
ata, Mt” atadanuutăă (19) moare nat, atuivro (20); AMNU:ECTRO CAII mii 
u on (21) o 69 POTORI MAMA, ApOVPAIA' CE nanpatalaga. IE Cani Au 
H2RE MeApantinuuui ca nplreaplix (22) CALPOTULILA 1 "Ta (23) Upriaeitiină 
CA. ÎpĂCTIAME E Ha HSAMSIL GOPANpHIABABGUIIE 1 CA" IUItANIl ceapa: URILE “CA, 
CANpOTUBANII E atit ua BbireTi:o “OBpATIILUIA CA 1 MAEI CHA IEAAARIIIE, a: 
NE up'baperolxolai (24) wpaitia ca BOaEcItI Atu a ACAMIINI, ERE A 
plini AAT E o cu noneuenie” "TROPAT, la ARE! PTSTA ASUL AMA, 
sac; CA CPaMSAt. CCTALuutA. (25). AL napoua Asian vor” My, mpi 
pub mape, Godeni n Basaanni” n oynaenuu și tiputtie (26) tars rusii Beat 
CITI ICE aaa o anal; Aperibina (27), unoiias enter li, 1 EA 9 
ou; . cucort;. (28) II aan patpiuue' CA WTClieta Ion auuuiz (29) + AWAIE Xpuc-? 
"TONMENUTĂN, CA CEOMANL MĂ HATAANIIIGRI, 3 Oper exupoTiIniiuă RABEMUIE” 
i roenoaniiS: nerpoy usenoa; avnvrivueeriri; upunecuue.: Pepiin 26, 1Na:e 
pl AE CASES” BACISAVEUA, 1 TI ME AMENIIIE MA CZNpoTUINY” (30) xpanep-: 
cretană (3) 1 ACE UNA EZBEPALIUIE CA! N9CAALUID ANS TaOAE nprlAatanie. 

IBpaa E ÎMatiziin, O CSM cazuti: „ paasera ERE 1 IA orbupatnusatoş 
rpaaS 1 Apr (32) EPA, BOASANALIR IMEIIEAT, i 

Gia oy BO. 109 cuie Bă pai Ana (85) £ EMILIA,” IISCAA HETp ISEr9AA îoa 

DC 

  

pm 

(1) Ss. Wwr uaer anal, 2) 's., şi 'B. iore 5 s, şi B. virat litatA, sina. (i) s . "Apa TARA, 
(5) S. și B. reputat  coțuaneniitati (-uiutm), (6) B. ncerusari, (7) S, şi B. cec. (8) S. mutu, 

B. unutuy. (9) S$. și B. eznganumat, (10) B. cecwa. (11) S. și B. lipseşte, (12) S. şi B. agora ABSyTA 

(AnSr AaSra), (13) B. greș. sau. (14) Ș. şi B. newurpkayx. (15) $. şi B. nphuuanuu. (16) B.:nona= : 

swnaaţă. (17) 5. nasc. (18) S.: și B. wruroma. (19) Ș. ataahumaa, B. ataatuuaa. (20) S. lipsește. - 
(21) S. și B. cnu, (92) S. și B. npnreaphya ca, haya ca. (23) 5. și B. cznporununtaa (-untat) n ru, 

(24) In ms. nptapenoa; cf. S. și B. npkapenteywa. (25) În ms. greș. cerannuu,. cu unt adaos 

, ai u Dea : 
deasupra, născut prob. din prescurtarea ceranu =Socrapumaj “prescurtată e această formă, , 

ui 
în B, întreagă în.S. (26) Ș. smma, B. ru. (27) S. Acenutan. (28) S. și B. nvceenk. (29) S.nsek- 

amură. (30) Ss. și B. CanpeTHBUIy, (31)$. yeaseple)renanuia, (32) $. Anoyrelu, 155) S. oyphiaena,
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CH RAACTEAA BA WTAAUENIA (ÎL). Emo rpaaui; ENICTPIIANE NE NE. GACXOTANIA 
HPAATIL CIA. HOAASIAIȚIEE AA HATAACTEO, nări (2) pamant 
ună (3) wr rpa AER, tpaa'l: îvattatuza; WTpeiuuz ca, Mie (£) cer npanizi ui 
WEEpZCTIIAIA EMS. A DARIN ARE POCHISANIIIA,. NETpA ROzoaa Propoz 14 nat (5) 
Cam Conoă TSroiAE. air, czn, mcatia, tonorscrinui (6) tace 1 RANA. 
EA : NY NOVOAN ÎL AMAIACTIZA „ALAO Hoaâa. Onu VB WT TpaAcnh, Us. 
„pls EAE nocruriit (7) p:xoa, HXRAEă oyrlicrulizauu n: neverati: (8) rpăan. 
ÎManhiiiS NOIOpInE CA, ApPSriiA ît£ Crpaka, pasi cantate mami (9) atata. 
ASRAECT 15 CATPAIVbIuuy, - CMATILIIA CAI acnoabiriaula ca, SAAPONSEep- 
unt (10) a. "TI IIpPHASEHIA (11) ca. N EBREPATUL CA NETph tolno]Aa să 
TAN (12) 1 na cnsa cerlirao nori AER II Apr: o patut, Ain CA COBOA 
BAATĂ "PAaanTn. MHOECTEO ua (13), MAMIIEE, MApETI:O  OVeAatiAaTII (04), 
CA. ler, ENE Ur, BIVTEAn BEAa/l; (15) roa npiarrae 
Gun CHE. enaaițiitat (16), „Ipoeisz NSHI UT cxAS AAATAa AVAS, 

pazoy avnsaas tat, Ma KE MAPA, HAN .CASRO Aa CHAT. . | 
Îi Ar „Bag, Ar. AViCta, BNICT tani(0);AE upiasittaatne. FOCSANI 8 

Tpa 119 LACXAS (17) SBAUPAA. OVAOAIA HOcaaen -tipaal: A'litizeriare, Lt Aa 
1A:E AUTURCIIOE EMS. Aocroanie „EzARparirr, up he bIatize CA tipi np RAE Biitn- 
MUIAUI apnatui.. Oa E. rii ALA40 9. CEAtA EZITA; nerpa e noenoaa (18) 
evo: ce paria npnaru (19). Gznporun in e uprlitnunauuu (20) nuuua;. 
CHILE NABOAN CA -MAOLBOABULOAMEV, BOPOV. Mangatoie, GOr cere rprao- 
oyauriu GAABEYIANLA N AT; rpanițiii (21), cei: pznarlaya: (22)... Da 
„Ia OVB9.2A£ th "TENELNIEAR CASA, SAVA 100 Ia MUMOXOIE Asu. 

TONS:IAE alia, MpAOERIISE, OAO Ar „MUN Ha Apor np'rpaoaur ca, 
ADcrk 11. AENE cau: :pentaro rep; ea drparlaziuuna CA N NSCAAN Ha ETTICRONCHNII. 

„upil:erroan.. AAA “ACTII, BEMAA (25), Ai 
IX Aa nani 14 NATAAO. CADLO EAALEAAi . 

Aa sanse exinaantiua (24) cu nul; CATACIUNLA NE (25) CA a inu (26) moâsan 
crin nptarlau, H3nIAE HA Bpant WPIEA ANIXAA II EANATPA BEMAA IX BEING, HE 
Ypanpocr (27) n caanser NEMIPERARA ERE HE W'TAATII MOHSIIEIIIO cnezate” (28). 

“P ist HAAAATA (29) e CAnpoTuu:n cTar: ie ali IECIiaa lineca HIIsoilE HAacie 1 119 

(1) 8. WTA NA, B. =urua. a); S.'și D. nau, (3) Bin ina. -u) : S. și:B, er. (5) S. și B.- 
uta, (6) S. şi D. tenourcer:ua, nouieu, (7) S. şi B. nserurure. (8) S. HejoTata. (9) $. şi B. num. 
(10) S. şi B. n paarenensprimantas, -opuinm. (11) In ms. apoasi:ema; ef. S. şi B. (12) $. și B. ur 
TăAeţ, — TăAS. (13) S. şi B. nnaa. (14) S, uapcraeţe 'cxataaru sau napera[9)oyeasa:aru. (15) S.: 

"atatea. — Cu fraza east we uirea atmab Tea nţiar se 'slârșeşte fragmentul din codicele lui. 
Barsov. (16) S. rnazipea, iar după acesta iraza nam în o „ENĂR PTA BFARHIDARIIEAtA, (17) Ş. 
NETA ROERSAA azezact. (18) S. rocnsania îse merg ROERSAA, (19) S: paria nptaru, (20) In ms. npm- 
aninpuin, (21) 9, npan, (22) S. werpzeahyr. (23), S. Aonnma... atata. (24) S. extaann. (95) S. carke- 

kuta, (26) S. akyu. (27) S. adaoge după Xrasgecr, un 69, (28)5. CRSEAtOY: nonourenii, „129) Ș. nsAax,
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EACRASV pasnhiiaa (1) nam n nonutaă (2) upanonepua ui noa; 'rante 
CĂIpaa CATI repuie rliacca (3) nacraana ni plittitniă CTpoya (4) Bputia paâ- 
ahauenu (5), n pasti (6). nphean repzasi (7) ex na|naaaniem, ui upu- 
HAI IX NpEGRIRATIL 14 CEO Cu, ACBponorilanitin Wa3paru ca, astia 
'TEAAA GOroy npaâneya, e AbrbX neon "rea „3mâ (8), atvacunuy (9) 
NEA EAEH, | | o | | 

Ia ue pier mtuncoie, tanozte - ar; (10), nenphaoino iz naut ce, 
nu apela APANALA, HM GOPATACTEO, HE HE AOBpoE ctacroe (Îl) ta iiu- 
“Piu eSpu HI ChpPALI HEIPUUACTUO; Nă 9YLO MEMO NOIIETIh uporaatuititie (12), 

CAVEA cere? 

Loroy N Lea T9 Lai Baapl (ATERRTI SY'TAENNAUL CARA AI NONOYCTI: us, Mase , 

îvUria ncnpocut IAS, 1 ani€ Crapliuimntaa name. Vro e ni o€ Hpulials- 
“IMEIIIEE CA, IpINAN AMI, CASE, 1i rekuţran CAORO 1 NAMATII ASCTENIIO (13). 

"Poroac oaie Alira nliuue sltro ASA, BEAR OVBO canto, polo (14). . . Yi ? 4 

aprânacn, MAO ANSPozANEnn, taniote (15) raaroaaTh, BOA 1 paBrpaițiaă 
EACA; CPAALULAA IA Htmov [arsorn] (16) LIRA CA Xpana, ta "ran (17) 

ai azerii pacr[plaame (18) n cexeliru (19) nazan saeneraatu czunnaaure, u (20) 
NpHApOiRNEA CELL REAAXUIuY us:Baaa tadumarii (21) n cnoa erapaaru (2 2) 
nenpaneAtinzăt Othiiatăt, IL Bauunax'rh (23) clmene nelperria, ui 14 Leamno- 
AB”. MEpERSALSY Mape micania criponirl; nocnaaer (24), apaăa îi Wraer-, 
Ha rioy”, Oi îase munincoite paBaoiititi, tă arie AaXuiă, tansuie (25) zanap- 
Mih cr Ep'EIISAIYAnEIIh n (26) uspa 'ramnopSauţiia (27), u acra crpanuute 
AO AARE PEERIII, - BEAR CA COBOA AETEUILA MIIVIRCTIIO, JA HEpeoAt Bo 
SIÎ:pORHIA BA TATApCIBIA CHAR CATEII Ca 1 CAtip'lino (28) : Baroperin (29). 
NAARONATAANII HE AUT cl:itepa TAELoov auriu un (30) nparnnopuâiiii ui Aa. 
POUMUSIN 130 BOAA AMHOTOAMATIIAA CA UIOVACAL UPOATAUIA CA, ITI NEpCIaa 
MGApPACTI: Să (31), n zane rpzannt (32) cmpaun XivTbaxă (33) NOTIIUA 'TIipia- 
Aserliu n iplisonupuni (34) norazrurii. ÎL a noven'l; perii, Iaca că 
IPĂĂ OpPACT ANUBEISOE CREPINOCPAAIE PABARI:E COVAINAENIR, Nepeniut 1pili- 
PpAĂbIii CAMOA pa En, IAOAE MTHIȚIA AIE HT9 peer EEANRSR PILA Mp, 

(1) $. pazentaa. (2) S. nosutaa, (9) $. kate, (4) $. pkuuna crpoa. (5) Ş. Roza pazarbureuti, 
(6) 3. rasa. (7) S. rapa. (8) $. greş. aus. (9) S. matrunuy, ce nu trebue îndreptat în atacs- 

aseruny, cum am propus în Vechile cronice moldovenești, p. 157. (10) 3. ana. (11) S. ac- 
spouacrie. (12) In ms. ngurăatueule; cf. S. (13) Ş. kiar ct43%4|III Mn CA9R9 cacnst ui năarkru Aceroine. 

(14) S. psawar se, (15) 3 „takc, (16) Adaos după 9. (17) S. rana. (18) In ms. pacraaurt; com- 
pletat după S. (19) S$. czekru. (20) S. lipseşte. (21) S. azanmaru. (22) S. greş. paaepamaru, (95) S. 
asunatri, (24) Ş. necnaaări. (25) S. rase. (26) In ms. n n; cf. S. u Eopa. (27) S, Tamopoy anula. 

m 
(23) Corectat în ms. din canpk ; cf. 8. exnptan. (29) S. aarepentu. (30) S, lipsește. (31) S. 
MXApzeTEo aie, (32) S. no TPBALI, (33) Ș$. vorba, (31) Ș. rapaacerbuumu n kpkocoirpareati:
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acu (LI) ca urna Xoaonephiu (2). sI no cpliart 'rpoviiaaauult ca aoa- 
paterni (3) nota nasaantin, IL wr izcaaoţ nl MEAOAÂRICA'ZILA II:E 9 
noavonni. “SE uaitse (£) o cu monteur ca Apovrh €4 Apovreat cat Minune 
CA MI ApPADOCTIL COEN N3pHULAATK (5) "TĂTOTĂ IL BAMIIIECIOE AXHABETEO NO 

aaa; wripu (6) ca. Ia ri; 3XR OBE BEMHOPAVALIIX Horp'limeruie Oyzitni (7), 
una năaăiaa scalar. Japenaro ze «parera Xpanirzan (5), mase napii- 
aan (9) ca Xzppa, IO Cid OVIHOVTIIER, ani EOELOAL AC: Onantuatr, 1 
W POPE, PENIS, HOEIDAD,. BAACTEAE CAIJARAAPI WTCFANAEUNIE. Îiacrpace CA 
cprăuei ni crpak (10) n noALIrh SERATI EFO, Lo Cla CARIIIARi W CEO 
metaaă cAB3n (11) u3 ouiro erou crenania MACTORABARINATEANIIAA (12) Ur 
CPZAEIIIRIA cpliani, ui nb Buajliru oyinaene enatuie ui Accroine cazau (13). 

loc 09 3ao nel; STA, HE ANI HE aparte CA, MACRO hILI£ 1dio plicuiu 

Vu. On se camarpiiru tace aevnjazițuiy sanopasintu h; XTpOIOĂ DIA, 
CA Maantătii (LE) WTNoATR SCTâtAA MATERIE, CAZBAAUI ANIME AOUĂ, CEI. ÎI. 

Ie saBaniXasunii Au, CăAE? Ho MpURGAIOMIIIUIEE CA (15) casno cxanuuiere | 
Aur A ca HpICASY-TIL CA CIE MT ROMEI BAcTotutiy (16) Aare ao 3a[naa] (17) 
Moca Axe: IL sanse na tame mec :0VA OVatacrenin CA BAC lit crrliXoai, 

nepeom Atat pui Baii ba (18), ui narbaue noyiasrio BpPA BA NAANIVAL 
scrporpakinatn ui (19) Bnarpa EMCTPINIBERATS MOINACTRIPA (20) na HEIEpOV 
sc uplipenia nt, Xera 'rpovacat noroi onplicru. Menanazanini ne 1 cusoz 
sosuri N CTPAAUUI NA ASR, IUBGO OVIPOVTHEUIE, AMONACTIIAA OI TEGWIIIA, 
HANAAAAXĂ IIBOE ALI BWUBARI, On RE Bea uptsprlitin OVerpaaut că 
GEFCTROA Ia LPABEY LU oVipac ru en(a)cenie, OnHaKEHn GEIL Aro a 
CECO MWUT CROIX, Ido throun pan. (CO rzceriaatțiee (21) caznle ! £I dai 
9 cuy not Hplacraniira caone? GOT cere npocrinaua Ca: Muta: inrin po 
VUTGEEUIE CA HAR, BA EPAASAN ACTINIALIE BACIPOVOAIILA, ULUI MEROAEĂ, * 

Uni E ui NUT, ACHAERE HE WCTA 0 Aulin, ÎL BniCT, MW POPE, ta- 

Rantuin EABASXA, HI La:9 Acrtuintiăs (22) noa, Beata capu (23) ca, "ian cra 

PSpoAtniii ipivu, 1 ojăaant ca liraa nelasa necata, can. (24) în. IL ranape 
A pactaanaa.n ephronnraa.(25) avbera ui raaoaia (26) mnoroapiittiaa, în: ns 
EABMOPILOV por OCTARI 'FOV Ii EABAIPBAEINIATO cRoero noir; EPOE HUSNO 
acad ne upiemalatme (27), npoxoaa (28) no nxrer nenpoxoainy (29): 
spa (30) pamant ui ennos' nncornta aprut nat, pănsaata (31) onpann 

W'S. uptasiiit, (2) Se vownenepan. (3) S. moavanean. (1) S. ae. (5) S$. napuraar, (6) S. 

wrput. (7) $. nsrpmieme cau, (8) In mas. upzrers Ypaunrean; Cf. $. Wapekaaro îi ApaTora Ypa- 
uireă. (9) S. napniţaaiue, (10) După erpay $. adaoge n rarner. (11) $. cazan “renava. (12) S. greș. 
-xasabyantanaa. (19) S. cazaa. (13) S. avaanaur. (15) După ca $. adaoge reraa. (16) S. azerounny, 
(17) Iatregit după S$. (18) 3. sa[a]nka musa, (19) $. lipseşte. (20) S. sruerpnuneare” msnacrupt. 
(21) 5. azeeenarhuuee. (22) S. Acuma. (23) S$. arataca capu. (24) S. adaoge akeana. (25) S. ephroanra,. 

(26) 5. macata. (27) S. npieatahuur. (29) S. u npoxoaa. (29) 5. ntnpoysdnuy. (30) S. sept. (31) S.. 
pati, 

»
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1 BOCh, METPEIIRIIL A GIECTOIGAIII UIECTEORARA AT, EEAMEAIUL IA XpPARSPETRIIX. 
WI AABOIApOCTIIRIII iz, IpăneX, npliobiliAaer Ma crpa(e)rn 1 cAA3să pui tu- 
EAETI MUT AMOEIO OWÂIO, TUpr 0VEO npoTI:A (1) uaata iso BABPAADAAXĂ. 
“AA, II EAACTI Asiei (2) pruAaațiS. Înz CX 11 CHER IECTA AHN, aA-: 
“ein (3) un nB£2 Mă NPĂGRICT, 1 14 ROMOV BECRAOLARE, MIRE ANA GOPO. 
HAR; YOAAdannE BAXAA, ATRIA NOVeranu naavbpiibh: răzbună (4), 

ACHAEIE ROAOTOROM ulii (3) 14 CaBOțasi CAYOA ANA parboatVEntii: 
MEN NUT TOBEMELIA TOPO OBHAVOANRILIE, BOrOV WU. mesi trliure ASE upo- 
aplicauoy, n tai(0) ana (6) nier 4 craplirunntami contat (7) WTEEAuIE, 
Account wr MIX OINTELIR IEICT IA TED ASHIBIPIISALOV. (8) MIIERO nau 
NpPOLOAAEIIh, Lili TOPOAE Alcala. 

IlpanoXpaniTeale :RE rpaaa, HNAE. câ planetară, Bacau Al NLaă n 
rai (9) ua map, uzeleuneno n naroyeil; Toro pasari. hoettoaa e, 1ano oy- 

MOLUT, cia pacmoTpiitn, Xirpocria by uâneaAn (10), rpaa, is npliaaa 9. 
rpom ia ezkpanenie, norona ezceraAjua nara, noni toe tat ca ela (11) 
Poaovy i “unueri; rpaarl cn(a)caa, ue maawai elan up'anocaaan. - î] exe 
no cu ro un ao? Ilpoerepn onhaTia cnoa ui AMaaAopoalinia cnoa (12) 
ATI AAA; OGTpPANARh MBAOLAALLIE, 1 1dt0 SPEAR NpHEBRIEAATIIE Wpan- 
cantţt Beânnepix (13), u pacupoerepn paul cuou u utaomăipznăa crea (14). 
CARTEA ILApPIILAI EAENA OBRATh PRIAAAInIE. Ora E OGREMEIDI CA 9 HUI. 
EPO îBAAOCTIID NAARAALIE, Hi EACECPAAEIIIO SnaotiBaanit (15), ne tao caițeua 
AGANAA  OVLÎNCTARHAA 1 1480 "TIMAApHAA CABHTEAL; cHoEro, Ypabparo npoa.. 
bacăA0y Benacte ui ABAbiYaniia, EACXAS NpAceM risnia. Ia OVBO CACLOAM 
nponrui [naca] (16) ue zamozus, MSCTUrUETA GO AMA ANTE NOLAAXIțA ; OBauit - 
HE BACRO MA, CNăAot (17) Banenia ISĂMAFATI averi: BO CAOBO.II rap 
tana (18) “upzrtnuuza (19) nonazaru. : 

Bpaa Go ÎVanziuin Sh, EPOAE CA Bhutl€ |eaono] (20) MHCXOAA 21) eruotiliaa, 
“ARIEI CRIN AXAL cun (2 2) 1 BAoABUER, AARIBSAM auBaa 1 onauin (23): 
oVaaplia, tao oveanina Ghitiitaa, apie nocaa (2-0) cnoa cu EAIINISANIC AAA, 
TEpAAS CTP -rpaă, 1 para Banater 1 ao (25) WriiSero ue- 
Xoâa (26) nosaru, snicaa nani una" erbux noep'liţiu an OVAatoy crhux 
Hpoonah ACE poAuo nplAari, atonoitavliiei Bica că, Apor tatii că 
rEANAtEpr Baruoputhiui (27) Apenurliro mu Atpiixa (28) CL REMOA IL UMAN (29), 

(1) S. ngeruas. (2) S. anunta. (3) S. n anu. (4) In ms. după raxeună urincază greș. A0 
ux. (5) 8. nkatuum. (6)-S. zane nsanant, (7) S. adaoge după cnsuu un cre. (8) S. TeezAounpuoatoț. 
(9) 8. aacatuuatya n ru, (10) Ş. uaeeae. (11) S. lipsește. (12) Ș. lipseşte. (13) S. aranegua, (11) Ș. 

ceoz. (15) S. csaosmzaaue. (16) Adaos după S. (17) S. eack noa, ensacat, (18) 9, rangana; cf. nco- 

bulg. rapBau. (19) S. ugzurkuuua wr upzuserui. (20) Adaos după S. (21) 5. nuayoatk. (22) S. ana. 

(23) S. wnamta, (24) S. nseaaar. (25) S. nunanetee, (26) S. wruserey (pare a fi scris wruoerieţ:) . 

nexea, (27) Cuvintele reanmepa aaraegutnu lipsesc în $. (28) $. nnacanya. (29) S. nenea ui ua.
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IE AO CRITOCTII (|) BAATIX : WP HEPO. HACRIEUEHUII “CA, Io (2) up'hia-: 
criaza 'reuenie (3) casa. G) Baaro POMNITEAR, MANTEA Np'liApazuii, Ax- 
GABCTES - CANAETENIE,  AANIIR E (Î) WTEpABAEnIII BEBFAACUSMOY, 4 PAarsall- 
Homo Barhatiuii (5) oyera, overa 1 Banoris (6) nomipariuui si nau: 

rom. CO cere Boroaia (7) crpay rana tanin, TAR BABA 
Nâatut Hi netâaotăauis, cieniem (8) 'ra:nnorascuni upachi oViulzebatue (9) 

HA GOroy atoarrreni 2 ax (10) ovia rzenovipaatue (11). Gia 
OVBD ABROAD ANI9% OnAaa CA CADA. Ipliacrui îiE ca cu COPA ui ră 
“am (12) cazButt npu3p; 3 OVIEAPI MOAAIA CA OVEPAANIS UI NOAMEICASAMN 
slamua (13) npoerlirun, n aie to vr ezita aBianath (14) uicania tao 
MEpIIATĂ MEPCIAFO  CAMPApPHIILA WTF IHEPO BOLApETESA uscTrusaăr (15), uc- 
npocn wr uero pati titi(o) (16) eeaniomornui. Oceania ze cia neant (17) 
Ip MEpEIiIN, Pphapi, 1 Giupazipaă (18) oval CHatan cau CAzaant 
cu (19) u monta; tpaare rvanzauniot” MEXoA, HoAaTii EMO, Mann Aa (20) 
POPĂA OVPpOAt EEANROAMOL” [Ape COVAINAENOI”. IPeapure o Eaprapa napi 
BASCTpAA Ia n 4 cent (21) npuBeana TEOpITa BOELOAA, Ori RE paaocriie: 
upieat, Mapiuă ca Ain (22) ocrazu n Bpa3umn "rent (23) uwraatui, npla- 
cra u3aeri; (24) neperinuitn np'lila]awm, wr Banu narile (25) eluren ov- 
rpactiniy. ÎL ez uaperinin (26) rpaa, overopunn (27), np'bripactinut rpaiivath 
ROECTANRTINOEA FPAA, II EANATPALIAOY (28) nmicr nmpetih AoBpozaaniinik (29). 
Aa II IRI CĂ EEANIGOAOV IApI, MENAAEEALIS taptaperias (30) Acu or- 
pori. ÎL prapl:  uaorlioarenezuo ma nostoaă i nooa enoactateri (31) 
ASCTOIMAFO, 11 a AVRCTO RAMIN 11 AMAzii Bacmia ca (32) "run, W AE 'ru- 
Vocrii n naarecru Titi (33), CAMOA pt, Gia one cana CA a Ali- 
bye nocatanuy (34). Sa 

Iau empe caipo (35) na Aerpontuprlat (36) camueril; nerpa (37) no 
EnoA:, para Eapeaperiăa Baoparuăa BA MoaActaaviu (38) ananpa nek 
ia 1 o nau: neceaalie că. "Loraa ni nplipâcrinit COVeAaRcIiRII Tpaă, - 
nepewvat opiu ca i tai(0) nertcră uplovipanenza (39) n tao nprlipană 

NOCPAAMILA 11 1080 MANA TIXA BAXANNILX; BOPATACTI:O Maps n plini uwli- 
Wa HBManar ue SUPA j Wr TasAS i “KE (40) 1480 ANIOTONOB! Au (41) 

(1) S. euroeru. (2) S. tunete Accurki, B)s. Tedenteati. (£) 8. lipseşte, 6) S. aarnkacuin, (6) Ş. 
Syeratu ni aakotiit, tr) S. lipseşte.. (8) S. mentean. (9) S. npzen orazearbanut. (10) Ș. rasuna. 

„ (11) 8. nanoputaaue, (12) $. rasa. (13) S. shut, (14) $. nzaszuser, (15) 3. nserusaar. (16) S. 
tate. (11) S. lipsește. (18) $. smsazaiaa. (19) S. ezinaan ca. (20) S. aaxzigean. (21) S. est. (22). 

tam. (23) $. Aoreue, (24) S. naaerha, (25) Ș. nastra. (26) S. uapenu. (27) S. oyeounm. (28) S. 
RAHaATpzAA0. (29) S. unpenn Acapezianuny. (30) S. gapnaperza. (31) După eneacsatrrn $. adaoge 

ore. (32) S. lipseşte, (33) S. w ruyoeru Taoex. (34) S. na akriy czsnua ca nscatanniy. (35) După 
expo 9. adaoge moș, (36) S. Acnponupirkaa. (37) S. neraoy, (38) Lipsesc. probabil, ca și în - 
$., cuvintele nepeu rasphayx. (39) Cuvintele n sa:(0) neskera npkorpauenxa lipsesc în 5. (10) 8. 
lipseşte. (41) S. anorenerbanan. i
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EABEPATII CA FPAARIIL Sh MEPCOA IASA EA IMAPEIRII ACCTHUNA (D) rpas, 
OCrABAA NAMbeTuna Uaperiiite CTEanta ArbiCEro, IEAE NpIi MEA BBICT PAAA, 
Ep'OIn 9 BACENL BEMAN MOAMAERI îi Bareperiu (2), un ne.no ati na 
HATpA pui uaperli Asti ATAA "Taste stan neun Campari (3). ÎL ue 
HEAR Matt Apor datăanAph Ibiiro, nopeaoamn roput, over; cu "Tano 
MEADAR EAACTUNAL OMABARA N Mcue3e NpiAc Eplmene. Ia sa năr nani 
CASEO MACTARAEIIO AAA II Cziicaniie CAOO Aa crioniaer ca (1). 

Aa tasi0 cnase ce nerpa (5) teansoAovyiininuii 19 Ataao (6) cptatnutii, ta 
NApeTEOVațInAt Ppaajl, ra elis EAI Mă AECATIIX Avlcane n taci (7) 
za OVerlX rele ta canto captain. ÎL ro Aare ui Aso casta? Îru- 
EAETR "TOMOV EEAIGRIII CAMOAPAREA MHASCPIEĂUĂN ui MUT CEouY 1 ua np'la- 
ie (8) MocnAaerh EPO CA CROM REAMIGRIA OAICOA BA EAE CAPWIBINEE CA 
moro uapereo n BA abrby nprceliunte (9) creanta 11 AAEŞANApA Iapeata, 
sa grcorl ezatoat (10) eco wr unoeru 1 Xpamireall; ere "TeepiTe ap- 
erBîre ensotiS. ÎL cout OVE9 HErpr EVEgoAs, talie Silpn tr 'ronor (11) 
1450 NUT CTE OpEAR, II AOLGPOLOALRII MSCTIISAEL MCTPA, 1 IA Epâaă Ba- 
reper (12) hitn ape HACE AWNUERCTEO MOAAAECIiRIX BAACTEAR, IO N3- 

sberute ovala, npoaiana ca (15) cane ez Anepl: n cane crliraseria 
PWAA CAAE îi EANBO BA NApONNTRIIIN, USCPA - SRAAMIATO Lopril; WEratiiitA 
H 1a9 EPHAATII pântaa AocTurwu A (14) n pacupeerparasta HOAEMAATh Mali 
uaprl; cusero (15) u nai e aprânări uk upoerntă (16) uzcupiatua.. | 1 
îse cu napounirlannui, np'bapeteinu (17) akoian n erp Iata 
neant Acrodera Weranazine (18) na “ripiaveusupurl (19) nora rpaall: 

erpliroau (20). 
Vie „vuauro ie to cp'lal n noput lasata o VEALȚEH. GHUEh 2 TE nerpol” 

HOEBOAPL; VUTEEAEIIR, II BRICT CAFEA, OPRI IL BpAuntie ME, E A'Î;To „38, e: =) 
a wlcanta der, 
“lant CHA: METPA ECEROAA AER CLOBOAEIIR, UIAtnI eirrepoapraule HA 

IpARSE AOCTIEEE UnCTIL ACCToaniE; 'rperee 'rorăa isenliuit ca (23) aliro ocon- 

eraova (20). IL uree sk canporuala ca. izimtAe EA Mapei: co: 
MACRI Fpâa (25) CA WUPUPOEOAMEUIAMIL EPO APELA CAVE, Ii 
CALDA CA CA WPCPAIAAUUANI, AWP BEEN MOXA: CA, OV'CTPAAMAAET,, CA 
HA MĂRULTEACTEO UI pĂLAAIL Eapraperintsut aaasa nplaperenint (20) erau 

  

(1) 5. lipseşte. (2) Cuvintele upu nesn ESC rasă BWEROMA NS Acei Beata ACAAARbI Hi arep= 

ceru lipsesc în $. (3) S. campare. (4) În ms. Aa conuaer ca e repetat încă odată. (5) S 

atTpz ocoaa. (6) S: no ataasy. (7) În loc de n uzekya $. are uzcam. (8) S. nplarie. (9) S. npk- 

ckunee ca. (10) Ş. azaneaa. (11) $. ne renora. (12) S, epansk sareperkn. (13) $. nplama ca. (14) $. 

Bpanâă nScTureula. (15) S. cneero uapk. (16) S. npseruna, (17) S. npkaperennen. (18) S. ceraruua. 

" (19) S. repzacnupurtan. (20) S. erothreanmu. (21) S. lipsește. (22) S. șa caznenrkata Teiul n dis, 
(23) S. lipseşte. (24) S. scocraoyx. (25) 5. rpaa covuanexmn. (26) 3. nphaperenteantut,
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OVPAMAEILĂ; HCIAAA CĂ II ANA HK WAparua ni BEABOMOI “1apie WTHEcWinA, 
NEPCEAFO SEE BIASA AApoEbi EABAaacTi AMHoroporarintaui (1). Ile no aus 4. 
BE HI BABAIOBAENXA CEO (2) napnua Eau (5) ui Bpipta'liuibiA CEOA 1 
saarepwaninia Ahr mafia n creipana (4) wr cuntaena az cenl npuga'lue, 
IE ca one NOAOVANIIIA 'TABORAIIt A WBpaseat Honenn. Haaitu (5) înce tansoaie 
EBICT EABMOIEIIO CAIICANIA CA CAOEOA iz parut n uarberirl, tanozte At 
ca aura, a'lirivai (6) moca «ncao Taicania a'l;Th cEAMocoropita n npo- 

CTUȚ MATA HATOpO n nATepo DAT, npoatliruaro avlcaua. Focnoanui ie ne- 
Tpă BEOEROAA Barat HO NUTĂN II UMIJAANI AOGPOUACTĂA CTAPOCTA KpaatiT, 
JAKE BAATONEPR alle ro peer HA (7) nutnoch na 3aaniuy (8). 

2 ERE 10 CHINh TO MAN BOE pPIBAISUNEIIIE CA CAOO CAIETE. 
În CuX N CHUEBRIN BEAEAOVULIDIIRIN ApABocprinut npbihipaa 1 crpoz, 

HSCTILEARE OVCTPAAI CA (9) BArpachaa BEMAA EOASTORCAh  WATOVACHihIAth 
N MIIOERCTEO CA COBOĂ BEAR TPÎIIRIA MHOMATAANUIEI Ii XBAACCACILIL MATE 
IN PPAAATO ApA/LACiare BOSLOAX MANAATA BA BAACH PĂRAAA! EA II EEANROAS 
adnipil; COVAINAENO Wreâath 11 110 apărlacion BEMan Ypanpiu Nparpova n 

RAATA AMIVIEBCTEO. CEPORIIICTBOVA N IA CEOA seTporpzyiă aan nprli- 
“aere Aazroneazm pzaeparun ca. (10) 

"Gia oyno noaovyunina "Tano [ocpazotn] (11) soneua. Ala “KE Nan 
Aa eaaeparnai ca. IL norzueraa OVLO EMO” cia BAC; tal LEAEOVALEIIL N0- 
PAEALOV, UpZEI NPMAERAANIE HA3NAAA HI EA CTpacă BOFOEI paBOTaa 1 
APMAHAA. npbâtaaprli Haazovă, EA Satin EANAAE HEA&LE, WAOrrin Cru, 
A MEAVIE UI OEI ara MpPATABNATO ECTRCTEA TEPZAPNPACHATO, ApOV- 
rare poa, ta covaatii, Bi AT „3HA, F cEn., TOPO MOCTIEEE; HA Uap- 
CRĂA SGNTLAR 11 MOAEGIIUA NOBGPATEEAA MECTII; TOPO CATANIA. - 
IL ca carzrom ENNCHOIIA 11 EACECO CUFTANTA A BhICOTĂ  IMAPCTEA N na 

aplcroan wrua ere înianmua (12), acerba AArBocpHAn Ii GPANAOVIIENR, Hr 
EA WBCOA FIBII CA SUTILOV” NSASGENIR, 1 CRINA 119 HARABAniite hihi, Hă zl; 
CAMATII N HOBOALia,  GAATOCTOANIE PAAPSAA CEATA - GORIA LpPARBE H Ba- 

BWIN HApCTIN,: 9 'OVBOTAIN HI Mad NOBOAEE, Mp'LARApA CEGE NAMES 
BABI XEAAA CELE O WTuuotanătrii. IL 4 cuk oynpairlia ca covema pn, 
APaphncia BO AAA. EA ANSCAEĂTUNIGRI MpIEMAA, EA ISIȚIA KE CHEPZHIIRIA 
arapr liniara OVI 1 CPAANE IAAGA, ACAERE CABPAULENO EpArov” HAMmIue 

(1) S. anerseorariuratu, e S$. casa. (3) S. cama. (1) S. fatama vaaroaa n eTeana, ACapopw Anna 

wrpacau. (5) S. aan (6) $. akramn tpkma. (0) S. lipseşte. 

(S) $. aaanin. Cu acest cuvânt se isprăvește redacţiunea letopiseţului dela Slatina. 

(0) Prob. în loc de oerpzauni ca. (10) Prob. în loc de. azatgaru ca." 

(11) In ms. lipsește espazsan. 

(12) In ms. lipseşte prob. uzaeacua, dacă nu cumva originalul lui Macarie a avut îalauin 
R23REACHh ANCTR,
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cepe. nexoaarani, -Iuoraa ce wr aenpl epatnicaatțiit npa, Stat XoTa 
EHA/BTIL, EA OVCTA TRE UI EA ARII MAE RE BA CPAANIL O CABPAnII BOPaTr- 
CTE CEGE 'TOAA 1 AMIIWWAEACTEO AMIVIE WHCAA TĂdăNiTh CPEBPA 1 BAATA AX- 
GABRIIL CABPanh HN AOXOARI BASEL EZCĂURCISNI IA CEBE CAGPALR II ENMICONI- 
CHA MOHACTAIPCLAA ARIEMAAA IL MEARHGIAMAA AO BOUILA VUPATE, 1 MARE 
MIO IACEU BEA IpEBBITEPA II AOAEGINA EApREAPCIGRIIL USA, CAZâbI Ii 
"ataniYanie (L) packy uenazanu. GOT cere OyiA9nut CA EA LBESOVANIE IocAA- 

HEE, MACTII Aeih nooippa na ca n na ovcheeinie ceoe upuisca. Ienarii- 
AT BO BOA, pEUE, AVEA Mâunittantia, În A Bani ZE AUWVIEA HI NpHaaraa 
CUPUtaa 1 MENOAOBIIAA BABASASEA; Wre'liere 4E MI. PAaBă VATAANA CHOEPO tăp- 
TIBA, Hp E WT BUASK MUBI ONE OCABIIALA, MIRA KE IMUCOLRI, OIr- 
ph2aa, ApOVSiN “BE MAEI WUTAALA, N BRIUIIA MOAEBEAUIII AP pl ANEne. 
IL. wr cere hier elena nelpertiia. 

[i AbTo „218 BHICT BIMA ASTA, 19 (i Ap" lineca nezAAVuIA ca. 
Ia OB BAE Ghiih Teneinie caca (2) noa over aur cavlpe- 

HSALOI IIpIt EM UpusatouuiIiX Ati că. (ro e uk HANAgANEE, CAOEO CABEr. 
VERE BA0y PAaur Ii Ea AXALCTIE: ATP CAIIDA AZI MAIL GAEBE- - 

TAMIL HAOVCTIIUA IAPA CAEN IactE E CRINA EX MALAUIA, 1 HAAWWX 
NAAENIEA CTPANA, ACTORIA CAABR $ OBAE BO BUY nprl;eroaa, LAB 
GBrOViR PA, 1 CA HCROVINENANL GpaY CA TABROGILAIRIANI 4 BIN MA:RANt- 
Mit GABAOVNA; BALNCE 69 HE CTAANT CA MERASCOBIERLA AMORE, HU BOT 
a -cuece noia. (O aaeneru, Seibpie Atoraant, “Tirpio- aoelinoczarli nani, 
crplao neBiieabanaa, nonie zel ocrpiiiuuze ! Ilas ue npliz pt UpPABANEOE. 
oo, na t43p mpa. 

Gia. Ono pErenta BRIUIA HAM EA NPONALEAEUN, POPECT 60 AOVUIEIAA 
TAACOAATII Mpa MAET hi; Iă USCTO BAN AMI IAKE 9 Map Maia, 

AA KIIG9 EACĂ, N MApETEO MI AATEPE BOVPUNS E Hi BpATIA, SCPARI 4 iAE- 
aaa np' acer arapil uerliu ealasoat, rari (3) ari ca 11 EzBAO KO 4 rari 

1 aanipib cOaiuMeno” np'bAcrata 1 PICTA CAMONOTIIS WTEpAIRE CA Aa 
BOA BZCNpPIAT. CO) A£ Hannei Mer, MP9 I9CTpajațivai. GO cae, W 
CAME, RARO BABAOARE 'PAoBa DGEZUNNIA "TpAILTH, XpucTon Ornea 1 
XpPUCTIANCLRIN GGAAPATEA BRIA ÎL AXEALRIAN pl azerii OVata HA'Literih 
DHU araprliueremot HpORAATEALOV [mov]amegov (4) mare ne Aiatoa0v 
p'Adn, “EFORE 10 MMENSEZANIE  "PPAOAANIIRIL CTAIA, Gia CAGHIIIA CA IA 
Rp MENEN NOCA'AtIN, CAANEIIRIN "TEMERI "TRICĂ 31044. 

II ne amore ase no cp atat pacnpocrpari nhiius, 1i Apziana 
HE WTAAPAAUNIE CA IAperiiia, Mă Ai CAGpPA CA NAPWA, LA ovi, EMICIonnI 
  

(1) Prob. greș. în loc de nzsanganiean sau tzsAnyanlu (instr. sing. sau plur.). (2) In ms. 

cuvintele ux eyăs a4t Emin Tenenlea casga se allă greșit inainte de a akro pus ele, (3) Poate 
pentru nac. (4) In ms. asmegoy, o greșeală provocală de cuvântul precedent,
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1 pen AțIeir a CAO 1 SIMISHAMAANIERI HA CHHPISANT BEC, cHrivTpa np'li- 
ANTE ApABOCPZAPAMO CTEBANOV, NpONBRPAnNEAMEI- CA ERIIIE ta ERICOTĂ 
MApCTEIA, WT "POTOAE PAGE CApACTHOPENA CA MATAIEA, MpAnSAt ÎN Aaaa, 
EPoiE taie noropana caajtiniati (1) ovapbeue ocna ui cratita AGrpa- 
HAREIIE PăAĂA, 1, RAAARIRĂ IORABA CA MOAAAECEOUL EA, 1 Map crl:ras- 
AOVUlEH, ASpoâpaueni, Baarowâpaâtnin. Isleie one (2) np'buae uapereo- 
APA:RaniE, AWP UpABăre MAIpATania NOBABA HAAE:BAn nenorp'liineue 9 iEMh 
nponanpaninnităt erou zel OVTGPAANBIIOY HAAEEA sati arnounerintut. ÎI 
DARRI BACTaă AOVUA BAAPOBĂpia, Ii Hatihi CBANCTA Bap'l; BAaroăarii, 1 acu 
TAMIO BOESAA XBaaliXă, Hi Ezcui Ovepaarr: asa ap crebana. Ik 
BO AMIHAOCTIIBA H MII SABII N EUIȚINAL BpPAAMNTEAR. 

“ro îe agite no cu? a 
Mloaaerl NPHAERAILAA ALX, CALABOȚIIAALLA CA CA IpOWTETANA ZII AAI, 

TARBOPSAIIE OVCEpantnitih pEBHSCTIRIN MA MA MCTPAPR MEIR, IIBOIRE HORA 
NEI “TEPAASOVETI AnIVaa ApABOCTIA, WT CTrăNanlia NOAA 1 HpABAro 
'TETENIA, KARORA MAERCTEA TOINASTĂ “EA IMpAcEY NAVIUIE. 
Or TRACY “KE OBPANjIAA CA OV'TEPAAN ANUE CESE 14 Np'licaatno5 rpăsov 

COVUABCIOAMOV, H ABE NpOCTEPE HEAGOMWVIȚIILA CES AAalih II AMENE AUTpIIIo- 
EENATO, EMEATO MpPATALULA, NpPHABANA CATEOPIU HI pănă MAPCTEA CESETO Marini 
Had REZA IApăaETh; II PAX CEON npougelrogâtnituui OV IIo se 1 soarta; 
Hp'ba, anteat map; wapeat np'litaarnler, si MHASCTIA DOZE BĂACOAAITIIRIA EAEWAL 
Ava XOVARIA IoAtaBantie npiemaerh. Gu, apr BACLA UApCTEOVAU, CHunE- 
RAFO. AABUII AAA, NAPAAUANE  NOEEAGUSCUA GHITI Său. Ga: 0yno 
UpOAMRICASA BERNA HUBAGE Tpiibiuţie n Bareopui Xpastu, 14 HUNRE npii- 
HWIDAXĂ  NOMpPAMENNIU ApAWIlE  COVETINA APATRII, 1 MpACRRIN HEIICTOT 1 
cipatinIX A ÎGR NOTPIILAEIE CATEOPH N BACEX MpABOCTII, 1 CĂMUL 14 Gore 
paasatite u-cebrey nerunmare Bpzipenia Buc npl[nelac (3), wa n Xo- 
TAIIE, Wei SE ui HE XiVTAtţie. ÎL niwcer pie za TpăGA BAOToRoRAINtaa (4) 
WUT BOIER AEMAN AO HONEIR PASCANI HI 110 EACXACY TPĂBANIN FIRE 17 
[an]isăwreat (5) elpa ere. . | 

Ăo ae. NOCTHUAE CANAETENĂA phITopeTria WTia Makapia. 
Hacniti at oyruo n Ah, XSARII TOPO OVEIIih BBIBAIUI, azaspia(6). 
Garonne „CA AUTENA WWF NO Honitnini Crâparo credana BotneArl;, 

ACBAAr>, HAMENUISV” AC BAE XiiTpocientl; oyripaciirit notbiera 9 CHuEtinIX 

(1) In ms. greş. cas Aakiatn. 

(2) In ms. lipseşte prob. n uemer. . 

(3) In ms. nptas; originalul poate să fi avut şi npuneae. 

(1) Graş. în loc de aaure-. 

(5) In ms. ztaurean; cf. pasajul dela p. 78 din Manasses. 
(6) Cuvintele subliniate sunt scrise în orig. cu roșu.
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He np'li:tAe ac ant MIN. 0 AC MAC ACINEALINN IMApCHRIY, CACTALAENIE N0- 
BEALHIEM NETPA BOEROANI CTApaAro, lIo HCTOLIIIMIn DO HCTHUl; Dl, ARICAZHRIA 
EOAN IPSANBAA CTpOVA IL MaA CPAAIA Manda CVA, alle WWE AC chi- 
TeeTIi Eaovenkoat. Gaata 050 1 Ati, VOVANIII CHIIVEE ErO; TOPO CTSIIAA 
MpOUEE NSCABACEATII NITAIA CA 1 tapeliaro -Motea'biuia” HENAZUITII, NETpA 
PAAFOAA ETOPATo, GAACOUNCTIBACO MAp, 1 MAROAENIEA MI BGAATOCASEEILIEAA 
Dp'EUCEAINENHATA: AITPOUSANTA BEP: AMacTacia, XOAATANCTIOAA KE" FEAINsAro 
CACBONOAS: MIA - ÎWanitta PoAza. Laue si npoeTania” npoca, Mnororp'lmeni- 
CTEia paint np'liuieană, aie BABEtieAth alta HI:RE O CHUN HE NOAOVUA 

ALTEA CAZHLLOI” TENENIE HAN MIU HPIGAOUHBLIINE CA 01 NE NOAVNAVAAL BEE. 
SIA OVBe EANo Ati 9 cripant; nplaperentiare, Boso pote Aa 

HAIHĂ II 0 MEA CABPALI IAECTIL 119 beru CALA, WTIAAS ZE ti 40 untul 
mprliera. | 

AA tineiie AoBaerztuntu crean NpBHBAA GAATOURCTILI;, UApErEOA îi 
CTpPOA BACE, AXBANRUL PAPA ME TPAILA ta AAA AOGpoE perereo (ÎL), ună Bancii 
HEMABUCTR BA GEAMĂCEEX CLOV, IIXIRE WF HEPO. NOUNTELtIRIE tadroaarani. ÎL 
oo tagopaa ezinter ca? Ilpowreranazuuui oyno np'aperenttak twa'kprr, 
cu pun npubilsn, We Aba CEpOLIIRIA MSCTHPILE Heath 14 npatoeatilir- 
HIT, Hi OVEPANART OGAZLPANIEAL CAaBooV Aia Hy. (2) cĂwipere A», penwulă, 

«BAACTI AaAarerită ? Îp'linopăsttut CTEbatn, GOAET EPO IOIDCTR, 1 Mă tac 
EAPEApCIIIL CALĂTOVET IACTATII, II BEMAA MEPEWVA IIWVALAANĂTIL, MATASE VWRpa- 
Beat n &pârn £ro maia.» ÎL w rope, tansoBaa reopiuun Bannere! (3) bacrana 
PAAGONNMURERRIL HA BOEROAX, 1 OVAIAEIEL Baaauti BRICT 94, AATPWAL (4), 
oyeu tano arut (5), o MocTl: Monopit ME HA por; US MIRIRCOE petih 
pââtl; PAaroaz CAN CV OVEOTA HETIIMO, TELE MAGIA CA HI CTENA, Th BO 
MpziE AMENE STRIGE 1 OVAtpili>, i AEM Ha BEMAN OBAIAHA LpARMU, AETWA 
TESNENIE TOTAA VWTAaautpioy” „3ă, avbcata cer. Ilie n rocuoscriota â are 

“terapii Alicat. IL CHI CHOIMIA CA APBARIIL CA FOCSANI. 
BaBWVuat aperi 11 APARAREA ME AUTAAPAALIE CA, HA KIB(0) Wr Bora npieatitie 

cabbri  npbaezenoavbuariu wr Ab mpurlsu n BoenoAă cer onp'liruse 

CZ BAIE HEpatih, AAEĂAni Apă, WbHTO. WP RAACTEAR, UAOBĂIZ, ROMIUIEUIA : N 
BAAPOWLPABENA, TUN CEE UI BpoTrorin, 'PSroAE abTa ui avlicana. ÎL wr atroy- 

cra past; a'lineeare noaterţin piese ui azie everpuuna ca na npliarie 
apere. ÎL umsiroite sl; canporutatliă ca Math. EA AAVIDA îKE HELABGpatte, 
HI CZBPA CA BEC HAPWA, 1 MHIONATAANIRI EA ROVILĂ ZE ENMCRONI 1 10 Aa 

(1) Cf. aceeaș expresie la Macarie, p. 183. 
(2) CI. la Man., p. 41: mapeno Sipaaaera caasoSarle, 

(3) In ms. zanueru cu 1 şters anume. 

(4) In ms. îndreptat în urarea prin adaosul unui e.mic între 7 şi p. 

(5) C[. la Man., p. 130: tao aruzua Bakansetai, 

Analele A. R.—Tom. XXXI.—AMemoriile Secţ. Istorice. , 8
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CTEAN. ÎI CHFBANTh BEC 1 HA BhICOTĂ MApCTEA: aneăanapa PABREAWIUIA, ' EZ 
Xpzaoril MApCmtA „OM XÎXA ME BECEALIJE CA EC O IApii CHEM; 
BAATOURCTIIEA LO El; N OVIpOTRaA EzcA. 
“iara oyuo Ep'batna ui alia nOCTH:RE MOph DEAN BEMAN AMOAAdthi. hoe- 

BOAA E MABICRABh EACA AWAnI  BAATONPANAIIAA 1 EUA LEA EACA NpABanni 
H HURCOZEE AMALIA, EACXOTE: HapoaoYy [ovy]pwau (1) paaaarii, ni ne nât WTr 
BAS, CIpABĂUIIE, MEMAAORAALIE, TA:RAALUIE, OBAE BEE 19 ANINVSIL CzBpă 
AMOPOGOFATIINIA  CEPOBIIȚIE WT AApAVIWCILA RE H WUT AONOALhL, 

Ilo nprlireuenn Broparo al;Ta uapeTea cEoEro Cxnpaiie cel Uapriiya: Baaro- 
“RCTIIEA POĂANAX, AZIȚII CAILĂ HETPOY EOEEOA/L CTApaAro, 13. MEX:E POAn 
BOTAANA Hi NETPA, EACNBITANA E DIBUIA HI EZAANa Syuru CA Braa n 
BAarog'piio nasazana. Se & i 

STAcĂAnApA E BOELOAA NpHAERA oraspu: 119 EACĂAOY pacstarplia ni erpexi, 
EIRO' OVAOENTI (2), Bal; Bo. 130 BACI EAROVCHERII GAATA EA IBIITII CEA 
HÎCT CAMpATII NEEZHOYCIIO, Np'I:EAE E BACK MOCAA EA OHPACTIIRIY CTpantat 
IA MAAATEAN ABRIIh HI CA MHONAEMENIRIAL AMIpHO “iri CZAOIRII.. Îlo roate 
HAMAT BAATII MOHACThIph Dp'LEEAMEX, EA HEAURE UpABOLh, BOTA ALOEFO Ypamn, 
NpOVIipameniă ACLPOTOĂ, 1 AIE ROANT BONA BINTI EA pAHOTEOPENAY, HI 
RA CEM EzClno up'biigaera, cAarina Bono (3). n 9-npouiuy Monacriipie 
ApEBIRHUIIX. NPHAERA 1 OV'TEPZ:EAAA 1 AMAOVA, 1 XpPAihI GO:KECTEUNIA 
NO, EZCZAOY EABARISAA, N HIpaa OVIipastata ui PI 3 -H HOAATI MAp- 
CEBIA - OGHABALA,; 0 CHA CILE- Wr.tEro. oyrerpotuio BNILGIIIEM npbmăap l; 
n Baaropasoyaurti. e E 

b atm) „234, MOCAa BEAIiRIN Mapa. MSpceishati CSATNAENA IA sattatapă BOE- 

BOAd, IO VANDALI OVPPOA, N IA MATpaunio, Baroperibii BCEBOAA, IoBea'buie, 
H DpÎRAMWULA CA EONCGAMUH, EAHATPA Np'bA ban OrpoY BRUMA Hi Cc Cage 
crapa HXR Bpaat: cTEbana ra HpCTOAR VUTILA CROEPO ÎNVANzIA no- 
cranuiua. “Lor rad | GHICT BIAMA' Ha BEMALI cnepikuna. n Baoelirprariniti Mpaat i 
ATA. Se 
„bh abre „8ăs. re. ă nphnaatpunu 2 Mov Ape ERIE PETENIRI - 

ENNCHOUZA AMAApiE, “MUTE HAN Hi CVUNTEAL MOAAareintii, np'linsacnurt: i po- 
rooyroarl; none” iiurite npiarn,: eroie (d) eaceecrurl n cearoabiul; cra 
TÂNO URICT CEOIAT OVEtiAL LA: exsganuie WT IEPO MONACTRIPR  pătutini. 
Owen roannaa musrocileraaa Aemntiţa Bani. Ovipacu ine np'lierioan -pomtant- 

1   

(1) În ms. greş. pwnmw. Cf. pasajul citat la p. 92 din Manasses, 

(2) Cf. rane cymeanrz la Man., p. 142 (despre lustinian), E 

(3) Cf. la Man., p. 120: ezu (Iustinian) mpzkeat caaaa.,. BEANEA, Bra Mere RAME, ee AER 

FOANT ROTZ UTIL B2 PĂKOTROPCIZINY, BA cea tzchkunezi npkszigarr (e vorba de biserica Sf, Sofii 

din Constantinopol). 
(4) In ms, lipseşte prob, ras.
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CHI Aaa Ennicionie îi3 Air, MAVBIE E AMNUDA. 19 BOS AOBAECTA N 
FEAUHEASVULLE O BACEM, N AIE ETO XOIETh paBoyaviTii REAMOOV-AIE ere, 
AOBPOBĂANĂN Xpas OVEpuT EMO” LEI, ETORE MUT. OCHORANIE BABALIIAENA 

EHICT, Ovepagleai contat, nplinoaonirbni napaciet (1). Ga one caazeneree 
HMEHOBANIRUL UTE, EMȚIE LA SEITIL CRIN, AHSPAA 119 695; rpovaoatonrrli 
CA LACEa Henpagatuiia, “ASA 9 XpuCTli HAWA pERUSCT, BA Hanazantie 
ACGAECTZEEN, IA CAOBECEX XAITpA 11 BAArCHICHiovrcerin i lia BACI anţie 
ITO HR; TEIBOZEE CANOCAOVUIECTEOVETA 9 MEA ERIMIENNCANIISE WT Hero A'lirorut- 
CâNia CECO IMA MHWV:RANtIA, XE Hp'Aaru ru mele Mo Mican npo- 
ANARATI CA CAOEA HE XoIjEat. 

AL chter nprleauunir nplieroaa ere apXiepenerea anacracie, Ai: porn, 
THX, NpBAGA POETII MCOAZUEIL, NANE îE CAVLpENSMAA PEM OVIpanlitui, Aapoa 
GAATOAATII MAMI UZBTII EA AMUE WANE SE EA CPAALE EPO. ha nrounerirl 
KE tel; ucnScetin, ne AoGpil: n Gorsoyroarrl; etpzaaa cTaAa Xpiieroea în ari, 
9 "TOARE BABEEAEIIR ENICT INA ERICOUANIUN ANUTpSIISANTEINI nparurii up li 
CToaa Np'licaatisini pap, covaBni. 

ÎlE NpHBAAANIS ECT 1 O CEA tft; 1030 BACIIOAMINATII, MAE MA ATI npui- 
AERUTA CASBoy nolicrui aa peri one. Ilpu seretrbau E 4! ll: maperea 
AAEŞANApPORA EACIOUNI IVIT, AECHOT HAENEAM, MUT MAMII, WApEriă "CRIMA CEE 
HMENSEA, “ACB PATE HCHovcenin (2), Hi expat WT BACETO ABIA Maie 
BA BOpENIIe XRITPU, Xpabpri, RIpoAzRItII, ApzA0cpzAn EA nocenie cerb, nt ov- 
CTpAMU CA AO BACARINATEANinIII C'Lpepuutih (3) MOCAIȚIR OBAath 'TEAIRIIL, HAZ 
FPAĂă BACMATHAFO, II BEA PliCTI MOAAORI; NOCTIPA MI EZNATPZ BEA ENCT 
H- HA CAPARENIIO POTOBA CA, BAAARIECTEO VOTA BZCViulţiarii. ÎL car CA 
AAFĂANApA CANIIARK CE. ÎÎGiE NE SVHpOTIL BONCIiA, MOCAA CANSCTATEA CAnpo- 
THEB CYATH, EMIE E HE Oy BEAMAA car CA, EHAA Eparni up'laaprliaae 
ErO, 9 CEA OVIIALÎEr CA CPAALLEM i EAOpAGEI CA plini ui ME CA ttâ, 
HRIANVIILA KE IA BpâR ISA OIAZUENIIO, N BNICT PAT OY LEpiia, npu pr ll: 
senin. Da ine whain natlroveaație BoeBoa/l wr npzonopua n npzrte 
MCPAEAALIA Ha ILCeTES, NpWUiN RE EXCHATILUA CA Mih MAE pazeiliann 
ERA, 4 EOEBOAA CAM CA AMdantati Wwera pari că. ÎL pazovravi Aer, Ez- 
CTENA ci Pope» (4), pet, cvonp'lie at But SATI 7 SRpAMI, HEEAL CA AA 

  

(1) Cf. la Man., p. 209 (despre biserica Sf. Gheorge zidită de Constantin Monomah): n 
Ati ETO pazoari ju XSMETA BEANKOAAȚUIIIE 60, ASBpOCR: BAGHIU Ypaatz OVEEBIT CAO” REIţIn, €rOzite MT 
SCUSRANIN EABABRIGEE N WET RODEH NAzEIIIy BemncrausaS ypier no MREMAROI n noGkAsuoeney rewariey. 

(2) Cf neneeenz na spania la Man,, p. 220. 
(3) Cf. la Man., p. 173: necap sw ARXIA LARhI CkHep5. i ta EGEE, în 2aK0 BA0ARINA- 

Ali aanasuita. Cuvântul ckarpuua (erivăţ) e format de Azarie după neupunrz şi sana anuita 
din Manasses; în Miklosich, Lex., nu se află. 

(1) După repe urmează în ms. un mut şters cu roșu.
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MEREpUAID, He NAGĂTR a DPABEX. BWUEN, II TEBA Icex "park ACCTIIPI 
1 ETOPSE MpOOYTOTOLA CA la Bparin. 

AECUOT îRE Mp'leAt Fpaă, COVUaBhI, EA HEAIRE wBpr Th : BOPATCTEA MHNUTA, 
EOHIVAL ERE PARA An, HI Ehuuttilia “ACT BEMAN NOOpIi CA EMS. TI pacat 
“NEM TEN centi AAAIAUI HI MIVPOAACEATEANBIAI CAOBECNI, Albi BA GONCTEO 
ta: astăanp pa Ezera. One nul: tplinabițui ca parti, OCTaBAA MATE 
Wri'lra CA MadetAu AO ttaia rpaa(a), enplirh ase roy poăana x recnoitAa, 
ase nplanscaana tii. ÎL ne aaa Gh maaun o GBA ui o Antusii gaacriu. 
Pee se tapn mA. IAprilu€, nplieranli naatatie ca, pci (€) elroyaațe. 

Apt Gaaraa, 119 ÎWBOY, MUT pastini POCNSArl NpIAXeai, Baa E AN He CA 
pan ?, OcnoAh AACT, FOCISAR EZAAT; TIRO POCIOAEEU MBBOAIN CA, Tao 
n pmcr“. DE tano nplatăapiz ccrposvaurt nomnicant moara, 12 tuaper- 
EOVăIJIAt Ppaarl;. enbuno oyrepzait ante. Ilplanapu: ie Atenora necaa 
H AApA Mate “E Obama (ÎL) Buas n Bon apei Haoyeru, ccarb- 
MAGI, LO BIWA AMZ3AEĂ, II CIiLII TPoApuaniie Wr e map AEensToy NOCAA Că, 
Re ui up'litateniena ca îwann. FE 

Graa e Accriri aatăauApz Waperiiey alta Papa ni EA unu viera 
CEPABA Hi POPECTh HA, VUTCAANL LO GNICT AAAEUE EA BATOUEHiE, W bau, 
ez. rpaăb uswuineriban, pla mopil. "Perga BnicT aan, caz 1 Crenanie ue 
MAAA-0 PaBAAIEII FOCSANI AA, 1 Apoyriveb. ÎI pt: rose «aa Enalirii 

BXAXIPAA, ERIN BOPOY AMEAA CA, UE np'bâpiru ere AO totuna. : Bac aut caen 
9 CEA AA IO:EAETI; Pit CÂ-BO AIPOCARILUIATEAEA CAOBO îi 0 AEcnoTIi. 

ĂA 1080 MOASUN CALPAINENOE OBAAAANIE, N3. HAMAAA BPOTORA  CEBE . IItA'BA 
H HEIPAGAX MEHARHAl, 0 Aaa”; E CAPAZENRIIL IAR II ZBAOAIOTRIN, EPOLIE 
EA CPZALI MAVRUIE, HAIAT : SGRIIENTII,. 4 BA HEPARA RE SVBASUIL CĂ, 1 Aa 
TINRINIA ADAM HAcHAOVA, 1 0. Huipiu HE nouoat;, ui npatocaatia Xpuerian- 
ctiaa np'băaiia HEHARHAA; GEAIIE cz cotoa HHotlpiinik carbrnntihi, Boro- 
MpZCHRIX AWTOPII, CAMĂAPACTEOVA DO HA 11 CAM, AOAEGIIIIII ZE HA A9- 
HacrRIpit- NE AAA. Gpeipatinta CACĂARI 1, BAATIĂ ÎI IUNEA MONAX CEA- 
TEX RAMENIE URCTIINIX II BIICPOM OVERpALELInIY MUT ACN MONACTRIPEX. iz 
CERE AXRABNUI CARPA 1 CEE OVIpaulaa. (0) A€ Matnieit IIpieru, Apoyrân tau 
ca. BaaTacapa (2) upanivai n Alawat. GOr cere OVEe BICr €renantiz, HAa'tn 
PRIMARIE ACEA OBAMA 11 BEC IIPABANI PĂZTPABAEIIIIRLAL, SI ACUL Ur 
CPAAEIHNIA CPA BOPOBI GEAASCTIPL;  ACAALIE CA, NBBALNTH CA WP CEro 
AISTArE MWETENt. ÎlpiAoni ZE ca CHAR BOA 1 "PĂSIAAL CAAZURIA EANAT 
HOVINEApII Moat ca ocprate (3). e . 
  

11) Greş. pentru oakipauatut, 

(2) Cf. la Man., p. 148: Apor tanan ca nsstacap, fără panta ui A kata. 

(5) CE. la Man., p. 128: npbiaonni în€ ca citata ROPA, N FĂUAMA CABINA npuapă, n CVipeApH 

Monta ca cyepxane Apziăulare,. C[. aceeaș frază la Macarie, p. 163, :
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Ie Bzeb. IbAAIIEAEY CAPALENAA “UADEBIAVAL BOPA  CĂA BANII MAIA: 
atena Caâtn (Î) BEAMAREAR Ilia ICE WF CHUPBANTĂ NUTIGPNL CIA CAR! lirp,. 

L Up'EOVNBITPIUUIA AECNOTA CINE. 
Il; oyco uaonliz uite WT Boaripi Toata UAMENEM, ASEpoapaveuii, Xpa-: 

GEpR, Bpunopastih, TEPAACNIpACTa (2), APBASCPBA. La ore HpHBEANI LHICT; 
UT REAUBBIN DAVALpa 1 PARLE CACLABALIIIE EFO. CTPAUNINUAML BAATEAANI îi, 
TOPAA MUTEPRIIIA EAMOV” CALILTRI CAEPARENNIA, IL BASTONAAERAEUIR BITI 0y-: 
ebpuuia EM5.. On BE 'Tonaoră 19 GAAPOURCTIE HA, Npiein CATI: HX.: 
ÎIpue Tau A ZE N 14 AECHOTOY. N HAASEIIIIA CTpAN EA CPBAnE ECO - Hanlt- 
eri ubisoero ucunap'l; nmtentat np'licaotitmare Acatrpatntia. Qui e nepaa-. 
CXANO. DNOCAA BACA CROA DPZEOEWUPILA Uli, OVrpii, cnanuven, ab ui Wr 
PONI H WT CHIBANTA UI WT AISAÂI MACT, 1 EAPASUNILA MAMAAHEb GETII bn. 
roată, Hetlanr [naja (3). IL aan ur nu ovebariua cati. Graa 
:RE ASCTIPSUIA “MOXph, RAHEBaană H GE3 ELCTU HANAAWULA HA OYrpii si Ha 
NpOUUN IE UT ABRIR HUSEZLpURIY HI NOpaAntui A IX i NOAA; i ut 
nor pberunun o Bla; ne uaobra. Alro uncaa TerAa fl, „208, aBPSVCTA 

MLCALA, iţi 

SI exe no CUY, BABALIENLA BRIEF 'TOPAA FOAIA ape WrTS căipuy. 
ROMI, HATE 1 MIpÎMAMENOLAtIn BRICI CTEGatih, 1 ani€ OVCTpAANILUA CA ptit-: 
HSCTiă, IROD CTp'lani MAzninuinI, na asvbpenie -nâ Accnora nepenţtătție. - Oi. 

RE CÎA dl OVCARIIIA IACTPACE CA CPAAMEA, 1 MSALIITA ME MAAR "OBhATA. 
EPO N BATBSPIL CEGE ba "Tepzaciinipurl; rpaark Covuazni 11 HE CA AV WVCTaL:. 
UTA AVTOPIU Hi MT NpiicTriantit “AZCriX BATROpui.  GTedpanih “E OGCTANAA. 
Fpaaa CA ESCRaAtui. POrAa uicnaXoA tine np'lapereitnit AVAMTpanui:9, BEA liuue 
CA CORSA MHOACTEO RWVIIUA EAOPăBEURIX, MAIN HCusapie, n 'T4 NOT: naacrul 

np'barie. Xpueriativa 2 WT EACĂACV HEIAAR trl;. Oase îs ora ta noatorpt: 

NPUBEAUIA N WCTARAZLUE Fpâaa n Hp'nul: OnAmuaață. ca, MANIACULA E. 
HpOTILA CU TAR, 1 GRICT par Oy “amor pepuntativat, na ceperi;. -Ilonl-: 
SAE :R6. BRIIIA EPASU MI MOC'eteriui, 1 pztia  Hancenă czTeoputua “noa 
TAR 1 BEMAA NpPIIBpRIEA  IIEAZILAĂ CA 'TpOV ian nacraană oYBitnniy (4), 
BONE 1: CAMEPO AC ANTpatutia: OVXEAIJENE DGHICT N. ME CA UNA AISI: 
MENIU CBABANI WTCAANI: GRIIA AO WApIOIȚILA Cpaaa,. E. CAMOA pAUIEM 
cSainmennvai. ÎL Taste AMANITpIE  AMOTAA CULA “ară: campii (6 ) „puii 
ME BA patsTă WERE | LI STIIP „ri 

(1) CE. acecaș expresie la Macarie, p. 156. 
(2) Greșit, în loc de repzAenpacn. 
(3) In ms. greș. nur. 

(4) CE. la Man, p. Sf: u nssk rase cxiaa cxrusputi Tkareni nacvadita, 

(5) Cf. la Man, p. 101: ucun ezaparuă aux.
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Hempoya e CEA TOMUA CHCNTpOApaiantie WT uap'li NpIATII, NA EA TALE 

CAATA CA HAAERAA ECO. a LansO:RE CHILE NOBILĂ GAUIA CANSCTATII, pE- 
HOCTIA pPAANSAEANI DABbI OVCTPAMIILA CA BA ME HA pap BATEOpEIWAL 
H AUGBIAWUIA . PPAAA N PARADE EACERIANI OYYRIIIPENANII,  HCRWNAUIA îI€ 
PWERI HU DpPEEWUbI Hi CATEGPIUIA NOTA NATh IM ACHACUIA AO EpâTh H n9- 
CTABNUIA TAME N WCHENOCURIă Wpă:tia, CH pl NOVIUIRhI, II HAUAlDA 
TH rpaa, ca EzCkiibiA oyyanppenieat. Ie overluna se mincoze. GO Anu- 
CTRO, TO eua'l: nani canta! Tauih PpaA 1 WT â€ HEIAANO GIEMA, Ban€ 
Ad HE BA NEA ril3aslu ca Baii “radă CaipoviuiTh. ÎL EhicT LOA 
H BANBOLE MUT. GAITLAAOY 11 WT BANATPAAAOY, II OBOTAA OVBO GIEAIL BhIBAAAĂ, 
SEOPAA “RE NOBWEAANă (1), ni si: paronopenie Acrih n NOIIh 1 tipzgonpoanrie 
u Cta noroyeaenie Ao “ertipu Avlicăua. locala ZE BRICT AEAACV- 
COBIIA Bpani Cuu£. 

Bi; oyno mliiTe oyrpuu, “AFLE NETPA MAENEA, 1-0 crimperi 'Tiliath 
BECLAOEA niz Exurbtutiitat, Groie 14 cel: AFCNOT MpuaLa (CW NETPED, pete, 
(HORApCTESA CEONAIR MIp'GAATEA'l: TA Fpaast” paBSavE:Y, Hai E CAMpATE Va- 
MEDII XOAATAN GHITII; OGAME E 'Thi Up'ÎBAE tac HAAbiXacuit>. ÎĂ aci ucTparh 
AMerh, 1 Bani” BIT "roy, GOT cere cMATIILA CA H ApSSIN MI CABAAMNULA 
CU H EBICT PABMupie si HERLpiE AERACV MANI, OVPPIA II AAAMANNVAL MUT HE 
154 AECNOTOV, 1 MUT TOATL; AMipn CELL; HCAAȚă, BAATEAAIL KE CTpantintătui 
CEO :BNROT  HCNpPOCHEIIE, HAVE ove'lpuuta CA. TOrAa HBREACUIA N -AEc- 
NSTA Bz; N3 Ppâaa, N NONpatih GNICT H MAPHETENR, H OIAANNIAA CAMPATI 
EABOVCILR WAIĂ NONSCHZA, Tara Aro (2) reset „300, HSEAt. AVLCAna. 
Tanti :e. sa mereu 1a:f5c 0" aqtăanApl Aa 'EABEPATIIAA CA. 

COT cere. 14830 OVCARIIIA. BGEAMERII CAMOAPZAEUA MEDEEA MZKE EA MOAAorI; 
BpPAMOAN, MATERE H HECTPOENIE, 'TOrAa BAcnoAlină Ii 0 aăcăanApl te EA 
BATEMENU, H ACE MPHBEANA IA CEBE CATEOPI EP. ÎXA MEAOY* 246 HPOTeANIIIItAt 
1 AIACEPZARIIBIA ORDA EAAPI;, GAV ROERCAOD, pet, covelia li Ta BEC npaasi 
OBAZPOVEAA ; Mbit]; ZE TI EAPĂIAĂ CBVITPOAPARANIE URCTI A IIpPABOE AOc- 
Toariie (3); D3An 2E NPALASCĂAA, IA MUȚIHX RE AnAccTi:h >. "ForAa cy60 Wr 
ACN MARE EA CANOV. CXUUY Wapethi]y] HpiaAT aaeZanApA Aadphi WBHAMRIA. . 
*"Paaocrui HCAZNN CA TOTAA.. ROEBOAA Hi EACIOUII WUT TĂAOY 1al:0. WpEah 

wr cbr (4), pita ine n wr-uapib erati nocwpinitiat ta nptarir (5) 
NIECTEOVA, Epanaa E ACCTur. 

Toauua op Cia 'TOTAA 1an:(0) Ovycaniuuă, CAGpăzh BONA Hp'biniaHuInAt 

(1) Cf. expresia analogă dela Macarie, p. 155, 

(2) Prob. greșeală in loc de akrom, 
(3) Cf. acceaș expresie la Macarie, p. 165. 
(4) Cf. la Man., p. 218: so wr chan opraz, 

(5) In ms. lipsește prob. uaperea,
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ceLE (Î), H3HIAE pari că, NO:RERE n acr BEAMAA Baropertui ui altu BEAAA 
YM TAATOAN UApELa DpEEAaMe:RE. OAnIaRi CE 1 DOAAaLn Taia Sthpo-: 
EHAMIIM TATAPOAL -CREPNSCPAA NA; II OVCTPAAMIIDA CA 14 AOAACEIL Ianoiie, 
erbeuin Vu, 1 AMIWVGACEEO Main, WAOILiIin 1 CROTR, MOWRITHRIUE, MI NONA- 
AHUIA BEMAA, BA CESA Apr ABEPATULUA ca. Gia caunier ca Ba abr(l:y) 
HCISOHU "TEGXIUN „Bor. Sie Si 
DNRE.O CEA TOMA ENAVEEA 10050 NEMOUIIIS. EET. WapEtit „CHant NpOTIRĂ: 

CTATU, IOARIIP. CA VASAL II 9 ACI MEMANLIE CA 1 HE CA HA BWA'pn. 
Il'licr no uter[uj'liauue Acne Mi 'ERICOTĂ IApCribiA, IN BAACTIL MACAA:EAENIA,- 
uni Boraracria uavkbuia (2). IL wrenouni ga a'lunecisa BEAta'l: 1 NAnEcE e conoă 
AC CRPORIIȚA Maperiaa, NAWruA ral “E puri CA MUT MEMBRII UI EACE- 
moră Aaanini. Il ne azere (3). "Laate mecrit:e nscaa Maph coyaii-: 
MEN 10 GEHEOTA EA AEWEIL FpAAa AMIIEAA BBICT UE IIZBE CA HIM CABLTUNIGR. 

* XÎRCT îE ASCTONUCTIA AntĂANA po ACI, II BAIA, UTA: EzAupateliițra 

Eno. fl; 1: e'buamemte Dani CALA CA 1 RAAARIBA UTOPIE MOA3A CA, OCOBAEIIh: 
30 BRICr Apziati E Albra ui E Alicat, E Al;Te „397, AMapTia avlicana. 

Ilarti Bup'b aatĂanApA EoEBOAa AER CROGOAEN (£), Marin BAICT CAMOA pre 
REMAIN: MOAAABCTIII, Matt BACI AOVUA GaaroAarii upanocaagia.: IL pcueae 
rasi; Ani MAuria zanorelipit, wrrilie CVRO BRIMA AMpPACERIN AOTOPh : NOMpa- 
“TEA IpOIALTE LECH MAE BACI TEAPI PAACCTII RUNOBHĂ, UpAEAA 
GAATSCTOANIA PAArOAA, Ii EA AVCTO BAZIIR BACMIA ca rtununa (5). 
"Baa e ne cut? Ganpa ovno mie nplikAe azeri pacrpazipuiț marbir=: 

HMGRI MAE RE AUTAETUNIEI soart:p u LACUL OVauaerla notatii nptiaacr, 
MAPE ZE GOI WTAAPIE EA CROA AUTUSVETI. e 

COT 'ceant Co CVToAn CA Tpataatenia nopa, îi nplinaataauie' ca e" 
TEHCIiAA BEA CAAAIȚIEIIIE nzenută (6), ACVNA LO BOI Mpa ABINAAUIE, SE-. 
îpupu naarvuneria. Ile atuuro “en cplial n aprut poăanaă ni naare-: 
PWVALRTA AFTIUL GEPAdHA 1 Erpa Wr oyrpoeaaxia BA cent npupa'biin, ui rela: 
EECEAAIJIE CA BACI î4 OVI: O HACAAAEUI BAAPA, N iz Crpacl point tuBun- 
EPAMAEXA, 11 MNASETRINSANI -8E IA HHIJIAA 1 BAAPOTBOPEHANII IKEA LI pati 
ZA BACEPAA OV MACT'ĂIUA Cu Au. LX MHOPOBOAL ZII Hat “RIOTA 1 E%E 
MACTIL EAMAAANANL EA HEAR PABANUNRIA UI TARIA. 

  

“(1) Ini ms. lipseşte poute aa sau o expresie analogă. - 

(2) Cf. la Man. noanne ca, Satoaz p. 113 și e acvun sw nesauit ca, 4 ME 9 Hari, taksaie 
eve uncrikuuei ACuă MIRTSIRtE Ra “UACRĂIĂYA, HN BAACTA MAPCKAA, HI TAMNAA MOPII bula p. 111. 

(3) Cf. la Man., p. 129: nasbruaru te Rzcemorațiliiz WE Eza3Aonie „Anania, " 

“(4) Cf. la Man,, p. 159: ana ne Toraa RuzanTia: Ata CROBOALIIZ. 

(5) Cf. la Man,, p. 124—195: na avere ate RAZIIZ N MAxEz aacmita ca Tauinna. 
“(67 Cf. la Man., p. 125: n naunna ces czaxijietilă nAapaault ca i NTANcRaa, A9 xx EW GO%HH mp Emo 

AIYAâUIE CAGARSADIVANEHZ,
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Ie n 9 Eli“ MApeTEAN AMAAD APROCABIIIATEAEAL CASEO Ad CIia- 
EA (|). În aro „89A, EACTA BEAU Udph MEPERRIIL COVAINAMENIR A EA 
AEHPRC4 COBOĂ AMIWVARCTEA "PAAth APAN 11 CV'CTpAAUL CA BA NpATIIO BEAMAn 
adamaniuerbii n Tate BCE BiTia pir, AVEA aia, HE U Maper- 

ECBA A Ali, N CCTARAA IMAPCTEO CH:0E CHIINOV CROEMOV” CEAHAOV. 
Îi uETepATOE GE Alro ETOparo Uaperea aAeŞanApotia IznaAe ia S'larnni 

II GHETIRIN HEAXPR UI NpPOpaBOVari; CAMpuTh, NpUBEA CRAIȚENUSH A AA HI 
n îEpeă m RC; (2) ue 4 CAO CAMIN, It NSOVUELLANI AMINULAIANI BOAE- 

CTEURIAMI  pPACTESpHLR, N CEVUTPA NpPAaCT CaAMCApA:RECTIA CNO CEOEAMOV 
BOPAANOV; Ii EAjIE th Chi (3) BABA BAAXIAA MAME MACTOAIAA, N A 
AVICTS : BAATOTIGANIA NSpăâiipui  BAACLiA 1 MEprnuneA Ha CA pian, n 
na (4) BICEPURIA 1 BAMENNURCTIILIA EĂULA PAABOINSCTPILEENIE CBASBUBA AH- 
"Tie, ME 1 Mp MENOIANI BRIC. ArPEACIiNIAt UMHiOAt Naoatie. ÎL Onaue AaA9 
SEE, OVCIE CANOA HEGACTAĂIȚI A HI otipiinMn IE Wr campari.. ÎL iia- 
MEA MPIIPHL: "TOANBATE MAIA, 100 XS:EAnItA AMAOVET "sti AOV/einita  IMIEA PUT, 
ea GOV e AC noaaraer (5), ti albire „395, AMap. avlicanta. 

_Grâa RE MpIea BOFAaNh  VEPALEI POCISĂCTEA 1 EIIE MAAA, CRUII, Npartui- 
"TEAMA Bl; aperi AaTit PO poăanAa 4 OVCEpONTEATE BA Panpinan 

CASLSUISASEh UI ANMUTPIE ENApYR, N WApItA NpHETALRINILA ap tel: 
Iul; no ma:ntovaua, eanoASuntia (6), ubacmzApiea OVripartna, SAO IEaci 
39. Bl pan, BAaroAaTaAui caAcnia. 14 CEBE: Xpana (7). leo neannoaapoturaa 
Ca MAp TAMAANI NOURTE BAAPOA/LAHAMI NE NSA, Conoă Bas, n Aapaul 
AVPSBEPATIIANA ASCTRIBECTANANI OVTILUIAA Hy, 1 9 BACAAOY oul ouăopul 
BAATONECEXANS 1 GEPAANS na OV'TÎULEniE MEAREIVAL GAP TAA : HCTA- 
AA BAAPOTEOPENANI HEAVEN 10 MIŢA, 10 TPOVRAAZINĂIA CA AISTSă 
MUOTOBoAkZHn9a . CTapocriă BAareAsraatt păr nanazirbanie (3), crapen- 
HIIRCTEOVĂIȚIILA OVBO AMHASCTRIAMIL GAATOOVTLULNRIAII Ma MANTEA SARII 
SAALE N MRE EA MONACTIPEX - BOPOAIBIEAIAL VIMUEAVA MICTOE IpINSAAILn 

(1) Greș. pentru cxamera; cf. mai SUS caoke Ai MATa, 

(2) Prob. în. loc de archț. | | 

(3) Cf. la Man., p. 133: cRunTpa NP'kAGETA PAS CaMoAgzI:ACTEA, „une IDE ATC CITA 
(4) Prob. în loc de na avkers, | 

„_(0) Cf. la Man,, p. 125: n Baue cent Ad40 NSAIRR CAHOAZ HENxeTaxițilua ti omurinata uite up 
CBAIBATII, H BAMENA DANEPN TOANRAATE AMĂRAj MI GAP B4a MI ASEAA FCTAETES MHASȚETI, RZA HOVITk îte 
EZCLYI NSA4raera Ra rpesk nerpestirni, 

(6) Cf. la Man., p. 125: maaeovana, RE AnRO Suma (despre Sofia, soţia lui lustin cel Mic). 

(7) C[. la Man,, p. 191: caoyurenaena 6k pan, Raaroakriaa cascata Ypana. 

(8) Cf. la Man., p. 126 (despre Tiberie, predecesorul lui Mavrichie): new reannsAapsauTaa 
Mapitiță Cl TAMAMII NONTE RAATOA RANA, MOAz OBAacTă în 470 CAMIINAA TAUA HETOUH EAATOTEI- 
pula, N RABPĂEEA AVTRpABE SATE HECERANS, HA OVTkieuile în UEARTOAA BOpiav una și Tpop:RA den AĂ 
ARTOĂ H MIISFOROAk3NZNIA CTApICTHĂ XRAM RABARIEIE ASTI UI IPOEPAMIANIțIA.
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ANTE: a EA OV CTRL AMIMUPECTPAA aAu8€ Maps “nphrmnanie,, “ACTRIAN:A 
USCĂIENANL NPOYAGEA adie Math pina. ÎL no ezczAoy CHAȚLENIIIA + Xpaaui 
EZCNPIALA MANSSIINIA, BAATSTOLUA. pla: 0o eh, epenipecrpoa, Mapai Ha 
MSHILA CA Hi ISUPANSIIA A cnirscri (1). as saw” HEARHă: Gl nara n 
EACEPAĂA IA MAGIEI: IISevearliN : ovnotisa cit rliao (2). bea mov: zie canu 
1 Atari: Onaapae riAta abra n Apar Aheaun. Il Ati „AIE - NPUTA:BIAA 

“NEAGSU N- GpEnie: Tl;atcuaro' ccrneriă, upoutaavx: npiaril. HI wrAacr 
Azi Bantătonaatuu (3), cu : “piu! nprlerat WC, BO ATo ip 306, avea ua 
I9EM,, 4 gerul -crsrână (4) te MALUL A: MIRE WE HN! CzAAaăA examunai 

II» CUX îRE CETA CaMOApPHIEBETE BOPAANOV” 1 :rocnoaereaita - caste" IL ul 
ISLA ASGpopaereiit 0 SIE -A0': ascnuă; CA? Mata; i pt AOV uitau”! 3 ia 
“uXaa li: ta GIPAN ACN TAN i Î08 pantă ti :cervb BA8ă, Elie Ș 
1 BPOTOR EA “CEA e NOApPAATEAR il UpaBSAt i n AUTEU A i ian Ăanuui,- one 
BOVA un ASnatern, „NPARpSepzA rio al; Bonfeat nsrplicarir: iio(rertrun! n-ati 
"TATANTII A TATULAY ? Crp'laat B'ZILOVULEIaAL. Iecâliitiae re pian a 
CA EMO aratati orbitat “raoliiiar “Apo lar: HE Bân A onplriate /uâne 
REA liAaTeaie, evpzautu ma: Aaonă (5) n cz aăipis cpia ro! Baa sfintit, 
RIISiA:E Ap'LECĂ CAaiia” MpzBieAt, ACHAEEE " CATUSpILILA ! rd MAVTpIIai WT: CELE 
Acu npanseza lira N DpPUBAMSH- BA CEB; ISHBIA-I BOVA 1: rAOV AMOTBSpIIA, ? 
N EZAACT. OV CA Mrs HN, Lao ae Ape AEpoVI Da, CRIMA COĂSAMUNOLR 
CA WIAti USAsperBoțA VU UPPAA 1 ISICROAL! Oppnicrarrieat CERE ovnpaaruria 
HI AC; MBĂARĂA MAVĂITĂVAL AMVRCTEA 'CLUPPZIEA UI: Carlgomropinea, “prizanl 
e BAATOTIANtia:- ui MARIA ! WAEEA A PAV ALEA - pa2Aatiaa. it 
“Io: aaa; e mpitereii cel ci norlianr unoel Pui RI 4 “uusĂ Aurit; al Ni 

ezrelirennini, a cz? imaiut! ih n “ezinprlinnu 4, "IEC: enporiuța Waperna CA: 
IpICTĂ perii: sa'l ICTALȚIELLAALUIE ca! pacii A PURCURIA e AEM: ASBpo2 
OV*INTEANIA- “CACI spyiepeovit HE EALAT i „Aare EMEA, € cati tru ii 
II 004 “AIAE: Nora talia, A a Ti iti 

- Gant îi 9: Ceav ie anni” Ap HEpCIRIUL:: CEA; MAIA IISCAĂ” pi 
CTATU WWT BAaro Hăvutaniia. IL us aexorili, MĂ IL AEMAA CSA „pri pa 
1 orsajl CAO u CLĂACV, “upu Hpataţiu “BEMAnt “a: lar CACIiIITAR | FĂ, 
np' lotul RE AXApiă U APV, ÎN 

  

(1) In ms. pare corectat din ENTocTII, | , i di 
„.42) CE. la Man, p. 209 (despre Constaniin Monomuah): skas uta xneata nazria che NIZETIS Rae 

u. 9% BW, NP tcunaaune RECR. ARB BA AARTRA MUȚA USCTAAI iz, SȚISRAA că. „ne saiarhu uosk şi cor ă mai 

sus; utuqriă HANORUR ca, n NSUEANSUR BA. CNITICTI, Bach NPAAA BICAȚIATA nanstala, ANATOTONA.. i 

(3): In ms. după Aaznuse lipsește probabil au; cf. Man., p. 134: ur ATU npacre 1 saruta, 
acea asumoeanusu și p.. 96::wTAacra AAZIEU9E, cu pa Saphire et pa 
„(%) In ms. lipsește prob. Bern. : :: . . : : : E 

(3) Cf. la Man., p.:192: (despre. 'cunuci):, ergo. Hs BASRA, ! nach ze. anuntat saplerireata i, 
tel sani ALiaTeate,
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2 Ono - Aserrlitia “up A AEMEMțIEE. NORABATII. CASOAN. "UpANSCTII PAprata pa 

“uvkanuare. (1) a mu 
bel no lista BATOUENIR EA POACC paid . ÎNVantiih “HMENEAM, ME lt 

BTD VF. BANI Mint: Chita: ls, I'-CEBE. MAIA + POASAL IApChaa -Hapii- 

UMANE; SIACIĂIA MUSPORABIEI, AOTB-A PAXBCEOOVANEII, IEAEprlnttti 10 4 Ii 

raX XăAon. (2), "TA. Ono. “raita CA EACĂRIAMI OVXCRIMIPELATII Tate : E 

MZBASIIpHasrăt orlTh: OVIEETR Adantte. pad Eaacrii npiaTite, 11 Het: ApETESA 

CROIIM uphazeriună. CA MAPE KHASII: AAATOARBIEAL - M- POCHSACTEO ÎNVANNOV, 

WT ap; MEXOAATANEUIE, BAATEAAIL E up CErO CACRABARUIE, 1 Repar 

CA_EAMOV ERICONOCTENENĂA BAaCTII. (a 
: Ă&- HIR59. HCTPă + ASCTIIP -: MIECTEOVȚA, CARINA KE BorAant. "TOCAA suelpo- 

pazita NpUINIECTIiA, SCTARAA MĂUIITEAR. NpCTIAR. II: FOAEA CAMONITIDA 

WTETĂINAA 1 OYAMA CA Braa EA TOVIBANIN ; CTpaay M:FOCIOACTEDEA Ca, 

Ho czmparii - aarepu (4) eros, Aro: DARE MI iat, 

nn PaAceriă OB, ACI: MERE IA CAUOV CXIINĂ- II PoĂa. npticiazţun piese 

cHoero . recisAnta ui panealinel; : "79405. noastra”. ca. On: 6, tao. pita 

" NpÎCTOAn POCIOACTEA, MEMAANIE CA 9 CABpatui. BaaTa,: „CD aaaro rouurrta, 

ROpENIIIO  EACLLOAOV 007; AISAICTEOV CANAETENIIO, BOTS AUTAETEIUE Mi Bl 

CO. APOI, BAOTEOpUE,: APOLO OViitiue 11 PSAOY p'laaTear, Is pALONIIIAUE, 

„ARO “BPATIIIIN CA: PAREPAtȚIAELUIN,  RAACEAELI -, CA, Ezirrli - U EANATPA: CPha-. 

UA EAHNAELIII, MpAbh ; ENITSCTIL. ME HARI. AD et 
+ Maa 6-9 CX? Înnicr,. tao, Wraatih AMpPartetin-- 0: A, mliero NBA nps:: 

Aaa ca pati (6); 3 -MaAAa Lao: AZER: BPAER: ANBATIL PARA HEISENII-: 

uni Boa'lipr.- Dalitrre: Bo Npantoat: OVGINIA 0: PARI. IAAVIIVÎantie 1059. AMACTA 

casănananee (7). IL wrhat oase paanii trebaanut a avluia uX „DoBap'lauie 

WM. CRESA MENPAREALEĂ; TIPHIAO:RENRANI HABPACTAA,: III: RE INS Vl FWVIAA, 

WAnipaă, APOASĂ “E. Ma :METRpUL. paseu lasat - M. AVBIL 2KMLBI: MpPATREI 

Barprliu aauit, “ro “ne E Aazrecasta ? : “Manea aoraa 1 atorbiuita ; O3aoBatniia 

MI. TOAAELTA „ASV A 11 BaBnut: rpaumeta; REED BO BOA AIE BASOEP lr- 

(1) Cf. la Man., p. 148: rapas „vamorkntars wr soausera nea: A Figura aocasta ș se ana şi 

la Macarie, p. 163. - 

(2) Pentru yzaors, p. 163. 

(3) Cf. la Man, p. 111: azenplrn ameskscTanii'WhIA RAScTUI, 

(4) În ms. mâTen, . e . 

5) CE. două invocaţii de felul acesta la Man;: 'w anare reuuTe4n0,..e 'AXRanacTBS canari, .. 

spui nsasrimle. p. 127, BA8Te NpkASTeAR,. e, BASIPARUMIIL SASTROBUL Hi" ABOVPONPSAATEAR w 

pSAoy "oval, «ro cleș 'xako aparut “ea n cxeparaeun: D. 199-140 și: pasajul - dela p. 110, 

unde se spune despre: aur tac MOTA RA3MARIRATU îi pasa palarii, .. H B3VOANT B3 CRAI, 

(6) Cî. la Man., p. 146: n nam 0sAasa mpatinz, i B2 AĂCTO îi AX:EACRE, FEPER. - 

(7) CE. la Man., p. 129 (despre T'oca): ku sw npanmu oeliţi. + WT cer9 KARHHi- NAT raRI3,,, 

ant, H nazTi czutaaru uoroyeakeauny usorbra nurie gzmirkatur azeră Cava, : 

er a
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URA” ALEE. “Aa “Alle PAE SBpiliraer ca :2a4'r0; „NETA ca: 4 HEMOV, 
npintcer ca; pata.Bo: rel; BAATOȚ; Anuanii îne 1 ont A popa. ue: (1). 
IIpilAace ine: :rewpria enncisona AUFIIIO  EACECAIERA NANO, Bl BO TA; dnt- 
NOIMELA HI HENOAATAINEA * REAAMI, :1+TOPO : BOPATETIO. ASTA. CĂRȚI IIS path 
EL ue Tao ci: cecroaurl; caTap' ant CA tr. HSPO; A UL APUCI: :OV ap At. 

METASAALIE AMUPRIAUL B'EAANU, 1 MCHAZI AXA CA TEMA, CEABUNLANA: MIRI, 
H- NCTAIȚERAAXĂ CA . MSHACTIIpIE;:- 00: AOVIVALERI  ILAIZAGE HA: MILA naviga 
ELE: TATA; Hatlatia. uit et AREAL IA cele: CABpa, A AVT ta; 
CAAOV.. uporarela CA “patit tao mpraser (2), ui. Mavlitune.» cere MAp [utuuiă 
Mase - MibiX apie nplitA€ cere pneuri.» GO. cere. danut. „pie BAATILĂ 
Ma CA: HI: NpÎNAE Turla GOI Ma MEAN ci tatea creatiei 
Ga: 90, nenparii til; BA tlipli; IoXOVȚAA, ie: WwBpaani 1 tioatecri: HI 7 MASE, 

Ha: CTRIAK, N NA UBAVNAX Mas pATALtRIA, EAPOVPIAN + BONPOUILM. VARII: CA Mpa; 
UpPAIrIRINE:: 00" MEA EANIRIY 2 "Ain uaorlititt CA BAATIL ISRA EA EAI: sait (3) 
“RE: 9. 200. cel; “NpUNpa:RE, tie Tati su, A i Apo PRIX. IEENITIL CA 
IL99% Ijaa BEBARCUSEATIUL, tie fe E Ra a ti 

"Feraa MSCa4 BEAU Maph MEperiht, CARIIIIALR LE at sticruaa, u „enSAstnta. (4 
OEM A bEAtaa,: Ir ttA Apapeitaa "Toro -upuata.: IIpliaacr: ie roensacreo np'itAc 
AMAAO- 9 EA PAATOAAN.. METpOr.-ROEROA, li MASE. WT: PA: Maperia, tioyrin(5) 
MUNCII ic sareperliil: EROAREA . KE, ANIprait:: sonda l;, PAASCTORIAEUIR HE, 
CEMSOLih, APARDAL E -MORABOVA Li PACHRIAL "A SCTOUNIIS: EAACTII, EpATOV: Chat: as: 
Xanapoy. gareperiiui. nseoaa,, 1 ti npliereaoti: upiliATire “rap ca. npinru 
tea: pariu su paru. Ovule: KE Îanin” ESEROA A: RIpseTia paitatr, ca, acie 
ABARURE  AMOrouAselanza Bparin, cil „BAVIIMaaUA, teal; 3900 A Erata; 
epznnuai: 'rovaomvenur, „uraba[onsc]ui-(6), * apunerenuai (7)... Maniac: se na: 
GPANR WEHEA ARINAA 4 NSKETE "TRIPINLA 4 GpAnăa, RE Uput Hpaniţini -rpaani 
MEpCIIBIA,: M AAAC HE MSAn. BEAMAA! Baroperliui, i: Kan s:cepe e noliA li ui. o 
naturi: 4 1. ezripanu, eorarerril; SIL, Sp, pie, pătate MpueTa. CAAASCTUL 

e 
ra ce     

(1) CE. mai sus, "p. „9, | i 
:(2) C£. la Man.,.p. 150—181 . (despre Constantin „Copronim): HCTAINARAAȚE, CA SE Xpăsut' 

MPEHANCTĂI, ASUACTHAL păCKONIRAIȚĂ CA IAR PIBRSIIRINCRAA  CRPORHIIA, tenAzutkaţ zice ca, TEA, 
CRAGANMAU, MU WT EZCRAS IBSrANkALă CA UPA IERNI MpABSCTA, PI A a 

(3) Prob. greşeală de copist in loc de rransmn. NE a PPR 
(4) Cf.-la Man, p. 149: exkrz.,,. Reaarkerenra vi Noe, ee 
(5) In ms. pupa. . a i o Să 

-46) In ms. mataun; cf,:nota urmatoare, pm ÎI PR 
47) CE la Man. _RSNÎSUSEIA II attututai, . CTp! kana. n “pura a p..19, [i "cauta p. 181, BaaTe- 
IPHTIIIL,e. TOȚACHICIH e, îittăkantooaetintiiui D. 185, um'kasnociia «i Rontnruga p. 209, Aatiel pasa- 
jul acesta din cronica lui. „Azarie, nu poate avea nici o însemnătate pentru istoria ar 
matei moldovene, ...; i , 

ia a sui
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RAO CR -U IA E AAOENOV: ACCASEIIĂI: CEAAIR "CEA AMIIIEX; PI: HRIIE, IAA MEIIA+ 
WCTAtA ITUTEAnnia ta” aoaactil: zace 41); one, Uroziiter 9, cubi ian 
-ÎSIno azi .crpannio pniută (2); [ez] (3) uapereoyaipntat:rpas li uapa ci 
LU59” OVFCARIIIIA, lit STEPACTURIĂ MESE MDA: COBOA ANINA AALE MOCAA, II EACTA BEC 
APAP RNC BATEA HCNZAȚI PERII. II PPZACOVAUINIĂE AZI; I4 HAINE: BAATO? 
OVFEpantieiauy” 1: CCTpIE păilitihIy 2 Gai: seu Stlponi iN: cREp-titoc paAniy: 
rarâpti pUAOGRIU A: CA: NAZAL, CATEAVIILA:“ RE. CA FU AGT MANA, "10: Caci 
Mpa: OVPpaBAAȚIR i CVETpAAUL i CAL WE Aa O: ANpPSATAuA CA.LI59 '019-; 
"TOCUL EA OARA; zeul „arlictivat.: Iane Ono TOrAa. 17 ÎNVanth;: EOELOA d: 
CAN PATURI Tha, - tar Oirazeutiio € roronn: ti e aapie 2179 peur: SASEA srl 
ITIIpIOV - XOVACNEp'liui, GpATI CA BEANOR pulii i: CROponepita retur ++ IPEE, 
atacolda iți: IL nuter; iplinneparul:n: n pain 10 :iaxoprls (£): eaepa:” IL căvli- 
CIEIIET CA A pOV En: CAApOV SAI CTpattatte: part: TOpE, NORA Eta BACT, 
MASIIETEAR NI IISEPAÂSIȚIENA MI AMISER TES: EOMIR-ÎNSTOV BI; "AVS ZE 10; SUB. 
ATU "BINNA;/ MOV XEAIENA BBICF. > ÎNVAntaa U07: UICHOUIENTEIS EA IPA CANI: 
BRICT, AEMEAL PAV REABXAMAL ACTE II HA AEOE Pa3clereni; 1 CHE: 0y- 
ÎMCTARIAA UBEPARE: OVI HAAE iri pri at tai neeat s P 

SIDA: PAMAÂNWULA: Vrouipabniti m 2accaniuini "rarapi ez MoaAateribi plz 
WARN BSBNIPAANE "MAR: "PPATAVEE, MARE: ALI PadYai CA” AOGpOTRI, CEAA îRE.- 
uy: Bazat etelia, aureaprlitusmoy.. |arme]:(5). „IL Ao poatănnr Acerurota 
NSAMSAXIE 0 DA BIO 2016, 2ETRI 715 PACEA BLA I WUTPSESENUA A onpanocia 
Hi Hanpacuiu Wrpeir A (B)auua "Aaa ASE patit”: ELEN paaka, Caii, 
CTApUni: CA IHSTAANIL 00! AMATEpA: RECTAACTESEAX “nlaliriua, ww "cupwzlitaaNa 
CAJAL CA MpOCTA pEițI N IEzCkIiR BABpac Ta: E7. Ibtth REAMVĂN- TbItaaN CEPABIUL; 
VP AORIGR AD CROTR MINEA CERO Bee: «nicad (6). Iliu 4 :uaan ur: erenauie 
IP BENAA AMISRO MOAAARUI POPA E pt ti ra aa „ii ra 

2. 00. Bânut: BA Luni, AZI» EMO eLE; ÎNVAUIE; CRIME: ATARSAMULB;: AXIALETESA 
CROMALI II HPALAVAL COVEMSAPEINOAL Up'BA acri BEMAA "Ea: OPRIT lia e tei i 
„Ga oyao naareezatpieaatpiiă - carbriunih uecaoutarii tivatpa ME Nol. 
li: co uptapeutrinan ÎNantiz POAA UpALSCA ehruu, MSIE AOBPOCHAMBICAEII 

| a 
a. 

! (1) CI. la Man, p. 39 (despre! Paris): caactit Eniogănta spatar aăcră TzRAe, îi a Ray pă 
CARI NAGAERA Rite RD tatii ata fa Pi atteta za 

(2) Cf. la Man, p. 83: 'paka take aaa: 

(3) In ms, lipseşte na ii e ot d ne 
(1) Poate greş. în loc de taysa'k Cahol, Cahul,“ LI a 
(5) In ms. lipseşte crap sau sruenu; cf. erun ara aaa la Mau. pi 21 și 132, i 

46) CI. la Man. p. 132 (despre. prădăciunile făcute 'de armiita lui Iraclie în Persia):" n Saw 

mperetiau rpaAeaA, Sătpaaă ca ASRBS ST, ca să iza ius or Men cANbAA MtiSroagkeusite, EXenAiaţă, 

  

aa tt 

  

ca rog re SK katana RADRpATIINII, ă sina NOE pSESERiA w' CTASoIițA' "i CTânila ti oTpsiţn png acri. 

Ezeyznipăcaur: Rzitaa ii masei, Hi dar pă “Etc acra Sai "ta “Compară : intrega, descriere: a 

luptei lui loan Armeanul cu Turcii cu capitolul despre Iraclie la Manasses, p. 131—134.: "
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1 BAAPOWVE PARE Cati Tina PA ns: ANII Ea PAPS NOAA NAIBA, 
199 NEPEII SGrpAnOVăI IrAcEAEIAĂ,: ui plat! cxTă:u iXiaascaoi: MAIL UI Ppree 
AOWUBpAAItAL 1 ME nplicranăra ALE NE WTMACTATE: Sus zis ApAl: so]erzan” (1) 
x «la wr: “ALOuX: CALEpil cari AO; A atăt IA wap CAaă upili= 
nasu, ua NASII Aradul Ti SOBAEBEMELĂ SUTĂ; "POYPIDAL E HE CASA: 
EISA CA ti: ;opsitiio». 5 Vlas ls uisoase ai! paun Mprerztaeye teo 
atu HA pur radeti inSaajtun! ăn” “bet, 2 ti ăi 

im fiind Di abre Britt, SI “betia, cia “upaunsăioenu că: iai EI LEE i 

| Graa 6 Bac li Cla CALIILA CA el, TPS sp cata CA Apitiart 4 Mape 
crăiiă "Ac pi nETpojsoeiasa li, MAGIE BĂATEPSĂEIR 101 BAsroanouti: n Baa 
roabueun, ul TASAoVI UER, AMASCTIIE Ip, Adpar: Ur HEAntIL;MEIIpatA 
îieiAA li; IE rit TUN pasc AAA: iinen (5) uapli -U9 MIC AIDAMOV "căA 
APGHT. COT MEPOiE AVS  EACHpIALIA-: Aare! on mană, cu ninti 
MOHACTAIPĂE i MICII HANOI CA BAAPSA LET înpoaaia Aita erpoa, 
soseta wrbiia anina: palat url PORpACIITEAI EAIRIA! psi TE, 00 ac ina 
ih paris “tru "reiienis, TUE 1. ied, TES Finpilitin aie! c Ag uyseru 
TISE, € CAMSA priit (4); CPLAUE pi GAAPSE 4piio; ra(0)te LinDETE,, ; paul 

BORN, “Ioaăzi An” "Oe, fct: miroionphiasunii acute n dirpa! „Msi 
A SMINAPO Bania, Tiseu, IUliOIiSEIISETA Aa ial, DE3 CA AasiierEa:: iu 
"Gia Mode “Noir "atit i ipaantars” pen du, wruţă” in CASn:a- 
Stara za” nserutiteuii a AcerSuIiehEA sera N! Tpoy Ain” exrimeăua 

: ta pitt fi 

  

BILA "EAuuaio” ânsauț cerură." ti 
m tea tii piţa IE 

tag , m ial ii i | Aa | i î 1 

ÎNTR „ „Povestire, în scurt despre. "domnii. Moldovei. pc 

aj EREI e 1 ti : p 

În, anul dela facorea,. ami 6867” (= 1359), 6 cu' voia lui ununezet, 

s' au început, fara: Moldovei. Vonit-a -aul abunei 5, Vooyoiul Dragoş, din. 

  

domnit 3 ai ge pt ee it NI 
- iat ag Fi GENEI ! e A sui ! 

Şi au domnit fiul său Sas 4 ani, e pe 
p, Si au. domnit Bogdan. 4 anis e ata 

Și au. domnit fiul său 'Laţeo S ani. 

:+ȘE au, domnit fiul, Mușatei (6), Petru, 16. ani; ma TU e pa 
ti API RR 

(1) n „ms. Aszereai; intregirea, nu e sigură. î Ni A ia , Se Da 
(2) Cf. la Man, p. 172: ux hui the nd fu pai „pir nus "EeckAst Hi, i am rege mea 

nexeasuretă when, RR ia dit ) iii 

':13)'In ms. lipseşte prob. so. e ENI i bu „ez uzi NI i 
zu Cf. la Man, p. 123: wr; A£. userul N BAarseTIi, VaSeA, CaMSAGzinnue ue dez pici 

  

o) Ma mi € un adj. posesiv. din” meţanara și a “fost “radus greșit cu “Musat,
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--ŞI. au: domnit. fratele: său . Roman Baie ci e pa 
„Și -după, el au : domnit; ratele său, Ştefan. “i ani,. 
+ Și au: domnit luga.2 2. ani: pu Se 

“In anul; 6907. (1399) Sau, suit în.. „domnie Alexandru „Nceved 
și -au: domnit. 32. de ani,;și 8; ani, sc ma at 

- Iliaș, întâiul „său. fiu,:au, domnit singur. a. ani. și "9. luni, iar, ip 

preună cu fralele său:: Stefan'„au. domnit. amândoi 7. ani. ai iai 
Ştefan Voevod prinse. pe. fratele . său ..lliaș și-l orbi, și. domni 

Ștefan: Voevo d Singur..d. anl. i 

„+ Șirivtăie - capul Roman. Voevod, și domni Roman, Voevod, fiuj lui 
lia: Lian er ia pi tz 
Petru, Voevod, fiul, dui. Alexandru. Voevod, : „au “domnit i un an. = au 

dat; “Ungurilor, cetaiea. Chiliei. pace pese 
: Și:aus „domnit. Ciubăr 2, luni.. i 
„i: Alexandre, fiul. lui. liaș- Voevod, au, domnit, 4 ani, asta 
ȘI „pe; vremea, - lui: au „fost, sfințit. „mitropolit:, preaosânțilul “chip 
Peoctist de. „către. Nicodim, -patriarhul . țerii, sârbești, pe , vremea 
cuviosului, despot. Gheorghe., Şi au. murit. în Cetatea-Albă,: “la „anul 
6962 (=—1454),, August în 26. - a 
Bogdan Voevod, fiul. lui Aonandeu Voevod, îatăl lui Ştefan Voey od, 

St ta : : 

  

   

ȘI după câtăva vreme i-au tăiat: canu s Ștefan Voevod. 
_ In anul 6965 (= 1457), Aprilie în 12, în Joia Mare, venit-au din 
țara munteneăscă! Stefani Voevod, fiul lui: Bogdan Voeiod, și făcut-au 
întâia biruință asupra lui Aron_pe Siret, la tina dela 'Doljeşti; a 
doua” luptă i-au dat-6 la! Arbic, și iarăș l-au' bivuit Ştefan Voevod. 
“După aceca - s'au “adunati toată țara;::cu prea 'sfinţitul mitropolit chir 
'Teoelist, şi: 'cu' “ajutorul - lui Dumnezeti'” l-au' uns în domnie, pe Siret, 
„la locul ce se numește până acum n Dereptate. Și au luat chipul 
țerii Moldovei: ! 

In anul 6969 (=1461), funie i in d, au prădat Siotan Voevod, fara 
Săcuilor. i Sia Die m 

In anul 6970 (=1462); Iunie în'22, fu lovit Stefan V oovodi în gleznă 
cu. pușca la cetatea Chiliei. 

In anul 6971 (=1463), Iulie în 5 își” Juă “doanină' pe "cuvioasa 
Evdochia din Chiev, sora ţarului Simeon. 

In anul 6973.(= 1165), Ianuarie în 23, Joia. lamiezul: noptii, au 
încunjurat Ştefan: Voevod cetatea Chilici şi au:intrat într'insa.. Și 
stătu acolo în pace Joia, iar: Vineri dimineața începură a bate și
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a surpă colatea Chiliei, și astfel o bătură toată ziua și sc luptară 
până spre seară. lar Sâmbătă sau dat cetatea și-au intrat Ștefah: 
Voevod în cetate”? cu voia lui Dumnezeu. Și stătu acolo: lei zilo vesc- 
lindu-se şi lăudând pe Dumnezeu și împăoiuind pe oamenii.din. cotâte. 
Şi le-ai pus pârcălabi acolo pe Isaia şi pe Buhtea și s'au:iritoss în 
cetatea sa de scaun Suceava, și au poruncit - apoi. mitropoliţilor” si 
episcopilor săi și tuturor preoților să : mulţămească. lui Dumnezeu 
și Să facă” rugăciuni -pentru: dânsul către Dumnezeu. îi ui 

In anul 6974 (=1466), Iulie în 10, au început să idoaseă; cu 
ajutorul lui: Dumnezeu; sfânta mânăstie a prea sfintei : născătoare 
de Dumnezeu, la. Putna. Si teza 

In anul. 6975 (= 1467), Noemyrie. 19; purces-au craiul unguresc 
Matiaş şi-au ieșil:la 'Lotruş,: cu toată puterea ungurească, și: au 

venit la târgul "Romanului şi i-au dat foc, Şi 'astlel au: venit- până 
la Baia. Şi s'au gândit Ștefan Voovod să năpădească noaptea, asupra lor 
în: Baia ; și' i-au dat Dumnezeu pe mâinile lui. Ştefan Voevod și ale 
oștii sale, și mare! mulţime dintre :ei au fost uciși; până și craiul 
au. fost săgelăt atunci :în luptă. Şi astfel. s'au'. intors ruşinaţi pe 
altă cale mai scurtă, şi nu sau. întâmplat: cum credeau” ei, ci s'au 
intepat ciuma. fost: voia lui Dumnezeu. . .; ii ut 

“Și în- acelaş:an: au răposal doamna Evdochia, ici 
Si după câtăvă vreme sau împăcat între sine: Stefan: Voevod. cu 

craiul: unguresc Matiaș, ba după bună împăcare i-au mai dăruit dom- 
nului nostru Ștefan Voevod două cetăţi, anume Cetatea de Baltă și 
Ciceul, în ţara Ardealului, cari sunt și până astăzi ale noastre.: -:. 
“In.anul 6978. (= 1470), August:20, au venit o mare:mulţime:do 

P ătari și s'au bătul cu ei Stefan Voevod'la dumbrava: dela; Lipinţi, 
aproape de Nistru;::şi le-au gonit urma și le-au luat:toată prada. 
Şi întorcându-se astfel. cu biruință, au “venit. să 'sfințească::- hramul 
preasfintoi. :născătoare. de : Dumnezeu, cu :ajutorul «lui Dumnezeu şi 
cu mâna pre aoslinţitului mitropolit chir Teoctist și:a episcopului 'Ta- 
rasie, împreună cu egumenii tuturor mânăstirilor. Şi: erau -la litur: 
ghie de toţi 61 de arhierei. la număr și preoți: și diaconi, În „altar, 
Septemvrie în 3. Arhimandrit oră, atunci Ioasaf, arata 

In acelaş an, Fevruarie în 27,. piznașul binelui, diavolul; “băgă 
pizmă între Ştefan Voevod:și Radul Voevod, Şi au p rădat” Bolan 
Voevod Brăila şi au ars-0.: Su 

- In anul 6979 (=1471) au fost: tăiaţi Isaia vornicul împreună cu 
Negrilă paharnicul și cu:':Alexa stolnicul.. a DE
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“In acelaș an, Martie: în 7, au fost răsboiu cu: Radul Voevod la, Soci; 
și au biruit Ștefan. Voevod şi:auw'.ucis maâre mulțime din ei: Şi toate 
steagurile lui: au: fost” luate; și"mulţi :vitâji: au. fost prinși» atunci, -D6 
cari i-au: lăiat.:: Au “lăsat în. vieaţă numai doi! boieri niari, pe Mircea 
comisul: și pe Stan logofătul. IES i tree calit 

- In. acelaş an; August: în.29, auăst cutromun mare în toată lumea, 
pe: vremea când” sodeă: domnul la prânz, - i: tie ba 

In anul 6980:(=—1472 , Soptemvrio'i în 14, si-au luat Ștefan: Vo- 
ovod doamnă pe 'Maria: din: Mahgop-- ta hi ui 
„In 'anul: 6981::(= 11473), Noemvrie în: :8, împărți Ștefan Voevod 

oastei salo steaguri la Milcov, şi morseră apoi imprâună cu'Basârab 
Laiut : împolriva ui: -Radul: Voov od; și încăcrându- se în aceeaș lună 
în:16, la locul: ce se: numește: Cuvsul.. Apei, s'au. bătut. acolo" trăi. 
zile. Și::își lăsă :Radul Voevod :toate i ale isale :în' (ăbără și fugi. cu 
toată, oastea» la celatea.. 'să, do 'scâun" Dâmboviţă.: In :23. ale aceleiaşi 
luni: ajunse. Ștefan ; Voevod: cu toată: oastea “sa'la cetătea ; Dânnbo- 
viței: șii-o :încunjură; şi “în :noăptea,: aceea: lugi: Radul Voevod :din 
cetate Și luă Ștefan Voevod cetatăa și intră întinsa, și'luă. pe doamna 
lui” Radul: Voevod: şi pe fiica lui,:pe doamna Maria, . și toate:como= 
rile .și toate hainele și toate steagurile lui: Și: petreci acolo: trei: zile 
veselindu- -sc, şi se. întoabse' apoi! “la. "cetatea -sa:de scaun: Suceava, 
iar 'pe: Basaraba: îl lăsă să domnească 'acolo..: Şi: au: domnit.:0' lună, 
Iar Radul Voevod: fugi. la “Lurci: și luă:cu sine'15.000 de Turci; și 
îl lqviră pe: Basaraba; și: îl. bătură, -pe el și toatei: oștile lui. EL însuș 
fugi.în ţara, Moldovei. ii; îs ti ai ELI 
. in, anul 6982, (= 1474), Oetotăvrio i în. 5, au fos îi răsboiu! cu Tepeluş 
și :cu' Ungurii în: țara. muntenească, și au: fost: bătuţi. ii 
“In: anul: 6983 (= 1475); Ianuarie în 10, au fost răsboiu la Vasluiu 

cu :puterile turcești, și''cu'ajutorul “lui: Dumnezeu au :biruit Ștefan 
Voevod,'.și: au căzul atiuici nenumărată mulțime de oameni, și: foarte 
mulți :au - fost; prinși 'de vii; 'p6 aceștia. i-au: tăiat; lăsând în! vicaţă 
numâi pe unul; pe :fiul. lui; Sac- bașa.. Și. le-au: luat peste patruzeci 
de steaguri, împreună 'cul steagul:cel'mareiii e ii îti ci 

In anul 698. (= 1476), Iulie: 26, venil-au impăratul turcesc, Mehmet» 
beg: cu':toate''puterilo: sale, și: împreună cu ei voevodul Basaraba:cu 
todlă- oastea: sa; împotriva: li! Ștefan! Voevod! Și. făcu răsboiu: cu 
dânșii la, Valea-Albă, și biruiră alunci aturisiţii:de “urci! și. căzi 
toată: oastea; lui”. Ştefan. 'Voevod.: Şi. astlel: prădară Loati! țara “și. vo- 
niră până la Suceava şi deteră' loc. + târgului: îs Ei
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““In“ânul 6985 (=.1477), Noemvrie 8; :răpozat-au-:pre caiăsfinţitul mi: 
tropolit, chir 'Leoclist. iati sf 
-U După el, în luna lui Dechemvrie;;. au răposat și roaba lui Dumnezeu 
doamna Maria din Mangopu of ne i ui i „miti fre 
"In! anul 6987. (= 1479)'răposat- -au: robul” lui! buninezăur” Bogdan, 
fiul “lui 'Ștofan! -Voevodii: .lurio/ Burini cui De taotia 
"Tai acolaş- -an, August în 8) răposat-au ro aba lui! Dumnezeu Cneajna; 
fată “li Alexândru. IVoovod';viar::Slanciul cel: Mare? au: „ăposati a 
treia "ti! după! dânsa ii i litiu pr tt | ta Ep 

i» In'-ănul:' 6988 (= 1450); 'Ndemvric:: în: via viposăt-au obuil Jai 
Dumnezeu! Pâtuu,: fiul - lui Ștefan: Voevodii! ! ot time ul 0 
bin! aniil:6989(—1-481),. Iulic: “în Sau: fost: iăsboiu'cu Ţepeluș la 
Râninic! şi au! pirat Ștefan: “Voevod, si mare! și: nonumărătăi mulţime 
dăât'oâiheni' aul fost uciși. In''acel : văshoiu! au. căzut și: Sahdroa. ' lar 
Ștefan: Voevăd'au: lăsat"'pe: Vlad” Voevod! Călugărul săi: domnaseă; în 

ț țara: înuntencască. Pi iz artei i pote ta Ra ! site 

“Th anul 6990:(:=1482) Aariie în! "10,'au “luat: Ștefan: Vosvod co. 
tatea Crăciiinei și- au pus "pâncălabi într însa pe Vâleca .și pe Ivahco! 
n: anul! 6992; (= TAB), iMartie! în '15,;în: Mercuria Mare larmiezul 
no ţii spre“ Joi; 'awlars toată "mânăstirea Putnei, până în teimelii. i: pUL SI ză 
"Ta 'acelastan, “Iulie! în: 14%, venil- -au': împăratul Baiazit cu-'Turcii! îm 
dtriva,: ctăţii: Chiliei și împreună 'cu el.Vlad Voevod Călugărul cu 3 

MtiniGniii. pe“ Vremea;: pârcălabilor Ivaşco și Maxim: Şi după accea, 
August în B; au! luat și. Cetatea-Albă, pârcălabi fiind Gherman Și loan: . 
ss In! anul” 6993. (= 1485), ), Septemvrio 1, Sau dus: Ștefan 'Voovod: 
ja: craiul “leşese, și! 'S'au' întâlnit! 'la; Colomeia. Intr” aceca,: 'au::venil 
Turcii! cu TIroniut până “laiSucoaval și ai ars s târgul şi au prădat; țara 
arzând-o; + ae Of 7 ii i TE 
Și: 'diipă; aceea au răposal robul: lui Dumnezeu arhimândeitul Toi 
Oelonntio în:29..: CI IE RAR La III a a intri lit 
"In acelaș. an, Noomirie i în 16, au' fosil văsboiul cu "Tuicii şi':cu ! Mar- 
solciu la Gutiiboga,. și cu: ajălorul lui”! Dumnezeu: aurbiruit Ștefan 
Vdovad. aberezi nani sp Deea 

“ In“anut 6994 (= 1480), 'Pevruario în! 15, au: pus Ştotaii Voevod 
egumen la, mânăstirea Putnei! pe: Paisie Scuriul.: Ps lume ni 
Si după âceea; au ifost răsboiu cu “'Iroct.ila Scheia pe 'Seret. In 

acel răsboiu au căzut: Șielan Voevod (de po cal): dar l-au ferit 
Duninezcu.: Şi” lui 'Ilroct iau! tăiați: capul ele ia e ai 

In anul 6998 (= 1490) au murit: craiul unguresc” Maliaș. 
„In acelaș an au răposat robul lui Dumnozeu loan, fiul marelui cniaz 
Analele A. R.— Tom, XXAI.—Memoriile Secţ. Istorice, 9 

te, 
“>
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Ioan dela: Moseva;: tatăl: marelui: eniaz. Dimitrie, . nepotul lui. Ștefan 
Voevod. 
„In anul 7004. (==1496), Lulie :în-26, au: raposat robul. lui Dum- 
nezeu Alexandru, fiul lui Ștefan Voevod. i 
a In 'anul;:7005. (= 1497) :au. purces craiul leşese Albert | cu; „toate 
puterile sale asupra lui Șlelan: Voevod, î inşelându-l cu. vorba.:că 
merge asupra 'Tureilor, ca.să ica cetăţile Chilia și Celatoa-Albă. Și au 
trimes. Ștefan. Voevod; spre. întâmpinarea lui, “po . solii .săi :Lăutul 
logofătul şi Isac visternicul, cu multe și mari daru uri. :Dar. el îi.prinse 
și-i ferocă și-i! trimise „Aa: Liov, . iar. însuşiveni la cetatea. Sucevei 

şi o impresură. Şi o pătură. trei; săptămâni ;și. nu izbutiră la nimic. 
Tar Ștefan Voev od. şi-au ;adunat. oștile; :la târ gul Romanului, . unde 
i-au: venit: în. ajutor dela, craiul unguresc, care eră: frate cu. craiul 

leșesc,;:12r'mii, împreună. cu. voevodul;i Ardealului. Birtoe,. cuscrul 
lui Ștefan: Voevod; și- Radul Voevod i-au, trimes ajutor, și dela îm- 
păratul Baiazit i-au venit ajulor. Si l-au rugat; :Birtoc. pe Ştefan 
Voevod..peniru pace, și domnul: Ștefan. Voevod abiă i-au făcut voia, 

“pentru: pace, dar:ca să se întoarcă . „pe.aceeaș cale,: pe, unde -au lost 
venit.:Şi.după ce, l-au ospălaţi și l-au, dăruiţ Ştetan. Voevod pe Birtoc 
cu. multe: și: mari daruri, i-au: dat; drumul - la „ale. salo: Iar craiul nu 
s'au; întors; „pe: drumul pe. unde: venise, ci pe. unde eră țara: întreagă. 
De aceea: s'au, mâniat Ștefan Voevod. şi..i-au- gonit în. urmă, - și; a- 
jungându-i la: marginea .făgetului - dela: Cozmin Și. luând în  ajator 
pe:: Dumnezeu, și pe; prea. curata, lui. maică şi. pe,, sfântul și marele 
“mucenic Dimitrie i-au: lovit și. i-au:biruiţ,- și mare; tăiere au făcut 
printre: dânșii.; Și mulţi. dinte puternicii. lor au căzut. Și; steagul 

„cel mare. al: craiului și .puștile. lui cele mari, au fost luate.. Şi -i sosi 
veste lui Ștefan Voevod, că mai vin6 o oaste leșească; și trimese 
domnul pe: Boldu». vornicul, și-i bătu cu; totul. Și, astfel s'au: întors 
craiul rușinat; abiă au scăpat cu câţivă ai săi, puţini: .: i 
„In anul '7006.:(== 1498) ':au prădat, Marcoleiu. țara. leșească, până 

“la-29: de, popriști din -sus de. Liov. Și: după aceea. s'au dus Ștefan 

"Voevod în [ara leșească și au prădat-o, șiau hfat două cetăţi, Te- 
robul şi Podhaeţul,. și le-ai dat foc, și.au adus mulţi oameni în ţara sa. 

In anul 7008 (=1500),. Maiu. în „11,.au:răposat,:roaba lui Dum- 
nezeu Maria, doamna: lui, Radul Voevod, şi fu; îngropată în în; mânăs- 

tirea „ela. Putna. e 

In anul 7010 (= 1502), Talie i în'2 25, au  âosat robul lui Dum- 
nezeu Paisie, egumenul Putnei... Ca 

mata totu Îi, ital i îti i ci i
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„In, acelaș. an au 'răposat robul lui Dumnezeu; duhovnicul Andonie 
Bolsun, August în :4, Marţi. la, iniezul nopţii: ta : i 
IN anul 7012 (=1 504), luna. lui Julie. în 2, văposalzau Gucernicuul 
domn Ioan, Ștefan . Voevod, fiul. lui. Bogdan Voevod, și, fu, îngropat 
în mânăstirea zidită de dânsul la Putna.” Și au domnit. 47 de ani 
și 4 2 „luni, „Și 3; săptămâni... iii 

"evo od: și au domnit 12 ani și 9 lâni, şi 5 săptămâni. Și au; răposat î în 
anul 2025, (=151 7), Aprilie, în, 22, ș „fu îngropat. în mânăstirea 
dela Putna, în bişerica; a;mare,; de. parea: „stângă. Vesniea,, lui, por 
menire. / i ii i Ea ri iz 

ȘI după el,s' au. “arcaţi în domnie liul, său, “numit; după, numele ano- 
şului său, Ștofan. Voevod cel “Tânăr, Aprilio, în, 29. pt a 

- Și în al.doilea. an: al. domniei | sale, luna, lui „August în 9, au! 
câştigat întâia. biruință asupra,..aturisiţilor, „de; 'Tătari, „între, Pub, şi 
Ciuhru, și prin, ajutorul lui: Dumnezeu și prin rugăciunile prea curatei 
năseătoare de Dumnezeu, o mare nuulţime din ei.sau înnecat, în, „Pruţ 

s'au cufundat; în, Ciuhru,; foarte mulţi au. fosti; lăiaţi; și j au ,că- 
at, pe uscat și au pierit, de. mânia lui. Dumnezeu. Si, mulţi: fruntași 
de :ai lor au. fost prinși de vii; și. au trimes, dintre,; ei. pe. la. îm 
păraţii și crai. și Voevozii, de prin prejur.. 

  

pita d 
“Cele de până aci le-au senina și, căt “meștesug “Te ca, cică. 

tuit şi ni le-au lăsat nouă, copiilor lo, spre. murea Tor cinste, 
scriitorii dinainte de noi; das. cine anume s'au trudit cu. ele, 
ne este cu totul: necunoscart;. „se vede âusă, că: au. fost. ocimenă; due 
bitori. de bine. iza i N II , 
„Să ne “silim dar. și: noi, ” fiindeă, ne- am. apucat: de. aceasta, | după 

putințele noastre, Să. "ducem. de aci. inainte, mai , departe, firul: PO: 
vestirii și să-l aducem până la, domniile din vreimile, noastre, .nu spre 
a.ne făli cu. umflături ritoriceşti, ci.spre a împlini poruncile. dom- 
noşti, adecă ale. slăvitului. Și pentru duşmani, înfeicoșatului. Petru, 

chir 'Peodor. Căci « ci mi-au poruncit”. nomeinicici. mele. colui “nai 
de pe urmă dintre ieromonahi, smeritului Macarie, să nu. las ca, lu- 
cvurile întâmplate în, vremile și domniile trecute, Şi ajunse până, la 
noi să. fie acoperite de mormântul uitării, ci să, le „predau, istoriei, 
Dar așă, ca, nici „prin scurțimea,, lor .să se; „pară că: suntem, ne- 
voiţi a vâri sabia. în teacă, nici Jangind vorba să se pară că 'golim 
râul cu lingura; nici ca să ne îngâmlăm din pricina ajulorului
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dumnezecsc,:'nici din. pricina; pedepsei: să ne pierdeni cuipătul, cica 
să dăm pentru toate laud? ă“lui'*Dumnezeuj: i celui ! 'ce'"pe! toate!'spro 
folosul nostru! le întocineș șlo;iprin: urmare și! pe acestea. Să: începem 
dara: 'împodobi! cunuala, povestirii! cu vorbe: în: „aut impletite; sia 
îniplivi datoria! poruncii? lea ai iti 

După moartea, în: veri pomenitului și prea slăvitului iprin: "vitejie 
Ioan i:Ștefan : Vocvod,i: lual-au schipbrul: domniei fruptil! coapselor 
sale, Bogdan Voeivod, “fiind atunci cursul anilor, de 'șapte:ori 'câto! 
O mio':și'0 zecime: mai mult: şi-'0: doime': aproape ! împlinită, într? 
doua:din: calandele' lui: 'Tulie:(7012=1504, 'lulie'9). i iii tul 

Și după trecere de un an (= 1505), ațățat fiind de hadul, V oevodul 
muntenesc,! s 'dii:-bulucit cu: tărie asupra! lui: deşi ip: dreptate, dar 
necreştinește, pentrucă: 'aniândoi! crau crestini: “Anânduă -se'idar între 
liotarele! ţerii lui, ':gata:ide luptă, i iar“ Radul: însuş: “având! mare nă- 
dejde' în! această! lupti: erau! găta;:să pregătească prin: Vărsare' de 
sânge o "vhâre “ibucuri&: 'duşmanului:: 'obștesc,!'dacă,! milostivul''Dunii: 
nezeu-:nu'i:ax fi impiedecat prin obișnuită lui'iubiie: de danieni Și nu. 
l&:ar'fi trimesi mijlocitoi" de:pace pe un adâvătai fiuial: luininii, zic” pe 
Maxi: despotul; care nui imultidupă: aceea. cu 'vrednicie: au: fost înălțat 
de: arhicrâii imoldoveneştitin! scaunul :de nliliopolit : şi până la: moante 
au slujit drept podoabă scâiinului: din 'Belgrad."Acestă deci, “vorbind 
cu unul și cu altul: despre pace și în nădejdea sa, ncînșelându- -s6, 
îi, : brimise” pe Vamâridoi împăcaţi învale: 'sâle ii 1 ni hi) 
“Si: după un! alt antiarăş(= 1506). nemai pătâna' suferi! răiilatăă 

Leșilot, poriit- au 'cu tăsboiu astipra: or, Şi nu eră "nimenieă,'! care 
săi 's6 'împotriveâscă:: șivauSăjunis prădână' pânăla” slăvită, lor: ce- 
tate, pe care de obiceiu o numesc Leov, și încunjurând: cetatea: cu 
oști, s'au întors (ăind şi arzând: și Dătând. cetățile): şi aducând miiltă 

„pradă de acolo“ au! ajuns 'cu: bucuiio: în: “țara! sa iii 
"*Dar''nu' mult după: aceea au'pornit craiul leșesc cu toată pulerca 
să” asupra 'ţerii Moldovei. Arzând și: băsând spâiină în oameni âjun- 
seră; la Botosani și! prin încunjurături viclenie prinseră pe Câțisă din 
boierii domnești ' și: se! intoarseră''apoi la” ale! salei.- mei i i 
"In 'anii dei două, ' ori: zece:și! șapte mii și O'singură doime (7 7022= 
151 venit-au o. mulțime: do Tătar. din” Perecop -! 'si 'au: năpădit 
deodată, * și" fără, de veste asupra! “ţerii “Moldovei, și! au! luat “ foarte 
niult! pleări; Gameni și: dobitoâce! Prădat:ău din Nistria până în Prut, 
tot lungul: Prutului” și- -al Jijiei, din” Chigeoiu ! până în Hotin, și“ âu 
iat - toate: vitele de câmp, și :s'au! intors 'în''pace/ îniplinind * mâniă 
iiinnezeoască ii Sb tii iti, i DD CERU Lui 9 tu
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-.. In; al..zecelea an al domniei sale (=:1514);s'au ivit diri țara munte- 

nească,..la vreme.rea, și :niepotrivită, :fiind'-vremo deriarnă, când toţ 
ostașul.se odihnește şi răsboiul încotează,:un: oarecare 'T'rifăilă, c6:so 
numiă pe. sine. fiu: de domn, și au: năpădit: asupra: țerii;: Moldovei; 
neliniștind rău: pe lăcuitorii acestei ițeri.: Şi lovindu-se:cii:oştile 
domneşti din jos. de :Vasluiu; la:Poduri, iși. dete „acolo sufletul, upier- 
zând și.pe mulţii alţii! împrâună .cu :sine:: ca Da Sat o Aa 

In anul. șapte: mii:işi--două zeci. și cinci (= 1519) luna lui Aprilie! 
l-au :ajuns; sfârșitul vieţii în: Mluși:::Și- au lăsat: domnia: fiului:i său, 
lui Ștefan: Voevod 'cel:'Târiăr, careieră:atunci de':nouă ani. Şi: bine- 
cuvântarea, ungerii: au: primit-o din':mânile preaosfințituliui: mitropolit 
chir "Teoctist, în :preaslăvita cetate a:Sucevi.i- firii! oh zau 

Şi când eră în al doilea an al domniei acestuia (=1518), în lună 
lui August, -porni.:AlD, unulidin' sultanii:tătăreștis» din!:Peiiecopi cu 
o: mulțime de! Tătari spureaţi,:și trecură . fărăi:de - veste :apaviNistrului 
și ajunseră la Prut și începură, a jefui ţara, după:obiceiul. lor,-.do 

„jur împrejur; Auzind atunci: despre ci: Ştefan: Voevod; 'so'sculă' faă 
întârziere „cu .oaste: asupra lor. și-i înfrânse-în::toate părţile;- făcând 
omor, printre dânşii.: Şi: s'au înnecat.;în:Prut' şi, s'au':înglodit:tîn' 
Ciuhru; iar câţi au rămas-.vii,'i-âu gonit: până la: Nistiruj : Și» acolo 
Sau înnecat în fuga lor oarbă. Alţii: au fost. "prinși! de :vii,. iar: Alb, 
sultanul. abiă- au scăpat cu: puţini: de: ai; săi, 'rănit; și:el la cap. Coi- 
alți, câţi au putut să fugă, au luat-o pe:jos,: goi și: fără :armeo; și 
cu.rușine au ajuns ; în i locurile” lor.: Slavă ;: domnului: Dumnezeului 
nostru; Isusllristos, celui -ce .n6-au.. vâsbunal astfel--asupra : vrăjma- 
șilor; noştri. pe porta iei 

„Socotit-am. că: 0: arept: să: spun. cevă- și. despre, donnile; tre, 
pentru cei. ce, loresc să asculte rii: iii ia zii 

„+. Pe ivremile: şi tîn' ânii..acoia dăiuniă în "| arigraul. asupră “Tureilor. 
Selim, fiul! împăratului; Baiazit.! Acesta: deci. adună mulțime: 'de urci 

si. putero! mare și porni: din "Țarigrad și trecu marca'şi se;buluci: îm= 
potriva Izmailtenilor din. împărăţia Sofi, ce se află la răsăriţ,:şi: 10 
dete - luptă crâncenă, dar: nu izbuti:la: nimic, ci “pierdu “o::mulţimo 
din ostașii săi .și se 'intoarse îndărăt!: Gătindu- -se a:douaioară, se dus 
împotriva Palestinei și-o. luă 'împreună cu Ierusalimul,:iar de'acolo 
so:-duse: împotriva, Eghipetului;:. mumit :astăzi “do 'Lurcii:Misir, şi luă 
cetatea Alexandriei : și tăi: o 'nuilţime de Misireni'și': de;  rinitași, de 
ai..lor, . şi :so întoarse. biruitor la :scaunul' 8ău: din. Țarigrad. d 

In anii treizeci peste șapte mii (7030= 1522) pornit: au Suliimen, 
după moartea tatălui său Selim, din Țarigrad și sau îndreptat ;în
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suspe apa: Dunării-:și ajungând la .holărele! forii: ungurești înce- 
put-au.: a, prădă și -ararde: ţara. Și ajungând la “Belgrad, l-au bătut 
multă. vreme; și. nu :știu.:cum s'au 'sporiat-aşă de'tare "Ungurii, că 
nu -i-au- dat ajutor; nici: n'au, ieșit împotriva 'I'urcilor..In sfârșit Bel- 
giădeniis'au':predat singuri-'Turcilor. Și-'âu luat 'Lureii Belgradul 
și alte :multe cstăți, și aui- prădât țara Sremului (1) și:s'au întors" în= 
dărăt, și luând cu sine moaștele mâicei; noastre: ale .prea. cuvioasei: 
Paraschive din? Belgrad,- lo-au-dus la cetatea lui Constantin.” -! 
„Intr același-an,- luna lui Septemvrie,: au răposal în domnul :și Ba- 
saraba, -voevodul ţerii muntenești, iar. în locul lui Sau ivit:uni “Ture, 
cu numele! Mahmet,: care se::trăgeă din neamul: lui. Dar ce minunat 
amestec de lumină și .întunerie! Se lăpădau'oamenii de .dânsul, cun 
fuge cinevă:de. năpârcă;: tt apa E 
«Și mulţi” alții, așă ziși pribegi, s'au 'iricercat' atunci să. puie mâna 
pe'.domnie,::vreo șase! inși,—numiţi și nonumiţi, —dar. toți au 'pierit 
întrun! singurian. i e ta 
„Intre: acestea: şi după, 

4, i: 

acestea, întărindu-se în domnia accea un 
oarecare: Radul și luptându-se:.cu Turcii; când bătându-i, -când fiind 
bătut. de. dânșii,. au trecut, de;:patru: ori munții: spre părţile ungu- , 
rești,-ca să iea.ajutor. de acolo, și nu:s'au: odihnit până'c6 nu. i-au 
gonit:cu. totul din: hotarele:sale.i ii. iii ii 

„i Dar. să ne intoarcem iarăș. de. unde. am: pornit, iiar “des] 
'stea:să amânăm povestea... iti i Pe te a e iti 

;; Domnind, :cum: s'au 'zis.. mai sus, Ştefan cel 'Tânăr și întocmindu-și: 
cu pricepero:cursul vieții. după sfatul celor înţelepţi, vechiul dușman 
al neamului omenesc nu suferi multă vreme râvna cea: bună,''ci 
sădi; în: inima:mai :sus poimeniţilor:! sfelnici: mari : nesațiul, izvorul 
zavistiei, și vrăjmășie cruntă sămănă, între dânșii.:. Umblând ei cu 

„„astfel;.de lucruri, 'tăiat-aui Ștefan : Yoevod capul hatmanului : și ::tot- 
deodată, întâiului. său: dascăl;: anume. lui „Arbure, în “luna lui: Aprilie; 
în :anii : șapte .mii. și; unul: lângă; treizoci!! (7031 = 1523), în'curţile 
domnești dela. Hârlău. n ee pari te ii 

„„„ Intr'acelaș an, luna, lui: Septemvrie; s'au':sculat asupra lui Ștefan 
Voevod toți: boierii: și. toti:sfatul,“ ca, să-l'i:scoată: din domnie. Iar 
Ștefan - Voevod;::neavând ajutor de nicăori; şi-au încredințat lui Dum: 
nezeu, ntcazuli'său, iar acesta, au.sullat 'asupiia lor mânia sa și i-au 
împrăștiat, pe. căile, pe cari; numai:;-cl singur 'le știc;: prin țerile 'și . 
domniile! de :prini prejur. Păţini dintr dânșii şi-au: căpătat mai târziu 

- ' pi 7 .. Li că 

pre: ace 

ie fa 

——— „i 
„! 

e a a iat 
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locurile lor; mai toți Și au ! lăsat viața în țeri străine;; după voința 
ţ 4 dumniezeească, i tati 

“In: anul 7032 (= 1524) : au bătut Ștotan Voevod. la, Tărăsăuţ, „da 

cea: parte a Prutului, ca. la 4000. de ! Lurei, cari se ;intorceau din 

țara leșească. Puţini dintre. dânșii și-au mai văzut țara.lor..: ., 

gi al treilea : “șial treizecilea pe lângă. șapte mii: (7033 = 

525) „năvălil-au: din: nou în'țara ungurească: mulțimile turceşti; Îm- 

it cu afurisitul: loiistăpânitorr;:Suliimen;; şi. trei. ani, după,;ce au 

fost supus “Rodosul,:âu';bătut; cu: desăvârșire .pe- însuș „craiul, cu 

toată :oastea sa, prin: :meşteşugiri:viclene, şi;au: jetuit o; mare. parte 

din țara; aceea, și'au. cucerit Buda, cetatea; crăească,. și s'au întors 

în' pace la ale; sale. :: : oii a e ate tii 
::De atunci :se- născu mars. nostatornicio. în tara, aceea, căci, dela 

miază-noapte s'au sculat un craiu,:iar: dela apus altul; cu cel; dela, 

apus ţineau Saşii, fiindcă eră Neamţ,.anume.l? erdinand, ipe, cel. dela 

miază-noapte; fiindcă eră: Ungur, anume Ioanăș, îl.sprijiniă poporul. de 

acelaș. neam cu dânsul. Și..după vremuri, treceau când dintre. Unguri 

în partea: unuia din ei, când:dintre. Sași în partea, celuilalt. Și luplân= 

du-se& astfel necurm mat, unul :cu-altul, eră "mare; nevoie, în ;țara,lor, 

In anul treizeci și patru peste şapte mii (7034+=—1526),s'au sculat 

Ştefan Voevod cu! mânie'și' cu toată puterea sa împotriva, lui Radul, 

voevodul muntenesc,: în' săptămânile cărnii, și au.ajuns prădând;și 

arzând pănă la ''Tâvgşor.. Dar Radul. Voevod, iecutezând a-i sta, im-: 

potrivă, s'au rugat de. pace, şi: Stefan. Voevod,s s'au. întors, îndărăt,: 

In :toamna aceluiaș an .întrat-au Stefan Voevod. din. nou. în țara. 

lor, din pricina obrăzniciei lor, și după. ce au, trecui,,po undo,ii-au; 

plăcut, s'au întors: indărăt,- purt tând în: trupul: său boala, care. au: pus 

sfârșit vieţii: lui:la Hotin; în: anul,;7035 (=1529),:luna lui Ianuarie,; 

Intr” acelaş an-şi. întracecaș lună,.după. arătarea lui, Dumnezeu, 

fu ales în domnie. și impodobit: cu cununa, domnească. Petru, cel mi-, 

nunat, despre care în puţine cuvinte am pomenit mai, sus, Și acesta, 

eră una din. odraslele în „veci ncuitatului Ștefan, ascunsă, ca:odi- 

nioară lumina sub: obroc.::Și cuivrednicie fu înălțat, în. “scaunul: dom; 

niei, cu sfatul obştesc,. și pomăzuit. cu mirul binecuvântării de mâna 

celui despre care :mai- nainte, ain pomenit + că a: memăzuit și poi ne, 

potul aceluia (1). ne ta 

După trecere de'un -an; implinindu- se. atunci. anii. tumeşiii de cinci 

ori câte şapte şi o: mio își adăogându-s -so încă unul, în: 15; ale. aca- 
ur m ap , , . 4 ! . se pi pr „ tii a a : i pp 

: (1) Se înţelege "Teoctist; v. p. 189. o |
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leiaș luni, 'inainte.de-17 alo calandelor: lui Fevruarie..(7036= 1598; 
Fevruarie. 15), au adormit în domnul la. adânci bătrânețe. miruitorul 
domnesc! și dascălul: Moldovei; “mitropolitul chiu Teoctist, în: pistoria a 

sa; parte "dăruită “lui de. Diimnezou,! după:ce,..spre sfârșitul său, 
se dete“:marele nume îngeresc; Teodor. ră: bărbat știutor cani: 
meneă altul; căci învățase” din doască. în doască și cele vechi:și cele 
nouă, Și multe fapte: 'dumnezeeşti săvârșise inainte de; plecarea. sa. 
-; Călugărindu: :se'“din ; [rageda;: tinereță, |toţi-. câţi: l-au :cunoscut.. do 
aproape” mărturisesc căi au “fost un; făcător: de. bine: Șaptesprezece 
ani: fără 'covă s'au. trudit în: ogumeniia! dela .Ne amț,. opt. ani întregi 
au împlinit în episcopia țerii': de josp.iâr în scaunul: de mitropolit au 
slat nouăsprezece ani și opt luni aproape; au „slujit: dar.'cu. totul 
lui'Hristos: în“ curs do saizeci: de: ani: și: mai :bine.:Și:au- pornit :pă- 
vintele 'nostr i pe calea cea: lungă,i ca; să-și. Vrimeasti «ela. (reptul 
judecător dre capta: răsplată a: ostenelelor sale. pe i ai 

Şi si nu: mă 'bănuească 'nimenea,.că laud: așă':po: dascălul. și. pe 
părintelo meu' sufletesc. Orice 'om: nepărtihito socotese.că, l-ar: judecă, 
to așă. : Căci! dacă omul :care . „povestește: despre: lucuurile.. lumești: 
nu 'e: în: primejdie: ide: ali bănuit, cu-atâţ: mai :mult-nu Irebue. să, - 
[ie bănuit cel: ce so: ingrijeşte de „cele: maiînalte.i:. iii: iu iii 
“Ba, 'un 'omtea: acesta: 'vrednie și de cunună, Dar!eu, căvele. cu, 

Jorbelă: lui sufletești mai hrănit: ca cu: lapte. și.cu': iubire: ipărin- 
tească am lost: 'oroscut de ;dânsul,i: naș: fi cu :vrediiic:ide-:ocara: roz; 
bului: celui": leneș care 'au. ascuns“ talantaul. sub pământ, 'dacă.n' n aș, 
aiătă “fruplele 'străduințelor sale, și dacă'n'aș scoate la, lumină hu- 
nălalea. acestui :bărbat,: și“ dacă'!n” aș da; .. “după: putință, cinstea cu-! 
venită” părintelui + atâţi do: iubitor : de: fiii, săi? Şi toate: acestea,, mai: 
ales: după ice 'ostenello! lui au: încetat ?. Acost 'întiu,. Sfinți. răposat. 
părinte” fu: îngropat; 'cu: sfințenie :în mânăstirea dela, Neamţ, unde 
din linerețe: fusese închinat lui: Dumnezeu Dumnezeu 'să'ne fere cască, 
de- rele; “prin: vugăciunile: lui, amine tt ice ua 
“"Un-an“ după: 'aceasta(='1529), în vreme: 3.do: iarnă,! pornit-au Pelwu 
Voevod'cii“ “văsboiu ' împotriva. Săcuilor, neam unguresc, și. Împărțin:, 
dui-și: ostăşii ! în douăi:pâlcuri, 'acestea:au: trecut: pe. cele: două, căi 
de': minte și'au ajuns în-țara lor ; șI bătându-se .în mai multe locuri, 
cu fruntașii lor, peste tot i-au biruit pe Săcui,: iar cu: puștile, de, 
răsboiu' au spart iuna! din cetățile lor,iişi: pe: cei: ce 'se aflau intri insa 
pe' toţi 'sub' ascuţișul săbiei -i-au. trecut. Şi după ce s'au:întors ile, 
acolo, Petru Voevod şi i-a făcut supuși pe Săcui., 

aţi
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Late” acelaș an, în luna lui, Iunie, la rugămintea mai sus numitului: 
craiu Ioanăș, ca să-i. fie de ajutor. impotriva domnilor ' acelei -ţeri,. 
cari nu voiau să i se supună, și după făgăduinţa: că-i va. da, cetatea: 
Bistriţei din acea țară, cu tot ţinutul  dimprejurul ei și. cu- toate. 
veniturile, și alte multe pe lângă acestea făgăduindu-i, dacă „va. 
pune mâna, pe domnie, au trimes domnul Petru Voevod pe: cei: 
dintâi dintre boierii săi, pe Grozav, marele vornic, și pe Barbovschi,. 
căpetenia oștii, și încredinţându-le o parte din oameni, ls-au poruncit: 
să iasă: în fața Braşovului, pe drumul de jos, iar altora, le-au. po: 
runcit să intre în hotarele lor pe drumul de .sus al' Sucevei. Pro-; 
tivnicii dintre Unguri, dacă auziră acestea, se buluciră cu: putere, 
împotriva : amândoror pâlcurilor ;: dar de cei. de sus nu se îngrijiau 
așă ca de cei de jos; şi adunându-se nu puţini din:domnii Ardea. 
lului și din episcopii altor ținuturi, şi purtând puşti grele cu dânșii, 
se apropiară cei de jos unii de'alții, din sus: de Braşov, și. înce- 
pură a se 'sumuță unii pe alţii la, luptă. - 

Protivnicii se arătau a fi mai tari, căci aveau foarte multe arme; 

cărora de obiceiu le zic puști, și altele mai mici asemenea. :lor; pe 
unele le aveau gata, iar pe altele le „gătiau. Săcuii, cari se,pre- 
făceau a fi supuși, se uniră și ei cu.protivnicii. Creștinii chemând 
pe Dumnezeu în ajutor şi începând lupta, 'protivnicii de'ndată o 
luară la fugă, dând dosul și lăsând cu ruşine toate puștile, de cari 
am vorbit mai sus, cu cară și cu călăreţi cu toţ; cei ce se. pricep. 

la astfel de lucruri știu prea bine de ce folos ne-au fost ele atunci. 
Căzut-au foarte mulți dintre dânșii, străpunşi de sulițe și măcelă.-: 
riți și uciși lângă apa Bârsei. Şi erau ca un noroiu de lut, cum: 
zice psalmistul despre “Avim .cel vechiu: și de seminţio „strdină, la 
„apa Chisului. . mi 

Și întorcându-se din răsboiu cu Biruinţă, creștinii împreună, cu 
fruntașii lor, şi luând pradă dela dușmani,. o aduseră cu mare cinste. 
domnului Petru Voevod. Iar cei de sus, despre. cari am pomenit; 
mai nainte, arătând şi ei nu mai puţină. vitejie în faţa dușmanilor. 
și întorcându-se cu partea lor de. pradă, o închinară, celui ce i-au 
fost trimes. : 

Craiul 'loanăş s'au bucurat auzind de acestea ş și: pe lângă cetatea 
făgăduită, adause încă una, cu numele Boluanăș. Dat 
“După aceste întocmeli trimes-au Petru Voevod boieri de-ai săi în co- 

tăţile dăruite lui. Bistriţenii insă n'au voit să dea, acestora cârma ce.li 
se cuveniă, iar pilda lor urmând-o alte cetăţi, anume Brașovul şi celo 
din prejurul lui, se lăpădară de craiul Ioanăş. Atunci viteazul domn 

*
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„Petru Voevod se repezi ca un tânăr el însuș asupra lor, pentru 

a doua oară în acelaș an, în luna lui Septemvrie, și întrun mers 

minunat prin ţara lor dete dovezi de fapte voinicești. “Deci unele 

din cetăţile pomenite mai sus, silite fiind cu puterea, se supuseră, fără 

voie craiului loanăş, altele de frică, auzind că celelalte nu sau 

putut împotrivi viteazului bărbat, se speriară, începură a se clătină, 

și trecură și elo de partea celor supuse. Şi astfel, după o: strălu- 

cită: bivuință și după bune orândueli, s'au: întors Petru Voevod de 

acolo la ale sale, aducând cu sine dela lăcuitorii acelei țeri o mul- 

țime de talanți de aur şi alte lucruri, spre folosul și îndulcirea, 

domniei. 
Intâniplându-s se , astfel acestea, ai noștri ridicară capul. Dar să tre- 

cem peste celelalte întâmplări, fiind lungi, și să le lăsăm altora mai 

pricepuţi decât noi, iar noi să mergem “înainte cu vorba. 

In anul 7039 (=1531), luna lui: August, domnul Petru Voevod, 

silindu-se să-și îndrepte ochii în toate păr țile, trimes-au la : craiul 

leșesc cu rugămintea, ca să-i întoarcă moşia părintească, ruptă în 

domniile de mai ' înainte. Nevoind să auză despre aceasta, Petru 

Voevod s'au hotărit a.0 luă cu puterea. Dar vrăjmașii au fost mai 

tari; aşă a voit Dumnezeul nostru cel iubitor de oameni. De aceea 

îngâmfaţii prinseră a sburdă și prădară rău marginile ţerii. 

“Ajungând aci cu povestirea, trebue să amintesc că în cursul ace- 

luiaş an, rostogolindu-se roata, bisericească dela unii la alţii, mă 

ajunse în suișul ei: și pe mine smeritul şi mă puse în scaunul epis- 

“ copese din partea de jos a țerii, Aprilie în 23. Și acum să iau 

iarăș firul povestirii. 
Văzând așă dar cu tristețe Petru Voovod cum Loşii strâmtorau . 

hotarele Moldovei și socotind că ar fi o lipsă do vitejie și o slă- 

biciune neiertată să nu răsbune batjocura suferită, au ieșit la, luptă 

aprins de mânie, și ajungând în ţara lor, trupurile Leșilor cădeau 

dinaintea lui ca spicele, și bătând peste tot locul pâlcurile lor și 

- doborind la pământ pe întâii luptători, au acoperit toate câmpurile 

cu trupuri, iar apele râurilor le-au amestecat cu sânge, cetăţile cele 

tari le-au luat cu năvală, și pe Leşi i-au silit să se tragă în țara lor. 

Și mulțămind lui Dumnezeu pentru biruință, s'au întors biruitor, în 

anii dela, facerea lumii curgători 7046 (= 1538), în: săptămânile cărnii. 
Dax, precum mi se pare, nu este nimic-neschimbăcios în această 

vieaţă, nici puterea, domnească, nici bogăţia, și nu 'este fericire în 

vioaţă, care să nu fie turburată de întristări Și vifore. Dar ce vreau 
să zic prin aceste cuvinte?
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-- Dumnezeu voind să ne mustre, cum! au: încercat: pe::lov, și-au 

împlinit pe:căi ascunse gândul său și de împlinitori. au. ales pe 

boieri. Ce fel și cum s'au întâmplat aceasta, vino-mi în ajuior, cu- 

vântule, și povestește celor doritori să: auză povestea vrednică do 

aducere aminte și de istorisire. ta DI aaa Ioa 

Așă dar, într'acelaș an, eră un oare care: Mihul, boier mare, Ar- 

bănaș de neam, om foarte viclean și, cum s'ar zice, sumuțând: și 

răsvrătind pe toţi. : Pe față else arătă că are iubire curată .cătro 

domn, iar în taină puncăla cale vicleșuguri: şi: țeseă sfaturi 'pline 

de clevetiri, împrietinindu-și pe toţi cei doritoii de a pune mâna 

pe lucruri străine și a-și îmmulți ale sale pe căi nedrepie...: 1. 

Sămânţa necredinței prinse rădăcini și boierii trimeseră pe ascuns 

scrisori la marele împărat turcesc, cerând mazilirea. Impăratul, fără 

să întârzie de loc, ci .suflând ca vântul năpraznic: de: apus și ca 

vijelia, co vâjie din greu, groaznic. şi cu. urlet: de :leu: s'au: sculat 

îndată, ducând. cu sine mulțime de legheoane. Pt 

Pe lângă 'Turci se alipiră puterile 'Tătarilor celor cu chipul: de 

fiară şi căpeteniile oștilor muntenești, iar dela miază-noapte '(Leșii) 

cei greoi la+minte, scurţi la haine și lungi în picioare, cari ca: 0 

apă turburată —căci și ei'aveau acelaș gând cu Lurcii—se vărsară 

cu vuet asupra ţerii şi ca un: vârtej înfricoşat voiau să înghiță 

cetatea Hotinului cea cu ziduri şi turnuri întărite. Cu un cuvânt, 

toată păgânălatea 'sălbatecă de prin prejur au pornit-o “Soliman, 

prea îngâmfatul stăpânitor al 'Turcilor, întocmai ca -o pasăre. cu 

aripile mari, care se aruncă. asupra unei păsăruici golaşe.. lar la, 

mijloc se munciă capul oștilor moldovenești. La ajutor nu se puteă, 

gândi din nici o parte. Iar cei ce pregătiseră acestea, adunându:se; 

unii la, alții, îşi” dedeau pe față greutatea îndrăznelii lor, și” diavo-: 

leasca lor viclenie cu încetul se ' descoperi. Erau : doar - minți -ră-: 

tăcite. de oameni şi orbite în fața celor viitoare. Dar păzitorul :pa- 

tului. domnesc, care se chemă Hâra, aflând de acestea,:'le' desco- 

peri îndată pe toate Voevodului și-i zise: vai nouă, Voevodule, boierii 

se sfătuesc să te părăsească. -. Da IN 

Auzind acestea domnul, inima i se cutremură şi spaimă :şi frică 

şi tremur îl cuprinse, lacrămi. îi: curgeau din ochi și dese oftări îi 

ieșiau din fundul inimii. Jalnică şi vrednică de plâns eră înfățișarea 

lui. Ce răutăţi şi ce îndrăzneală n'au arătat atunci boierii, cari ca: 

niște câini turbaţi se repeziau asupra lui: Iar “el; poruncind să pă-- 

zească bine pe cei răsvrătiţi, cu inima rănită și fața udată de la-i 

crămi, părăsind pe răsculați plecă 'cu puţini, Sepemvrie.în 14. -::
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Nu oltezi aci, dreptate? Ce vorbe: pot să descrie cele întâmplate 

atunci?. Mi se pare că le-au mers vestea dela, marginile răsăritului 

până la sfârșitul -apusului. Și cum mergeă ol. înspăimântat, și cu 

toală graba, ocolind pâlcurile de dindără ale 'Lurcilor şi cu ochii 

ațintiți mereu spre munţii cu vârfurile ascuţite, - ajuns-au: spie 

seară la mânăstirea - Bistriţei, unde fiind: primit fără împotrivire, 

voiă să se odihnească. de. osteneli. Dar mojicii şi neobrăzaţii și ră- 

utăcioşii, simțind de aceasta, încunjurară mânăstirea și ca nişte capre 

sălbatice: năvăliau asupra ei. Il, netemându-se de toate acestea, o 

luă la fugă, căutând. scăpare pe un cal iule, despoiai fiind de toate 

celelalte :ale sale, ca un rob fugar. .::. 
O. soare a tot "văzător ! Dar cele ntâmplalo de aci inainte, - ce 

cuvinte le pot spune? . | ' ; a 

Mai: întâiu tovarășii lui de fugă, înaintând în “munţii: nepătrunși, 
se împrăștiară unii într'o: parte, alţii. într'alta, unii de nevoie, alții 
de bună voie, până ce nu rămase nici' unul cu dânsul. Şi rămase, 
săracul de el, mai gol decât văzduhul, şi se ascunse ca lucealărul 
sub pământ sau ca bătrânul Cron, și so îndepărtă: fugind, neștiind 
încotro, Septemvrie în 18. ȘŞi.dote do: niște locuri prăpăstioase și - 
muntoase şi de: văi. păduroase, și neputând să le treacă .călare, își 

lăsă acolo iubitul său cal, pe:care nimenea altul nu incălecase, și 
pătrunzând pe niște căi nepătrunse” de oameni. și lăcuite numai:de 
fiare sălbatice, şi printre piscuri înalte, gol, rănit la mâini și desculţ, 
mergeă, pe cărări aspre și, neumblate, “marele în vitejii Şi furiosul 

“ca un leu: în lupte,—mă biruoște mila și lacrămi îmi stoarce din. 
ochi, — iar: munţii din față aduceau aminte celui co: plângeă și sus-: 
pină de pierderea, copiilor și a puterii. Astfel au-umblat. șase 'zile, 
flămând și. fără! hrană, fără să vorbească o vorbă cu. cinevă și fără 
să vadă faţa cuivă; mergeă rătăcind, măsurând adâncimile sălba.: 

ticei pustii, până ce dând-de un pârâu. ce .curgeă în spre țara -Să-. 
cuilor, l-au aflat niște pescari din: acele părţi—Dumnezeu se îndu- 
rase de. dânsul— și dacă l-au cunoscut, l-au dus la căpeteniile lor, 
cari l-au cinstit cum se cuvine şi l-au petrecut până la Ciceul cel 
cu 'turnurile: întăvite, în 28 ale aceleiaș luni. 
Dar căpeteniile cetăţii, pe cari el singur îi. pusese, aveau gând. 

rău asupra domnului și voiau să-l piardă cu orice preț. Voevodul, 
ca om cu minte, văzând aceasta, îi scoase cu meșteșug din cetate, și 
cetatea o dete spre pază Ungurilor. Astfel scăpă de potopul.cotro-. 
pitor și ca un al doilea Noe își mântui sămânța neamului: în ce- 
tatea Ciceului, unde cu puţin mai înainte îi trimisese, Şi ce s'au.



197 LETOPISEŢUL LUI AZARIE. 141 
  

mai întâmplat apoi? Intinzând braţele sale și cu dragoste părintească, 
îmbrăţișindu-i,. își sărută -pe micii săi copii,. ca vulturul ce-și aco- 
pere .cu aripile puișorii fără de pene, și întinzând iarăș mâinile 
sale, cuprinse în braţe plângând pe înţeleapta sa soție, pe doamna 
Islena, care încleștându-se de gâtul lui plângea cu iale şi-l sărută 
din toată inima, nu ca :ucigătoarea Dalidă pe Samson, ori. ca 'Lin- 
darida pe soţul său, viteazul erou. | i 

Din toate: părţile se, auziau numai strigăte şi suspine, din, toate 
părţile bătăi de piept. Dar..a le înșiră pe toate cu vorba este cu: 
neputinţă, căci m'ar ajunge anul, „dacă aș vrea să le iştorisesc. Do. 
altă parte nu se cade să le punem pe toate sub .obrocul uitării; 
mai ales că-am ajuns cu povestea acolo, unde trebue să arătăm 
pe corbul mai negru decât. negreața. 
„Ioanăş craiul, de care am pomenit mai. sus în cursul povestirii, 

om viclean şi răutăcios, care cu limba linge şi cu coada . lovește, 
dacă auzi de. cele întâmplate,. trimese îndată prieteni de-ai săi, să 
păzească bine cetatea și să .închiză porţile și să .nu lase pe nimeni. 
să iasă, având de gând sau să-l arunce .jos.de pe ziduri, sau surpând. 
zidul să dea morții întreg neamul lui, turbat fiind de. lăcomie și, 
arătându-se ca un al doilea Ghelimer care a închis pe vechiul Inde- 
rih, cu femeia și copiii săi,—el care se îmbuibase cu prisosință: de 
binefacerile .lui, precum am apucat a spune în cursul povestirii. . 

.O chinuitorule aur, tirane îndrăzneţ, țesătură a răutăţilor, tu 
caro deschizi. limba celui. fără, de glas şi închizi gura celui guraliv, 
tu care calci legile și așăzămintele și alungi rușinea, dintre oameni! 
Deci frică mare îl cuprinse pe Voevod; el suspină din greu şi se. 
întristă și cu bătăi puternice își. loviă pieptul. și spre Dumnezeu 
trimeteă, rugăciuni: din. fundul sufletului său. , 

Dar destul n'am bocit despre acestea. S'au îndurat în sfârşit Dum-. 
nezeu. de dânsul, și văzând norii de lacrămi i s'au făcut milă de celce cu 
osârdio i se rugă și i-au luminat ochii minţii, iar el, deșteptându-se ca 

din somn, au trimes îndată şi pe ascuns împăratului turcesc o scrisoare: 
întraripată, cerând ajutorul lui prea puternic. Auzind acestea sumeţul . 
și marele împărat al 'Turcilor, și allând de cele. întâmplate, i. so. 
făci milă. și-i păru rău de Petru și porunci craiului loanăș să-i dea, 
drumul; Ungurii plătiau atunci. bir marelui împărat Suliimen. Până 
Și varvarului i se făcu milă de sulerințele domnului, şi-l che- 
mă la sine, ca să-l facă (din nou) Voevod. El primi cu bucurie, 
şi lăsând pe. doamna cu copiii la Ciceu, plecă în fugă și ca prin 
sbor ajunse în țara turcească, după ce au scăpat de cursele rele
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ale Ungurilor. Şi după: ce grăbi la cetatea împărătească, prea fru- 
moasa cetate a lui Constantin, şi:fu între zidurile ei întărite, in- 
dată ce se ivi înaintea marelui împărat, pe neașteptate îmnblânzi 
sufletul lui varvar:-E1 privi cu dragoste pe Voevod și-l învrednici 
de odihna cuvenită lui; In locul valurilor și neliniștei, îi surise acum 
liniștea, din liniștea 'şi bunătatea ta, stăpânitorule ! 

Acestea deci se întâmplară în -anii din urmă. Dar pe când Petru 
Voovod'se “află încă în Ciceul cel întărit,' răsboiu varvar și crân- 
cen purtau: “Turcii ! în Moldovlahia, jetaiau lăcuinţelo și se încăr- 
cau de "prăzi. Atunci! și prea frumoasa“ cetate a Sucevei se supuse 
Turcilor și ca! pe o logodnică împodobită și ca pe cea din' urmă, 
roabă: și 'ca pe-o curvă de pe drumuri'o batjocuriră.: Bogăţiile 
domneşti și averile Ismailtenii- le-au secât; iar sumeţul împărat al 
'Turcilor s0! 'întoarse de acolo biruitor la Țarigrad, lăsând ţiitor lo- 
cului “domnesc pe un oarecare Ştefan, în vremea căruia mare foa- 
mete au 'fost în toată ţara Moldovei și în ţara muntencască, și care 
nu mult după aceea, în palatul său și lângă patul domnesc, au băut 
paharul neindurat: al. morţii. După el un altul,: un: Alexandru 
oarecare, poreclit Cornea, numai! cât și-au uns: buzele cu „mierea 
domniei” şi au pierit înainte de vreme. 
 Dar' să: ergem' mai: departe “cu povestirea și s'o isprăvim de 

scris. Și după ce marele de suilet Petru Voevod: își arătă cu în- 
cetul puterâa” sa, în cetatea împărătească, în tot cursul celor unspre- 
zece. luni':el “eră în gura tuturor marilor diregători 'Turci. 

"Şi ce să mai lungesc vorba? “Marele: stăpânitor i. se arătă chiar 
mai milostiv! decât ai' săi și îl trimese împreună cu marele său 
comis să-şi iea' domnia; pe care 0 pierduse în vremea domniilor lui 
Ștelan și Alexandru Voevozi. Şi-l ridică astfel 'din înjosire la înăl- 
țimo și-l făcu: apărătorul împărăției sale. Deci se repezi: Petru Vo- 
evod, că o fiară; din capcană și ca un 'vultur din: cursă, și ajungând 
la Dunărea' cu “apele frumoase intră “în. Brăila: Muntenilor. Atunci 
boierii moldoveni, îndată ce aflară despre aceasta, veniră cu toții, 
—alât cei ce slujiau: la curte 'cât şi cei ce se trăgeau din neamuri 
de frunte și strălucite—și'părăsind pe nenorocitul Cornea ca întrun 
sbor ajunseră la Brăila și cu brațele deschise primiră pe domnul 
lor, şi căzând în genunchi fură, iertaţi pentru îndrăzneala lor. Dar 
pe' “cei mai''de' frunte dintre ci, pe mai sus pomenitul Mihul şi pe 
Totrușeanul' marele logofăt, îi lăsară sub pază în Cetatea Nouă 
cea întărită, Nu mult după ac eca, „Tu prins: și i Cornea de nişte „0a- 

'
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meni. și adus lui Petru Voevod, și fu tăiat cu sabia, în anul 7049 
(= 1541), luna lui Fevruarie. 

Din nou văzu Petru Voevod zi slobodă și din nou luă în mâinile 
sale domnia şi cinstea de mai inainte. Eră atunci al treilea an 
curgător de când se despărțise de dânsa. 

Şi nu eră nimenea care să-i stea împotrivă. Intră în cetatea, 

domnească a Sucevei împreună cu diregătorii împărăteşti cari îl pe- 
trecuseră, Şi adunând pe cei ce se răsvrăliseră, silit de împrejurări, 
se puse pe schingiuiri și cu mâini de varvar pe prinșii cevă mai 
sus numiţi fără milă îi tăi€, feţele lor lo jupui și lo trimese marelui 
împărat, iar pe boierul ture îl dărui cu daruri: foarte bogate. 

Nu mult după aceca își aduse din Ciceu și po prea iubita -sa 

doamnă, Elena şi po prea doriţii şi blagorodnicii săi fii, Iliaş și Ștefan. 
Astfel se sfârșiră toate aceste întâmplări. Iar noi le- am povestit 

în schis cum am putut, pe scurt şi, după socotința noastră, lămurit, 
fiind cursul anilor de șapte ori câte o mio și de două ori- câte: 
de cinci ori cinci, în luna, de primăvară (7050=1542, Martie). Iar 
domnul Petru Voevod își desmerdează norocoasele sale bătrânețe 
în băi și în băuturi şi'în mâncări, ai zice ca o lebedă cu penele 
aurite . deasupra unor clădiri. | 

Ce sau mai întâmplat după acestea și cum, va serie povestirea, 
Petvecând și ocârmuind astlel, bărbatul mare de suflet și cu inimă 
îndrăzneață porni și ajunse în țara ungurească pe valea, Oituzului, 
ducând cu sine mulţi și puternici ostaşi, și apucând cu mânile de 
păr pe lăudatul și mândrul voevod al Ardealului Mailat, îl trimese 

marelui sultan Suliimen. Și după ce au săvârșit fapte vitojești și 

au adunat multe comori de aur în țara Ardealului, s'au întors la 
ale sale, în Câmpulung, trecând ca prin sbor munţii cei cu vârfu: 
rile ascuţite. ' | 

Așă, se sfârșiră și acestea, iar noi să ne întoarcem iarăș.: Și 
pe când puncă la cale: toate acestea, cu mintea lui prea inţelcaptă, 
ingrijiă şi de biserici, le zidiă din nou, lucră în frica lui Dum- 
nezeu și da învățături înțelepte celor de casa sa, căzi într'o boală 

rea, căci om eră și el, și din. aceasta i se trase sfârșitul vieţii, 
adică al ființei sale muritoare, deși puternice ca a unui erou, la 

Suceava, în anul 7051 (=1546), Septemvrie în 3, și fu îngropat 
cu cinste în lăcașul domnesc al mânăstirii dela Pobrata. 

Și cu sfatul episcopilor și al tuturor boierilor se urcă Iliaș la 

înălțimea domniei și în scaunul tatălui său: om moale de inimă şi 

mic do suflet. Intru nimic nu s'au arătat asămănător tatălui său, ca și
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cum nul-ar fi crescut ca fiu. Pe toate le-au'turburat și le-au clătinat, 
„înțeleg buna stare a sfintei şi dumnezeeștii. biserici și legile dom- 
nești; do săraci nu-i:eră milă de loc, 'pe:sine se socotiă prea în- 
țelept. și: se: lăudă că ştie .să prinză păsări în laţ. Și îndeletnicin- 
du-se cu acestea, deșertul, ziua își alogeă sfetnici copii de - Turci; 
iar..noaptea îşi: aplecă urechile și inima, la Turcoaice spurcate, până 
ce se prelăcu în. desăvârșită lăcuință a diavolului. 
"Nici când nu voiă să vază, înaintea ochilor săi oameni cu cuget 
curat, —în .gură și pe limbă și mai ales în inimă aveă numai gândul 
de a adună bogății, și. mare mulţime de talanți de argint și de aur 
au adunat vicleanul; veniturile boierilor în toate chipurile în partea 
sa.le-au luat, averile mișcătoare și nemișcătoare ale episcopiilor și 
ale : mânăstirilor. până la cea de pe urmă, le-au luat, pe preoți și pe 
rugători fără. milă în toată țara :i-au prădat, și pe toți de lacrămi 
și de suspine i-au umplut. Astfel ajunse la nebunie desăvârșită, as- 
cuțind sabia sorții împotriva sa şi. ridicând-o spre tăierea, sa. Căci 
“Dumnezeu urăște, precum se zice, faptele de lăcomie. Ingrămădind 
răutăți. peste răutăţi, și adăogând altele și mai rele și necuviincioase, 
înnebuni în sfârșit cu totul, căci tăio'și capul hatmanului său Vartic, 
iar pe alți boieri pe unii îi orbiă, altora le tăiă nasul, pe alţii.îi făceă . 
să fugă şi să se așeze în țeri'străine, până la alte vremuri. ȘI astfel 
s'au născut sămânţa necredinţei. | 

In anul 7056 (= 1548) fu iarnă așă de aspră, încât şi copacii 
sau uscat. A 

Ajungând aci în cirsul' povestirii, să , pomenesc și despre „mine 
smeritul 'ce mi.s'au întâmplat sub dânsul (|). 

Oamenii bucuroși de răul altuia-și pricepuţi la vicleșuguri ţesură 
minciuni: pline. de clevetiri | și 'le spuseră doamnei Elenii și fiului ei 
Iliaș, și am căzut cu strașnică, cădere, vrednică de plâns. Despoiat 
am „fost de scaun, ca un rob fugar, și cu' grele ispite m'am luptat, 
și eram. mai gol decât văzduhul.: Căci zavistia nu se rușinează do 
dragostea dintre oameni, nici nu' se teme de ochiul lui Dumnezeu. 
O zavistie, fiară crudă, tigru mâncător de oameni, săgeată fără de 
fier, suliță mai ascuţită, decât. toate ! Dar ochiul cel drept nu trecu 
cu. vederea. peste acestea, ci le văzu drept. 

Am. spus acestea în treacăt, fiindcă amărăciunea sufletească ne 
silește să vorbim. Să povestim acum mai departe despre domnul Iliaș. 

Atras de dorul mincinoasci.legi turcești, el lăsă și domnie și 

1) In orig. se zice încă odată „ce s'a. întâmplat, va spune povestirea“. . » 3 p
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mamă și frați şi plecă, dacă ar fi putut ar.fi sburat prin aer, și 
înfățișându-se sultanului Suliimen, se lepădă de bună voie de Hristos 
și se aruncă în braţele diavolului. Săracii de noi, ce am mai îndurat! 
O dreptate (1), o soare, cum ai putut suferi astfel de. fărădelegi 

ale celui ce au fost un batjocoritor al-.lui Hristos, un :înșelător al 
creștinilor, un : încătușat la. minte de înșelători vicleni, un vândul 
diavolului și atuvisitului Muhamet al Tarcilor, al cărui nume l-au şi 
luat, - de trei ori blestematul!, 
„Acestea s'au întâmplaţ în vremile dir urmă, cursul soarelui fiind 
în anul 7058 (=1550). | 
“Nu mult după aceea, răspândindu-se .faima de . cele întâmplate, 

puterea domniei nu fu amânată, ci deindată se adună la un loc 
norodul cu episcopii şi cu boierii de frunte, cu căpeteniile oștilor 
și cu tot sfatul, şi deteră schiptrul în mâinile îndrăznețului' Ștefan, 
hotărit de mai nainte de-cel de sus pentru înălțimea domniei și 
plămădit din acelaș sânge cu Iliaș, dar nu cu aceleași năravuri; 
pe acesta cu. ochi dulci privindu-l, ca de Dumnezeu dăruit, cu braţe 
grăbite îl îmbrăţișară și-l făcură stăpânitor al țerii Moldovei; păreă un 
domn cu. suflet luminat, frumos : la față, blând la privire. Şi. după 
ce luă, domnia, dela întâi pași se arătă că n'au înșelat, - nădejdile 
celor ce l-au als, și pe toți îi întăriă în nădejdile lor de. bine. Și 
iarăș străluciră, razele dreptei credinţe, și .iarăș străluciră zorile 
binefacerii, și toți deopotrivă lăudau pe- -voevod, şi toți cu osârdie 
iubiau pe domnul Ștefan. Căci eră milostiv și iubitor de. călugări 
şi hrănitor de săraci. A 

Și îndată după, acestea ce s'au întâmplat ? aL IE 
- Scoţând sabia cu râvnă și sburdând. de îndrăzneală, ca un cal 

tare de gură, el înspăimântă pe: Leşii cari năvăliseră în Moldova 
și o strâmtorau, în unire cu cei ce o părăsiseră mai dinainte (2), și 

dovedi dela :cei. “dintâi pași şi dela întâiul | mMors, ce căldură vitejească 
aveă în pieptul său. 

Întorcându-se de acolo, își indroptă faţa. spre pre caslăvita cetate a. 
Sucevei, şi întinzând îndată puternica sa mână, pe mine surghiunitul, 
un mort între vii, mă chemă şi cu mâna domniei sale îmi încre- 
dință, iarăș cârja, și plecându-şi creștetul său înflorit:și genunchii 
înaintea feţei împăratului împăraţilor, din mila lui Dumnezeu cu 
untdelemnul binecuvântării fu pomăzuit de mine, nemernicul. 

  

(1) Orig. w căas, coresp. grec. 3, 
(2) Se înţelege pribegii. 

Analele A. R—Tom. XXXI.—Memoriile Secţ. Istorice. 9
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Ei, împărate a toate stăpânitor, după ce ne-ai dat'un astfel de 
stăpân, arată-ne că este și un biruitor ales.: | 
„Acesta: deci, prin pronia dumnezeească, dărâmă altarele și închise 
bisoricile, în cari întunecaţii Armeni aduceau jertfe deșerte, şi stârpi 
necurățeniile murdare şi: jertfele scârnave şi toate murdăriile, iar 
pe ei “înșiși. îi boteză pe toți în botezul adevărat al. Dumnezeului 
înțelepciunii şi luminii, pe unii de bună voie, pe alţii fără de voie: 

Și se auzi dela, o margine a pământului la alta trâmbiţa cea, mare și 
în aur ferecată, care trâmbiță, peste tot locul credința, lui în ziditor (1). 

„ Până aci au mers alcătuirile ritoricești ale părintelui Macarie. 
Sc încep dar: şi eu, fostul: și nemernicul lui. ucenic, Azavie. 

Acest sfânt-răposat părinte, . începând : dela moartea bătrânului 
Ștelan Voevod 'celui viteaz şi: povestind până-: aci, în cuvinte fru- 
moase și. meșteșugite, vieața domnilor cari au fost înainte de noi 
și a celor din vremile noastre, şi-au “alcătuit povestirea din. po: 
runca lui Petru. Voevod celui bătrân, adevărat izvor de adevăr, ce 
se varsă asupra inimilor noastre și le adapă cu apa minţii, pe care 
cu toate că o gustăm, nu ne săturăm de ea. Călcând dar pe-urmele 
lui,. mă 'voiu sili și eu, umilitul său fiu, a merge mai departe și a 
împlini porunca donmească, adecă :a lui Petru al doilea, .cucernicul 
domn, dată mie cu învoirea :și cu binecuvântarea preaosfinţitului 
mitropolit chir Anastasie și cu mijlocirea, marelui logofăt Ioan Golăi. 
Cer dar iertare, dacă din pricina vremii îndelungate ce au trecut; 
voiu uită câte covă și nu voiu pomeni unele lucruri, întâmplate 
în cursul anilor. e i -- a da 
„..Yoiu începe dar să istorisesc, pe cât îm: va fi cu putință, mai 
departe despre. sus. numitul Ștefan Voovod, şi să împletesc vorbele 
povestirii, de 'unde au încetat și până acuma. 

„“ Domnind'viteazul Ștefan cu cinste creștinească și ocârmuind toate, 
vrăjmașul cel rău nu putu suferi multă vreme râvna cea bună, ci 
vâri ură în .boierii săi, cei ce fuseseră cinstiţi de dânsul cu bine- 
faceri. Și co s'au întâmplat din pricina aceasta ? e | 

Boierii mai sus numiți, cari îl părăsiseră, anume pribegii din țara 
leșească, trimiseră pe ascuns scrisoare către sfetnicii cei mari, și 
prin minciună lo furară minţile.lor cele slabe. «Vreţi. să aveţi pu- 
terea în Moldova, ziceau ei, băgaţi do seamă că puternicul Ștefan, 
pe care îl împinge tinereța, are de gând să se scoale cu cruzime 

  

(1) Se înţelege ziditorul lumii.
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asupra, voastră şi să închine ţara la Turci, ca și fratele său Iliaș». 

Şi vai, ce lucruri făptueşti tu, -zavistie! Fi se sculară ca niște 
hoţi asupra 'Voevodului şi îl măcelăriră fără. de milă sub cortul 
său, ca pe un miel, la podul Ţoţorei, pe Prut; zăcând la pământ 
şi stropit de sânge, el'nu puti să zică nimic altceva: decât această 
vorbă: «vai de tine, dreptate, pe tine te plâng şi după'tine oitez, 
căci înainte. de':mine tu ai pierit și ai murit». Bra atunci curs ul 

anilor (7060 = 1552), luna lui Septemvrie. Astfel s'au slârșit acest 
domn viteaz, după ce au. domnit:un an și patru luni. | 

Dar. așezământul și puterea domnească'nu sau întrerupt prin 
aceasta, ci, luminaţi fiind de Dumnezeu, mai sus pomeniţii pribegi din 
ţara, leşească îşi găsiră Voevod în acelaș an și în aceeaș lună pe unul 
dintre boieri,:.Alexandru, ales de cel de sus, om -voinic şi frumos 
la faţă, liniştit și blând. Şi: primind ajutor dela August, craiul .le- 
şesc, porniră :îndată să iea în stăpânire domnia; Şi nu eră nimenea 
care să li: se împotrivească.: li intrară deci fără inici- o piedecă și 
se adună tot--norodul și căpeteniile oștilor împreună cu episcopii şi 
cu boierii și cu tot sfatul şi inălțară pe Alexandru în scaunul domniei, 
în palatul domnese din Hârlău. Și toți erau veseli de domnul. lor; 
căci eră, cucernic şi "blând. cu toți. 

In vremile şi în anii aceia au fost foamete mare în tara Moldovei. 
Şi Voevodul, corcetând toate casele în cari se păstră aurul şi vă- 
zându-le pe toate goale și neavând nimica, voiă să împartă :noro- 
dului mertice, dar neavând de unde, se întristă și-tânjiă; totuș nu 

după multă vreme au „adunat comori bogate, din daruri și din ve: 
nituri. 

După twecerea, anului al doilea al domniei sale, i își luă soţie pa 
cuvioasa doamnă Roxanda, fiica lui Petru Voevod cel bătrân, din 

care : născ pe Bogdan și: pe Petru, pe cari îi crescii în credința 

cea adevărată și-i “dete. să inveţe carte. 

Iar Alexandru Voevod, având ochii în toate părțile şi privind Şi 
intocmind toate, ca un om cuminte, — știă doar că fiecine care a 
gustat din bunătăţile acestei vieţi are să guste. și moartea — au 
trimes înainte de toate în ţerile de prin prejur, către căpotenilic 
popoarelor, şi au făcut: învoieli, ca să -trăească în pace cu stră- 
inii. După aceea au început să zidească o mânăstire :floarte mare 
și întinsa un lăcaș al Dumnezeului meu, o biserică -aşă de îm- 
podobită cu. frumuseți, încât, dacă Dumnezeu - însuș ar vrea să 
trăească într'o zidire făcută de mâini omenești, în aceasta ar trăi, 
și au numit-o Slatina. Și se ingrijiă şi de celelalte mânăstiri -mai
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vechi și le întăriă și le miluiă și ridică în-toate părțile lăcașuri dum- 
nezeești, și hrăniă şi miluiă pe săraci, și înnoiă palatele domneşti, 
Și toate acestea cu înțelepciune și -cu pricepere adâncă le: făceă.: 
In anul 7064 (= 1556) trimeso marele împărat: al 'Turcilor.: Suli- 

imen, la rugămintea Ungurilor, porunci lui. Alexandru Voevod și lui 
Pătrașcu, Voevodiul muntenesc, şi au plecat amândoi cu oști şi: in- 
trând în hotarele ţerii. ungurești, au pus, cu sfatul căpeteniilor de 
acolo, pe craiul Ştefan î în scaunul tatălui său Ioanăș (1). Eră pe atunci 
o iarnă aspră în țară şi un ger. iute, cu vânturi rele. 
“În anul 7086 (= 1558), 1 anuarie 1, alesul între filozofi, mai sus 

niimitul. episcop -Macarie, părintele nostru și “dascălul Moldo- 
vei, şi-au' dat sfârşitul, ca un sfânt.şi iubit de “Dumnezeu, și au 
fost „îngropat cu cinste și. cum:se cade. unui. sfânt, de ucenicii 
săi, în- mânăstirea Râşca, cea de el zidită. Vai,. ce mare și lumi-- 
nos luceafăr au apus! Impodobit-au scaunul episcopiei: de jos dela. 
Roman 27 de. ani, arătând mare vitejie în cele: dumnezeești și su- 
flet mare în toate. Cine ar vrea să înţeleagă marea, lui minte, pe acela 
îl va încredință de ăceasta, frumosul lăcaș, pe care cu osârdiă lui l-au 
ridicat. din temelii preacuvioasei Pawaschive. Acest părinte, care a 
fost numit „cel Bun“, în vieaţă .fiind: şi-au dat osteneală și multe 
isprăvi: dumnezeești au făcut, căci eră om cu râvna lui Hristos, des- 
toinic la, învățătură, istoţ, deştept la vorbă şi foarte știutor, ca ni- 
menca aitul, precum mărturiseşte: şi letopiscțul mai sus scris de: dân- 
sul, și alte multe pe cari: nu le mai cuprindem în această scriere, 
nevoind să prelungim .povestirea. : 

Şi urmaș al scaunului arhieriei sale au fost Anastasie, băvbat blând, 
liniștit, plin de înţelepciune, înzestrat cu înțeleaptă smerenie și purtând 
florile binefacerii în fața şi în inima sa. Eră şi priceput în ale că- 
lugăriei, şi după ce au:ocârmuit turma lui FHristos-bine și pe placul 
lui Dumnezeu 11 ani, au fost. ridicat apoi la treapta, mai înaltă de 
mitropolit, ca să :ocârmuească 'scaunul prea slăvit al cetății Sucevei. 

_ Dacă s'au cuvenit să pomenim şi de aceasta, să istorisim acum 

pe vând cole ce ies în calea povestirii. In al: nouălea an al dom-. 

niei lui Alexandru. (= 1561) s'au ivit din ţara nemțească un oare- 
care cu numele Despot, care-și ziceă. fu de domn şi eră băr- 
bat iscusit în lupte, și adunând .în ajutorul său: oameni de toate: 
neamurile, .pricepuţi în răsboaie, viteji, îndrăzneți și inimoși ca leii, și 
ca vântul aspru de miazi-noapte, ce aduce n nori întunocoşi și plini de: 

(1) Pe Ioan Sigismund, fiul lui loan Zăpolya, îl numiau “Turcii. Stefan, Ci, Feşiler- 
Klein, Geschichte von Uugaru, vol. III, p. 569, și mai sus, p, 102.
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grindină; stricăcioasă, s'au năpustit. fără de: veste- asupra Moldovei; 
și. intrând în' țară. s'au gătit do luptă, voind .să apuce domnia. S'au 
înspăimântat Alexandru. auzind 'de acestea şi chemând -indată pe 
ostași, îi trimise să stea împoiriva vrăjmașilor. Dar înainte. de: a se 
încăeră în ţară, văzând -pe -vrăjmaşi că-i iau inainte, se mâni& în 
inima sa și se înarmă cu putere, și ieși cu ostașii săi la: luptă şi 
dederă lupta la -Verbia, lângă apa Jijiei. Și unii din vândurile din- 
tâi erau .haini Voevodului. și au.vrut.la inceput să fugă, alţii s'au 
întors într'o:-parte și 'în alta. și. sau împrăștiat,' iar - Voevodul -au 
rămas să se lupte singur, cu puţini ai săi. Şi 'ințelegând' înșelăciunea 
au suspinat zicând:. «Vai, mai: bine mi-ar fi' să trăesc cu fiarele” la 
un;loc, decât cu.oameni necredincioşi», și fugind pe cai iuți'au 
ajuns în fugă la târgul Iașilor și s'au gătit din nou de luptă... ui 

Despot, luând cetatea Sucevei, în care găsi multe bogății, le im- 
părți ostașilor, și partea de sus. a țerii:i se supuse lui. Alipindu-i 
deci şi pe aceștia de sine, cu vorbe mincinoase și: ademenitoare, 
se sculă din': nou cu răsboiu asupra lui . Alexandru... Acesta, vă 
zând că dușmanii 'se întăresc, lăsă po răsculați și fugi cu puţini 
la cetatea Chiliei, unde găsi pe doamna Roxanda,: pe care o. 

trimesese! de mai nainte. -Si.nu puţin plâns au fost acolo pentru :ne- 
norocirile lor.și pentru pierderea puterii. Şi zise domnul :.«o doamnă, 
să încelăm cu plânsul şi cu veşnica întristare, căci dacă am. primit, 
cum au zis lov, cele bune din mâinile Domnului, de ce n'an suferi: 
și pe: cele. rele? Domnul au dat, Domnul au luat; cum:au vrut; 
domnul, așă au fost». Și fiindcă eră deștept și înțelept, îi veni în 
minte cevă mai folositor și de grabă: își “indreptă fața; spre ce: 
tatea. împărătească. Dar Despot. “rimesese acolo mai .dinaințe 'și 
prin -daruri. și -făgădueli: momise pe boierii. şi ostașii împărătești, cei 
orbiţi de mită, Și împăratul dete domnia lui Despot -care Își i schimbă 
numele în loan. - zi 

După ce ajunse Alexandru în ostatea impirătească: Și se văzu 
în- liniște, în loc .de scârbă şi amărăciune, îu trimes: “nenorocitul 
departe în mazilie, la „cetatea Iconiului, dincolo 'de mare... ; | 

Atunci să fi văzut plânsete şi lacrămi şi.suspine multe, pentru. 
despărțirea de doamnă, de copii și 'de prieteni. Şi au rămas acolo 
așetptând să vază cele viitoare. și rugându-se mereu lui. Dumnezeu, 
să nu-l uite cu totul. . E i 

;.-Să lăsăm -aci. vorba despre dânsul. și: să spunem celor ce. vreau. 
să asculte povestirea; despre Despot.. i. i 
„ Căpătând stăpânirea deplină, la început se arătă blând şi vrăjmșa,
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nedreptăţii, dar cu încetul începi să-și arăte veninul ascuns și rău, 
pe care îl aveă în inimă, și se-dete : la nedreptăţi, şi. asupriă .po 
oameni cu dări grele, și de săraci n'aveă milă, şi. ură obiceiurile 
creștineşti ale - pravostaviei Și țineă po lângă sine 'sfetnici de altă 
lege, Luterani uriți: lui Dumnezeu, a căror învăţătură o împărtășiă 
și “dânsul; ipe rugători şi mânăstirile nu le iubiă. Vasele de argint 
și de aur și pietrele scumpe ale cinstitelor și sfintelor icoane, cele 
cu mărgăritare împodobite, le adună, răul, din toate mânăstirile la, 
sine: și- se. împodobiă;: cu ele. O săracii de noi, un al doilea Valtasar 
s'au arătat, la năravuri și la fapte. . » 
+. Numai suspine și plânsete și vaete se auziau din gura,. celor o: 
bijăuiţi și a, celor. prădaţi fără dreptate, și toţi din fundul. inimii 
lor se rugau: lui: Dumnezeu cu! u jale să-i - mântuească din ghiarele 
acestui tiran. ati ! 
“Sau îndurat în sfârşit Dumnezeu de ei și “văzând șiro oaiele de la- 

crămi, i s'au făcut milă de cei co se rugau cu atâta căldură. Și 
Dumnezeu, care cunoaște toate cele ascunse ale oamenilor, deschise, 
pe căile cari: el-singur le ştie, ochii câtorvă boieri din sfat, și ei 
au știut să se mântue în chipul următor de Despot. 
Bă “între boieri “unul cu numele: "Tomşa, frumos la înfățișare, 

viteaz, cu mâini puternice și piept vârtos, cu suflet îndrăzneţ. Pe 
acesta deci îl chemară boierii cei mari și legându-l întâiu cu jură- 
minte strașnice şi . descopetindu-i sfaturile lor ascunse, se încre- 
dințară că pot aveă nădejde într'insul. Iar. el, având toată -râvna 
pentru: credinţă, primi sfatul: lor. -Se duseră atunci înaintea. ..-lui 
Despot și-i băgară, spaimă în inima sa, spunându-i: că vine asupra 
lui un tâlhar ce se numiă Dumitrașco. Iar el, fără să se gândească 
mult, trimese pe toţi ostașii săi de frunte, Nemţi, Unguri, Şpanioli, 
Leși -și alţii, şi o parte din boieri și din oameni, și le puse căpe- 
ienie pe Tomșa, neștiind ce fel de om pune. Și puţini dintre ei 
știau de sfatul ascuns. Când au ajuns la. Ciuhru, au năvălit deodată 
și “fără de veste asupra -Ungurilor şi asupra celorlalți. de. neam 
străin și: lovindu-i i-au biruit, și n'au scăpat dintr'înșii nici măcar 
unul, care să ducă: vestea, nenorocirii. 'Eră - atunci „numărul anilor 
7072. (= 1564), luna lui August. 
ȘI după acestea ostașii ce erau acolo au ridicat pe Pomșa domn 

și i-au schimbat numele în Ştefan, și îndată au pornit, cu grabă 
Și cu ameninţări, ca săgețile fulgerului, ca să-şi împlinească gândul 
asupra, lui Despot. lar el, dacă auzi acestea, i se cutremură inima 
și teamă mare îl cuprinse, și so închise în celatea cea cu. turnuri
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întărite a Sucovei, împreună cu Luteranii rămași cu dânsul, și cu 
câţivă din creștini, pe cari cu vicleșug îi închisese acolo. Ştefan 
încunjură cetatea: cu oști. Cunoscând acestea sus numitul Dumi- 
traşco, porni aducând cu sine o'mulţime de ostași înarmaţi, bărbaţi 
tâlhari (1), dorind și el să iea puterea. Creștinii erau mâhniţi din toate 
părţile. Chemând însă poe Dumnezeu în 'ajutoii și părăsind cetatea, 
ei se pâlcuiră cu tărie și ieșiră și împotriva acelora; lupta: se dete 

„la .podul Vercicanilor,-pe Sireţ, Vrăjmașii fură biruiţi și tăiați, și 
cu sângele lor adăpară. câmpurile, şi pământul se acoperi cu. tru- 
purile așternute ale celor uciși; în sfârșit Dumitrașco însuş fu prins 
și mulți de ai.lui fură prinși de wii și legați fură trimeși la ce- 
tatea împărătească, împăratului Suliimen. Acolo băi Dimitrie paharul 
neîndurat al morţii, iar ceilalți fură osândiţi la muncă. - . .: 

Pe urma acestora Tomşa, nădăjduiă să ' primească domnia dela 
impărat, dar în nădejdea lui zadarnică s'au înşelat. Căci după ce 
vrăjmașii fură biruiţi astfel, ai noștri, aprinși de râvnă, se îndreptară 
iarăș împotriva celor. închiși” în cetate și încunjurară cetatea, și. o 
bătură cu tot felul de meşteşuguri. Săpară şanţuri şi valuri și fă: 
cură un drum ascuns și ajunseră până la porți și așezară: arme 
grele şi vărsătoare de foc, adecă puști,: şi incepură a bate cetatea 
cu tot felul de meșteşuguri. Dar nu isprăviră: nimic.: O, minune 
nevăzută, și neauzită! Cetatea noastră bătută fără cruţare de ai 
noștri, ca să sfărâme capul sarpelui ce sc încuibase într însa! Și 
se auziau sgomote și strigăte din lăuntru și din afară, și câteodată 
erau bătuți, altădată băteau ei, și ţin lupta, ziua și noaptea, și 
vărsarea, de sânge și moartea, ostașilor până în patru: luni. In cele 
din urmă, lupta, între fraţi se sfârși astfel. 

Eră (în. cetate) un Ungur .cu numele “Deveș Petru, şi acesta 
făcu vorbe de pace cu.cei din afară. Chemându-l Despot 'la sine: 
«o Petre», îi zise, «am înţeles că vreai să dai cetatea cu viclenie 
şi să-mi -pregătoști moartea; dar îţi -vei da tu sufletul înaintea mea». 
Și scoțând îndată sabia, l-au ucis pe loc. Din pricina aceasta 'se 
turburară ceilalți și le păru rău și se făcii răsmiriță și necredință 
între ei, intre Ungurii și Nemţii lui: Despot, şi începură să-şi caute 
pace, cerându-și numai vieața, cu strașnice blesteme, în cari se 
încrezură. Apoi scoaseră și pe Despot din cetate; şi fu călcat și turtit 
și gustă paharul nenorocit al morţii rușinoase,. cursul anilor fiind 

  

(1) Subt aceşti fâlhari, în orig. ueniagie, înţelege Azarie pe Cazaci; cf. p. 95, | 

-
3
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atunci 7073. (=1564.sau 1565), luna .lui . Noemvrie. Acum să ne 
întoarcem iarăş și să povestim despre Alexandru.. Aia 
:Dacă .auzi marele stăpânitor al 'Turcilor despre răscoalele, tur- 
burările și neorânduelele din Moldova, își aduse aminte de: Alexandru. 
cel mazilit .și: îl. chemă îndată la sine, Și. privind la dânsul cu ochi 
blânzi și indurători, îi. zise: . co Voevodule; știu că ai fost înșelat pe 
nedrept; de accea îţi încredințez: acum domnia şi cinstea de mai 
înainte; fii judecător. drept și fii milostiv cu cei săraci». Alexandru 
primi. atunci dela toți diregătorii împărăteşti daruri bogate. 
„Voevodul. se umpli.de bucurie şi plecă de acolo, ca un. vultur 

scăpat din. laţ. Dându-i. împăratul și ostași în ajutor, el plecă să-și 
iea domnia'și ajunse la Brăila. .. i Sa 

Indată ce. auzi. Tomșa :de acestea, adună oaste Și, crezându-se 
mai tare, ieși la luptă și arse o parte din:țara muntenească și o 
prădă. Dar vorba, împăratului a fost mai tare decât el. Căci auzind 
despre acestea, el făcu: somn 'Tătarilor. celor cruzi și cu. chip de 
fiară, și aceștia porniră asupra Moldovei ca niște . câini “turbaţi, și 
luând multă pradă, de oameni și de. vite, și. arzând țara, se în- 
toarseră, în pace la ale lor. Intâmplatu-s'au acestea în. anii dela. în- 
ceputul lumii 7073 (=1565). . a | a 

„Văzând “Tomșa că nu-i e cu putință să stea în “potriva puterii 
împărăteşti, se cutremură, în gândul său și 's6 gândi la sufletul său 
și al boierilor. co erau cu dânsul. Căci nimic nu e mai scump omului 
ca sufletul, nici înălțimea, domniei, nici dulceața puterii, .nici stă- 
pânirea de bogății. Și. luând: cu sine toate comorile domnești, fugi 
în țara leșească, crezând că-are să scape.de mâinild a tot puternice, 
de cari nu e dat omului să scape: Dar n'au putut, căci l-au ajuns 
acolo porunca împăratului' Suliimen, şi în cetatea Liovului i s'au 

„luat vieața şi lui: și sfelnicilor ce-l însoţiau.. e 
Alexandru își căpătă iarăș cinstea, domniei, și pentrucă nu. eră 

nimenea care să-l oprească, au intrat :în țară și și-au pus. iarăș 
cununa În cap și sau arătat pentru.a două oară domn, în anul 
7073 (=1565), luna, lui Martie, după ce fusese scos din domnie de 
doi ani și: cinci luni. Şi iarăș apucă Alexandru' Voevod zile slobode,; 
iavăș se făcu „singur. stăpânitor al țerii. Moldovei, iarăș -străluciră, 
razele binefăcătoare ale pravoslaviei. Şi se atinse, tăciunele ce răs- 
pândiă: fumul. credinței celei rele și--se ascunse iarna întunecată a 
necuraților Luterani, şi înflori primăvara aducătoare de tot soiul 
de bucurii, înţeleg de buna stare a bisericelor, şi în locul valurilor 
se arătă zâmbind liniştea. Ci |
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"Si 'după: acestea ce au urmat?. Au adunat pe vrăjmașii cari. .pu; 
seseră la cale'înșelăciunile de mai nainte și po: boierii necredincioși 
și pe toţi i-au dati morţii neimiloase, ! iau „po: ostașii împ: Arilești i-au 

trimes cu daruri la; ale:lor. . i: i 
De: atunci Sau potolit” furtuna. cu. valurile cele. “mari, şi pesto 

marea, vieţii 'plutiai fără turburare; . căci: duhul. dumncezese.. sullă 
drept, ca zefiirul cucernicici. Nu mult după accea, aduse la sine din 
'Tara-Românească și pe: doamna Roxanda, :și'.pe blagorodnicii 'săi. fii 
Pogdan: și Petru, și 'se bucurau. cu toţii împreună: de dulccaţa ; buz 
nătăţilor, şi-şi potreceau vieaţa în frica: lui: Dumnezeu, și cu milos- 
tenii către săraci și cu binefaceri către biserici își ungeau. Moreu .Su- 
fetui lor. Dar lraiul le-au fost dureros, din pricina deselor și feluri- 
telor boli grele la cari cădeau. - -. iei 
"Vom spune. cevă şi despre impărăţiile din: afară, “ohteu cei. ;ce 

dorese să asculte: In anul 1074 (= 1566) s'au sculat marele împărat 

al 'Purcilor: Suliimen şi's'au pornit: cu multe. zeci do mii . de: oanieni 
și. s'au îndreptat să cucerească țara. nemţească,- dar învluna lui Iulie 
și-au găsit acolo: sfârșitul vieții, după co: domnise 42, do. ani, și.au 
lăsat împărăţia” fiului -său Selim. uri îti au 

“Jar în al pabulea: an al domniei sale de a doua, căzu: : Alexandru 
la boală rea şi de moarte, și înțelese: că are să moară.: El. chemă 
pe' căpeteniile bisericești şi. pe: preoți : și pe toți: boierii,::și -spunân- 
du-le multe învățături dumnezeești, dete schiptrul : domniei, fiului 

său Bogdan. Astfel, în: vieaţă fiind, au îndrăgit cele viitoare mai, mult 

decât cele de acum și în locul porfirei țesute în aur s'au; îmbrăcat 
în haina; de lână a călugăriei, şi în-locul: cununii: de:: mărgăritare 
şi de' pietre scumpe au primit lunsura părului şi au îmbrățișat vieaţa 
călugărească și și-au schimbat după cinul îngeresc numele în Pahomie. 
Dar n'au trăit mult după - aceea, ci au adormit somnul:cel veșnic și 
obștesc al morţii. Şi piatra, care nu 'cruță.-nici. pe cci. buni nici pe 
cei. răi, ci pe toți la un loc îi pune, au acoperit și pe: acost : mare 
bărbat, în anul 7076 (=1568), luna lui Martie. I0E 
“Luând Bogdan: schiptrul - -domniei și. fiind încă tânăr, eră diregi- 

toare domniei mama, sa: Roxanda și diregători erau : . Gavriil logo- 
fătul și Dimitrie portarul (1), iat doamna eră mai mare peste toţi.:Și eră 
cuminte ca un bărbat, cu suflet mare și împodobită -cu înţelepciuine, 
cu adevărat raiu insullețit, ce-şi adapă pomii cu binefaceri.: Și cinsteă, 
darnica doamnă, cu mii: de binefaceri! pe boierii cari o: o; Slujiau și cu 

) i i : „! . Di p.. sr . a: ii 

(1) Vezi nota dela p. 9%. | | ij e e |
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daruri foarte bogate şi alese îi mângâiă, și având ochii în toate păr- 

țile și necruţând aurul, îl împărțiă spre alinarea durerilor chinu- 

itoare, vărsând nouri de binefaceri peste neputincioşi și - săraci, și 

umpleă de binefaceri mâinile celor ce suferiau de crude și dure- 

roase bătrâneţe, pe ieromonahi. cu milostenii mângâitoare la ru- 

găciune îi îndemnă, şi călugărilor iubitori de Dumnezeu, cari duceau 

vieață curată. în mânăstiri sau în pustii petreceau o vieaţă plină de 

suferinţi, le răcoriă inimile cu dese cercetări. Și lăcașurile sfinte 

de peste: tot locul primiau daruri bogate în aur, și eră ca un râu 

cu undele de. argint, din. care: se adăpau săracii şi beau până la 

îndestulare. Eră însă foarte nesănătoasă cu trupul şi mereu își odihniă 

trupul în pat moale. Stăpâniră împreună fiul cu mama doi ani și nouă, 

luni. Și din zi în zi tot mai tare o supărau boalele și-i cereau să 

primească lutul fiinţei trupești. Și-au plătit astfel datoria, pământului 

care o împrumutase (1), adică au răposat, în anul 7079 (==1570 sau 

1571), luna lui. Noemvrie, și cu cinste au fost îngropată, în în mânăs- 

stirea zidită de dânșii, la Slatina. 
' Astfel au rămas Bogdan singur stăpânitor și au domnit singur. Eră 
un tânăr bine făcut, căruia nu-i crescuse încă mustața. Aveă suflet 

drept la început, eră învăţat în cărți şi fără nici o răutate în sine, 
milostiv .şi blând, și în toate asemănător la obiceiuri cu tatăl său, 
viteaz, -cu:inimă. îndrăzneață, meşter î în a învârti sulița, a întinde coarda, 
arcului pe tăetura .săgeţii. In urmă însă s'au lipit-de el niște oameni 
vicleni şi amăgitori, scornitori și făcători de rele, porniţi spre răutate; 

aceştia i-au ros inima cu ispite,:cum roade viermele lemnul cel dulce, 
până ce l-au făcut :să depărteze dela sine pe. toţi sfetnicii mari și 
să-şi apropie. de sine alții, nebuni :și măscărici. Și și-au plecat 
urechea la sfaturile lor, ca în vechime Rovoam, fiul lui Solomon; 

petreceă cu ei în glume și în jocuri şi se îndeletniciă cu alergări de 
cai. şi împărțiă. tovarășilor săi de joc toată averea sa și Îainele 

țesuto. în aur și blănile -ccle moi. 
Și puţin după aceea, s'au împrietenit cu oameni: de. altă credinţă și de 

altă -limbă, cu :sfetnici Leşi, și petrecea vremea, cu ci, cu un cuvânt, 
toată, avuția. domnească -o risipiă împârţind-o necuraţilor și spur- 

caţilor : Leși, nebăgând în seamă vorbele :sfătuitoare de bine ale 
arhiereilor. și :nevoind măcar să vază în faţa sa pe' sfetnicii cari îi 
doriau binele. 

- Auzind :do :acestea,. Selim, marele împărat; turcesc, trimise de măi 
multe ori la dânsul, spunându-i să contenească cu aceste rele apu- 

  

(1) Vezi nota 3 dela p. 177.
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cături.: Dar. el n'au; voit, ci despreţuindu-şi chiar. ţara, și .umblân d 
po ici şi pe colo și plimbându-so pe la marginile ţorii ozoși, m mâhni 
foarte şi:pe boieri :şi pe.norod. 

Ajungând aci, trebue să aducem vorba, Și despre corbul mai negru 
decât .negreaţa. 

“In cetatea. Rodosului trăiă un mazil. cu numela . Ioan. Gino eră 
al, sau do. unde sau alcui fiu eră, .nu știu. Ziceă că. după naştere 
e viţă de domn. Om şiret, crud, ascuţit la minte, gata la vorbă 
și priceput la “carte. “Acesta umblă cu tot felul do meșteșuguri, 
impărţiă şi mită, dădeă făgădueli: şi vorbe, „ca să. puio mâna, po 
domnie. Prin viclenia sa el amăgi pe sfetnicii împărătești coi lacomi 
do aur, și aceștia îi mijlociră domnia, dela împărat, :după ce îl lo 
gară cu jurăminte, ȘI e astfel i „so incredințară, roptele: înalte -alo 
domniei. A iii pa 

Ajungând în mersul său la Dunăre, și auzind Bogdan do venirea 
lui năpraznică, lăsă scaunul său. tiranului și. tnăgându- -se de bună 
voie la o parte, se îndreptă fugind în -ţeri străine, “după, ce, domnise 
singur, .dela, moartea mamei sale, un an. deplin şi patru luni. 

Boierii în slujbe și cei de neam primiră toți cu. bucurie pe domnul 
lor şi cu adâncă supunere.i:se închinară. El însă,; după ce, luă 
scaunul domniei, se gândiă numai cum să adune aur.. O:aur, tirane, 
rădăcină -a tuturor relelor, :țţesătură a vicleniei, lepădat de. Dum- 

nezeu și .prieten al diavolului, făcător de rele, omoritor. de prieteni 

şi vânzător de neam, băutor de. sânge, cum le învârtești şi.:le su- 

cești tu -pe toate, cum. lucești. po din. afară Și pătrunzi. în .fundul 

inimii, fără să te saturi vreodată. 
Şi ce au urmat apoi? Au fost ca un nor. întunecos și aducător do 

sânge, în loc de ploaie. Dela început. răeniă ca un, leu, să sugă 

sângele nevinovaţilor boieri. Căci. eră :ucigaș din. fire. și; sângelo i 

so' părcă. mai dulce - decât. mustul. Și unora le. tăiă. capetele. şi le 

luă averile, îmmulţind-o prin răpiri: nedrepte pe a sa, altora, le ju: 

puiă piolea cala nişte berbeci,.pe alţii îi desghină în patru, iar 

pe alții îi îngropă de vii, ca pe morţi. Și ce. să mai. lungesc vorba? 

Multe şi amarnice .răutăţi .și chinuri. și. munci - strașnice au . aduş 

“po 'capul oamenilor; :scorniă, mereu . cele - mai . istețe înşelăciuni,; şi 

ori unde se. găsiă. aur,: el îl luă tot..şi:îl aduceă la, sine, rob find 

aurului. Până şi pe ostași îi lipsi de lefile lor. Pe Gheorghe 

episcopul l-au dat focului 'a tot: mâncător, căci și „acela, eră lacom 

și, foarte nedarnic, şi avuţia lui cea mare i-au luat-o, Dar nu numai 

aceste le făceă fără rușine, ci și pe călugări cu multe nevoi îi căzniă,
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și“ gemeau! temniţele de: călugări: legaţi în fiare,: şi: s6 * goliau'.mă- 

năstirile, şi li se luau: jeniturile ce le''aveâu: spre hrana 'tuturor, 

şi averile lor toate le adună la sine, vicleanul. Pe călugări îi: alungă , 

dia toate. părţile : ca “pei nișto -“spurcaţi, și se 'crodeă; pe sine':mai 

înțelept decât toţi domnii cari fuseseră înainte de dânsul. Prin 

acestea! nenorocitul! şi-au încărcat sufletul de blestome, | și mânia lui 

Dumnezeu: 'au' venit 'ăsupra lui. N PN CI a CR Ia 

“Nu se ţineă nici de dreapta -« credință, huliă feţele. dumnezeesti 

zugrăvite pe pereţi și po! icoan6, arătându-se un al: doilea. Copronim 

la năravuri,: siliă” po 'oameni :să lucreze 'în zilele do sărbătoare : și 

de Duminecă,: și iîn postul: cel mare. și-au luat soție. Și nu numai: el; 

ci: și pe alţii! îi. făcuu''să calce legea, însurându-se' astfel. 
“Auzind: mârele': împărat! iturease de. necuviinţele' și grozăviile | ce 
facă, au trimes să-l cheme la curtea împărătească, iar domnia au 
datio “lui Petru : Voevod, de: care: am pomenit cevă mai înainte, 
bărbat: de neam domnesc; nepot lui: Mihnea: Voevodul muntenesc (1), 
fiut'al “lui Mircea Vodă şi frate cu Alexandru,.'Voevodul::muntenesc; 

om vesel la 'faţă și'.la: “privire. şi cu' înfăţişare frumoasă și vrednică 
de domn. Acesta 'so:gătiă săivie ca să-și primească. scaunul,: fără răs 
boiu'și fără luptă: Aflând Ioan. Voevod: de aceasta, ise: aprinse : de 
mânie și'ridică'! îndată oaste: numeroasă, înarmată cu -arcuri,': cu 
sulițe, 'cu zale de fier,:cu .paveze, cu 'lănci, cu coifuri. și cu -scuturi. 

Şi ieşi!la luptă, vărsând foc pe gură, : și- arse cetăţile :: turceşti: de 
riargine 'ighinea și Brăila; și aproape jumătate din țara muntenoască, 
fălindu-se cu biruința şi cu'prăzile și: cu bogăţiile. ce: aveă să-adune. 
Dar vai, el a gustat din dulceaţă “apucând-o ! 'numai:cu: vârtul de- 
getului; și au aprins! asupra, Î Moldovei. Macările. strașnic > de: mânioase 
ale văsbunării 'ce''se' ridicau, vai, la ceruri. ci. ci ci ci 

"Co s'au imai' întâmplat după aceea? i et n 
“: Dacă auzi” despre" acestea; în' cotatea.. sa, inipărătească,; împăratul, 
răcni ca'un leu” strașnic și: trimeso. la: -căpeteniile:: neamurilor su- 
puso de prin! 'prejur şi: ridică toată: oastea turcească; cea îngâmfată, 
și cir aur împestrițată, încălecată pe cai împodobiţi cu aur și înarmată 
cu arine ascuţite. Po:lângă aceştia: se alăturară 'și. pâlcurile : “Tăta- 
riloricelor cu chip. de'iară” şi icu- inimă : sălbatică; “se adunară. și 
din'țava ungure cască, "iar din laţă se” porniră: Munteni, «Și din” oale 
Dana „ă 

iu 

1:41) Informaţiei: greșită. i ; Petru . Sohiopul. nu cră frate: cu Alexandru n Munteanul, 
căci acesta. nu eră fiul lui Mircea II Ciobanul, ci al pretendentului Mireca, lul lui Mihnea 
|. l'etru „Schiopul, deci nu poate fi numit „nepot lui Mibnca, „Mircea. Ciofaniul cră fiul lui 

Radu IV, 
i.
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părțile se vărsară, ca apele sgomotoase, asemenea năsipurilor. Ieșit-au 
atunci loan Voevod: împotriva acelora, gata de. luptă. Ai zice că 
eră asemenea, unei paseri golașe care vrea să se apuce la luptă cu 
o pasere: de pradă cu aripile mari și iuți. Şi se dete o luptă mare 
lângă lacul Cahul. Și încăerându-se unii cu alţii la luptă strașnică, 
fu: biruit, vai,. tiranul şi rușinat. Mulţi ostași au pierit și. mulți au 
fost prinşi de vii; au fost prins și Ioan și, cu drept, au fost făcul 
de batjocură, căci îu legat de două cămile și rupt în două. Astfel 
își dete în chinuri sufletul său ucigător. | 

“Atunci au intrat în hotarele moldovenești Tătarii cei câinoși și 
rău nărăviţi și au ars târgurile şi le-au despoiat de bunuri, iar 
satele lor au căzut pradă focului ațâţat cu grămezi de lemne. Şi 
au ajuns până la Roman, arzând și prădând și răpind femei îru- 
moase și fete plotoase și copii de țâţă,şi fetițe cu fața fragedă, și 
bătrâni și tineri. Mamele rămâneau fără copii şi copiii rămâneau 
orfani. Cu un cuvânt, oameni de toate vârstele erau duși în trista 
robie, .și nu numai oameni, ci şi mulțime nonumărată de vito. Multo 
plânsete și suspine și strigăte se auziau atunci: în Moldova. O răule 
între răi loane, nepot al minciunii şi “fiu -al diavolului, prin rău- 
tatea, 'ta și prin deșertăciuinea ta ai adus țara la picire. | 
„Acest domn ni voiă să asculte de boierii sfetnici și binevoitori 

lui. Așă, eră mai sus. numitul loan Golăi, boier marc, bărbat înțe- 
lept şi sfetnic cuviincios. Acesta îi arătă de multe ori, învățându-l, 
că Turcii au cuprins: lumea întreagă, că sunt puternici și : fă- 

loşi și îngâmfaţi, și că 'ei'nu so' vor odihni până ce nu so vor 
răsbună pentru batjocurile indrăzneților. «Ci din două, alege-ţi pe cea 

mai bună: sau pleacă-ţi capul înaintea împăratului, sau întoarco 

spatele și părăsește ţara; dar cu Turcii nu te apucă la, luptă». Insă 

păreă că vorbește unui mort, sau cântă cântece de laudă unui surd. 

Acestea s'au întâmplat în “anul 7082 (=1574), luna lui Iunie. 
Și când se petreceau toate acestea, puterea domniei se arătă 

zâmbind bunului Petru Voevod, bărbat do neam bun, evlavios, 
- frumos, cu suflet luminat, milostiv din lire, darnic, foarte, urând 

nedreptatea, blând cu cei săraci și drept judecător, căci, precum 
zice în cărți, cinstea domnească, iubește dreptatea. Si mulţi s'au 
împărtăşit de binefacerile lui mănoase; mânăstirile și "călugării s'au 
adăpat din undele răcoroase ale binefacerilor lui; cântările dumne- 
zeești au răsunat iarăș în bisericile împodobite cu flori; vicaţa, tu- 
turor au început să curgă lin şi toți petreceau în linişte şi netur- 
buraţi. O, ce seninătate e în tine, domnitorule, ce inimă cucernică
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de domn, purtată, cum scrie în cărţi, pe mânile lui Dumnezeu! Dă 
doamne acestuia vieață îndelungată, și pace adâncă, căci el iubește 
legea, ta, cum zice David, fără şovăire. 
“Acestea le-am scris eu nemernicul, „cu multă osteneală, precât 

am putut să le cuprind cu mintea, cu toate că n'am putut ajunge 
în vrednicie pe părintele dătător de vorbe bogate, izvorul de vorbire 
aleasă, 

" ERRATA. 

In textele slave s'au strecurat următoarele litere stricate şi intoarse : îi stricat la p. 
121, r. 4 de jos,p. 122, r. 10, 16, 17, p. 124, r. 9 de jos; ă stricat la p. 122, r. 13 de 
jos (în); £ stricat la p. 124, r. 2 (4); 5 stricat la p. 126, r. 4 de jos; F stricat lap. 
128, r. 19; â stricat la p. 129, r. 9: 7 stricat la p. 148, r. 10 de jos, p. 152, r. 8, p. 184, 
r. 6 şi 17, p. 156, r.1; estricat la p. 151,r.2;1 stricat la p. 153, r. 1; sunt şi câţiva 
* stricaţi uşor de recunoscut. Un m întors se află la p. 154, r.2 şiune întors tot 
acolo, r. 3. Mai sunt de indreptat următoarele: p. 124 r. 23 atkr(4) pentru akr, p. 128, r. 28 
nesţerpseuiie pentru -cint, p. 163, r. 2 crpțajera pentru crpa(ejra. 

In textele românești sunt de îndreptat următoarele: p. 191, r. 2 de jos și de șapte 
ori.câte o mie“. pentru pși o mie“, p..195, r. 18 de jos Suliimen p. Soliman, p. 203, r. 8 
7069/1552) p. (7060=1552), p. 203, r. 7? de jos căpeteniile p. căpelenilie, p. 205, r. 1 şi 5 
de jos orăjmaș, cșteplând p. erăjmșa, așelptând, p. 293, r. 5 de jos stinse p. atinse. 
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