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Am tăgăduit î În «Prospectul acestei biblio-. 
- teci că vom edită şi cronicarii, o făgăduială. 
"pe care multe biblioteci o- anunță, fără sto în- 
deplinească. Ne voind să 'cădem în aceeaș gre- 

- şală, publicăm astăzi pe unul dintre cronicari, 
dintre acei scriitori, care acum. două-trei sute -. 
de ani au „vorbit din adâncul sufletului despre . 
vieața şi luptele poporului românesc. _ 

In No 6 al acestei biblioteci arătam că nu 
înțelegem să dăm marelui public tot, absolut: 
tot ce au publicat scriitorii, pentrucă un astfel 
de procedeu nu favorizează nici pe scriitori, nici | 
pe cititori. Un poet sau prozator, ori cât.de . 
mare a fost, are totdeauna şi părți mai slabe, 
dela începutul carierii, părți pe care el însuşi. 
nu le-ar mai retipări. : Asemenea - părți nu e. 
bine să :se publice în bibliotecile. de populari- | 

zare, chiar în interesul poetului sau prozatorului. 
Nu e bine să se facă acest lucru. nici pentru 
public, deoarece acesta nu profită din părţile 

"slabe ale scriitorilor. - | 
Se mai poate întâmplă alt caz, ca unele părți 

ale scriitorilor să. fie prea grele de înțeles, să 
se refere la chestiuni şi fapte prea puțin cu- 
noscute marelui public. Ar trebui să dai atunci . 
atâtea explicaţii, în cât -să  întreacă cu. mult 

-
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caz este în interesul atât al scriitorului cât: și 
al publicului ca acele părți să fie suprimate. 

- Dacă admitem lucrurile acestea pentru un 
scriitor modern, cu atât mai mult le vom admite 
„pentru unul vechiu, cum a fost lon Neculce. 
Din dorința ce avem ca acest cronicar, care 

"povestește așă de frumos, mai frumos decât 
toți ceilalți cronicari, să fie cu plăcere citit de 
marele public, am. ales din opera lui numai: 
părțile cu' adevărat. fermecătoare, părţile care 

„se pot citi, de care se poate înfluență sufletul 
„publicului românesc. 

Ediţiunea n'a putut.să apară chiar dela în- 
„ceputul bibliotecii noastre din cauza greutăților 
deosebit de mari ce se întâmpină la publicarea 
unui cronicar. Nu e ușor să ştii ce 'să lași -şi 
ce să păstrezi din el, nu e mai ales uşor să 
pui toate notele trebuitoare ca publicul să în. 
țeleagă. ce citeşte. i 
Am dori ca frumoasele! lui pagine, să pă-- 

trundă cât mai adânc în stratele cunoscătorilor - [YI * A o. . 
- de carte, să-i înveţe a părăsi frazeologia şi 

declamaţiile sterpe— cărăra le dau numele de: 
«patriotism», şi să-i facă să afle dela acest. 
mare boer moldovean al secolului al XVIII-lea 
ce se întelege prin acel cuvînt âtât de ba 
lizat la noi. ” 

  

textul pe care vrei să-l explici. Şi în asemenea 
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PRECUVÂNTARE. 
  

_ Acest pământ al Moldovei n'a fost aşezat de 

demult de oameni, să fi fost trăit în trânsul cu | 

pace, ce, în câteva rânduri, au fost şi pustiu.. 

Deci, pentru aceea, nu_se află letopisețe scrise, 

de pământeni vechi Ce, dela o vreme, dela des- * : 

căTecatul lui Dragoş Vodă, târziu s'a apucat 

Ureche Vornicul de âu 'scris din istoriile a doi 

istorici Leşesti, şi l-au scris până la domnia lui 

Aron Vodă. .. a e 

„Apoisau mai făcut, după Ureche Vornicul, 

„șiun Simion Dascălul şi un Misail: Călugărul, 

“și un Evstrati Logofătul, și iar. l-au scris, cât . 

-. a scris Ureche Vornicul. până la Aron -Vodă.. 

/ Numai aceşti, poate fi „au 10st oameni neînvățați, 

“Ade n'au citit Lie Îă Istorii, că au detăimat pe 

Moldoveni, scriind că sunt din tâlhari; pentru. 

aceasta, dară- nimeni din . scrisorile lor, nici cele 

ce ar fi fost- adevărate, auzite, sau văzute, a: 

lor nu le pot oamenii a crede, lara pe urma 

acestora, s'au apucat dumnealui Miron Costin 

vel Logotăt, de a făcut un letopiseţ, şi cât 

n'a putut istovi Miron Logotătul, la istovit 

fiul său Nicolai: Costin, biv vel Logotăt; La 

scris din începutul lumei, arătând cine au trăit, 

- pO acest pământ, cu mărturii a istorici. streini 

Î



  

şi l-a scris până: la Dragoş Vodă; şi dela Dragoş 
Vodă l-a scris de pe isvodul 5) lui Ureche Vornicul, până la Aron Vodă; însă, mult l-a mai împo- „„-” dobit mai frumos şi Miron Logofătul, şi fiu-său „Nicolai Costin, iară mai înainte, până la-Dabija “Vodă, s-au: mai scris de Miron Logofătul. Iară “man is: ST fi 

- şi scrise“ mai "nainte de Nicolai Logotătul, dar or > îi, poate, tăinuite, și până acumila iveală n'au ieşit. - abija Vodă înainte, îndemnatu- 

  

    
“lară” dela 

„m-am și eu, loan Neculce, biv vel Vornic „de țara de sus, a scrie întru omenireă iilor; . . : - însă -până la Duca Vodă cel bătrân, l-am scris de pe niște izvoade ce am adat: la unii și alţii, şi din auzitele celor bătrâni boieri; iară dela Duca Vodă cel bătrân, înainte până unde se va vedea la Dorhniea lui Ioan Vodă Mavrocodat, nici de pe un izvod al nimănui, ce, am scris singur! dintru Ştiinţă, câte s-au întâmplat de au fost în: „„ vleaţa mea.:Nw'mi a 'mai trebuit istoric străin să : Citesc şi să scriu, că au fost sdrise însă Deci, vă poftesc, cititorilor, pe unde ar fi greșit condeiul meu, să Primiți; să nu gândiţi, că dară;: pe: vola cuiva, ce, precum s-a întâmplat, cu adevăr s'a Scris; doar niscai. veleaturi 2) a anilor” de s-or fi greșit, iar celelalte întru adevăr s'au scris. Mai socotit'am şi din letopisețul lui Evstratie Logorătul Și al lui Simion Dascălul, și al lui 

    

  

1) Izvor (adică cronica lui Ura 
2) Dre | 

reche). 
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„voia aşa. va face, Că. mulți istorici. streini de - 

s 7 

că dumnealui Miron Logotătul şi: cu Nicolai. fiu 

său, nu.le-au scris, şi-i ocărăşte; şi se cade să-i 

ocărască, unde face că. sunt: Moldovenii "din 
tâlhari; bine face că- iocărăşște, şi zice că Sunt baz-” 

me, Iară pentru Dumbrava Roşie, cum că au arat-o 
„Bogdan Vodă cu Leşii, Miron. „Logotătul a 
lăsat de n-a „scris; dară aceia zic să nu fie 
basm; pentru neamul Movileştilor, şi cum li: 
Sau numit acest nume, dintru Ştefan Vodă, cel . . 
bun Mogila i iar nu-i basnă; și altele multe, n'or 
fi ştiut istoricii ca sa le pomenească toate. Deci, 
o seamă de. istorii, imai ales, Şi noi nu le-am: 
lăsat să nu le : „scrim; însă nu “le-am seris ia 
rândul” lor, ce s'au pus de o parte, înaintea 
domniei. Dabijei Vedă s'au scris; ce__cine__va 
vrea să le creadă, bine va fi, iară cine nu le: 
va crede,_iarăşi bine va fi,_cine cum îi va fi 

alte țări, nu ştiu iu toate câte'se fac într "alt pământ; | 

tot mai. bine ştiu cei de loc, decât cei streini. 
Insă, ce. se face invieaţa lor, i iară nu su îndelungate 
vremi;săară istoriile_cele vechi_r mai bine le știu: 
istoricii, că le au scrise -iară_ nu auzite.. - 

Deci, fraților cititori, cu cât vă veţi îndemnă:. 

a cetire pe acest letopiseţ mai mult, cu atâta . 

veţi şti a vă ferire. de primejdii și veţi fi mai. 
învăţaţi a da răspunsuri. la sfaturi, ori de taină; | 

ori de oştire, ori de voroave 9 la Domni și la 
noroade de cinste. - 

; | IOAN NECULCE 
„biv vel) Vornic, 

Vorbe îi 
=) Fost mare. . A 
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"0 SEAMA DE CUVINTE 
- ce sunt auzite din om în om, de oameni vechi şi bătrâni şi în letopiseţe nu sunt scrise; Ce-s'au scris aice după domnia lui Ştefănuţă Vodă, înaintea domniei Dabijei Vodă,. 

  

I. Ștefan Vodă 
dovei, şi viind Turcii în zilele | Moldova la Galaţi, i- 
Turci și a luat Şi ceta 
Turci; apoi, mai pe urmă aceste două cetăți; şi în Câtevă rânduri s'au bătut Ştefan Vodă : cu “Turcii; iară când :s-au bătut la Răsboieni, atuncea s? cu Ştefan Vodă, ŞI le-au | Bugeacul, şi au făcu i Turcii, apoi, au > adus Tătari din Crim si 3 a carii stau și până astă 

la Hotin Lipcani. 3). 
2. Ştefan Vodă cel bun 

a bătut foarte rău pre 

Zi, precum au așezat şi 

  

„multe răsboaie a 
1) Sa împăcat. N a :) Ținut, rovincie, A 
*) Un fel de soldaţi. 
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„cel bun, luând domnia Mol- 
ui să treacă în 

tea . Albă şi Kilia dela 
» iar le-au luat Turcii.
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bătut; 1) şi aşa se aude din oameni vechi şi bă- 
_trâni, că câte răsboaie a bătut, atâte-mănăs- 
tiri și biserici a făcut, - 

3. Ştefan Vodă cel bun, când s'a apucat 
"să facă mănăstirea Putna, a tras cu arcul 
Ştefan Vodă dintr'un vârf de munte, ce este: . 
lângă mănăstire, şi unde a ajuns săgeata acolo . 
a făcut pristolul în altar, şi este mult loc de 

„unde a tras până în mănăstire, Pus-a şi- pre 
_trei. boierinași de au tras, pre. vătaful de copii 
-și pre doi, copii din casă; deci, unde -a căzut: 

„. săgeata” vătafului de “copii,. a. făcut poarta; 
iară unde-a căzut săgeata «unui. copil din casă, 
a făcut. clopotniţa; iară un copil dih casă zic?) 
să fi întrecut-pe Ştefan. Vodă și să-i. fi căzut 
săgeata într'un deluşel ce' se. chiamă Sion, ce 

este lângă mănăstire, şi e semn un. stâlp de -: 
piatră; și zic să-i fie. tăiat capul acolo; dară 
întru adevăr nu se ştie; numai oamenii âșa 

povestesc. Fost-a şi bisericuță de lemn întru 
“acel deluşel, şi s-a răsipit, fiind de lemn. Și 
așă a fost făcut mănăstirea de frumoasă, tot 
cu aur poleită; zugrăveala mai mult aur decât . 

zugrăvealăş”şi pre dinăuntru şi pre din-afară, 

şi acoperită :cu plumb. Zic” călugării să fi fost 
făcut şi sfeșnicele cete mari şi cele „mici, şi 

policandru, şi hora,_tot prinse de argint, şi pe - 

urmă să le fi liât un domn și să fi făcut altele 

de. spijă, 3) carele am apucat şi noi; iară stri- 
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- cându-se: un clopot. mare la mânăstire, şi fă- „când : călugării clopotul a doua-oară, au pus aceste toate, ce scriu mai sus, în clopot ca 
să fie' mai mare. , _ Lăsata Ştefan Vodă cel bun la mănăstirea 

"Putna, după moartea: lui, arcul lui și un păhar, ce vorbiau călugării la mănăstire - că este de „25pis, ce eră în chipul marmurei -albe şi a Tiuriei, ca -să fie îniru pomenire la sfânta 

„ăscoală, au 'venit niște Căzaci cu Leşi și Mol- dveni_Joimiri, vrând ca să jăcuească 1) ce ar găsi. în mănăstire. .Deci, fiind un turn cu bună „tărie, nu puteau să jăcuească; deci, a zis călu- gărilor să. dea turnul, că: nu vor lua'a mănăs- tirei nimică. Jară călugării necrezând, -nu vroiau să dea turnul; iară acei Căzaci, cu Leși, şi cu Moldoveni, îndată au aprins mănăstirea; iară călugării, văzând. că aprind mănăstirea, îndată a dat turnul. Atunci, - îndată, apă acei Căzaci, Leşi . Şi Moldoveni, a - Stins focul. Deci, atuncea a jăcuit t 

iară a mănăs- tirei nu a luat " nimica, tără numai “arcul . lui Ștetan Vodă. Iară păharul. a fost până. la: a tria domnie 'a lui Mihai:R. 
țându-l din turn un Egumen, 

  

Chisăliţă, și vrand să se fălească a băut Îi masă cu acest păhar a lui Ștefan” Ja 

1) Să jefuiască. : , | *) Construcţie veche. Azi: cea fost 
. 

al boierilor: etc. . 

. » A mânăstire; și. arcul l-a fost trăgând cu vârtej. a La vremea lui Constantin Cantemir Vodă, fiind: IEC ori 

având puşte de 
„atun tot din turn ce a fost a boieri ŞI a neguțitori;2) 

acoviță, Vodă, şi sco- : , pre anume 'Misail E 

„Vodă, cu -: 

ru 

p
a
.
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niște slugi: boieresci ce erau zlotaşi; !) şi bând. 
mult cu acel păhar, s'au îmbătat, şi fiind beți 
au stricat un_ lucru scump domnesc şi de mMi- 

_nune ca acela. 

4. Ștefan Vodă ' cel bun" bătându-l Turcii la . - 
Răsboieni, a mers să intre în . cetatea Neam- 

țului; și find mumă-sa în cetate, nu l-a lăsat! 
să intre, şi i-a zis. că: Pasărea în cuibiil. său 

fiere. Ce, să se. ducă în sus să strângă oaste, 

că isbânda va fi a lui; şi așa, pe cuvântul io | 
ne-sa, s'a dus în Sus şi A strâns oaste. . 

Iară Împăratul Turcesc a venit cu toată pu- 
terea lui la cetatea Nemţului, și a suit puștele 
deasupra unui munte, despre Moldova, şi a în- 
ceput a bate cetatea Neamțului foarte tare. 
lară pe acea vreme-eră un "Neamţ închis - 

n: 

cetate; şi. văzând că bat, cetatea, a zis zi. j 
torilor să spuie mumei lui Stefan Vodă. să-l 

 loboază: 'de la închisoare şi temniță pe dân- 
sul, că el va mântui cetatea: de acel rău. Deci, 
slobozindu-l pe acel. Neamţ. dela . închisoare, 
s'a şi apucat acel Neamţ de a îndreptat! puştele” 
din cetate asupra Turcilor. unde stau acolo în 

“munte, de avea nevoie, cetatea, și a şi lovit, în 

- gura unei puşte. Turceşti de a stărâmat-o;. și - 
a început a bate în: corturile “Turcilor, cât şi 
boldul?) de la cortul Impăratului l-a. stărâmat; 
deci, nu au mai putut sta Turcii într "acel . vârf i. 

de munte, de: unde. aveă „cetatea nevoie, ce, 

—— 

:) Cei ce încasau dările. A 
) Stâlpul. a 

  

e
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numai le-a căutat a se dare!) în lături de la 
“acel loc. -: e , 

lară Ştefan Vodă, mergând de la cetatea 
„Neamţului în sus pe Moldova, -a mers pe la 

„Voroneţ, unde trăiă un părinte sihastru, pre - 
anume Daniil, şi bătând Ștefan Vodă în ușa - 

UI sihastrului să-i descue, a răspuns sihastrul să 
aştepte Ştefan Vodă afară. până și va isprăvi “ruga; şi: după, ce şi a isprăvit sihastrul ruga, 

“la: chiemat în chilie pe Ştefan Vodă, şi s'a 

"Ștefan Vodă pre sihastru: ce va_mai face, că 
nu poate să se mai bată cu Turcii. Inchină-va 
țara la Turci au ba? Iară Sihastrul a zis să nu 
o închine, că răsboiul e a] lui, numai după ce „va isbândi, să facă o mânăstire acolo, în. nu- mele ' sfântului Gheorghe, să fie hramul bise: ricii. Deci a şi purces Ștefan Vodă în sus, 'pe la Cernăuţi şi pe la Hotin, şi a strâns oaste fel de fel de Oameni şi a purces în jos. Iară Turci, înțelegând că va să vie Ştefan Vodă cu oaste în- jos, âu lăsat ŞI ei. cetatea Neamţului de a o mai bate, Şi a început a fugi spre Dunăre; iară Ștefan Vodă a încept ai. goni în urmă şi a-i bate până i-a trecut de Dună- re. Şi întorcându-se înapoi Ştefan Vodă, .s'au apucat de a făcut monăstirea „Voroneţul, şi -a “pus hramul bisericii sfântului Gheorghe. 5. Ştefan Vodă 'cel bun când s'a bătut cu 

  

5 A dare, a facere şi toate formel ă ; FII 
bitii : . e următoar sunt infinitive vechi rom. Azi: a da, a face ete:  dentice, . 

  
spovedit Ştefan Vodă la dânsul; și a întrebat
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Hroit Ungurul, precum zic unii la Cașin, iară. 

letopiseţul scrie că s'a bătut la Șkee, pe Siret, 

a fost căz lul cu Ștefan Vodă în răsboiu; 

far un Purice aprod i-a dat calul lui; şi nu 
puteă în grabă încălecă' Ştefan Vodă, fiind om - 
mic, Și a zis Purice aprodul: «Doamne; eu mă 
voi tace: o moviliţă, şi vin-o de te.sue pe mine . 

şi încalecă!> Şi s'a suit pe „dânsul Ștefan Vodă 
1“și a încălecat pe cal; şi a 'zis: atuncia Ştetan” 

Vodă! «Sărace Purice, de 'voiu scăpă eu; şi 

tu atuncea ți-ei schimbă numele, din Purice, 

Movilă.»: Și a dat Dumnezeu și a scăpat: a-. 

mândoi; și l-a şi făcut boer, armaş- mare, pe 

o
m
 

Purice, şi din acel Purice aprodul s'a tras nea- - 

mul Movileştilor, de au - ajuns de”au fost şi 

Domni din acel neam. Dar şi aprozii, atunci, 

nu erau din Gameni proşti,cum. sunt acum, ce, 

erau toți feciori de boeri, şi portul lor era: 

îmbrăcați cu -şarvanale cu cabanițe 1).. Aşa tre- | 

bue şi acum să se afle slugi să slujească stă- . 

pânului, şi stăpânul să miluească pe sluga sa. 

6) Când a așezat pace Ştefan Vodă cel bun 

cu Leşii, fiind lon Tăutul Logofăt mare, l-a 

trimes sol la Leşi, şi a dăruit Craiul  Leşesc 

Tăutului aceste sate la margine: Câmpu-Lung. 

Rusesc, Putila, Răstoacele, Vijniţa, Ispasul, Mi- 

liea, Vilavcea, Carapaciul, Zamostia, ' Vascăuţi,; 

Voloca. Toate aceste le-a dăruit Craiul Leşesc 

Tăutului Logofătul, şi a pus hotar apa Ciri- 

_muşul, într'o Duminică dimineaţă. 

1) Manta boerească.



  

7) Ştefan Vodă cel. bun, vrând să meargă „* * la biserică într'o Duminică dimineață la Le: 
turghie, în' târg în Vaslui, și eșind în polimari! 
la : curţile domneşti ce erau făcute de dânsul, a " auzit: un glas mare de om, strigând să aducă boii la plug. Şi mirându-se ce om este acela „că'aâră Duminica, îndată a trimes în toate păr- țile ca-să-l. găsească 'pe acel om să-l aducă la dânsul; şi l-au aflat pe om în sus, pe apa Vas luiului, cale de. patru. ceasuri, arând la o mo- "vilă ce: se cheamă acum: movila lui Purcel; că pe acel om încă. îl chemă Purcel. Şi ducându-l pe -acel om la-Ştefan Vodă, l-a întrebat Ște- fan Vodă, ela. strigat -așa tare; şi pentru ce: ară dumineca? EI a zis, că a strigat el să a- ducă boii la plug, și ară dumineca, că: este om sărac, și într'alte zile “m'a "vrut 'frate-său “să-i deie?) plugul, ŞI acum dumineca i-a dat.- Deci Ștefan Vodă a luat plugul fratelui: celui... bogat și l-a dat fratelui celui sărac să fie al lui. 8. Ştefan Vodă cel «bun şi cu fiul său Bog- « „dan Vodă de multe ori a avut răsboae cu Leșşii; ȘI multe robii au făcu “În ţara Leșească, cât au pus pe „Leşi în plug deâ şi arat cu! dânşii, de au sâmănat ghindă, de au făcut dumbrăvi,. 

a-Roşie la Botoşani şi Ă 
7 . p. . i ȘI 

Dumbrava Roşie la Cotnar, ȘI. Dumbrava Ro- „şie mai jos de Roman ; ȘI Leşii încă .nu tăgă. - 

  

') In balcon. 
2) Să-i dea | E 3) Să nu se mai atingă de Moldova "(Polonii)  
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duiesc, că scrie şi în cronica lor. Numai mă. 
mir de Miron Logofătul cum a acoperit acest 
lucru de: nu l-a .scris. Și așa vorbesc oamenii - 
Că, când a fost arând cu dânşii, cu Leșii, i-a 
fost împungând cu. strămurările ca pe boi, să 
tragă; iară ei se rugau să. nuii împungă- ce... 
să-i bată cu: biciuştile, iar când îi: băteau cu. - 
biciuştile ei se rugau să-i împungă. 

* 9. Când-a murit Ştefan Vodă cel bun,a lăsat . 
cuvânt fiului său, lui Bogdan: Vodă, să închine, . 
țara la “Turci, iar nu la alte neamuri; căci nea- 
mul “Turcilor sunt mai înţelepţi ș și mai puternici, 
că el nu o va puteă ținețăra cu sabia ca dânsul. 

10. După ce a. luat Bogdan Vodă domnia,.. 
a şi trimes pe Tăutul Logotătul sol la Turci.: 
Când a închinat ţara la Turci, așa vorbesc” 
oamenii, că l-a. pus Vizitul de a şezut înaintea : 

„Vizirului “pe macat!), și n'au fost avut mestii 2). =. 
“la nădragi,. că trăgându-i 'ciobotele -numai: cu 
colțunii au ' fost încălțat, şi dându-i cafea nu 
ştia cum: o va bea: și a început a închină, să -* 
trăiască Impăratul și “Vizirul ; şi închinând, au 
sorbit felegeanul ca altă băutură. i 

II- Cânda pus ţara întâi Domn pe. Petre 
Vodă Rareş, el nu „eră acasă, ce se întâmplase 
cu măjile la “Galaţi, la peşte; și au trimes bo- -- 
ierii. și Mitropolitul. haine scumpe "domneşti și 
caretă 3), domnească, cu Slujitori unde” Tar în- 

. 
m
 

. 

  

1) Covor o 
2) Incălțăminte uşoară, de piele subţire, pe care Turcii 

'o încălţau peste. ciorapi. ' : | , ze, 
2) Trăsură, pi | A



18. 

  

“ tâmpină să-l aducă mai de grabă să-l pue Domn. Deci, el întorcându-se dela Galaţi, a fost ajuns la Docolina de a:.„răuas acolo, cu zece care cu câte şease boi carul, pline de peşte. Și peste noapte a visat un vis, precum dealul „de cea parte :1e*.Bârlad şi dealul cel de din- : coace era de aur cu dumbrăvi cu totul, și tot săltau,. jucau: şi se plecau, se închinau lui Ra- reș; şi deşteptându-se din somn dimineața a „Spus visul argaților săi celor ce erau la care. lară argați au zis: «bun vis ai visat, jupâne; că „cum vom sosi la Iași la Suceava, cum!) vom :vinde peştele tot>.. Și a şi înjugat carele di- minieața, şi a purces Petru Vodă înaintea ca relor; şi când s'a Pogorit în vadul Docolinei l-a şi întâmpinat gloata, şi a început a i se în- „chină; și l-au îmbrăcat cu haine” domneşti. Iară el 'S'a zâmbit a râde Și a zis că, «de mult aștep- tam eu una ca aceasta. să:mi vie.» Și când a , argații lui i-a zis:<dar noi ce a arele cu peştele». Iar el a zis: «să fie carele cu pește cu boi, cu tot, a?) voastre; și veniţi după mine, să vă fac cărți - de, Scuteală, să: nu dați ' nimica în zilele mele» a | 
12. Petru, Vodă Rareș fugind prin târg prin Peatra şi gonindu-l Petrenii, La. fost ajuns: un popă, și a tras Petru Vodă înapoi în popă 

  

1) Indată . i . ) Ale voastre. (Pretutindeni — în acest text — SI 
p 3 i —se y 

Vedea forma moldov enească, „4“ pt al, ai Şi ale), „Va 
+
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"cu arcul.şi l-a lovit -cu săgeata în :oblâncul?) - - 

„ şelei, -şi i-a zis: cîntoarce:te 'popo, nu-ți lăsă le 

turghia nesfârşită.» lar dapă; ce a venit Petru . - 

Vodă Domn cu a doua domnie, a scos 'ochii 

"popii şi Petrenilor acelora ce l-au gonit, si le-a 

făcut şi blestem de afuriseni& ir, a 
* 

13. Petru Vodă Rareş, când :eră inchis în 

cetatea . Ciceiului, în ţara Ungurească,.aveă ne- 

voie. de Nemţi şi de Unguri; iar fiind Doa- 

mna lui Sârboaică, de neamul Despoţilor, fata 

lui -Despot Craiul, a scris o carte sârbească. 

la Împăratul Turcesc şi Vizirul,. cu rugămintei 

şi a slobozit cartea pe o fereastră jos .din ce- 

tate, şi a învăţat peo slugă a. lor .Sârb ce 

aveă,.să se ducă cu cartea la Poartă. la Vi- 

zirul.. Şi mergând sluga aceea la Poartă, alui . 

Petru Vodă,. a scris Vizirul la “Unguri să-l slo- 

boadă pe Petru Vodă; și după “ce l-a slobozit 

s'a dus la Poartă. | pe a 

_ Iară după ce s'a dus, Petru Vodă la Poartă . 

"asa vorbesc oamenii, că au grăit: Vezirul Im- - 

“> păratului să'l ierte şi să-l. puie iar. Doma în 

Moldova.. Iară Împăratul a răspuns căi jurat 

OO până nu va trece cu calul peste dânsul să nu'l 

=glase. Deci, Vizirul. a zis, căi prea lesne'a plini ; 

“Măria ta jurământul.. Și la scos la câmp, $i- 

N kau culcat la pământ, întrun harar 2) şi. la să- 

rit Împăratul. de trei ori cu calul; iară alții zic 

că au șezut subt un pod, Şi Împărătul a trecut 
” <WAOTEC Ab AN 

Ş CENT HA, | | 

UNI ESTIA A - 

    

1) Partea din nainte a şelei. 
2 Sac. 

tuzuati.. 

. . , 7 
"19054



  

„de trei ori pe pod. Deci l'a îmbrăcat cu cajtan !) să. fie iarăş Domn în Moldova. Deci, cum au, slujit. mai pe urmă: Turcilor, scrie . letopi-. 

74 4 Iliaşu: Vodă, feciorul. lui Petru Vodă, după ce.s'a turcit, zic să-i fi rămas o fată cre..  ştină; după:moartea lui; şia luat un Grec mare „bogat, vestit la. Poartă, anume Scarlat carele şi " Sulgeria Împărătească 0 ţineă el, şi “cine s'a născut dintru acea fată, mai. jos arătă la rândul său, Ş Se - | 15. Alexandru Vodă Lăpuşneanul, fiind Domn, a făcut „mânăstirea Slatina; Și aşa' zic oamenii, că trăind un sihastru acolo, şi fiind un paltin copac mare, „unde este acum prestolul în altar, vedeă acel Sihastru, . spre Duminici și spre alte - zile mari, multe lumini în acel paltin. la -vre.. mea slujbei bisericei, ȘI i s'a arătat Maica Pre: „Cista în vis, Şi 1-a zis să meargă la Alexandtu Vodă să-i zică. să facă mânăstire; şi mergând, Sihastrul la “Alexandru Vodă, s'a îndemnat A Alexandru Vedă de sihastru de a: tăcut mâ- Hdstirea. Slatina, în” acel loc unde a 'tost palti- tinul; și a adus Și capul sfântului Grigore Bo- 

16. +nceperea lui Despot Vodă, : de a ajuns de a fost Domn: — EI nu a - fost 
rudă: lui Despot ce] mare; ci a fost sluă lui 
“Despot: si ind De id ga 

a" espot; şi murin espot,. precum 'zic'unii, la 
1) Vestmânt onorific, de forma unei robe.
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Veneţia iară alţii zic că a murit . la Râm, 1) s'a - 
sfătuit cu acele' slugi să zică că el este nepot 
lui Despot, să împartă ei.averea lui. Despot, și. 

să-i dea lui toate scrisorile. câte au avut Despot cel. 
mare Şi puţin din averea lui; iară ceea-altă avere - 

au împărţit-o. cele-lalte slugi. Și așa, mărturisind. 
către Veneţieni că este: nepotul lui Despot şi- 
n'a luat nimic din averile lui Despot Venețienii, 
ce toată averea lui: Despot:'cel mare au îm-: 
pârțit-o slugile. lară Despot, ce a zis căli este . . 

«nepot, a luat: numai scrisorile şi: hrisovul cel -. 
S dela Carol. Împăratul Nemţesc, 'şi cu acele 

scrisori a făcut meşteșug ?) de a fost Domn,. | 
' precum. scrie letopişeţul. 

17. Dela a doua: Domnie a lui Alexandru 

Vodă Lăpuşneanul,” au început Domnii a se 

aşeză mai cu temei în scaun în lași; și când: 

a purces dela Poartă cu a doua domnie, zic. 

să-l fi învăţat 'Lurcii să taie” boierii, să-i “slă- ” 

bească; și, pe cuvântul Vizirului, a -tăiat atâta - 

mulțime de. boieri. Și a trimis şi a ales din 

curteni de ţară pe Racoviţesti, şi pe Sturzeşti, 

şi pe Bălşeşti, şi pe alţii mulți. 
18.. Ieremia Vodă a fost pus multă avere la 

Suceviţă, întrun beci, 3) sub curţile domnești; 

"iară după moartea lui, venit'a Doamna cu gi-. 

“nerii ei din țara Leșească şi a luat acea avere 

toată, de s'a dus cu dânsa de a făcut oastea: 

în ţara Leşească, şi a, venit în “Moldova, care 

') Roma 
2) Dibăcie. 
) Pivniţă.
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“stau tainele și până astăzi deşarte !) unde a „" fost:acea avere. a | - „: "19. Când au bătut Turcii pe Gaşpar Vodă la „-. Tuţora, întorcându-se L-eșii “înapoi, tăiat-a un Tătar pe. Jolcovski, Hatmanul Leșesc, lângă Movilă, precum scrie ŞI letopiseţul, Numai _tă- tarul 'nu l-a ştiut 'că este Jolcovski Hatamanul Leşesc; 'ce după ce l-a omorit, a găsit ceasorni- „cul “în sân, .de. aur cu. diamanturi; şi aflând tă- tarul că a fost Hatmanul Leșesc, să fi .zis -tă- tarul acela că' nu “trebue să trăiască. omul în. " lume dacă nu va aveă noroc, şi să se fi jun- „ ghiat .singur. - e ! MN 

„din curțile domnești -din cetatea Hârlăului, şi s'a ascuns în “codru; şi a zăcut Radul Vodă năvod 3) de Oameni, și a găsit-o la mijlocul codrului, la fântâna “Cerbului, lângă' podul de lut. Deci, pe slugă “l-a omorit, 1-a. tăiat ca- pul; iară -pe „dânsa a dat-o la călugărie şi a călugărit-o. a 
| 

  

1) Nelămurire. , a E 2) E o compâraţie: oameni au Străbătut în “co să caute pe slugă, precum S'ar da cu năvodul, :ș pentru a se prinde peşte. ' d 
dru,' ca ” 

Ne 
E 
S
M
 
e
t
 Pa
 

i 
a
 
a



2. IN 

  

a. avut vieață. bună. cu Alexandru Vodă; şi a.” 

"trimis Scarlat firman Împărătesc. de şi-a luat , 

fata de după Alexandru Vodă; de a duso la 

Țarigrad, si a dat-o. după un gramatic, anume... 

Mavrocordat; şi acel Mavrocordat a făcut pe ;: : 

Alexandru 'Exaporiiul, şi Alexandru Exaporitul. : 

a făcut pe Nicolae Vodă, şi Nicolae Vodă a. 

făcut pe Constandin Vodă,, care a fost Domn! 

aci la. noi în. Moldova, în anii dela zidirea lu-: 

mei 7242,1) care se. trage de pe strămoașă-sa 

“neam din Domnii cei vechi Moldoveneşti. | | 

„22. Barnovski Vodă mergând cu multă gloată 

din țară la Poarta, cu mulți. boieri, şi mazili, 

şi curteni şi. cu de: ceilalți mai proști şi preoți, 

şi cu călugări, şi mergând pe drum şi poposind, 'ș 

„şi şezând la masă, a început a strănută Barnovski 

Vodă, des şi tare. Iară boierii, care erau la 

„masă cu Barnovski Vodă, i-a zis după obicei: . 

«sănătos, Doamne, şi pe voia Măriei tale... 

„Iară pe urmă, văzând că. tot.strănută, un boier 

să fi zis: cozermi, Doamne». şi cum: i-a zis. 

viermi doamne, a şi tăcut de strănutat. 

"23. Când i-a tăiat capul lui Barnovskii Vodă, 

calul lui a şi început a sări, cât n'a mai putut 

i 

„să-l ţie Comisul în mână, pe loc a căzut dea, 

murit. Şi. văzând Turcii,. mult s'au: mirat și au 

zis: «nevinovat a fost acest om»; și au cunoscut 

pe Barnovski Vodă Turci că a fost drept, şi s'au 

căit pentru că l-au tăiat, şi sau jurat ca să nu 

mai. taie. de acum. Domn; în Moldova.. Numai, - 
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„letopiseţul de aceasta nu serie nimica; iară oa- 
menii așa vorbesc că -au apucat unii din alții. 

», 24. Vasile Vodă, după ce a luat domnia 
dela “Țarigrad, S'a'rugat Vezirului, să lase țara 

"de bir trei ani, şi în al treila an -să dea birul 
țărei odată; şi pe Turci, pe cari ar avea da. s- $ La DI PE torie în ţară, săi scoată, să nu supere oamenii 
Și ia făcut pe voie Vizirulu;. și după ce a. 

"venit el în ţară la scaunul domniei, conteş 1 
cu soboli: n'a îmbrăcat trei ani, ci numai cu vulpi, “și pe zi. numai o merță de pâne se : mâncă și doi berbeci, şi o ialoviță 2) la curtea domnească.. Cheltuială puţin; mai. mult doi gal- „beni pe zi nu eşiăăi și a făcut cărți de slobo- 

trimis la Poartă 

până nu sa împlinit. Fină 3 e . - i, . . . satină *) şi din: mortasipii; *) din goștină 5) şi 
chiverniseă. Iară. până în 

Oameni, şi au scos 

a trimis la P 

zie în toată ţara, şi nimica din” țară nu a luat 
trei: ani; numai 'din de- 

din vamă, ce lua se: 
trei ani-s'a umplut țara de 
atuncea. pe ţară fumaărit 5) câte un leu de casă şi au împlinit atunci tustrele . birurile de, le-a! 

» Și încă a rămas Şi lui Vasile Pungi de bani dobândă, Atunci oartă ploconu de a mulțumi Îm: păratului, și Vizirului, și altor Turci * mari, 

Vodă o mie de 

blane de spinări de sob 

:) Mantă blănită cu piei scumpe. 2) Vită mare. P P -% Dijmă, zeciuială. - *) Taxa ce se lua vânzătorilor de vite s 

NE 

în genere. 
5) Dare pe vite. 

Darea ce se lu 
x 

> 
a de fiecare casă, 

oli, pentru binele ce-au - 

au de mărfuri! 
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făcut de au aşteptat ţara; care acest dar n'a - 

fost nici de un folos țărei, că a rămas „obicei: 

de dă țara baraimlâc!) de atunci încoace -în 

toți anii. De, mirat lucru este că a fost Domn. 

străin, și nu a fost grabnic la lăcomie: -, : 

„25. Tot-atuncea, când a .venit Vasile Vodă. 

în scaun, erau nişte Joimiri ?) ; Moldoveni în 

țara Leşească, şi prădau în multe rânduri ţara 

aceasta a Moldovei. Deci, Vasile Vodă scriă 

la Leși “să poruncească oamenilor săi celor de. 

oaste să nu strice ţara Moldovei; iară Leşii ... 

se mântuiau- de către Vasile Vodă și ziceau - 

că nu sunt Leși, ce sunt Moldoveni acei;.ce . 

pradă. Ce Vasile Vodă văzând că-i da acel ră- 

spuns dela Leși, a ales și el puţintei ! Moldo-' 

veni de ai lui, și a.strigat în lefe 3) oameni 

de oaste slujitori, şi i-a pornit a prădă în țara . 

Leșească: Deci, Moldovenii. cei din ţara Leșea-: 

'scă- ce stricau și prădau aici în țară, văzând 

așă, au venit toți la Vasile Vodă, de s'au în- 

chinat, și au început şi ei a prădă, în ţară 

Lesească. Apoi Leșii, văzând aşă, au“ început - 

a scrie bănat €) la Vasile Vodă; iară Vasile 

Vodă răspunzând; «cei ce pradă țara mea aceia 

"pradă şi țară voastră». ŞI nu au ţinut aicea | 

prea mult acea : gâlceava, și: sau așezat.cu 

Leşii Vasile Vodă; şi. pre Joimirii. aceia i-au 

așezat. la- margine slujitori; numai .pe doi trei, - - 

  

1) Dare. . 
3 Mercenari.. 

3 Cu leafă. - | 

-4) A face plângere... e 
n
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24. 

  

"ce erau' mai căpitenii, neașezându-i i-au omo- rât, şi apoi sau făcut-.bună pace. 
26. La domniea lui Vasile . Vodă rămăseșe. o Beizadeă a Radului Vodă, tânăr, ȘI a fost. ”âvut Radul: Vodă' un Ture. mare prieten, la Poartă, și se rugă acel. Turc Vizirului 'tot-de- „ auna; pentru: acel Beizadea a Radului Vodă să'l „facă -Domn în: Moldova, în locul lui Vasilie „Vodă. Şi poruncind Vizirul - să] aducă să'] “facă Domn în Moldova, în locul lui Vasilie Vodă, a. zis că'i prea: tânăr, dacă la văzut Vizirul, și a „zis: Turcului: să mai aștepte vre'o - „doi trei ani, și apoi îl va face Domn la Mol- dova. Și a trimis: pe acest Turc la Moldova Vizirului cu o treabă și. să vadă şi pe Vasile Du Vodă Și țara cum este. Iară: Vasile Vodă obli- . cise 1) pentru acel. turc că-i este neprieten;,. ȘI-I este stricată. domniea despre: acel turc; și. - a şi repezit la Galaţi, Şi i-au eșit mulțime de slujitori înainte, şi la Bârlad, şi la Vaslui, și la Scântee, și la: Iaşi încă ŞI mai mulți sluji- tori; şi la drum a poruncit ȘI i-au ieşit mulțime de pluguri Şi țară înainte de-i vedeă turcul, 1 Cum au sosit la gazdă în laşi, cum i-a trimes Vasile Vodă cinci mii de galbeni de aur; Şi apoi, după ce S-au împreunat cu Vasile odă, porunca ce a avut acel turc îndată a plinit; 2 şi stând la vorbă cu turcu Vasile odă, a spus poveste cum că e] ştie că-i 

Aa 

1) Aflase. 
:) Inplinit, 
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domniea stricată despre dânsul, 1) şi i-au dă: 

ruit și atunci la purces 2) cinci mii de galbeni 

de aur; și după ce a purces turcul: pe drum, 

iau mai trimes. şi alte cinci mii de galbeni: 

de aur, ară când. a ajuns turcul la Țarigrad, 

iau mai dat alte. cinci mii de galbem de aur, 

care s-au făcut peste tot două-zeci de-mii de 

galbeni de: aur. lară după ce a mers turcul la 

Vizirul de sau împrumutat, întrebându- Vizirul: 

de Vasile Vodă, a început turcul a-i zice Vi- 

zirului? (Bine ai nimerit Măriea ta! de nu te-ai 

grăbit să-l mazilești :5)_pe acest Domn harnic 

şi detreabă, şi putincios:_că--este mulțime de 

oameni în ţara.lui; şi de l-ai fi. mazilit, sar î 

făcut o mare greșeală, 'că are slujitori mulți: şi 

țara cu putere mare, și poate sar fi hainit $) . 

și 'ar fi venit. şi el la o peire. Şi acum el . 

ştie că vreai Măriea ta să-l' mazileşti, şi să pui . 

Domn pe fecioruli Radulu Vodă, şi este în grije., 

“Deci, de vei socoti Măriea ta să faci surgun ?). 

pe feciorul Radului Vodă, să audă Vasile Vodă, 

şi atunci îi va eși grijea.» Deci,. Vizirul îndată 

a poruncit de l-au făcut, surgun, și sa întâm- 

plat 'de a murit feciorul Radului Vodă în sur. 

gunie; şi sa mântuit Vasile :Vodă cu două-zeci 

„de mii de galbeni de aur, şi a rămas în.pace. 

Aşă ţin Turcii prieteșugul: pentru voia banilor, 

)De. i 
2) La plecare. 
3) Să-l alungi. Pa 
%) Intărâtat. . 
5) Eczilezi ină



„26. 
N. 

"27. Vasile Vodă, aproape de mazilie, a greșit „lui. Dumnezeu, 'că i sau întunecat min- tea spre lăcomie de a şricat mânăstirea Putna, - gândind că va găsi - bâni, ȘI n'a găsit. -Și s-au apucat să o tacă din nou iarăși prezum a fost și nu i-au ajutat Dumnezeu să o facă, că „a zidit'o numai din temelie, din pământ până la ferestre, și i-au „luat_Dumnez&ă domniea, Că : sau sculat Gheorghe Ștefan Logotătul cu „„ aste asupra lui; şi Pa scos din domnie. Jar „Plumbul cu carele 2 fost acoperită mânăstirea Putna - l-au luat cazacii lui 
„de l-a “dus la cetate la Su- 

„Ce, ştiu ca a apărat'o bine, că S'a osândit şi „Timuș, pentru Prada şi jacurile 1) ce.'a zăcut „pe: la sfintele mânăstiri, ȘI și-a pus și el căpu „de glonț, precum scrie letopiseţul, S; Pe urmă a gătit 2) mânăstirea Putna George Ștefan Vodă, după ce a luat: domniea, de este zidită precum se vede acum. m . > 28. După ce s'a dus Vasile Vodă la Poartă, l-au închis Turcii în Edecule, Și pârau Dom- “nul Muntenesc şi Dor:nul Moldoy: koţi Craiul Unguresc, ȘI stau tare asupra lui 5) să-l: omoare Impărăţia, ȘI giuruiau %) trei mii de pungi de bani. Iară Vasile Vodă ” 
- Pa IN E 

1) Jafurile. i Di :) Isprăvit, : - 5) Stăruiau de el. Eta _ 1) Făgăduiau. : , a 

“Timuș a ginerelui 

de pușcă, să apere: 

dovenesc, şi Ra. a 

îşi perduse . - 
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“toată nădejdea de vieaţă, şi şi-a chiemat toate 
slugile câte aveă pe' lângă dânsul acolo la Ede- 
cule, şi şi-a: împărțit toată averea lor, și le-a. - 
zis: «de 1) a peri, să fie averea aceea a lor; 

iară de nu'va peri, sa o dee iarăși Înapoi», şi 

„îşi aşteaptă numai ceasul să vie să-l omoare. . 
lară atunci vizirul a chiemat. pe toţi Paşii ce 

erau la Poarta Impărătească, şi au. stătuit cu 

dânşii, și le-au spus .cum că dăruesc trei mii 

"de pungi de bani ca să-l omoare pe Vasilie 

Vodă, şi “toți :au sfătuit să-l omoare. Numai 

unul dintre dânșii a zis că mulți bani sunt; 

dară la o Impărăţie o leată nu ajunge. bine, şi 

nu. sunt! mulți, și acest om poate fi”) este tre- 

buitor, de giuruesc ei atâtea pungi de bani să-l 

„omoare, că acest om se cunoaşteă că-i harnic, 

şi poate să vie o vreme" să trebuiască şi să 

slujească Impărăţiei, mai mult prețul decât trei., 

„mii de pungi de, bani, înzecit decât giuruesc 

ei. Și grăind acel Paşă , acel cuvânt, au _lăsat 

toți -după cuvântul lui, şi l-a iertat Impărăția 

pe Vasilie Vodă, şi l-au slobozit din Edecule. 

Și după aceea curând eră să:l pue Domn;iară 

ma zăbovit şi.a murit, . . . Sa 

29. Gheorghe Ștefan "Vodă când eră boier; 

murindu-i jupâneasa, a_rămas- văduyoi;. şi în- 

'tâlnind -o -jupâneasă săracă, frumoasă, * tânără, * 

ahume. Safta de neamul Boeştilor, au întâm- 

-.. pinat'o pe drum mergând cu rădvanul 5) la Iași, 

Dacă. Dai Da o 
2) Poate fi—poate. -. ÎN -. 

-3) Trăsură, căruţă, - Di 

Sa , . Lp
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și au poprit rădvanul cu. sila, şi. s'a. suit fără 
„de voie în rădvan, şi: a. întors rădvanul înapoi 

- . 9 . . sa cununat cu dânsul, care: a ajuns de a 
fost 'şi Doamnă. . 

“la casa lui. Și pre urmă a: primit şi ea, şi 

î- 17.30. Gheorhe Ștefan, Vodă, cand ră Logofăt 
„mare, a fost şezând odâtă în divan cu toiagul 
în. gură; iar lordaki Cantacuzing cel bătrân, 
vel Visternic; «ce zici în fluer. dumneata, Lo- 
„gofete?> Iară el a răspuns: «zic în fluer să... 
"ml se: coboare caprele dela munte, şi nu_mai_ vin.> EL a răspuns în pildă, şi alţii nu s'au 

„ Briceput, că el așteaptă oștile. Ungureşti să vie 
„de peste munte. | . | 31. Gheorghe Ștefan Vodă, trecând cu oastea. Ungurească prin Roman să. scoată pe Vasile Vodă din domnie, iară. un bivolar bătrân. a. lui'a eșit înainte dintr'o crăşmă,. fiind beat, în 'mijlocul târgului, şi a început a râde șia bate. în palme, și a'zice: <Dragul babei Ștefan Vodă, mai. bine îţi șeade. în' domnie, de cât în boerime; aşa. să mi te porţi!» lară Ștefan. Vodă. l-a întrebat: «ce ii voia, măi?» Iară bivolarul a zis: <o bute 
ȘI nu. am. bani să.o plăt 
sănătatea Mariei tale, şi a oștei măriei. tale». Atunce Stefan Vodă s'a. zâmbit a râde, și. a zis la șoltuzul 2) : <pas 8) să ţi'o plătească». Șia. mers de a băut b 

') Tocmit, târguit, 
2) Primar, : 
3) Du-te 

utea cea. de vin. toată cu. soțiile 
pa 

  

de vin am neguţat*), . 
esc, să beau pentru. 
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“mâna lui, şi pe Şrefâniţă Vodă, pe fiul” său, - 

“lau însemnat la nas puţintel; și pe Doamna 

a vrut să'și 'râdă.de dânsa. Ce, Doamna lui... 
7 

! 

i 

„29: E 

lui, cu cine a fost, şi a plătit şoltuzul butea de vin: 

ș 32. Gheorghe Ștefan Vodă, după ce a luat - 

pe Doamna lui Vasile Vodă .din Suceava la 

“ Vasile Vodă l-a propozit?) şi a început al - 

: blestăma, și a'l' sudui, ?) şi ai zice _dulău fără 

  

de obraz, cum nu .se teme de Dumnezeu, că... 

ia fost domnul său stăpân, şi ia măncat pita.! 

Şi aşa i-a dat pace şi o a trimes la Buciu- 

lești. de-a închis'o în curţile lui şi i-a luat averea, 

şi multă spaimă i-a tăcut. | 

33. Gheorghe Ştefan Vodă după ce a prins 

pe Toma Vornicul Cantacuzino în Suceava, 

“La îmbunat5) până a aduce pre fratele său: 

lordaki Cantacuzino din ţara Leșască, cu jură- E 

mânt, dela Camenița; și apoi, - prinzând . pe 

amândoi. fraţii, i-a închis pre” amândoi” fraţii, 

impreună cu Doamna lui Vasile Vodă, la .Bu- 

ciulești, şi acolo multă groază le făceă, şi umblă 

noaptea cu _luntre pe_apa. Bistriţei, de-i speria 

că-i vor răsturnă în Bistriţă. Și. le-a luat tot 

ce au avut, şi sate, şi haine, şi odoare, și bu- 

„cate, şi bani gata nouă-zeci de mii de galbeni 

„de aur ungurești !, Şi a trimis pe armașul cel 

mare, pe Hăbășescul să'i omoare; ce, Hăbă-- 

şescu nu s'a. grăbit cu : moarte; “şi a scris în 

două rânduri Gheorghe - Ştefan Vodă: numai . 

  

') Va făcut reproşuri. 
2 A-P ocăriî. 
5 L'au măgulit. 

Y
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să'i omoare. Iară al treilea. rând scriind George. Ștefan. Vodă la armașul Hăbăşescu numai să'i " omoare, şi stând cărțile gata pe masă, întru acel ceas a sosit un căpitan” din ţara Munte- nească, anume Ușurelul, cu cărții) dela: Con- stantin_Vodă_Basarab,. Domn nou, poftind cu scrisoarea pe: Gheorghe. Ștefan Vodă să'i slo- boadă pe a-cei doi boeri .să nu'i omoare; „iară! de'i va omori, vor strica prieteșugul, și „Să fie gata de război. Şi George Ștefan Vodă „nu ştiă nimic de moartea lui Matei Vodă, că „Cum a murit Matei Vodă a și ridicat Domn - pe Constantin Vodă. slujitori, şi boieri, şi ţară. Intru” acel ceas a căzut cu- rugăminte Constantin „“Postelnicul Cantacuzino, fratele Tomei Vornicul Și. a lui 'Iordaki Visternicului, de a scris Con. „„ stantin Vodă Basarab la Gheorghe Ştefan Vodă, „Precum s'a pomenit mai sus, Și căpitanul acela 
din Bucureşti de a ajuns în lași, i-au pus Muntenii nume de atunci Uşzzelul ; carele, după aceea, multă milă a avut dE ă” Cantacuzineşti ; Şi aşa, cu această: tâmplare; i-a. ertat Gheor. ghe -Ștefan Vodă pre” ăcaşti doi boieri, și le-a dat moșiile înapoi; iară altă nimica nu le-a dat ce le luase. E a 34. „Gheorghe Ștefan Vodă, după ce sa dus în ţara Ungurească, umblat-a prin multe părți de loc ca să-i dea oaste pe 'la Nemţi, pe la Leși, pe la Mosk, pe la Șvezi,.. şi au 

ce a venit cu cărţile într'o zi şi într'o noapte” . 

  

1) Scrisori, | e a 
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dăruit Impăratului Moskicesc *o :cruce rerecată 
cu aur și cu petre scumpe, de patru. sute de: 
pungi de: bani, ca să-i dea. oaste. să vie în : 
Moldova ; și tot l-a purtat :cu voroave. și nu: 
ia mai dat oaste, până cei sa tâmplat de 
a murit acolo la Mosk, și pe urmă i-a adus: 
oasele lui în Moldova î în mânăstirea lui, la Cașin, 
de l-au îngropat. | : 

35. lară pe Doamna lui George Ştefan Vodă, 
“pe Safta, ce o luase cu sila, precum -s'au scris 
mai sus, o urâse Gheorghe Ștefan Vodă, 
blând prin țări străine, şi a „trimis'o în (ară 
aicea până a nu muri.el; şi el şi-a fost luat” 

„o șlujnică -țiitoare, dintru acele țări străine. Iară 
Doamna Safta . a trăit aici “în ţară, cu multă E 

vreme şi după moartea dlui Gheorghe Ştefan 
Vodă. 

36. Fost'a luat lordaki Cantacuzino ȘI “Toma Ri 
fratele său toate moşiile Ciaureșştilor pentru. 
"acea pradă ce le-a făcut Gheorghe: Ștefan Vodă, 

„„cu dreptate și cu judecată; “dară mai pe urmă - 
s'a socotit Toma. Vornicul şi cu frate-său lor- 
daki Visternicul, de voia lor, şi le-au -dat iar 
la neamurile lui moşiile, la Ciaurești, să le stă- - 

pânească. Iară Racoviţeștii, nu se știe din ce 
pricină, au fost luat și el moşii de a Ciaureş- 
tilor- atunci, . și nu le-au mai dat înapoi ; cari . 

moşii din neamul Racoviţeșştilor şi astăzi le ţin 

de le stăpânesc, satul Racovul și altele. . 
37. Ghica Vodă, de neamulu lui fiindu Ar- 

bănaș, copil tânăr, a- purces de la casa lui 
la Țarigrad să'şi găsească, un stăpîn să slujească,



88. o 

„și cu dânsul s'au mai luat un-copil de turc “iar. 
„sărac, din satul Kiupri; şi. mergând. amindoi: din 
-preună la Țarigrad, multe vorbe” bune auvor-—-. 
bit_de_vor găsi pită,_să_se caute tinul pre al- 
tul.. Şi au zis Ghica. Vodă: sîreşti Turc, 
poţi să ajungi să fii om mare; şi ce mii face 
pre mine atunci ?» -lară turcul 'a zis atunci: 

„de voi fi eu. om mare, te voi face de. vei fi 
mai mare în Kiduri._judecător., “Și mergînd 

în. Țarigrad, s'a desărțit "unul”de altul să'şi 
caute stăpâni. Deci, copilul cel de Turc au ne- 

„merit la un Agă, ce eră de curte împărătească; 
Și a slujit .aşa, din stăpăn în stăpăn, până 
a ajuns de eră Pașă; şi fiind Pașă săracul, avea . 
un prieten Musaip Impărătesc, şi peacea vreme 
se tâmpla de eră multe zurbale î) în Țarigrad 
de nu se mai putea. aşeză. Poarta. Deci, Kiu-' pruliul a zis către acel prieten  Musaip de casa Impărătească: »de m'ar pune” pe mine Vezir, eu aş potoli zurbalele aceste.> Iară Impăratului; 

1 se supărase cu zurbalele, și se miră ce va face, și întrebă sfat şi pe unul ŞI pe altul; şi aflând vre- me acel Musaip Impărătesc a'spus Impăratului că este un Pașă sărac, și el zice s'ăl pui Măria - ta Vizir, că-va potoli toate gâlcevile aceste, pe carele îl chiamă Kiupruliul. Deci, Împăratul! îndată l'a adus, și -la pus Vizir: îndată a ŞI pus de a strigat oaste, și pe altă parte a inceput a tăiă capetele celor vicleni, până 
va spăriat, de a așezat toate zurbalele; şi a 

    

1) Neinţelegeri, tulburări, 

+ 
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râmas Vizir lăudat .la Turci, orecum s'a vă- j 
zut și se vede şi până a:tăzi neamul lui. lară . 
Ghica vodă, intrând în "Țarigrad, a nemerit 
la Kapi- kihaile Moldoveneşti de a slujit; apoi » - 
a venit lă Moldova cu neguțătorie; apoi la , 
Vasile Voda tot de un neam Arbănaș, și vrând 
și Dumnezeu, a 'ajuns de a fost “Kapi-kihai 
la Țarigrad, şi Vornic mare aicea în Moldova. 
„Deci, tâmplându: se atunci, la vremea lui Gheor- 
ghe Ştefan Vodă, de a fost'la poartă cu alți 

„boieri, Vizirul văzându'l. Va şi € cunoscut. cine? 
este; iară Ghica Vodă nu'l tunoşteă pe Vizirul: . 
Deci Vizirul Kiupruliul, a şi chemat pe haz-. 
netarul!) lui şi i-a zis în taină: «Vezi cel bo-: 
ier bătrin Moldovean .ce “stă 'la divan, să-l 
ei și să-l duci la odaea ta, până s'a ridica divanul şi, | 
apoi să'l duci la mine în taină, că'mi trebueşte». 

lară Ghica Vodă, “după ce'l luase. dintre. 
„cei alți boieri, -se speriase tare, că nu ştieă 
povestea ce este; şi după ce sa rădicat di- 
vanul şi l'a dus la Vizirul, 'Pa întrebat Vizi- 

rul: ce om este, şi de 'unde este, şi a zis: 
« Cunoşti- mă pe mine,'au ba?» Iară Ghica Vodă. 
s'a spus de unde este de locul lui, iară. -a 
cunoaște pe  Vizirul nul. cunoșteă. Atunci 
Vizirul Kupruliul: s sa spus, şi a zis: «ţii minte” 
ce am vorbit cânt veneam amăndoi pe. cale; - 
şi a zis: de ai uitat tu, dară eu n'am uitat; 

-ŞI iată că te-vol face Domn în Moldova; numai 
să taci molcum»  lară Ghica Vodă a şi mers - 

  

1) Casier vistier Me „ 
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de i'a sărutat mâna, şi s'a rugat atunci pentru 
E 9 . „Stăpinul său să'] lase să fie Domn să nu'l mazil. i s pd . . . Ev - , 1 9 -ească. ară Vizirului a răspuns: «acmu!) de odată 
A! . 

A ă fie; iară. nai na ay eu 
îl las să fie; iară mai pe urmă cuvântul m 
jos nu'l”voi lăsă; ce te 'voi face pe tine..» Și 
pe urmă chemând la Poartă: pe Gheorghe 

| “Ştefan Vodă să_meargă, a pus pe Ghica Vodă 
Domn în Moldova; după cum scrie letopisețul. 

E Așa a fost povestea eşirii acelor doi oameni, Kupriului. Viziru, ŞI. Ghicăi Vodă: că unde est voea lui Dumnezeu, se biruese toate_firele o: 
meneşti, . . | = > 
„38. Ştefânuță Voda, feciorul lui Vasile Vodă fiind Domn tânăr, desmierdat şi inimos, de multe - ori eşind'cu. boeri la plimbări, puneă de le lua frâile din capetele cailor boerilor şi le da ghiont cailor, de cădeau de'și sfărâmau capetele; cât se îngrozise: boerii a mai merge cu dinsul cu. cai buni la plimbare. i 39.Ştetăniță Vodă, vrândo dată să scoată fumărit pe țară, câte șase orți 2) de casă, şi înainte vreme eră obiceiu de da „numai câte 1 leu de casă, iară “Toma Vornicul și cu lordaki frate-său, Cantacuzinestii, nu'] lăsau să scoată mai mult de cât un leu, ŞIi ziceau să nu facă obicei nou, că nu'i bine. Iară Șterăniţă Vodă îndată sa mâniat, și a scos hangerul și s'a repezit . să dea într'înși, şi ei au fugit din casă afară. ! Măcar că erau Greci, e „dară se. puneău tare 

. 

3 ——__ 

D Acum. - 
*) A patra parte din.un leu vechi: 10 parale, 
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pentru ţară şi pentru obicei nou să nu se facă. 

că obiceile 1) cele noi fac risipa țărilor și peirea - 
Domnilor. 

40.' Auzind aceste lapte vele Vasile Vodă, 
tată-său, la "Țarigrad, nu-i păreă bine, şii scriă 
de multe ori să se lase; și de nu ar fi murit, 
eră numai să'l scoată din Domnie pe fiul, său 
să vie el Domn în Moldova, că cunoştea că 
nu va procopsi fiul său în domnia. 

qi. lară un boer. Nicolai Milescu” escu Spătarul, 
de la Vaslui 'de moşia lui, prea învățat și căr: ... 
turar şi ştiă multe limbi: Elineşte, * Slavoneşte. 
Greceşte; și Turceşte, şi.era mândru şi bogat 
şi umblă-cu povodnici?) înainte domnești, cu 
buzdugane şi cu paloşe, cu soltare, tot sârmă 
la cai; și lui Ștefăniță Vodă îi eră prea drag, 
şil, ţineă prea bine, și tot la masă”! pu pună, și 

„se jucă în cărți, cu_dânsul, şi la: sfaturi; că eră | 
atunci gramatie ja dânsul. Iară când a fost! 

  

odată, nu s'a săturat de bine şi de cinstea lui .: 
Ștetăniţă Modă, ce a șezut şi a scris niște 
cărți viclene, şi le-a pus întrun băț sfredelit 

“şi le-a trimis la Constantin Vodă cel bătrân IN 
Basarab, în_ţara Leşească,' ca să senridice de 
acolo cu oști, să vie să scoată pe Ștefăniță 
Vodă din “domnie: lar. Constantin Vodă nu â 

vrut să se apuce -de acele. lucruri ce-i scria, ce 
sa sculat și a trimis .bățul acel sfredelit, cu 
cărți cu tot, inapoi. la Ștefăniță Vodă de. le-a 

7 | , 

  

1). Dările cele nouă. 
2) Cal ales de călărie,
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__20 
* dat. Deci, Stefăniţă Vodă, cum a văzut bățul ? 

„„cu cărțile, s'a prea “mâniat, și la și adus pe 

s
d
 

: cu Suţitul lui calău rul lui site 
"făniţă Vodă ră tăiat nasul. După aceea Ni- 

„„de s'a: tămăduit; 

acel. Nicolai: Milescu înaintea. lui, în casa cea 
mică, și a pus pe calău. de i-a tăiat nasul; 
scoțând. Ștefăniță Vodă în grabă hangerul 

„lui din brâu, a dat de i-a, tăiat calăul nasul; 
şi nu a vrut să-l lase pe 'calău să-i taie nasul 

„Ci cu hangerul lui Ște- 

cola! Caârnul a fugit în țara Nemţească şi a 
găsit. acolo. un doctor. de-i tot sloboziă sângele 
din obraz, şi-l boțiă la nas; şi așa din zi în zi 
sângele se închegă, de 'i-a crescut nasul la loc;) 

„iar când a venit aici în țară, la domnia lui Ilieș Vodă, numai “de abiă. sa fost cunoscând nasul că-i: tăiat, Numai tot n'a şezut în țară mult, de rușine; ce sa dus la! “ Mosk la marele Impărat la Alexe Mihailovici, la tatăl marelui Petru Împărat care a venit la noi aici în "Moldovă; Și pentru învățătura lui a fost Tergiman Impăratului, şi învăță și pe fiul. Impăratului pe” Patru Alexievici carte, şi eră la mare; cinste și ibogăţie;7 și Pa trimis Impă- ratul Alexe 'Mihailovici” sol la marele Împărat al Kitailor 4),. de au zăbovit la Kitai vreo doi trei ani; şi“a avut, acolo multă cinste ȘI dar.. dela marele Impărat al Kitailor, şi multe lu- cruri 'de mirat a văzut la acea Impărăţie a Kitailor, și i-a dăruit un blid phn__de_ pietre scumpe şi un diamant ca un ou de porumb. 

). Chinezilor. Sa -
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Şi întorcându-se” pe drum. inapoi Sa întâmplat .- 
de a. murit Impăratul Moskului, pe anume 
Alexe Mihailovici ; iar senatorii dela Mosk i-a .- | 
ieşit întru întâmpinare, şi i-a luat acele daruri — . 

și tot ce a avut, şi l'a făcut Surgun la Sibir, - 
şi a șezut câţiva ahi surgun la Sibir, o o 

lar mai pe urmă ridicându-se Petru Im- i 

părat, fiul lui Alecsi Mihailovici, carele a ve: 

nit aice în țară în Moldova de sa bătut cu 

Turcii la Prut, la Stănileşti, din. jes. de Huşi, 

în ținutul Fălciului, ajunsa Cârnul din Sibiri 

«cu cărți 'la dânsul, la Impăratul Petru Alecsie- 

vici, de i-a zăcut ştireșde toate ce a!" făcut, şi 

cum. este surgiun. Atunci Petru Alecsievici - 

Impărat îndată a chiemat senatorii, și a între- 

bat. zicând: «unde este dascălul, meu, ce ma 

învățat carte? acum, . curând să'l aduceţi!» “Şi 

îndată a repezit detolac?) şi l-au adus la Petru . | 

Alecsievici, Impăratul “Moskului, în Ştoliţă,. şi. 

la întrebat ce a vezut si ce-a păţit; şi i-a 

plătit lucrurile toate acele de la senatori ce'i 

luase, până la un cap. de aţă; și diamantul cel. 

nare, Împăratul, după cel-au văzut, s'a mirat, 

şil-a dat. în hasneaoa?) cea Impărătească, iară 

Cârnului i-a dat opt-zeci de_punsi de bani;. Dora 

o. e Au: ai Tae la. 

şil-a luat iar în dragoste şi în milă, “și l-a-pus 

iar sfetnic. Şi când a ras! barbele “Impăratul : 

Moskalilor, atunci când şi-a” schimbat, portul, 

atunci singur Impăratul ia ras barba.cu mâna 

-5 În grabă (olac==diligență de poştă). 
2 Vistierie. o
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lui. Şi a trăit Cârnul până la a doua domnie 
a lui Mihai Vodă Racoviță, şi atunci a murit, 

„care mare cinste i-a făcut Impăratul la moar- 
tea lui, şi mare părere de rău a avut după 
dânsul că era trebuitor la acele vremi, - 

- Rămas-a acelui Cârn--feciori..și nepoți, şi a ajuns unii dEă fost : Polcovnici” “spre slujba 
oştirei, că se însurașe el acolă de luase o Mos- 
kalcă, și s'au mai dus după dânsul de aici din 
Moldova trei nepoți de frate, de se . așezase "şi ei pe lângă unchiul său, şi acei aveau milă 
de Impărăție, şi acold a murit. | 

42. Ştetăniță Vodă, zic unii, că pentru vrăş- măşia lui şi supărarea ce făceă boerilor atunci la Tighine, la Bender, când. s'a bolnăvit, .să 
fi murit de' otravă; da. adevărul nu se știe, „că letopisețul nu scrie nimic de acest lucru. -
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CAP |. 

| Domniea Dabijei Vodă. 

După moarea lui Ștetâniţă Vodă, feciorul... -- 

lui Vasile Vodă, înanul 7î7o 1); a trimis boie- 

rii-la Poartă pe Chiriţa Drace: cu rugăminte 

de la boeri şi; de la ţară, pe cine ar vroi ci: ,..-- 

să le. dea Domn. de ţară; şi le-a eşit'răspunsul 

de la Împărăţie să meargă boerii toţi la Poartă, 

și acolo pe cine or alege ei, pe voia lor 

vor tace. După aceea mersau toți boerii la... 

Țarigrad, după porunca Vezirului,, şi cu dânșii 

eră şi Evstratie Dabija Vornicul; :şi dintre. cei 

boeri mulți. cari “trăgeau nădejdea domniei, nu- 

_mai Toma Vornicul şi cu frate-său Visternicul . - 

lordaki, Cantăciiziniştii cei bâtrâni, sau ajuns 

cu nepotu-său, cu Cupariul Ruset cel Bătrân; - 
A . . ! . . . a. 

„având: Cupariul trecere şi cinste la Poartă, a 

isprăvit. lucrul de domnie pentru Dabija Vor-. 

nicul. Şi! eşind boerii înaintea Vezirului, șe ţi-. 

neă cela de cela săi aleagă de Domnie; iar 

“Dabija: vornicul nimica nu ştia, nici în gând 

nu-i eră; ci cum întrară „boerii în casă la Ve- 
Ă , . 4 - PR 
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zirul, fiind lucrul tocmit şi așezat de Cupariul, 
Și întrebă 'Vezirul care este Dabija; și arătân- 

„. du-l boierii. l-a și îmbrăcat cu cattan de dom- 
-“Inie. "Iară alți boieri ce „trăgeau nădejde de 

„1 domnie. a -rămas numai cu nădejdea. a 
. Venit'a Dabija Vodă în scaunul domnesc în 

Iași, tuturor cu bucurie de bună. părere pentru: 
- Domn bun de boier de_țară;, şi era tuturor cu 

„3 bine; şi nu eră nici un boier în prepus!) sau 
„în minciuni Ja acest Domn, nici țara nu eră 
„.. * împresurată cu dările pe acea vreme. -- 
E „(Acest Domn avea abicei, când ședeă la pasă 
_„„ ȘI vedeă niscai-va oameni . săraci dvorind?) 

prin ogradă, învăță de lua cate > două-trei blide: 
de bucate .din “masa lui, şi pâne și vin, și le . trimitea acelor oameni, de mâncă în ' ogradă. 

„ȘI ziceă către boieri: «de “mult or fi _dvorind - 
€i şi or fi flămânzit, neavând de cheltueală.» Ş1 tăceă divanuri 3) dese 'ca să nu zăbovească 
oamenii “mult, dâcă or veni la Iași pentru ne- 

'voile lor; şi multe divanuri: tăceă și din amea- Ză-zi în deseară, cari acele divanuri din amea- ză-zi în deseară, nu cădeau toate. prea de ]a- 
| usi „Aşijderea el bea vin mai mult din - oală N roșie de cât. din pahar de . cristal, zicând că'i 

mai dulce vinul din. aaJă. de cât din pahar, Și + 
el eră de locul lui din ținutul Putnei; și ştiinid . zel încă din boierie că au oamenii sărăci dobândă 
bună din vii, din toate cele rele a scornit ȘI - 

1) Bănuială, a | 
:) Cerşind. - ::. | 

a ?1 Judecăţi, | : - e



el acest obicei rău de vii, de pogonul de vie 

câte un leu să dee, Care de atunci s'a tras. 

multă vreme, la mulți Domni. . a 

Având un hiastrut) al său, pe anume Lupaşco, * 

făcut de Doamna Dabijoaia cu Buhuş,-căci .... -- 

Dabijoaia a mai avut şi alți bărbați mai înâ-:... 

inte până a o lua Dabija, făcut'a mare nuntă 

în curțile domnești cu acel hiastru al său'-cu 
Lupaşco, care acel Lupaşco a ajuns pe urmă 

Spătar mare în țara Muntenească, și-a luat 

o fată a lui lordaki Visternicul Cantacuzino. 

Și încuscrindu-se Dabija Vodă cu  lordaki, la 

pus Spătar mare;. şi ma: 'spătărit2) vreme 

multă, și a murit Jordaki Spătarul, care cu multă. 

pohfală 3) și cu mare jale despre toţi. pămin- .. + 

tenii, în mănăstirea: Barnovski, l-a îngropat; că . 

măcar că eră Grec, 4om străin, dar era om 

bun; se puncă târe pentru pământeni, -la dom- . . 

nie. Întraceca vreme aver oştire Turcul cu 

Neamţul, şi a venit. poruncă, la Dabija Vodă 

de s'a gătit de. oaste, de a.mers la Uivar, 

în ţara nemțească;. şi -a trecut Dunărea pe la: . 

Ruşava, împreună” cu KGrigone Vodă, feciorul 

Ghicăi Vodă, Domnul țărei Muntenești; şi, Îm-. 
—pieunându-se cu Vezirul, a bătut cetatea Uiva- 

„rul, şi a dobândito de la Nemţi; şi s'a întors 

; înapoi cu multă dobândă“) Moldovenii şi Muntenii 

 aducînd care încărcate de haine şi de multe lucruri. 

  

E : D Fiu vitreg. . , 

2) N'a stat spătar (mai marele oştirei). 

„% Pompă. a 
4 Câştig, pradă.
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- “ar la anul după această -oștire,Î) iar a ve- 
nit poruncă de la Poartă la Dabija Vodă și la 

Grigorie Vodă, de s'au gătit de oştire, de a 
mers. în țara Nemțească la: Leva, împreună cu 

„oștile Turceşti cu Vezirul. A lăsat Vezirul la 
“Leva.pe un Saraschir cu oaste Turcească, şi 
pe'un Sultan cu trei-zeci de mii Tătari, şi. cu 
Domnii acestor .țări la cetate la. Leva să o 
dobândească, iar Vezirul se dusese la altă ce- 
tate mai înlăuntru; şi l-a bătut pe Vezirul Nem- 

“ţii de la acea cetate; și după cel-au bătut pe 
Vezirul Nemţii, s'a dat Vezirul cu oastea în 
laturi, şi s'a răpezit cum: mai'de grabă ȘI. oș- 

"tile care le lăsase, la Leva să-meargă la -Ve- 
zirul să” dea ajutor. Ce n'a apucaț- să meargă 
la .Vezirul: lovit'au Nemţii și pe. acea oaste, de . 

„la Leva, i-au bătut Nemţii și i-au răspins că li 
se și supărase Turcilor a mai oști, fiind vreme 

„de toamnă, pe la. Sămetru:). Şi trăgând și, 
nădejde ca doară îi vor slobozi să ineargă .pe 
Ja casele lor, și Dabija Vodă şi cu. Grigorie - 
“Vodă se stătuise să fugă în ţara” Leșească; Și 
cum au lovit Nemţii acolo la Leva, fugând 
oastea Turcească înapoi spre Dunăre, Domnii - 
acestor țări au și trecut Dunărea cu oastea lor, 
fără ştirea Vezirului, şi au venit prin ţara Mun-. 
tenească. Iară Stamati ce eră postelnic mare 
la Dabija Vodă, a zis Dabijei Vodă: «să nu 
fugi, Măria ta, ce să te întorci înapoi la 'Ve- 

N 

  

') Război, ăi 
2) Sânpetru, *, Com ae 

   



zirul, că apoi poate -să vie din urmă: poruncă 

la ţară să te prinză; ce să. laşi pe Grigorie 

Vodă să facă -el ce ştie». Deci, Dabija Vodă 
Sa întors şi şi-a tocmit. lucrul despre!) Ve 

zirul. | e Se 

Dabija Vodă aici în țară domnind cu pace A 

şi cu domnie așezată cu ţară întemeiată, eră. 

om bun și blând, ără de nici -o răutate; şi 

neplinind bine patru ani a domniei lui, find 

şi om bătrân, a plătit 'și el datoria cea de 

„obște: de a murit, şi La aus cu toată  boeri- 

mea cu mare cinste, de l-au îngropat în mână-: 

stirea lui, în Bărnova, care este de dânsul is-. 

prăvită ; iară din temelia ei a tost început'o 

Bărnovski Vodă ao zidire, şi n'a apucat să 

o isprăvească, .că a perit la Poartă, precum î 

se pomeneşte mai sus.-, o . A 
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CAP II. 

- Domniea întâi a Ducăi Vodă. celui bătrân. 

Duca Vodă eră de moşie?) din țara Gre- 

cească, dela Rumeli, şi viind aici în țară de . 

copil a slujit la -Vasile Vodă în casă și la alţi 

Domni, până a ajuns la boierie mare, şi sa 

însurat aici în țară de a luat o fată a-doam- 

nei Dabijoaei, anume Nastasia, ce eră tăcută . . 

cu Buhuș; și a ajuns dea fost şi Visternic 

mare în zilele Dabijei Vodă. Ce, după ce a 

murit Dabija Vodă, a mers doamna Dabijoaia 

  

% Cu privire la vezir. . | , ) 

- 1) De origine; de loc. . dh



în Țarigrad cu Duca 'Visternicul,- ginere-său, 
_. având pe Cupăreştii cei bătrâni în Țarigrad 

„ purtători de grijă de trebile domniei la Vezirul 
“și ja alte căpitănii a Porții Impărăteşti. Scris” 
au şi Toma ' Vornicul Cantacuzino la nepoții 

„lui, ca să fie nevoitori 1) pentru Duca visternicul, 
şi așa i-au isprăvit de Pau îmbrăcat cu caftan de 
„domnie în țara Moldovet; în locul Dabijei Vodă. 

„Deci, viind Duca Vodă în scaunul domniei, 
în lași, le eră tuturor 'cu bine, fiind şi el din 

„boierii țărei Moldovei domnit, cât nu se plângea 
nimeni nici de o strâmbătate; dară numai ju- 

„mătate de an a domnit şi i-a şi venit mazilie, 
pentru povestea unei cărți ce a scris el la 
Hanul “Tătăresc. a - 

Zic: că atunti se cercă acel Han să se închine 
la. Împărâția Moskului, șI să lipsească de subt 
„Impărăţia Turcului ; Și înțelegând Impărăţia de 
povestea aceasta, n'a crezut'o ce a scris Ve- 
zirul la Duca "Vodă aici în țară, să caute numai 
să adeverească . acest lucru . sâ'i facă” știre. Și 
Vezirul din “Țarigrad a purces la oaste; iară 
Duca Vodă vrând să ispitească pe Hanul să „afle adevărul, -pe porunca Vezirului, a scris şi el la Hanul cum și el este rob și. plecat 
sub puterea Hanului, şi altele multe ca - aceste, 
“ȘI mergând omul -Ducăi Vodă pe la cetatea . Vozia,:la trecătoarea Niprului, la prins Pașa de Vozia, și fiind Paşa neprietin 2) Ducăi Vodă 

  

A Să. stăruiască pentru. - 2) 'Duşman. 
, 
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45. 

ia și trimis “cărțile la Țarigrad la Caimacamul, - - 

şi Caimacamul, neștiind” povestea, îndată a a- 

rătat cărțile. Împărăției; şi Împărăţia 'a trimis 

de l-a mazilit pe Duca Vodă, şi eră să-şi: pue 
și capul. Atunci, în grabă a pus Împăratul pe 
lliaş Vodă, feciorul lui, Alexandru' Vodă, Domn. 

Numai norocul Ducăi Vodă ce a fost, de 

nu și'a pus capul; că caimacamul a trimis acele. - 

cărți a Ducăi Vodă la oaste la Vezirul de. le-a 

văzut, . Deci Vizirul a șcris la Împărăţie cum 

că Duca Vodă cu porunca lui a șcris la Hanul, 

ca să] ispitească, și nu'i vinovat; şi așa a 

scăpat Duca Vodă cu zile de n'a pierit; iar. : 

mazil tot a rămas; că. apucase Impărăția de 

pusese pe Iliaş, Vodă, Domn. Și a domnit Duca. 

Vodă numai” şease luni întru această domnie 
dântâi. e Sa 

Şi: când i-a venit mazilia, eră 'eşit Duca Vodă - 

la primblare, cu toată casa și boierii lui pe . 

Prut în -sus, la Berehoeşti, de-şi luă seama 

oilor ce aveă din boierie; şi fără de nădejdie 

ia -venit mazilia, şi de acolo luându-l Aga Îm- 

părătesc, cu toată casa lui, l-a dus la Țarigrad. 

CAP. IV.” - | 

Domnia a doua a Ducăi Vodă celui bătrân. 

Viind Duca Vodă. cu a doua domnie în ţară, 
gi am e. A - a 

arătase la fire mai aspru'de cât cum eră cu 

domnia dintâi; şi începi a. zidi” mânăstirea 

Cetăţuia, că era țara plină, de oameni, și cu - 

hrană 'și cu agonisită bună. lar în al treilea an



48. 
'al domniei lui în anul 1672, rădicatus'au Hăn- 
 ţeştii cu toţi Orheenii şi Lăpugnenii, cu 'oaste 
asupra lui, pentru urăciunea î) Grecilor ce adu- 
'sese pe mulți dela Țarigrad, şi mai ales pentru 
Cupăreștii ce erau aici în țară. ADeci viind 
Hăncul și cu Durac Sărdarul aici în Iaşi, cu 
toate oștile, strigau să-i prinză pe Greci să-i 

„ omoare. Fugit au toată boerimea, care în cotro 
„a putut. Iară Duca Vodă, văzând că s'a ri 
dicat atâta țară asupra lui, a_eşit din curtea . 
domnească cu toată casa lui, și a purces în 
Jos: pe iaz; iară Hănceştii au intrat în curtea 

„cea. domnească, și prin căsele „boiereşti şi negu- 
țătoreşti, prin târg, stricând ȘI jăcuind, și prinzând 
pe Greci; pe câți i au găsit, pe toți i-au: omorit, 
„Duca Vodă a trecut deodată peste: Dunăre 

, şi cu-o seamă de boieri; iară o seamă trecuse: | în țara Muntenească. Și isprăvidu-și Duca Vodâ „dela Poartă, şi şi-au. luat Tătari câți i-au tre- 
buit de i-a-trimis cu Alexandru Buhuș, ce era 
pe acea „vreme Sărdar, ide a lovit pe oastea. „Hănceșştilor la Epirăni, și i-au bătut pe Hăn-.. 

- cești şi i.au împrăștiat. | a. - 
lară “Tătarii, după ce 'au bătut pe Hăncești, . 

pe mulți oameni au TDi dintre acele ținuturi; și pe mulți din căpitenii, căpitani, hotnogi, -prin- zându-i Pau spânzurat, şi pe unii i-au înțepat Duca Vodă, după ce s'au întors de peste Du- năre. larna era mare atunci; Hănceștii atunci ;. : nu ştim, n'au'vrut au n'au îndrăsnit. să facă: 

, 

  

2) Ura faţă de. |
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yee-un rău Domnului; ce pentru doi trei vino- 

vați, au perit mulţi nevinovați, şi: sau potolit 

toţi. Numai numele Hănceştilor a „rămas întru 

pomenirea oamenilor de atunci până astăzi. 

Iară după aceste zărve, cât: s'a tăcut vară, 

„s'a găsit Împărăţia: Turcului şi a purces cu 

oști să vie asupra țărei Leşești, să dobândească . 

vestita cetate Camenița; şi a trimis poruncă . 

la Duca Vodă 'să trimiţă chip şi starea cetăței 

Cameniţei,să vază ce loc, şi ce tărie ar avea. 

Duca Vodă a trimis pe-un. Nemiş din “ţinutul 

Hotinului, pe anume Grigorie Cornescul, ce eră - 

“foarte meșter de scrisori şi de săpături la petre . 

şi la alte lucruri, de a tăcut chip cetăţei Ca- 

meniței, de ceară, cu toate tocmelile ei din. - 

năuntru și din afară, şi o a trimis la Împă- 

răție de o a văzut. Şi mult sa mirat de mă- 

rirea ei, ce era din singură starea locului cu 
. . Fi . Drd a “. | Di 

apă şi cu stânci de piatră imprejur; minunat 
. . m pe 

loc! Și mai mult aceasta a îndemnat pe Îm- ; 

-_părăţie de a venit la Cameniţă. 
Ia . . . .» Î 

Vizir era atunci Kiupruliul, și nu-i eră cu 

"voie să vie Împărăţia la Cameniţă; şi. a' scris 

şi la Duca Vodă, cât or puteă să pue pedică, 

arătând că este prea tare Camenița și nu o vor 

puteă luă. Dar nimic ma putut isprăvi; numai 

ce s'a "pornit Împărăţia la Obluciţă ; sosind a 

găsit podul gata peste Dunăre și â”trecut cu 

oștile” sale, Leșii, neștiind nimic, rici având 

veste, nu se găsise nimici) de oastei > 

Pa 
„DB Intru nimic, de loc.
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“Duca. Vodă, gătind: coace!) şi poduri peste . 
"toate păraele, cu multă: grijă, să nu-i afle Im: 
'părăția vre-o pricină să- şi: pue capul, venit-a și 
Grigorie Vodă, Domnul Muntenese cu oastea. 

a, după porunca Împărăției, de eră de ajutor 
A împreună cu Duca Vodă. 

ntru. acest an făcutus'a şi O minune mare, 

arătare, “la Hotin, într'o mânăstire mică ce este 
jeubt cetate; a lăcrimat icoana. Maicei Preciste, 
cât să. răsturnau lăcrămile | pe chipul icoanei: 
de le vedeau toți oamenii, “si picau într'o tipsie 
ce eră pusă subt icoană, de eră de mirare a 

| privi arătare şi semn ca. acela, carele a fost 
! adevărat semn pe peire. a mulţi Creștini în 
țara Leşească, și începătura durerii şi stricări 
țărei noaştre; că de atunci, din an în an, tot: 
rău şi amar de Creştini,, și pustiiuri au rămas, 

: locurile - pe acolo, -. i - 
„A  “Trecut-a Impărăția Dunărea ; şi de acolo a 

purces 'spre Prut cu multă oaste şi cu multe; 
tunuri grele și mari; şi la un tun puneă câte. 
optzeci de bivoli; unele erau. și mai mici, feluri + 
de feluri, de armată ; şi. sosind la. Țuţora, a. 
șezut cu toată oastea. de a odihnit opt zile. 
“Para era bejănită ?) numai din șleahul?) oştii; 
iar în lături stau toţi cineși % pe la casele lor; 
nu aveă nimic nici: o nevoie, nici la mers nici 
la întors. Sa 

La 
N
a
e
 a
 

  

1) Locuri, staţiuni de popas. 
2) Fugise locuitorii din ţară. * 
3) Mersul, trecerea (oștilor). 
4) Fiecare, |
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_ Venit'a în plimbare Impărăţia. dela Puţora . 

în laşi, și s'a scoborit pe la Necoriţă în: Că- 

", caina, și sa suit prin târgul boilor, şi a des: -- 

călecat în câmp. supt saivan!): dela deal de. 

târgul boilor. Şi Duca Vodă mergea cu toţi . 
boierii pe jos,: pe lângă Impărăţie; şi sa în- 

tins câteva bucăţi de atlazuri?) şi: de tăfţi) pe 
ambe părţile de uliţă pe „unde. mergeă Impă-. 

răţiea. a 

Ear dacă 'a descălecat Impăratul supt saivan,.. 

Duca Vodă iia închinst multe daruri: .câțivă . 

cai Turcești cu podoabe scumpe, şi lighean.cu 

îbric de argint şi alte lucruri scumpe; şi de 
aci iar s'a întors Împăratul la urdiet) la Ţu- 

ţora. Și iar, după aceea, a venit. Impăratul. în 

plimbare, şi s'a suit în deai la- mănăstire la 

Cetăţue de a văzut-o, şi privind locul: în toate 

„părţile, 'şi iar s'a - întors la .urdie 'la "Țuţora. 
. 9 . a Ă . . A - 

Zic, atunci, să. fi strigat. şi Hogea în clopotniță 

la sfântul Nicolae în lași, şi “a stătut biserica 

pecetluită până la. venirea cu domniea lui An- 

tonie Vodă... 

Deci, boierii atunci, aflând vreme, au. jeluit. 

pe Duca Vodă la : Impărăţie foarte tare, mai 

_cu dinadinsul Ursaki.cel bătrân; și era atunci 

„să-l .mazilească la “Ţuţora; numai, Vizirul a -, 

prăit. Impăratului că nui bine să-l mazilească 

pe cale, ca să nu facă: sminteală pentru - cele 

VCort,-. . 
:) Stofă de mătase fină. ! 

3 Mătase lucitoare. ş 

O Oaste. . - 

pe. 

4



cu trebuesc, să grijească conace, poduri, și de - 
„alte ce trebuesc pentru treaba Impărăţiei până 

: la Nistru. Şi. aşa l-a îngăduit Impăratul, pre- 
cum -a zis Vizirul, pânâ la “Nistru, și la ma: 

„ “zilit_acolo, Purces-a- Impărăţiea dela Țuţora 
„:. pe Prut'în sus, fiind “boieri orânduiți de pur- 

tau grije ce eră treabă, pâine, 6r2, lemne, 
„.. ţărușe 'de cortuii, ialovițe, berbeci, unt, miere, 
„şi de.alte multe ce trebue la: conace. Acest 

Impărat era călăreț. bun. şi vânător, mergea tot 
„+. Pe“ câmp, cu puţintei oameni 'de curtea lui, 
„până la conac. ŞI în acest an eră mare bel- 
„ „$ug în țară de toate, și duceau oamenii la urdie 

ee atrasă de vindeau făra de nici o grije, ialovițe, miere, 
„mesro-unt, poame de_tot felul, cine de ce aveă, de 
„se umpluse oamenii de 'bani. Când a sosit la 

„Nistru, eră: podul gata -peste. Nistru, din jos 
„de Hotin, la un sat anume Vârnoviţa. Și tre- 
„. „când Impărățiea, ear Duca Vodă stă la capul. 

| podului de ceea parte de Nistru, aşteptă pen- 
tru slujbă să-l îmbrace cu caftan. Ear Impă- 
ratul, având pe dânsul măraz,?) şi- gând să-l . 
mazilească, cum a trecut, a și făcut semn de 
luară pe Duca Vodă, de l-au dus de l-au în- 
chis la Bașceauş. Atunci s'a văzut Duca Vodă 

„că este mazil; şi i-a scris tot cea avut la Im- 
părăție; și din pâra lui Ursaki. l-au bătut Im- 
părățiea ; și a . cheltuit mulţi bani, şi eră să 

i 

„piară. - o | ! 
Numai, norocul lui,. s'a întâmplat o blană de 

1) Năcaz, - 

 



  

“sr 

vulpe de. Mosc neagră, prea bună și scumpă; 
“şi aceea i-a scos capul; că ducând-o la Vizir, * 
Vizirul a arătat-O Împăratului, care s'a. mirat .. 
şi Impăratul de acea blană; . și .atunci a. găsit | 
vreme Vizirul, fiindu-i . prictin,. de a grăit, -de. 
n'a fi apucat a peri, să fie milă Impărăţiei să-l 
erte. Și. atunci Impăratul l-a ertat de cap, $ 
l-a dat pe mâna unui Agă de la adus oa 
lași de l-a ridicat cu.tot ce a avut şi la. dus 
la Țarigrad; în loc de milă și cinste ce aș 
teptă să. “aibă, ei lau mazilit. ă 

__ Eşit-a răspuns boierilor, pe cine vor alege 
Domn dintre dânşii, să meargă să-l îmbrace 
cu cattn de, domnie. Siătuit-au cu toți. şi au - 

ales dintre dânşii. pe Petriceico__ Clucerul, E: 
l-au dus la cortul Vizirului, ne având. el: nici , 
un cuget al său să easă la domnie.A poi Şi 
Petriceico Vodă, ce l-a ales boierii, vedeți la 
câtă stingere şi robie a adus țara cu: faptele, 
ui, pe cum vom Scri pe rând mai jos. 

Trimis-a Vizirul la Petriceico Voda, când eră 
Impărățiea la Nistru, să aleagă pe un boier. 
care-i mai de treabă. să-l trimeată la cortul său 
că-i trebuește; Alesia Petriceico Vodă din toți. 

„boieri țărei mai de treabă la voroavă pe “Mi. 
“ron Costin, care a fost mai pe urmă şi Lo-- 
gotăt mare;;și mergând Miron Costin la cor- - - 

„tul Vizirului de a șezut, înaintea lui, şi i-a zis 
Vizirul să-i spue drept: «pare-le lor bine că a 
luat Impărățiea Camenița, or ba? Iar. Miron 
a răspuns că se teme a, spune drept. Vizirul
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sa zâmbit a râde, și! i-a zisiysă- grăeăscă, să 
nu se teamă. Atunci Miron a zis: Suntem noi 
Moldovenii bucuroşi să se lăţască Impărățiea 
în toate: părţile cât, de mult; iar peste ţara 
noastră nu ne pare bine să se lățească». Atunci 
Vizirul iar a râs, şi I-a zis. <Drept ai grăit>; 
ȘI apoi l-a întrebat, cum socotește; lăsa-va oas- 
tea Turcească la Hotin cu Petriceico Vodă să 
fie de paza țărei şi a Camenitei, până în pri- 
măvară, și nu va aveă vre-o primejdie de Leși? 
Ear Miron a răspuns că nu-i bine-să-lase oaste 
Turcească, că este vreme „+ de earnă, și să şadă 
oaste de earnă la -un 166, nu o va. puteă birui 
țara de fân, şi de grăunțe, și- de alte bucate 
că este țara săracă, a) flămânzi oastea. Să o 
reschire prin sate, satele sunt rare, și ar..lovi 
podgeazuri?), din ceea parte, astăzi într'un sat, 
mâne într'altul, şi până în! primăvară a peri 
oastea. Impărătească toată, și printre oastea 
Turcească ar strică podgeazurile şi ţara. Nu- 
mai oastea Turcească să se ducă în jos; numai 
să le. dee voie Impărăţia să scrie la Leși cu 
rugăminte și cu îmbunături?, fiind tot deo 
lege; or crede Leșii şi or lăsă de nu vor face 
stricăciune Moldovei, şi or chivernisi şi cetatea 
de bucate până în primăvară. 

Şi aşa a lăsat Vizirul, după sfatul lui Miron ; 
ear unii din boieri, după ce le-a spus Miron 
sfatul, ziceau „că-i mai bine să lase Turcii să 

  

1) Va. 
2) Grupuri de oaste. 
:) Vorbe bune, dulci,
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“ierneze, că pot pe dânsii să-i: prade Leşii, şi 
“ţara. Ear Miron ziceă că n'or prăda-o; earâ 
„de or şi prăda-o, nimică. n'ar fi, de cât să le. 
ia Enicerii muerile şi copii, şi să rămâe şi. 

așezătorii) să nu se mai ducă. a 
: : PR - | . A 

 CABVi 
Domnia lui Petriceico Ştefan Vodă. 

Stăt Domn Ştefan Petriceico Vodă la anul 

1672, şi. dacă s'a: așezat Domn, a. râmas:cu . 

oastea. sa la Hotin, pentru grija podului şi a 

Cameţniţei, până în postul Craciunului; apoia 

venit la Iași în scaun. :Ear în primăvară, a ve- 

pit Impărăţiea până la Obluiciţă, şi a trimes_ 

pe Husain Pașa :cu oști la Hotin. Mers-a şi 

“Petriceico Vodă. cu oaste, şi cu toți boierii săi, 

și Domnul Muntenesc Grigorie Vodă iarăși cu 

oastea sa, la Hotin; ear la uţora a stătut o 

“Caplan Paşa, cu: oaste Turcească, îi 

Atunci Leşii, gătindu-și?) oaste, a venit asu- -- 

pra 'Turcilor la Hotin cu” Sobiețki, : Hatmanul 

Corunii, carele pe urmă .a fost şi Craiu, cu. 

Sinavski Hatmanu Polunii,: cu : frumoasă oaste. - 

Ear Mihail, Craiul Leşesc, Vişnoveţki, eră .cu. 

“toată! puterea! sa 'la Liov. ; Turcii, văzând câ 

vine oaste asupra lor, tăcut-au şanţuri pe lângă 

„cetatea Hotinului şi a intrat. în șanțuri; ear 

Moldovenii şi cu Muntenii, osăbiţi?,  într'alte 

„11 Stabili, . ae a , 

2 Pregătindu-şi oaste. : -. 7 ae 

„3) Deosebiţi, - o i
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şanţuri înconjurați ; ce, 'ei, "ca cei cu nevoie, 
_S'au sfătuit. ei între 'ei,. Grigorie Vodă cu Pe- 
_triceico Vodă, să se: închine la Leşi, să -stee. 
cu toţii să bată pe Turci, ca să nu apuce a 
se aşeză. în cetatea “Hotinului Paşă, . pe cum 
-se așezase în Cameniţă ; că așezându-se . în 

„Hotin Pașă, de aci în Moldova n'are de ce 
- mai domni Domn. Și ajungându-se. cu Leşii, 
„ei îi chemau să vie mai curând, că ei: încă 
"vor ţine cu dânşii asupra Turcilor; deci Leşii 
au primit cu bucurie, și îndată s'au pornit 

„asupra Hotinului. Ie 
„ Husain Paşa, ce eră Sarasker, cu: alți Pași 
ce eră în Hotin, înțelegând că vine oaste Le- 
şească asupra lor, se sfătuiau cum -ori tocmi 
oaste acolo în șanțuri, pedestrime, şi cum ori . 

„tocmi călărimea afară din șanțuri, să se bată 
cu Leşii. A chiemat și pe Domni, pe Grigore 
„Vodă şi pe Petriceico Vodă, la sfaturi, să vadă: 
„cum ori socoti şi ei. Deci, Grigore Vodă şi cu 
Petriceico Vodă rugă pe Dumnezeu. şi aşteptă 

„să vadă cum mai degrabă izbândă Leșilor asu- 
„_pra Turcilor, ca să nu se poată aşeză Turcii 
n Hotin. , | 

_Zis-a Paşa acestor Domni, după ce au venit! 
la dânsul: «Marele Şi puternicul Impărat ne-a 
trimis cu oaste la această cetate, la Hotin, cu 
puterea sa cea nebiruită, să ținem locul și ce: 
fatea aceasta, și să purtăm de grijă, şi de | 
aret ') să fim cetăței Cameniţă care este. de- 

1) De apărâre, 
4 
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curând luătă,. din norocită preumblare a" Impă- 
ratului nostru, ce s'a preumblat până aici, ca. 
să fim raialii 1) țărei Moldovei, ce este sub as-. . 

a imp? 

, . A F . o pute de îephe 

pre Leşi, aflându-se neprieteni Impărăției despre”. cl 

- o. d - Se - 
cultarea Impărăţiei, de ar&ttsi“de. apărare des- 

această margine. Acum, cum socotiți să tocmim 

noastră cu. oști». 
: 

Iară Grigorie Vodă a răspuns Pașii. și a zis:! 
«Eu de aceasta nu :pot stătui într'alt chip, fâră 

"oastea, pedestrimea şi călărimea, să putem luă.: 
izbânda neprietenilor celor ce vin 'acum asupra: 

numai oastea puternicului Impărat; fiind deprinsă 

la loc larg, călăreşte a dare război foarte este . 
tare, şi cu nădejde de izbândă, fără de nici o 
sminteală:; iară din şanţuri este cu grijă a se. 

luptare cu neprietenii cei din afară ; că de multe -.:- 

ori se prilejeşte 2) că cei din afară înconjură 

„pe cei din năuntru, şi -i ţin închişi şi flămân-. 

zesc,. şi pe urmă, de nevoie, se închină și cad 

în mânele vrăjmaşilor săi rără de nici un: răz-. 

„boiu. Ce eu socotesc:să eșim de aici cu oaste, 

să lăsăm cetatea Hotinului, şi să ne pogorim 

în jos pe Piuţ, unde, vom alege loc larg și 

bun de bătălie; şi,. de vom vedeă că nu-putem 

stă împotriva neprietenilor, vei trimite Măria . 

ta de a veni 'şi Kaplan Paşa.cu oastea dela. 

“ “Țuţora, şi-i vom bate». a z 

Iară Sarasker Paşa, dacă a'auzit pe Grigore 

“ Vodă zicându-i să lase cetatea să iasă la loc 

A 

1) Noi care suntem supuși turci. : 
2) Se întâmplă.. - 

a - po



„ “larg cu oștile, s'a mâniat prea tare pe Grigore 
.„„. Vodă, cât a scos hangerul să-l lovească, să-l 
"omoare; şi a ăcnit de i-a zis: că pentrn 'ce- 

„tatea, aceasta l-a trimis pe dânsul Impăratul. 
„-, Iară Grigorie: Vodă -cu Petriceico Vodă s'a în- 

i grozit, şi. de: sirg 1). a eşit; de sub - cort afară; 
și cum s'a dus la otacul 2) lor, îndată a trimis 
la Leşi să. vie mai ctrând să nu zăbovească. 

„Venit-a oastea Leşească aproape de Hotin; 
- tăbărându-se, și-a tocmit oastea pe orândueala 

lor.de război; Eșit-a şi Turcii, oastea aleasă 
„ călărime; din şanţuri, şi Petriceico Vodă cu Mol- 

„„.„dovenii, şi Grigore Vodă cu Muntenii; ŞI, În- 
cepând războiu, mergeau Turcii cu năvală asu- 

„„pra polcurilor 3) Leşeşti; iară Leșii, încet pă- 
- ŞInd, sprijiniau năvala “Turcilor, până a venit 
„„aproape de șanțurile Turcilor; și stând Leşii 
„-Vitejeşte, s'a şi închinat Petriceico Vodă. și 
Grigore Vodă, împreună cu oștile lor, la Leşi, 
şi s'a amestecat. cu „Leşii, şi a şi început cu 
toții asupra Turcilor a-i tăiare. 

Deci, călărimea :Turcilor, văzând așa, n'a 
mai. avut vreme să facă năvală asupra Leşilor,- - 
ce numai le-a căutat de a intrat în şanţuri, la 

„ceea pedestrime a lor, ca să se apere; iară 
steagurile husăreșşti; pășind înainte, a intrat în 
șanțurile Turceşti,. şi după dânșii cealaltă oaste, 
și a şi început ai tăiă pe Turci, cât n'au pu- 

“tut să se mai îndrepte Turcii, şi.a şi purces 

  

d Indata, a 
?) Tabăra. . i _ , 
:) Regimentelor,
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A BŢ 

în risipă; unii au apucat pe pod, ce. “SĂ 

Nistru, sub cetatea Hotinului; alții pri 
o : 4 . e 

dau de se înecau; alţii pe sub cetate des 

dau de se zdrobiau; şi podul încă s'a rupt de - - 

năvala Turcilor, la mijlocul” Nistrului, de s'au . 

inecat o mulţime de Turci; numai 'câţi a apu-. 

cat cu Paşa înainte de a trecut asupra. Came-: 

niței, atâţia. a hălăduit-!) Perit-au optsprezete 

mii de “Turci; umplutu-sau Leșii, şi Moldovenii, 

şi Muntenii, de cai Turcești, şi de arme, şi de. 
eiadi= 

3 . 

haine, și de bani, și de alte lucruri bune. După 

          

ja 

ce au tăcut Leşii această izbândă, chiemat-a pe EI 

aceşti Domni de s'au stătuit să purceadă în . 

jos, să treacă Dunărea. în țara “Turcească; şi a 

o rânduit pe Moldoveni şi pe Munteni să meargă 

inainte pe Prut, să le fie de strajă, şi să strângă 

oştii zahere 2). Și cu aceea socoteală au pur- 

ces Domnii în jos pe Prut;.iară Leşii, așteptând - 

să le mai.vie- oaste pe urmă; au luat dela Ho- 

tin pe sub codru, asupra Toporăuţilor, întru -. 

întâmpinarea cei alte oşti:ce .venia despre, Sne- : 

ma 

loc să purceadă în jos, precum le eră sfatul. 

Deci Domnii au trecut Prutul pe la Zalucea, 

atin ca să se împreune cu „toată oastea la un. 

în această parte, și de acolo s'au despărţit; .* 
A. 

Petriceico Vodă a mers la satul lui, la Tătă- 

reșeni, și dela Tătăreşeni a luat pe sub codru 

iară Grigore Vodă a luat în jos, că nu avea 

  

| 3) Au scăpat. 
1) Provizii. 

- asupra Iubănestilor, întru întâmpinarea Leşilor;. -



” într'alt chip cum tace, că-i erâ Doamna și cu- 
conii în 'Țarigrad'în mâna “Turcilor: Deci, Hat- 
Dai .. a. . Nae 000 mai > [9] „manii Leseşti, văzându-l pe: Grigore Vodă. că 
“a luat în jos, şi calea nu-i eră într'acolo, a tri- 
mis un Domn să-l întrebe pe Grigorie Vodă, 
de ce-merge: pe acolo, că calea oştii nu-i: în- 

9 . . Ş us: ) [YI tr'acolo. ' Iară. Grigore Vodă a dat seamă cătră 
acel' domn, că. merge să dee ştire țărei să nu 
fugă nici să se bejănească,. şi să orânduească 
„„conace pentru treaba oșştii, că într'alt chip n'are * 
„pe 'unde merge, că se vor speriă oamenii ŞI se 
„-vor bejeni, !) și. nimica nu vor. găsi hrană de 
treaba oștii. Şi acest răspuns a luat. acel domn 
Leşesc, şi s'a întors înapoi la Hatmani. Gri- 

„gore Vodă, după ce-a purces acel. domn Le- 
șesc înapoi la Hatmani cu acel răspuns, scris-a 
o carte la Hatmanii. Leșeşti, și a trimis-o 

pe de altă parte să-l ierte, şi să primească de 
la dânsul acea slujbă cu. isbânda ce-a tăcut, 
că atâta a putut, iară mai mult nu poate, fiindu-i 

Doamna şi copiii în "Țarigrad în mâna păgăni- 
lor; 'şi a purces cum mai degrabă în jos Gri- 

„gore Vodă de a trecut Dunărea-pe la Galaţi, 
şi a trimes dea dat ştire Vezirului la Obluciţă”” 
că și el a scăppt cum a putut, Și vine la poala 
Impărăţiei. : ! a 
_Deci,: Vezirul, dacă a auzit că vine Grigore 
Vodă, s'a mirat, ştiindu-l că s'a închinat la Leşi 
având -Vezirul veste dela Husain Paşa că. s'a 
închinat la: Leși; nu credeă Vezirul că vine, şi 

  

1) Vor emigră, 
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tot trimeteă, ni !) pe unul, ni.pe altul, înaintea“ 

lui să vie mai curând. “Sosind. Grigore. Vodă. 

la Obluciţă, a mers la Vezirul, şi l-a întrebat -. 

cum a fost lucrul lui Husain Pașa Saraskierul, 
la cetatea Hotinului, de a prăpădit oastea. :, 

Atunci, având cale: Grigore Vodă cuvintelor 

sale, a spus Vezirul cum a stătuit pe Husain. 

Pașa să iasă din şanţuri, cu oastea; Împăratului 

pentru căci că oastea Impăratului este deprinsă 

a dare războiu neprietenilor la: loc larg, iară - 

nu la strâmtoare; şi. Husain Paşa sa. mâniat, | 

şi a scos hangerul să-l omoare, şi i-a. făcut 

de a iîntrât în şanţuri, şi pe “Moldoveni şi pe 
Munteni; şi venind oastea. Leşească, i-a încon-. 

jurat din toate părțile, şi numai Paşa a scăpat 

„pe pod peste Nistru; iară pe dânşii pe toții-a 

prins Leşii, ce, pe urmă, el a fâcut cum a pu- 

tut, și şi-a adus capul la poala Impărăţiei. Deci, 

Vezirul, dacă a auzit aşa, “a zis: ă bine ai fost 

stătuit; şi. nu te-a ascultat. De care lucru aşa 

şi-a tocmit lucrul că a adus şi martori Grigore . 

Vodă înaintea Vezirului de a arătat; deci, Ve- 

 zirul .a trimis de a tăiat capul lui Husain Paşa. 

Şi pe Grigore Vodă, de bucurie mare ce. 

aveă Vezirul că a- venit de sa închinat dela 

Leși la dânsul, i-a. dat iar domniă în țara Mun- 

tenească, să fie Domn; că înțelegând că este - 

hain, pusese Domn pu Duca Vodă, în locul lui, - 
fiind Duca Vodă mazil 2) la Țarigrad, şi luase 

1) Când pe unul, când pe altul. : 
2 Mazil — destituit (fie Domn, fie boier).



și - pe. Doamna lui Grigore Vodă cu cuconii la 
saraiul :) Impărătesc' să-i. turcească, Deci, Ve- 
zirul îndată a repezit la Țarigrad de a slobo- 

-_zit-pe Doamna lui Grigore. Vodă şi pe cuconi, 

- ţara -Muntenească. N 
„- Deci, Grigorie Vodă s'a rugat. Vezirul să-l 

„ lase să “meargă pe la Țarigrad să-şi vază casa 
şi copiii, că i se și supărase cu oaste; şi mer- A " gând la Țarigrad, apucatul-au Muntenii cu multe" 
pâri, mai vârtos Postelniceştii, fiind și cu a 

"“ Ducăi: Vodă îndemnătură, temându-se să nui 
" smintească: domnia ce-i dăduse. 
„ŞI Postelnicești fusese “eşiți dela închisoarea 

lui. Grigorie Vodă, mai înainte vreme; că după 
ce a venit Duca "Vodă. mazil dela. Moldova 
în Țarigrad, ȘI Șerban 'Logorătul, . carele pe 
urmă a fost şi Domn, a scăpat de nu l-ă fost Prins la mână să-l iee, precum a fost prinspe 
ceilalți frați. ai lui, precum se pomenește mai „sus. la...cealaltă " poveste a lui, a fost isprăvit 
Şerban, Logofătul cu mijlocul Ducăi Vodă de 
a fost mers un capegi-başă ?) de a: luat pe toți frații lui Şerban și neamul lui din închisoarea „lui Grigorie Vodă, din;, București, și mergând *.. Grigorie Vodă la Țarigrad s'au întâmplat și ei acolo, și și-au aflat vreme al pârire feluri de feluri de pâri, pentru casne şi răutăți ce le-a făcut. aa | 

  

5) Palatul Sultanului. 
2) Marele şambelan al Porții, care trimetea să tae capul domnilor. căzuţi în disgrație. 

"şi-a oprit și pe Duca. Vodă să nu meargă în 
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Ce Grigorie Vodă eră un om. harnic, și tare, 

şi sumet, şi gata â răspuns, sl ia toate soco- 

telele, şi se pârau ei, față - înaintea „divanului .. 

Impărătesc cu Postelnicești, cu Șaitaniceşti, că: 
rora le zic și Cantacuzineşti; și mai vârtos ju- 
pănesele lor îl pârau înaintea -divanului Impă: -. 
rătesc, că le-a fost puind pe jupânese de au. 
fost cărând var şi peatră, impreună cu tiganii. 
cei de dărvală, la „curțile domnești. «=, oma gest 

Ce Grigorie Vodă a mijlocit cu prietenii lui, 
ci iar i-a “dovedit, și i-a pus iar pe toți la. = 

-propeală; ) și Şerbari” Logofătul iar prinsese - 
de veste, ȘI „se ascunsese ca ȘI întâiu. Ce ceaușii | 

Impărătești l-au găsit ascuns în casa lui Duca . 
Vodă, în pod, și de acolo l-au luat, și l-au făcut. , 
surgun la Crit; Şi mult mustră Grigorie Vodă, 

    

şi se certă cu Duca Vodă ce -se puneă pentru . 
nişte oameni răi ca aceea. Şi. Grigorie Vodă - 
se găteă să purceadă cu mare “ vâlvă), de al. 

„treilea rând, în țara Muntenească cu domniea. 

Numai, Dumnezeu este mult: „ milostiv, "iar . 

“apoi de sârg întoarce mila sa; că! îndată s'a .. 

războlit 2) Grigorie” Vodă,: Și 'a murit. Norocul 
Cantacuzineştilor; zic unii. să se fi ajuns Canta- 

cuzineştii cu_un doctor, şi “să-l fi otrăvit.: 

Și apoi, . “murind Grigorie Vodă :a: purces . 

Duca Vodă cu! domnia. „în ţara "Muntenească ;. 
Ne 

şi mai cu Yreme, după ce a niers Duca Vodă .. 

în țara Muntenească, au stătut cu mare chel-.: 

  

» L-au oprit. 
3) Boinăvit.
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scos pe Şerban din surgunie dela 
-tuială, de a 
Crit, şi l'a adus în țara Muntenească și a făcut 
Logotăt_mare. | 
î De-aci înainte lăsăm pentru “țara Munte. - | - nească să scrie Muntenii ; și noi iar ne întoarcem „la urmă, 'să scrim pentru țara -noastră. 
-APetriceico Vodă era om bun_şi slab, prost; 
n'a cutezat să facă ca Grigorie Vodă, să meargă la Turci; şi dela Tătărășeni s'a dus la Ibănești, 
așteptând pe Leși să se scoi oare în Jos; și gândind câ se vor mai strânge Moldoveni să-și „îmmulțească oastea, să: strângă zahereă ca' să 
fie de'treaba.!) oștii Leșești. | a „ lar boierii Moldoveni cari „erau cu dânsul, „văzând că Grigorie Voda. s'a despărțit și s'a .- dus la Turci, srătuitu-s'au şi ei, în de ei, şi s'au ajuns şi. cu toate capetile, căpitanii slujitorilor, „să ție la un cuvânt, Şi S'au dus cu'toţii la Petri- 
ceico Vodă și au început a se rugă lui Petri- „celco Vodă să-i lase pe acasă să-și ia femeile ȘI copii să-i dea în laturi, să nu-i ia Tătarii, ŞI iarăși or veni întru întâmpinarea lui Petriceico - "Vodă. Ce Petriceico Vodă, neștiind că şi sluji- torii sunt cu dânșii. la uri cuvânt, oarecum cu „semeţie le grăiă, și nu-i credeă, si nu vrea să-i sloboază, zicând că şi oastea Leşească vine multă. Si | 

lar Miron Logofătul a. răspuns: «Ori să fie „voia MMăriei tale, ori să nu fie, nu ne vom lăsă casele să le ia Tătarii;: şi s'a închinat și a zis: 

  

1) De folosul oştii. 

Li   
p
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să fe Măria ta sănătos, și a. eşit afâră. Și așa, „ 

toți boierii și căpitanii au purces cela după cela, 
pe rând, a se închină .și a, eşit afară; şi cum. 
au eşit afară au început a încăleca pe cai, și 
au purces cu toții în jos. lar Petriceico. Vodă n 
a rămas numai singur, numai cu Hăbăşescul' | 

Hatmanul şi cu casa lui, şi a începuta plânge 
și a blestemă pe Miron! şi_pe - alții, şi a zice: 
la ce l'a adus şi a trecut codrul - întru în- 
tâmpinarea Leşilor de. la lubăneşti. spre Cer- 
năuți. 

p
o
 

Iar boierii, după ce lau: purces, şi au mers. 
„lă Cătăceni, s'au sfătuit şi au scris cărți la boerii 

„cei din țara de Jos, la "Gaâvriliţa şi la la Buhuș ş Şi | | 

la alții, precum -şi “ei cu toată oastea s'a des- 
„părțit de Petriceico Vodă, şi vin în jos la dânșii; 

ca să facă ştire” Vizirului, să poftească Domn: 

„dintre dânşii, să-și pue pe cine: vor socoti; ȘI 

„fără zăbavă, şi ei îşi vor alege Domn, şi vor -- 

merge cu toţii la“ Vizirul; și au dat cărțile la 

 Georgiţă Mitre să le' ducă "la boierii cari sunt 

pomeniţi mai sus. . 
„Deci, când.a mers Georgiţă a găsit pe toţi 

boierii în Galaţi, şi pe Dimitraşco Vodă Canta- 

cuzino, pus Domn dela Împărăț Ie; şi cum a: 

„văzut pe Gheorghiță Mitre'că a venit cu cărţile, 

Pa şi chemat de i-a spus de toate, şi s "a bucurât, 

Și Pa boerit, Pa pus Postelnic al doilea; și a 

și păzit de'a scris, de-a făcut ştire Vizirului 

cum că. toți boierii, ȘI toată slujitorimea ş și ţara . 

s'au lăsat de Petriceico Vodă, şi au venit Și 

și-au adus : capetele sub mila. Impărăției..
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Din domnia lui Dimitrașco Vodă Cantacuzino, 

în anul 7182 (1674). 

Deci,  Vizirul a poruncit să erneze Tătarii 
în țară, pentru!) să-l apere şi pe dânsul Şi 
raeaoa *), iar mai mult a fost socoteala Tur: 
cilor, pentru ca să slăbească raeaoa, să nu se 
poată haini lesne. Zic să fi zis Vizirul lui Dumi:- 
trașco Vodă, când lau pus Domn la Obluciţă, 
de se vor apucă boierii să facă zapis 3) la mâna 
Vizirului, cum că nu vor veni podgeazuri 1) să 
strice țara, şi domnia va trăi cu pace_în lași; 
vor ridică să nu erneze Tătarii în țară. Deci o 
scamă de boeri s'au fost apucând să facă zapis; 
dar Miron Logofătul zic 5ă nu fie primit la acel 
sfat, zicând că s'a făcut multă vrajbă cu Leșii, 
şi şuind şi pe Petriceico Vodă că-i dus cu 
dânşii, nu se vor puteă râbda să nu sloboază 
podireazuri să strice țara, şi pe urmă va cădeă 
greu în capetele lor; iar aşa de or.ernă Tătarii 
in țară, mai bine va fi; că vor apără Şi țara 
de podgeazuri, că Și în țara Leşească văzii că 
crncază Joimarii, şi numai este nimica. Și așa 
au socotit și n'au vrut să facă zapis și au lăsat 
de au ernat “Tătarii în țară, 

Dar aceste voroave nu sunt nimica, fără decât Dimitraşeo Vodă fiind prea telpiz 2) și fricos şi neavând nici-o milă de țară, punea pricini asu- 

:) Pentru ca să, 
') Lara, supușii Turcilor, 
ct 
*) Uete de prădători, 
:) Victean, 

” 
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pra boerilor şi lui Miron, “că stătuesc ei, sii 
bine să erneze Tătarii în țară, şi ei mau primit 

să facă zapis; dar lui îi eră voia şi siliă pe. 
acela lucru, că se temeă să: şează în laşi, să 

nu vie niscai-va. podgeazuri să-l ia din Iaşi. „e 
CDeci,.intrat-au Tătarii în ţară ca lupii intro 
turmă de _0i, de sau așezat la ernatic, prin 
sate, pe ”Gameni, din Prut până în Nistru şi 
mai sus: până în apa Jijiei; nimănu-i nefiind nici . 
o milă de săraca țară! Cum ar fi fost țara fără | 
Domn, aşa eră jac : întinsa; cum ar fi ei, să- 
racii, pricină FTitățE; Guta ar fi ei, săracii sfătuit” 
să vie Leșii cu oaste la Hotin; cum s'a îndurat. 
țara în pradă, tără: nici O nevoe! Numai pentru 

frica cea blestemățească, și chiverniseala - lui, 

a socotit de-a ernat Tatarii, în țară, până în 
primăvară. Joimirii î în țara Leşească ce mănâncă 
gospodarii Casei, mănâncă și. ei şi au frică. şi 

strânsoare ), de rohmistrii lor, de nu „pot face. 

oamenilor răutăți. 
Iar Tătarii sunt lupi apucători, pradă, robese;; 

bat şi căsnesc pe creștini, neavând grije nici: 

strânsoare de Mărzacii lor; şi Tătarii nu mănâncă ; 
ca Joimirii ce mănâncă gospodarii casei, „ci |. 

mănâncă tot carne de vacă. şi de oaie, de nu-i | 

oate să-i biruiască “cu “hrana pe dânșii Și pe : 

caii lor; că un .sac 'de orz da pe zi unui cal, 

şi cât nu “putea să mănânce un, cal într'o zi, - 

îl deșertă din traiste şi-l strângeă deosebit; şi: 

dacă își sfârșia” bietul om orzul din groapă, | iar . 

n 

D) li opresc, nu le dă voe,



N „6 Sa 

„tătarul îl făceă pe « om. de cumpără orzul cela 
"ce strângeă 'el din „traiste.: Mâncat-au tot, și: 
pâne și dobitoc, şi, au jefuit tot, până la un. 

„cap de aţă! Pe mulți. au şi robit furiș, femei, 
fete, copii; rămas- au _bieții _ oameni numai € cu 
sufietele, bătuți” şi şi sdruncinați 1) precum eră mai 
rău și mai amar, cum nu se poate nici a se 

scrie, nici a se povesti casnele şi ucisurile *) 
„lor ce au avut dela 'Tătari, Deci viind primă- 
„vara, s'au ridicat Tătarii din țară. 

lar Nemţii 3) tot ședeau prin cetăți, în Neamţu SE 
ȘI în Suceava, -şi Jefuiau ce puteau prin prejurul 

 derăţioa pentru mâncare; -și Moldovenii stau 
„cu oaste prin- prejurul. cetăților, ca să-i scoată 

şi nu-i puteau; şi stau prin : prejurul cetăților 
și totdeauna aveau cu dânșii. bătae ; și boeri: 
mea de prin. prejus erau. bejeniţi de răul lor.” 

_- Purces-a, la al doilea an a domniei lui Dumi- 
traşco Vodă Cantacuzino, Vizirul, cu oaste în 
ţara Leșească pe Nistru, pe. de ceea. parte, tot 

stricând ȘI arzând .prin. Podolia, cetăţile ȘI târ- 
gurile, cu balimezurile 1) și puştele cele mari, 

“şi Hanul cu Tătarnii robind toată Podolia, i în n sus, 
“până au ajuns la Jeravna..- 

Iar aici a orânduit- pe Caplan Paşa cu oaste 
Turcească, şi cu Moldovenii, de au stătut prin 
prejurul, cetăței Sucevei câtăva vreme ; şi nu 

+ 

  

2 Chinuiţi. E: i 
2) Uciderile. - ! — 
*) Aceşti Nemţi fuseseră lăsaţi acolo de Poloni, cari 

făcuseră o incursie în Moldova. - 
*) Tunuri mari. | 

  
A
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puteau: scoate: pe, Nemţii ce erau în cetate până 
au flămânzit, și s'au: închinat de bună voie, şi 
viindu-le şi poruncă dela Leşi să iasă din cetate. * 
Tar cei. din cetatea” Neamţului, neavând bucate, 
mau zăbovit mult, ci au eşit, legând tabăra de. 
“au mers la Suceava, la ceilalți Nemţi. Iar atunci 
Alexandru “Buhuș Hatman, şi cum i-a întâm- 
“pinat Hatmanul. Buhuş la: Podişoare aproape” 
de Târgul Sucevei, și dându-le năvală. vitejește 

"acolo la Podişoare, cu: “slujitorii săi au rupt. - 
„. tabăra Nemţilor î în două. Atunci au lovit dintr'un . 
sineţ ?) calul. de sub Hatmanul Buhuș » ȘI căzuse | 
Hatmanul într'un. răzor 2) cu fața în "sus; denu 
se puteă îndată: să se scoale; şi nemții năvăleau: 
să-l: apuce. .lar un căpitan -] “Moldovan, anume . -. 
"Decusară, a grăbit cu calul asupră-le, şi sa 

apucat Hatmanul de coada calului lui Decusară, 
și țiindu-se bine l-au scos din năvala Nemţilor. 
Deci, Hatmanul, încălecând ȘI pe alt cal le-a 

mai dat năvală în câteva. rânduri, Și mulți din 
“Nemţi au. perit; iar pe unii i-a prins vii; iar 
o seamă s'a tot apărat, până a intrat în cetatea 

Sucevei la ceilalți Nemţi. Trimis'au Nemţii cei 
vii ce i-a prins în război şi capetele celor morţi, - | 
în laşi, la Dumitrașco Vodă, şi Dimitrașco Vodă 
i-a trimis la. Impărăție. Și şedea imprejurul ce- 
tăței Sucevei oaste, Și. nuii „puteă - scoate; Și 

doi ani tot au ţinut Nemţii cetatea Sucevei; 
dar nu i-a putut scoate. 

1) Puşcă. - ă | 
2 Loc mai i ridicat, dâmb, i _
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- „Din domnia “lui Antonie Vodă Ruset în anni 7184 
. ae a (1766) IA 

] . ” 

Antonie Vodă, măcar că-eră grec, şi străin 
„ărigrădean, dară eră înai bun Domn decât un 
pământean ; că 'nici un obiceiu rău în țară, în 
zilele lui, n'a făcut; ce încă și câte a găsit de 
alții rele, multe a lăsat. Numai, la toți “Domnii 

„se află câte un Musaip, om rău; așă. şi la An- 
tonie Vodă, eră o rudă -a lui, anume 'Alexan- 
dru Ramandin, Postelnic mare, grec de neamul, 
lui, sumeţ, mândru, nebun, lacom ; treceă peste 
toți; nu cunoşteă pe nimeni, având trecere şi - 

-cinste- dela Antonie Vodă. Dar, încă, şi „precum 
văd, acum Musaipii la Domnul, nu numai străini, 
ci şi de ai Boştri, cari au cinste și sunt aproape 

“la Domni, au întrecut cu zece părți cu răutate ! 
şi neomenie pe Ramandin ; că Ramandin nici: 

“un obiceiu rău n'a “îndemnat pe DD)omn să facă, | 
nici a făcut; iar aceşti de pe acum, câte ciume 
rele şi răutăţi, toate le-au scornit şi le-au făcut, 
precum le-ți. vede la rândul -lor înainte, că s'a 
însemnat tot anume la ce Domn, sa făcut, ȘI . 

cine „au fost Musaipi. 
“Fosta și feciorii lui. Antonie Vodă desmer- 
daţi,” fără 'de frică ; umblau prin ţară cu mulți 
feciori de mazili ') nebuni, strânși cu dânșii, de 
lăceau multe jocuri şi 'beţii și nebunii «prin târ- 
guri şi prin sate boierești, de luau femeile ȘI 
fetele oamenilor cu deasila de-și râdeau de dan- | 

  

1) De boeri destituiţi din Slujbe.  . 
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sele; ci nu numai ale oamenilor proști, ci și 
ale. oamenilor. de frunte şi de cinste.. Şi de şi 
obliciă Antonie Vodă, încă .nu le ziceă nimica, 

„şi nu-i certă. cu cuvântul, ca un părinte ce le 
eră; şi pentru aceea, poate, în osândă mai pe 

“urmă Antonie Vodă a ajuns; că au mers boierii 
la Poartă „de l-au pârit: prea tare, cu multe 
năpastii, în loc de bine ce a făcut Antonie Vodă 
țărei, de n'a scos nici un obiceiu răuxCu acest 9Biceiu 1 

fel de mulțumire,_boierii i-au mulțumit că l-au 
închis |T urcii şi l-au bătut şi l-au căznit cu fel de 
fel de fel de cazne până şi tulpanuri subțiri. îl 
făceau de înghiţea- şi apoi. le -trăgeă inapoi de 
îi scoteă mațele pe gură, şi l-au făcut de a dat. 
o mie de pungi de bani. şi mai bine. Și după 
ce l-au slobozit “Turcii să meargă la câsă-și, nu- | 

mai.ce a văzut că-i arde și casa; şi puținele 

odoare ce-i mai scăpase. mistuite i în casă au: 

ars şi acele. : 
Vedeţi păcatul şi osânda. la ce duce pe- om, 

la vreme de bătrânețe sărăcie şi cazne! Şi cât 

a mai trăit Antonie Vodă, cu milostenie î își ţ țineă 

„viaţa lui, şi feciorii lui la mare lipsă au ajuns; 

se. hrăneă cu pescărie. în Țarigrad. Dar şi boerii 

"cei ce l-au pârit, încă ă_nimic nu s'a 'mai ales - 

de casele lor; la Alexandru Buhuș Hatmanul - 

nimica nu 1 sa ales de casa lui şi de feciorii 

lui, care se vede și până aştăzi. | 

Aşişderea şi Miron Costin logofătul, când : a 
.pus Constantin Cantemir Vodă de i-a tăiat 

  

7 
1) Ascunse.:
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“capul în Roman, care este “povestea . scrisă la 
rând înainte, ziceă Şi strigă în gura mare, «că 

nu 'este vinovat cu 'nimic lui. Cantemir Vodă şi „„ piere pe. dreptate; numai osânda lui Antonie. „1, Vodă îl gonește; și pentru aceea piere că l'a “pârit cu sirâmbatate», Și alţii mulţi ca. acesta. 
| Deci, Bine ar fi, fraților, să nu vă îndemnați i a pârt-pe Domni, că sunt. stăpâni și pomăza- i nici 4) a lui Dumnezeu ; măcar de! var ŞI po- ;“runci Domnul. care va” fi -atunci în scaun stă- 
“pânitor, încă 'din -cele! drepte să le mai împu- 

ii 
pe 

| 
i ținați, iar năpăstii să nu puneţi ; că osânda nu . | se iartă, nici trece pe om; încă pe mulți am i Văzut, îndesindu-se pentru cinste să dobândească, 

| de pârăse Domnii, şi se laudă între. dânșii că 
| se tem Domnii de. dânșii și zic că ştiu bine a „-) pâri. Iar pe urmă. cu acel fel de hărnicie, nici - „| pe unul n'am văzut viind la „pricopseală; . 

CAP. VIII. : 

“* Domnia a treia a Ducăi Vodă cel bătrân în. ţara 
e Moldovei - 

lar în al doilea. an al domniei lui, a tăiat. "Duca Vodă pe trei boeri, anume: pe Vasilie _ Geuca vel Visternic, pe Georgie Bogdan vel Jicnicer şi pe Lupu Sulgerul, cari au fost făcut hiclene 2) cu iscălitura lui Dumitrașco Vodă Can- "tacuzino la Orheeni și la Lăpuşneni, să se ri- 

  

7 

1) Unşi ai lui Dumnezeu, . a 2) Cărţi viclene, 
|



dice cu: oâste să meargă să prindă pe Duca .. : 

* Vodă cu toată casa-lui şi pe o sea oeri 

ai lui, şi cu isvod cu ce morţi să-i omoare pe 

toți; şi trimețând, cartea aceea cu Lupu Sul- 

gerul, ca cum ar fi fost dela_ singur Dumitraşco - 

Vodă, la Căpitanii dela acele ținuturi eră un 

Căpitan, anume Decusară, dacă a înțeles ce 

“scrie întru acea carte, s'a făcut a trimete po-. 

runca la alți Căpitani; iar.pe de altă-parte a 

şi purces de a venit la Iaşi, cum mai de grabă, 

și a mers la Buhuș Hatmanul de La întrebat * 

cu:a cui ştire este. lar Buhuș Hatmanul, ne- 

ştiind nimic de aceste, îndată a mers Ja cur-.. 

tea' domnească şi -a 'spus Ducăi Vodă; şi Duca 

Vodă a trimes pe Gheorghiţă Ciudin Sardarul 

şi a: prins pe Lupu Sulgerul cu acea carte hi- 

cleană ; iar Geuca şi Bogdan nu ştiă: nimic; ci 

cum Vau adus pe Luca Sulgerul la Duca Vodă, 

Ta întrebat Duca Vodă pe Lupu Sulgerul, cu 

a cui învățătură, a făcut aceste. lar el a spus 

„că Pa trimes Geuca şi Bogdan; şi îndată Duca 

Vodă a: trimes nişte bulubaşi!) cu Siimeni?) de 

“i-au. luat de-pe la gazdele lor, şi i-au închis; şi 

a doua zi i-au scos la divan între toată boeri- 

mea, şi nimic n'au mai putut să tăgăduiască 

faptele lor şi i-au spus drept Ducăi Vodă că sunt: 

vinovați. Deci Duca Vodă mult i-a mustrat şi 

a orânduit pe: Toader Fliondor, vel Armaş, 

poruncindu-i de le-a. tăiat capetele a tustrei, .- 

- 1) Ceeace ar [i astăzi Colonelul, 
„ 2) Grup de oaste. Ia a 
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ziua amează-zi, la . fântână, dinaintea porţii cur- 
ţilor domnești. Şi în locul .Geucăi -a pus vis- 

_--ternic mare pe Toderaşcu Cantacuzino, feciorul: 
“lui Tordaki cel bătrân. "Fost:a jupâneasa Geucăi 
vară primară cu Dbamna Nastasia a „Ducăi 
Vodă, -dar nimic nu i-a: putut folosi. | „: ar: după ce s'au împlinit doi ani de domnie .. a: Ducăi Vodă,.a mers la: Țarigrad la Impă- 

.. răție, având pâră “cu Ştefan Beizade, fecior Ra- 
dului „Vodă,. pentru logodna, ce a fost făcut. 
cu fiică-sa Catrina; că fiind feciorul Radului . „. Vodă grozav la față, puneă. pricină Duca Vodă "> și nu voiă- să io deă. Deci, a rămas feciorul „* Radului Vodă pe Duca Vodă, dela divanul Im- 
părătesc. Atunci a cheltuit Duca Vodă. mulți „bani la poartă, aproape. de o mie de pungi „de bani, şi i-au dat Turcii Şi Hătmânia !) Ukrainei, __ caltan, şlic?), buzdugan şi un tui?); şi a purces „din “Țarigrad dimpreună . cu feciorul Radului » Vodă, ginere-său, cu trei tuiuri şi cu buzdugan, 
de-l duceă înaintea lui, cu mare alai intrând în laşi, Fe Îndată s'au “apucat de 'au făcut mare Și fru- „moasă nuntă; Trimis-au + în toată. țara de au > Poltit pe toată boerimea și mazilimea, delă mic până la mare, și de alte căpetenii; ci nu po- runcă, ci cu poftă; Şi după „ce s'au strâns cu toții la Iași, făcutu-le-au 'oboroace?) tuturor de 

  

1) Comandamentul armatei. 2) Căciulă boerească, 
: Steag făcut din coade de cal împletite. = , | oroc însemnă baniţă, Aici trebue să se inţeleagă. mese (mâncare şi băutură -
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la domnie, de le dau de toate ce le trebuiau, 
de nu cheltuiau nimeni niciun ban... ..- 

__ Aşijdere, mai adus-au opt soli, doi din ţara 
Muntenească, doi din ţara Ungurească, doi din 

țara Leşească şi doi. din ţara Căzăcească cea 

„__ mare, de peste Nistru; şi au adus solii multe 

- daruri frumoase, de au închinat Ducăi Vodă. 

Şi s'au veselit două săptămâni cu fel de fel 
de muzici şi jocuri, şi peilivanii!) şi cu puşti; 

_şi jucau, două dansuri prin ograda curților dom-. 

neşti şi pe ulițe cu toți boerii şi jupânesele, . 

împodobiţi, toţi negustorii şi tot târgul; un 

Vornic mare purtă un cap de dans şi alt Vor- 

nic mare purtă alt cap de. dans, îmbrăcați “cu 

şarvanale?) domneşti. Numai mirele şi mireasa: 

fiind feciori de domni, nu jucau în' dansuri pe 

afară, ci numai:în casă; iar la dans numai ce 

jucau boerii;. cât, nu eră nuntă ci eră minune. 

Și după ce au nuntit, au mulțumit solilor, sau - 
dăruit bine şi s'au dus la țările lor. 

| | n „ 

- După aceea mers'au în plimbare la «un sat 

al.lui ce este în ţinutul Neamţului, anume Pră- 

jeşti, având şi curţi acolo, cu toată casa lui, | 

cu ginerii, cu feciorii lui, cu toată boierimea - 

şi curtea lui; au zăbovit acolo 'vr'o două-trei. 

săptămâni, umblând pe la vânaturi şi pe la alte 

sate ale lui. Chematu-l'au în' cinste un boer- 

  

1 Lupte... E 
1) Un fel de h ine scumpe, . :
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anume Constantin: Postelnicu Ciobanu la un 
„sat al lui, anume” Sălişte, de l'a cinstit. două 
zile ; şi. aşă iarăş s'a: întors la laşi la“ scaun. 
Duca Vodă vrând să-şi scoată banii ce-a chel. ! 
tuit la Poartă pentru Hătmaânia Ucraniei, având. 
casă, grea cu mare cheltuială, căci nu cheltuiă ca. 

“Kun Domn după putința_țărei, ci vrea să chel-. 
tuiască ca un Crâiy văzând vicleșugul boerilor - 
ce i-a: tăiat, de cum eră râu de felul lui, încă 
mai rău s'a făcut, mai groaznic asupra boeri- 
mel: şi asupra. ţărei. Scos'a nişte hârtii în țară, 
mari, de câte şase, 'de câte opt ung. (galbeni) 

„ŞI câte n'a îmbrăcat. pe 'fețe, le-a dat năpăşti ! 

„Șase galbeni, li se făceă mai de sută; şi dacă 
"nu găseă cu ce împlini dela-erm-hră-pea altuia 
"pentru acela; -pe unde eră pustiu, făcea. pe zlotaşi de plăteau d&Iâ casele lor, băteau pe 
zlotaşi cu buzduganul de 3 ormorit vre-o doi- 

trei. Deci, văzând că mor zlotaşii de buzdugan, 
a făcut un băț.în opt muchi, de bătea pe boeri 

prin sate; Şi după 'ce'a dat tablele în visterie: 
a aruncat orânduelile pe hârtii, de un galbân 
şasesprezece galbeni; cei cari luase. hârtie “de - 

ŞI pe zlotaşi cu bățul ; Apuneă . pe boeri: dăjdii - 
- ȘI împrumuturi peste. utința lor,:cât nu se.mai A Ss A “e. - . „putea plăti, că. erâ boul . doi galbeni și vaca „un galben și Istoveau zlotaşii tot; nici cu odoa- rele ce le zălogeau pe Îa negustori nu se pu-. teau plăti; ci erau pline închisorile de boeri, : 

ŞI grosurile 2) de cei săraci, de-i băteau şi căz- 
1) Dări. | - 
2) Inchisorile. 

1.
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neau cu capetele. prin garduri leşinați de foame 
bărbaţi şi femei- mureau .prin . grosuri; şi pe 

jupânesele' sărace le legau la puști şi le închi-. 
deau la Siimeni pentru bani. Pentru acea vrăj- 
măşie şi groază ce-i :umpluse inima diavolul, 

- de lăcomia ce' aveă;, urâtu-lau toți pe: Duca 

Vodă şi se rugau toți lui Dumnezeu să-i mân- 
tuiască din mâinile lui şi-l blestemau dela mic 

până la mare de auzeau slugile lui cu urechile. 

"Atunci, fugit-au mulţi: boeri şi mazili de groaza 
lui „printr'alte țări, de şi-au pustiit casele. - 

“Mazilirea şi moartea lui Duca Vodă - 

Și au dus pe Duca Vodă în țara Leşească,' 
şi acolo a murit. Când îl ducea pe drum, îl: 

pusese într'o sanie cu doui cai, unul. alb şi unul . 

“murg, şi cu hamuri de tei, -ca. vai de dânsul, -: 

ocări şi sudălmi, 1) de auzia cu urechile; şi ajun- - 

gând spre Suceava la un sat, a poftit puțintel 

apte să mănânce; iară femeea, gazda, i-a răs- 

puns: <N'avem lapte să-ți dăm, că a. mâncat 

Duca Vodă vacile din ţară; de l-ar mânca 

vierniii iadului 'cei neadormiţi!» Că nu ştia fe- 

meea aceea că este el singur Duca Vodă; iară: 

“Duca ' Vodă, dacă a auzit aşa, 2 început.a sus- - 

pină şi a plânge cu amar; că el se ţineă şi 

vorbiă în casa lui, şi se ispitiă să fie Crai în 

țara Ungurească, şi un fecior a lui în țara Mol- 

dovei Domn, şi-alt fecior Domn în ţara Mun-. - 

  

1) Injurături.
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or 

tenească, și pinere-său Hatman în Ucraina: el. 
își ținea lucrul prea sus. “Curtea lui, masa lui, . cheltuiala lui ca un Crai ținea; şi când eşiă "afară în norod, tot posomorit căută, câ să ia 

ias
ă 

„oamenii de frică; că el] apucase învățătură de „la Vasilie Vodă, fiind cămăraș !) mare la Va- sile. Vodă. Era oin. nu prea înalt, și gros; bur- duhos ?) şi bătrân; numai își cerniă 5) barba;. - pe atâta se cunoștea, . că nu aveă a cătare %) minte, sau frica lui Dumnezeu. Și ce gândiă el.: să facă, şi la ce l-a. adus păcatul şi osânda de la Dumnezeu! Și aşa, la dus pe Duca Vodă în țara Leșească de a murit acolo; așa şi-a ” agonisit, 'de lăcomia banilor ce avea! . Eră. un boier, anume "Ursaki, bogat întru această țară a noastră ; deci când veniă birul dela  Impărăţie, de multe ori când eră. în grabă îl. încărca dela casa lui- şi-l porniă la Poartă, “Și mai pe urmă işi luă Ursaki banii dela țară; şi nu l-a putut să-l rabde Duca. Vodă pe cel » boier precum sunt mulţi printre alte țări boieri . „ bogaţi; ce, din domniea a doua a început a - se acolisire 5) de dânsul, şi a-l prădare. Şi ne- putând răbdă acel boier Ursaki pe Duca Vodă. l-a părit și la Poartă, precum mai sus s'a scris: iară mai pe urmă, acum ştiind Duca Vodă pe Ursaki că a avut gâlceavă şi pâră cu un ne- 

y 

  

') Sambelanul curţii. 
2) Burtos, i: 
3) Vopsiă cu negru. 
1) Nu avea cine ştie ce minte. 5) A se alipi. 

”
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gustor mare din ţara Leşească, anume Balaban; 

„şi a avut și judecată . acolo în țara Leşească - 

mult, pentru nişte bude,_ trimis-a Duca Vodă la 

acel Balaban, de a venit în ţară aici, de a pă- 

rit pe Ursaki, şi i-a făcut strâmbătate lui Ur- - 

saki Duca Vodă, că la dat rămas pe Ursaki 

“să dea lui Balaban vro patru” cinci sute de 

„pungi; şi aşa, i-a luat tot lui. Ursaki, și l-a în-. 

chis” în temniță cu tălhari, şi-l scoteă în toate - 

zilele de-l bătea la talpă, până ce i s'au sgârcit: 

vinele, şi.a rămas olog până la moartea lui. 

și la moartea lui, din cea bogăţie multă ce 

avusese, naveă cu ce-l griji; a vândut un sat.. 

la, Bacău, anume Fântânelele, de l-a griji. Așă 

a făcut Duca Vodă lui Ursaki, şi pe urmăi-a .. 

plătit Dumnezeu. și Ducăi Vodă. . - 

«- Fost-au şi trei: semne “mari în zilele Ducăi * 

Vodă, când a purces la oaste la Beci; că sa . 

arătat o stea pe cer cu coadă, de sa văzut! 

- multe zile. Mâncau şi lupii oameni. Fost-a şi - 

cutremur prea mare; căzut-a atunci şi turnul. 

cel mare din cetatea Sucevei, ce-i ziceau oamenii 

Turnul Nebuisei.. OC - 

lară Doamna Nastasia a Ducăi Vodă, după 

ce au luat Leşii pe Duca Vodă, a rămas deodată 

în ţara Muntenească,. și a umblat mult pentru. 

Duca Vodă, ca să-l răscumpere de la Leşi; şi-l 

neguţase 1) cu Leşii drept şaptezeci de pungi 

de bani să 'dee Leşilor şi să-l lase.. Şi trimi- 

țând bani prin țara Ungurească, ia poprit Un- 

  

1) 'focmise, se învoise.: +
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urii cu îndemnarea lui Şerban Vodă temân- „du-se că va eși şi-l 'va zminti din domnie. Ducă "Vodă atunci eră -în Liov, 'slobod;. şi oblicind. „că a pioprit Ungurii banii, l-a lovit cataroiu 1). de. voie rea, şi a murit în. loc. Iară Doamna „Duca Vodă văzând aşa, s'a dus cu toată casa ei la Țarigrad; ŞI» așa,-a început a o apucare „ „ datornicii, unii de o parte, alții de alta, cu -"teluri de feluri de pricini, şi a o. îngrozire, . şi a o închidere, și a o jăcuire, cari cum puteă, "- ajungând-o osânda: ȘI -ocară, că a -amăgit-o un "Grec de s'a-măritat. după : dânsul ; având ea. doui feciori şi patru. fete, n'a socotit .cinstea el, .că eră mai mult .bătrână. decât tânără. Şi . . 
o. după ce a mers, după acel Grec, a amăgit-o - -da a dat bani Și 'odoare câte 'a mai. avut, de "a .dat Turcilor. de la pus Bei la. Mania, : și. a mai șezut vi'o săptămână cu dânsa, până şi-a tăcut cheful, și s'a dus la Mania, zicând că o va. duce și pe dânsa, și aşa vr'o.doui trei ani - 

„a şezut acolo, şi n'a mai trimis la dânsa, să „0 ia, până s'a hainit și el de la Turci.: Iară ea; la bătrâneţe, a rămas şi săracă şi ocărită, de voroava oamenilor, și cu o casă plină de „copii./ Așa a Plătit şi. Dumnezeu. Duca - Vodă, “Precum a tăcut și el altora./ | 

, | .. v 

A , N 

„9 Damblă (apoplecsie).
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o cae a tt, 
Din domnlea a doua a lui Dumitrașco Vodă Cantacu- Şi 

” - zino, la veleat 7192 (1684). 

, 

i Caracterizarea. - 

Dumitrașco Vodă. eră un om bătrân, Grec 3 

„.. Țărigrădean. de neamul lui, de Cantacuzinişti, - 

și “mai înâinte vreme 1usese Visternic mare în 

țara Muntenească, la Grigore. Vodă Ghica; şi! 

„&ră om nestătător la voroavă, telpiz, amăgitor, : . 

_“geambaș de cei de la “Fanar din Țarigrad; şi=. 

"după aceste, după toate, eră bătrân: şi-curvar. ! - - 

Doamna lui eră la - Țarigrad; iară el aici își - 

luase o. fată a unei rachierițe,1) de pe Podul 

 Xrechi, anume Arhipoae; iară pe. fată o chiemă ; 

Aniţa, şi. eră ţiitoarea lui Dumitraşco: Vodă:/ | 

-şi o. purtă în -vedeală ?) întră toată boerimea/f: - 

Ki o ţinea în brațe de o sărută; şi o purtă cu | 

sălbi de galbeni, şi -cu haine 'de şahmarand, 5). 

şi .cu şlic de sobol, şi cu multe, odoare împo-: 

dobită ; şi eră tânără şi frumoasă, și plină de: 

suliman, ca 'o fată de rachieriță ; şi o trimeteă,, 

cu careta domnească, cu Siimeni, și cu Vornici, 

şi cu Comişi, ziua amează-zi mare, pe uliţă, la 

-feredeu, 4) şi pe.la mânăstiri, şi pe la vii si 

„primblări, şi făceă şi pe boieri deși trimeteă. -- 

jupănesele cu dânsa; şi după ce veniă de la 

  

1) Vânzătoare de rachiu. 

3 In vedere. 
i . 

3) Stofă de mătase, prețioasă. | 

4 Baie. : A
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primblări, trimeteă jupăneselor daruri, cana- „„.viţe, !) -belacoase, 2) căci i-au făcut cinste de a: 
mers cu dânsa în' primblare. Și: după ce s'a 

„mazilit, a luat-o cu “dânsul, și a dus-o în Ța- „rigrad, și a măritat-o după: o slugă a lui, după 
un Grec. Căutaţi, fraţi, iubiți cetitori, de vedeți * ? ce este omeniea și curviea grecească ! că el, 
„de bătrân. dinți în gură nu avea ; dimineața îi încleiă de-i pune în gură, iară seara îi des- ; cleiă cu uncrop, 3) şi-i puneă pe masă; și carne “în toate posturile cu Turcii dimpreună mâncă. 
„OA? oh! oh! Săracă fară a Moldovei, ce no: ; 7oczre de stăpână Ca acesta az avut! Ce sorfi „î de 'Diează fi-au căzut! Cum a mai 7ămas ont "-Zrăitor în tine, de mare mzrare este, cu atâte. „SDircăcruni de obiceiuri ce se trag până astăzi „n tinte, Moldovă !2Şi din vreme în vreme tot ;S'a mai adaos spurcatele 'de obiceiuri, care mai - înainte se vor scrie cineș la. rândul lorst... 

e 
p
e
 
a
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„___ Iar Toderaşcu Visternicul, feciorul lui Iordaki 
Cantacuzino cel. bătrân, fiind văr primare cu “ Dimitraşco Vodă, eră în mare cinste la, Dimi- 

„traşco : Vodă; el eră alfa şi omega aiinci în 
țara Moldovii. Pusu-P'au pe dumnealui, Husain- 

- bei, în „here, și l-au dus la gazda lui, ca să-l 
pue la popreală, până a veni Cantemir Vodă, 
să dee seama de risipa țărei; deci, mai pe urmă 

  

DP _ 

1) Stofe groase de lână. | 
2) Rochii de stofă supțire. 

5) Apă caldă. .



De si 

-au stătut boierii  Caimacami, şi cu puținteă - 
cheltuială la Husain-bei,: “lau 'dat: pe chizăşiea 
lor să stea faţă. lat Dimitrașco. Vodă, văzând 

aceste, plăngeă de se risipiă înainte a tot no-. 
rodul ; şi sa gătit a treia zi, şi a purces la 

Țarigrad, precum este obiceiul Domnilor mazili 
si la  purcesul lui Dimitrașco. Vodă din laşi s'au. E 

” făcut mări gâlcevi și calabalic. 1) Fliondor Arma- 
şul, şi cu frate- -său Gheorghiţă Ciudin, cu Mitre . 

Căpitanul, cu Milesti, şi cu alții au zburzuluit 2) 
- tot târgul şi slujitorimea asupra 'Grecilor, tot: 
__cu pietre şi cu bețe, de eră curtea Domnească 

plină de oameni, și. pe ziduri: stau oameni. . 
lar -Grecii tot-în casă şedeau, lângă Dimi- - 

traşco Vodă, şi se ascundeau cari pe unde 
__ puteau; și mai vârtos căută un Grec, pe anume - 
Saraeni, carele a fost .de a fost bătut stupii 

lui Gavriliţă Vornicului, şi au fost dat ştiubeelor 5) | 
foc. Și oblicind Husain-bei dela gazdă, a aler- 

gat mai de grabă, cu câţiva Turci slujitori ai" 
lui, și „au început a batere și a împrăștiare 
norodul; si au prins pe fratele Milescului, de 

“l-au bătut prea rău cu buzduganul, Husain -bei- 

„mergeă, ca să nu-l: poată lua. Moldovenii, că 

se: ajunsese Dimitraşco' Vodă cu Husain-bei, 
de ţineă cu dânsul ; şi la eşitul 4) din curtea dom- 

: nească arătă: fantasie de ziceau surlele și 
_trămbițele, și băteau tobele. Dară _noroadele 

» Tulburare. : E , DN 
2) Revoltat. : Ra 
3 Stupilor. - 

Eşirea.
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tot îl suduiau şi'l hătcăiau, 1) și aruncau cu pietre 
"şi. cu lemne după” dănisul ; ŞI cu această cinste 
frumoasă a eşit Dinitrăşco . Vodă din Moldova! 
ȘI i sa-r fi'căzut: pe cale și mai mare cinste să 

_ petreacă, că dela dânsul s-au scornit hărtiile; el 
„le-au scos întâi, de este acel madem 2) bun și 
"până astăzi în Moldova! i 

__Aşijdere, la acea gălceavă, prins-a Fliondor 
”Armașul la gazdă pe.un Grec, anume Mavrodin 

„ Paharnicu, și l-a „bătut, şi la desbrăcaty de 
l-a” lăsat! numai cu cămașa şi l-a pus pe un 

„cal, îndărăpt cu faţa spre coada calului,-și-i 
„„dedese coada în mâni de o ţineă în loc de 
frâu, şi-l duceă prin mijlocul târgului la Copou, 
la primblare, și-l. priviă tot norodu ziua amea: 

*. Zăzi- mare, şi-i ziceau feciorii ce-l duceau: «Zi. 
| Grece: cal mure la fântâna Pordiz». Eară el 
„Du putea zice cal murg la făntăna Bordii, ce, 
zicea: «Alogo muneo -sto funtina. Bord.» lar 
Slugile lui: Flondor îi dau palme şi-i ziceau: 
„azi, Grece, bine, nu zice așa/» Acest fel de zeefet 3) frumos i-au tăcut; și după ce a venit 

„Cantemir Vodă, iar la mai bătut, și l-a 'sur- 
"gunit;! iar -apoi,-la Constantin Duca Vodă, „Iar a venit în țară, de'a fost Visternic mare; 

ŞI mai pe urmă iar l-a prins Antioh Vodă Can- 
" temir, și la jăcuit, şi l-a pus'și în ocnă; și la Mihai Vodă iar a venit în ţară, de a trăit până ce a murit de bătrân, și nu s-a mai putut curăți 

  

1) Ocărau, - 
:) Acea bogăţie, a 
*) Batjocură. A
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țara de dânsul! Aşijderea tâmplatu-sta și. alt | 
Grec la maziliea lui Antonie Vodă Ruset, anume 
Palaloga, de l:au luat cu pielea,. gol, din feredeu.. | 
Și pe acela, de se pomeneşte până astăzi. Şila la A- 

 lecsandru Vodă Iliaş . lar, ce a pățit Batişte Şi 
alții! Şi la alți Domni; şi în țara Muntenească 
decâte ori, în cântevă rânduri s 'a tâmplat Grecilor 

„de a. pățit necinste şi răutate, şi'nu sa mai. 
- putut curăți aceste două țări de dânșii! 

s. 
Aşa socotesc eu cu firea mea această proastă: | 

când a vrea Dumnezeu să facă să nu fie rugină 
de fier, și Turci: în Țarigrad să nu fie, şi lupi. 
să nu mănânce oile în lume, atunci poate nu 

vor fi nici Greci în Moldova şi în ţara Mun- . 
tenească ; nici or fi boieri, nici or putea mâncă . 

" aceste două ţări cum le mănâncă; iar alt leac - 
„n-a rămas cu condeiul meu să. mai pomenesc, 
ca să pot gâciY Focul îl stingi, apa o ezești” Și 

"o baţi pe altă parte, vântul când bate te dai în 
lături întrun adăpost și te odihneşti, soarele: 
intră în nouri, noaptea cu întunericul trece: şi 
se face iar lumină, iarla Grec milă sau omenie, 
sau dreptate,-sau nevicleşug, nici unele de aceste 
nu sunt, sau frica lui Dumnezeu; numai când 
nu poate să facă .rău, se arată cu blândețe; 
iar inima şi firea, tot cât ar puteă să facăi 
răutate, Căutaţi de cetiți la hronograful Gre- 

_cesc, de vă încredințați şi mai bine, pe când 
au fost Grecii puternici, și Împărăţia eră a lor, 
ce făceau pe atunci, Şi ce lucrau? 
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CAP. XI. 

7 Domniea lui Constantin Cantemir Voevod, în anul 7193 
(1685) lunie 10. 

Venit'a -Domnu ţărei Moldovei Constantin Can- 
„temir Vodă, pe carele l-au ales'la domnie boierii 
" țărei Moldovei în locul lui Dimitraşco Vodă, cu 
nevoinţa şi cheltueala lui Șerban Vodă, Domnul 

- Muntenesc precum mai sus s'a scris. Acest 
Domn Cantemir Vodă a fost de oameni proști, 

„dela ținutul Fălciului ; şi dacă sta ridicat la vrâsta, 
sa dus în țara Leşească, de a slujit la oaste, 
până a ajuns de afost Rohmistru; apoi, viind 
în Moldova, s'a dus cu Grigoraşco Vodă, Ghica 
în țara "Muntenească, și a fost acolo ceauș!) 

„ Spătăresc; şi eră “om viteaz și cu sfat bun. 

4 

După aceea -viind aici în țară în Moldova, și 
slujind bine, la pus Căpitan mare, și apoi a 
fost şi Sărdar, ) și mai pe urmă a fost şi 
Clucer 5) mare; fost-a și Kapi-kihaie 4) la Poarta . 
Împărăției, știind limbi şi fiind om bătrân.. Cu 
alesul tuturor boieriilor ce erau pribegi în ţara 
-Muntenească, l-a rideat, Domn cu cheltueala lui 
Șerban Vodă, Domnului Muntenesc, precum 
mai sus s'a scris, şi titlusul lui nu scriea Cantemir. 

„ Voevoda, ce numai Constantin Voevoda.. 
Carte nu ştia, ci numai iscălitura învățase 

de o făceă; practică bună aveă; la voroavă 

'1). Căpitan peste 500 de oameni. 
2 Comandant al cavaleriei. 
2) Intendent general! al amartei, 
1) Ambasador. : i
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eră_ sănătos; mânca bine» şi bea bine. „Semne A 
multe avea pe. trup dela răsboae, în cap, ş 

“la. mâni, de pe. când fusese slujitor” în tată 
Leșească. La stat nu era mare; era gros, Dur- 
duhos, rumen la iață, buzat;. barba. îi i Gta albă 
că zăpada. Cu boierii trăia bine până la o vreme, 

„pentru că. „era om. de țară, . “şi-i ştia .pe toți, 

„anume, pe care cum eră; şi nu era _mândri, 
"nu făceă, cheltueală țărei, că_era_un ini -mosneag, 
fără Doamnă; şi aveă doi “feciori. Beizadele, pe .. 
Antiohie şi şi „pe e Dimitraşco, și acesta era zălog t) 
la Poartă şi cu alţi: ieciori de boieri. Și eră 

„bine în țară dintraltăle;. numai, nu puteă trăi 
oamenii de podgeazuri Leşeşiti, că era ţara pustie 
din laşi în sus. Din toți boierii era mai ales, 

la acest Domn, Gavriliţă Vornicul şi cu: feciorii 

lui; eră el boier, şi chiverniseă precum îi eră 

"voia; şi era o seamă din feciorii lui, cam tără 

de ispravă, zlobivi, ?) Lupul: și Solomon, şi 
Costachi; aveă slugi tâlhari la casele lor de 

țineau drumurile, de ucideau Turcii și furau bu- 

cate din Bugeac, cai, epe, şi se tăceau farmu- A 

tale 3) totdeauna, si slimuri 9 cu “Tătarii, pentru ; 

faptele lor, si. nu putea să zică nimeni nimica ; 

de frica lui Gaviliţă ; și Domnul deşi ştia, răbdă.; 

Venit-au' atunci. și Miron Logotătul din ţara 

Leşească, foarte - scăpat; şi la, avut Cantemir 

„Vodă în milă și. în cinste ; şi având trei feciori, 

  

5 Ostatic, 
2) Apucători hoţi. - - 
3) Bătăi. i 
4 Sfaturi. “ | me 
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i-a boerit; pe Ioniță l-a tăcut Sărdar, pe Ni 
colae Logotăt al treilea, pe Pătraşco Cămăraș 
mare; și și-a logodit: Cantemir Vodă şi o tată 
cu dânsul, pe anume domnița Safta. Iar pe 
Miron Lăgotătu l-a făcut Staroste. la Putna; 

_ pe acea vreme pusese Cantemir Vodă Hatman 
pe Velicico,. ce era frate cu Miron Logotătul: 

'şi în acea vreme 6șit-a “Hatmanul Velicico, cu 
puţinteă oaste ce aveă, spre ținutul Sucevei, 

„Împotriva a "multe podgeazuri Leşești ce umblă 
„de strica în ţară; găsit-au atunci un .podgeaz 
mare la Bae, şi s'a. lovit Hatmanul Velicico cu 4 dânşii prea tare cât l-a lovit pe Hatmanul-dintr'un 

; -sineț, de i-a rupt zaoa de pe lângă grumaz. 
Velicico năvălia în_răsboiu-singur cu sulița în 
mână, și altul l-a lovit. de i-a rupt spogărni- 

sineț dărlogul. de “la şea. Și n'a putut să îs 
bândească, şi au purces Moldovenii în risipă; şi a fugit. Hatmanul Velicico ; și multă stricăciune a tăcut acel -podgeaz Leșesc; și alte multe podgeazuri Leșești. loviau. pe alte locuri de stricau în ţară, E a "+ Mai lovita un podgeaz Leşesc pe Velicico 

A 
. . 

A 
AY 

: „în Iaş, Velicico Hatmanul _era.un.om...de_fire, + » îşi de treabă Tă îgate socotelile lui, şi îndrăzneț * bun ; numai, neavând nici cu cine, au doară 

seala: de Ia râul: calului, şi altul i-a lovit diă 

3 

“nici noroc la răsboiu n'aveă săi slujească, că ; pe unde mergeă -îl tot bătea. a lar în doilea an a domniei lui Cantemir Vodă. coborâtus'a Craiul - L.eşesc, Sobieţki, cu toată 
N 

Y 

3
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puterea sa, şi cu toți Hatinanii țărei Leşeşti, 
şi cu 'toată recipospolita 9 şi-cu multe podgea- ) . 
zuri în toate .părţile, în. toată” țara Mpldovei, î. 
pe la .Oenă_pe. la Bârlad, pe, la Bujoreni; de-y* 

i n'a rămasuun loc n neprădat. şi nestricat.--Tăiat-au 
atunci” -Leşii şircu” Cazacii pe Doamna Rucsanda, 
fata lui Vasile Vodă. la cetate-la Neamţ, şi pe 
Andreișoae, ŞI pe Enaki' Gramaticul, fiind Ca- 
măraș la Ocnă, şi pe alții mulţi ;: că 'se făcuse 
tâlhari, nu numai 'dela oastea Leșească, ce şi 
din Munţii Ungureşti eșeau tâlhari” de: jăfuiau 

mânăstirile, şi alți tâlhari despre Bugeac ; în- 
cotro. căutai, tot tâlhari erau în toate părţile. | 

“ Atunci aiulţi boieri și Jupânese. „sărace şi-au 
lăsat „casele, şi au fugit în ţara Muntenească de : 
răul tâlhăritului. Atunci Craiul Sobiețki s'a co- 
borit în jos prin „târg prin“ Iași, ŞI - a mers! în - 

„jos pe Prut, până. la Pagul, și dela Pagul n'a 
putut merge mai inainte, ŞI. sa întors înapoii 

că i-a eşit Turcimea şi cu Tătărimea inainte;! 

și s'a. întors inconjurat de Tătari. Carele cum !. 
eşiă din obuzul?) Leşesc, cum îl și lua Tătarii |, 
de grumaz, Şi s'a întors iar prin: lași inapoi; 
şi era şi Petricico Vodă cu dânsul; şi a lovit/: 
pela Târgu- -Frumos, și. ma ajuns cailor obu- . 

„ului Leşesc apă heleşteul cel mare dela Pri- 
_goreni; şi a luat Sirctul în 'sus, ŞI a lovit pela . 
Cernăuţi "la Sniatin in. ţara lui. lar Cantemir 
Vodă la a gonit pe Crai cu Tătarii până la Hăr. 
măneşti, pe Siret, o 

') Oastea. 
2) Tabără.
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“Atunci a luat Craiu şi pe Dosoteiu: Mitro.: 
| politul din laşi cu toate vestmintele şi odoarele 
“sfintei Mitropolii, şi a luat şi moaştele. sfân-” 

"tului loan Novii, ce a fost la Suceava, care a 
„. fost: adus z aceste sfinte moaşte din ţara Tur- 

cească. Alecsandru Vodă cel mare şi bun; şi. 

le-a dus acele sfinte! moaște, împreună cu Do- 

“.
 

sotei Mitropolitul, în ţara Leşească, la un târg - 
a Craiului Sobieţki, anume Jolcfa, de stă acolo 
ȘI până în ziua de astăzi. ŞI  Dosotei Mitro-. 
politul încă acolo a murit. 
„Acest Dosotei Mitropolitu nu -eră om prost 

de felul lui; era neam de: mazil prea învăţat; 
i. multe limbi ştia ; Elineşte, Latineşte, Slovineşte, 
și altele. Adânc. din cărți ştia; şi deplin că- 
ugrăr, „ŞI cucernic, şi blând ca un miel; în țara 
noastră pe aceste vreme nu se află om ca acela. 

După. ce a mers la Jolcfa, îl puneă Craiuil 
“Sobieţki de se îmbrăcă..cu. vestmintele cele 

scumpe şi odoarele: Mitropoliei țărei noastre, 
şi slujiă Liturgie la zile mari, şi "Iordan la Bo- 
botează cu ceremonie după obiceiul țărei noastre; 
şi se. miră Craiul şi toți domnii Leşeşti şi lăudă 

" frumoasa ceremonie ce era în biserica țărei. 
noastre. ” A 

“Cantemir Vodă s'a: fost mâniat foarte rău pe 

acel. Mitropnlit,. şi i-a fost tăcut afurisenie dela 
Patriarhi ;- dar nimic de dânsul nu ș'a atins că, 

zic oamenii că-i sfânt,Iară de Cantemir Vodă, 
zic oamenii că s'a atins, că la găsit legat; ce 
nu se știe dintru acea pricină, sau din altă 
pricină, “Cantemir Vodă, când a venit Craiul
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Leşesc Sobiețki, rămăsese mai. singur ;  boie- 

rimea, slujitorimea. fugise cari încotro a putut; 

numai prea cu puțintei oameni de curte rămă- 
sese, şi-l -indemnă o seamă de boieri să se în-! 

chine la Leşi; şi-i sqriă şi. Șerban Vodă să. 

se închine, că s'a: închinat și el, că se sco- 

şi Nemţii despre țara Nemţească şi Mus- 

calii încă merg la: Crâm şi se vor tace tot una. 

lar Cantemir Vodă nu s'a potrivit: una, că 

ştia rândul Leşilor, că slujise la dânşii; a'doua,. 

ii era feciorul la Poartă zălog, Antioh Beizade, 

ce nu-i da mâna într'alt chip. Ce el, cu cine 

'a avut pe lângă dânsul, sa tras spre Fălciu 

„asupra “Tătarilor, precum mai sus s'o scris; şi: 

'cu aceata a nemerit. bine, că i-a eșit mare 

laudă dela Turci. Ă 

Pe acea vreme erau vre-o patruzeci şi mai . 

bine de Codreni tâlhari' de ţineau drumurile 

în țara de jos; ajuns-au acei Codreni la Can 

temir Vodă de i-a ertat, și a'venit toți în laşi, | 

şi i-a dus pe toţi în mânăstire în Galata, de. 

au jurat, cum vor sluji lui Cantemir Vodă şi .. 

țărei cu dreptate; și le-a dat leară câte 4 lei. 

pe lună; şi a pus capete dintre dânşii, pe Za- 

"haria şi pe Sandul şi le-a dat cărţi de volnicie ?) 
> A ga - ÎN oi . . 

să strângă oameni de oaste cât de mulți. Și a pur- 

ces spre munte, şi cum a sosit la Piatra, a găsit un, 

"podgeaz de Leşi şi cu Cazaci, vr-o două sute și mai 

bine; şi așa i-a. lovit fără de veste, pe o negură 

de i-a spart şi spărcult; ŞI i-a prins pe unii şi 

N 

2 Cu imputernicire. ba 
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- vii, de i-a: dus la Cantemir Vodă de.i-a înțepat” 
şi i-a spânzurat. Deci dintru acea isbândă, a 
inceput Cantemir Vodă a face steaguri de Le- 

„fegii în Roman şi în Cosmeşti şi in Târgul: 
Frumos, în Hârlău, la Podu-lloaei, în lași; şi 
a început a-i birui pe tâlhari, şi ai prinde, de-i 

- duceă la Cantemir: Vodă, de-i tot omoră- cu 
fel de tel.,de 'cazne. i 

„ Aşijderea și Miron “Logofătu,. fiind Staroste 
„la Putna, a tăcut. Siimeni și . Hănsari și a în- 
„ceput şi dintr'acolo a risipi tâlharii, că numai 

odată, la. o bătae, a prins patruzeci de tâlhari 
_ŞI i-a tăiat în câte „patru. bucăţi, şi i-a pus 
prin prepelece!) pele drumuri. Pus-a Miron Lo- 

„. gotătu, de a lărgit și drumul la lunca Mân- . 
.. druscăi; că fiind drumu strimt, nu putea oa- 
-„ menii să umble de rău tâlharilor. ȘI aşa, cu: 
„aceste,.a început a se mai stârpi tâlhari; că: 
de ce omoră, de ce se făceă mai mulţi”. în zi- 
lele 'acestui Domn. | E a 

Așijderea atunci, când a venit Craiu: Leşesc 
„ Sobiețki, mai înainte, după''ce a' zăcut Can- 
temir Vodă slujitori, văzând Șerban -Vodă -că 
umblă tâlhării mult în: Moldova şi -n'are. cine 
să le, stea. împotrivă, şi Cantemir' Vodă n'a 
ţinut parola, cum s'a apucat când l'a pus Domn, 
Să-oimoare pe lordake Roset, şi Iordake Roset 
a fugit în țăra Ungurească, trimis-a și el pe 
Mănăilă căpitanul cu Saragele, să prinză pe 
jupâneasa lui Iordake Roset:--Deci aflând ju- 

  

1) Pari.
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pâneasa ui lordake Roset, cu. “multe bejăniii, 
pe Oituz, la un sat anume Grozeştii, de frica 

„unui podgeaz Leşesc ce veneă din sus, a âpucat | 
numai ea, lordakioaea, singură cu rădvanul, 
numai de a tugit şi a: scăpat de n'a prins- o Sa- 
ragele ; iar alt ce a avut agărlâc!) i-a luat. tot 
Saragele, şi peste noapte s'a : întors Saragele 

„zi pe şleh 2) de i-a gonit, şi nu i-a. putut ajunge. 
şi s'a dus cu pace. 

Trimis-a pe Gavriliță Vornicul în ţara A 
tenească la Șerban “vodă, “Cantemir "Vodă. că 

„văzuse că s'a mâniat Șerban Vodă'pentru lor- $ 
dake şi pentru că nu s'a închinat la Leşi, după |. 
cum se adeverise când l-a pus Domn; şi în. 
torcându-se Gavriliță Vornicul înapoi, îndată a 
şi murit; zic să-l fi otrăvit Șerban Vodă. Caută 
de acum înainte de vezi ce. s'a lucrat, din za-_ 
vistie, şi din. „răutate, - în Moldova şi în țara | 
Muntenească, din pisma lui Șerban : Vodă şi a 

. Cupăreştilor,. ce a avut pismă 'veche de demult. : 
Indată şi-a tăcut pace cu Cantemir-Vodă de 

au venit dela Țarigrad: în Iaşi Cupăreştii-şi au' 
pus pe Iordaki Visternic. mare de i-a dat Can- 
temir Vadă cheia țării în mână, şi i-a dat Și O. 
seamă de bani, pentru ce-i luase; iar 'pentru 

o seamă de bani ce i-a tost mai rămas, i-a dat 
“târgul Şcheea, și satul Drăcşanii; și pe trate-său 

A . 

A 

'-Bagaj. 
2 Pe drum.
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Manolaki Ta pus Staroste la Putna, pentru ca 
să se mai adaoge vrăjbile cu Muntenii. Pus-a 

-. şi: pe”fraţii-lor acestor doi: boeri pe Scarlataki 
și pe Lascaraki, şi pe Mihalaki să fie Kapi-kihăi” 
la “Țarigrad. Tine-te. săracă ţară Moldovă, de + 

„acum înainte de jaturile şi de mâncăturile a toți “i 
aceşti tuscinci feciori a Cupariului cel bătrân, i; 

"cari nu se săturau unul câte cu o sută sau și -- 
două sute de pungi! - | î 

Dat-a toată taina Cantemir Vodă, ce a avut. 
cu Şerban Vodă, Cupăreştilor; bucurat-au Cupă: 
reştii pe Cantemir Vodă că l-or face Domn în 

„țara Muntenească; -şi. aşă, tot se pârau și se 
mâncau unii pe alţii. . i 

“ Murind Gavriliţa  Vornicul cel bătrân, pus-a 
Cantemir Vodă Vornic mare pe fiul său Vasilaki, 
dar nu .aveă trecere la: domnie ca tătă-său; și 
pe cei-l-alți frați ai lui a început a'i.mai scă- 

„ dere din volniciea ce aveă când trăiă tată-său, 
Scosa'a atunci şi pe Velicico din Hătmănie, 
şi l-a pus Vornic mare de țara de sus; și Hat: 
man a pus pe -ginere-său Bogdan. Deci lor- 
dacki  Vornicul a şi legat frăție cu Bogdan 
Hatmanul, văzând că este. ginere lui Cantemir 
Vodă, de ţineă la un cuvânt; şi pe cei-l-alți: 

„boeri a început a-i călcare din obiceiurile lor 
» și scoteă mulțime de orânduele pe ţară, și pe . 

şi pe mazili dăjdii: grele, şi pe breslaşi gre- 
utate, de. s'a stins de atunci, că eră. breslași” 
mulţi în țară atunci cu mii de stupi. Și Can- 
temir. Vodă carte nu ştia; seama nime nu le 
lua, că'i supusese pe cei-l-alți boieri, că birul * 
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țerei era ertat de la Împărăţie. Iară Lascaraki 

Kapi-kihaia tot trimeteă la sute. de pungi de. 

“bani de lua, ni cu o pricină, ni cualta. Oare j 

ce 'sta împotrivă pentru ţară Miron Logotătul, 

și cu frate-său Velicico: Vornicul; îi ziceă lui 

Cantemir Vodă la 'masă: «mai des cu păha- 
rele; Măria. Ta, și _mai_rar_cu_Orânduelele; 

că birul este Ertat de la Poartă, şii vrea să'ți » 

"dai Măria Ta seafiiă odată, şi | nui putea.» Şi -- 

Velicico şi mai tare tot-deauna se srădiă cu . : 

' Cantemir. Vodă, şi cu lordaki Visternicul ; carii, 

dintru acele voroave, având frică, a căzut. la 

prepus, de şi-au pus şi Capetele... a 

Iară în al şeselea ana domniei lui Cantet. .. 
mir Vodă, coboritus'a Craiul. Leșesc, Sobiețki,; 

cu oști grele iar în țara Moldovei, fiind în-/ 

demnat şi de Munteni, de Brâncoveanul Vodă, - 

după cum eră învăţat, ca să facă rău acestei: - 

țări, de se tot acolisiă de dânsa totdeauna; : - 

“precum şi mai pe urmă, de a adus şi pe Mos- 

“kali cu faptele lui. Care, Dumnezeu, pentru 

suspinurile săracilor, i-a plătit, de s'a stins po- 

menirea lui cu totul. Şi a venit Craiul cu obu- 

zul) pe la Botoşeni şi prin Cotnar, până la 

Târgul-Frumos; şi de la Târgul Frumos iară 

Sa întors la ţara lui, că eră vreme de toamnă. - 

Si atunci, întorcându-se, a lăsat oaste cu bu-. 

cate, în cetate în Neamţ, şi în Suceava, în: : 

mânăstirea arminească, și în monăstire în Aga- : 

pie,. şi în Secul, şi în Câmpul-Lung, şi în Hang; ., 
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„și când a ajuns Craiul .cu obuzul lui pe Siret, 
„ pe la Ropce, aşa i-a lovit o ploaie cu nin- 
„soare de i-a ţinut acel viscol vr'o trei patru. 
„zile, -de a murit 'oastea mai bine de jumătate 

| „înghețată şi leșinată, că eră pe la Noemvrie; 
iară. caii le-a murit toți din obuz, de le-au ră- 
mas carele, şi caretele, și pușştele cele mai 
mari, toate la -Ropce. Zic, că nici: Craiul mai 

„n.a fost având 'cal să încalece; de abiă a mers 
„până. la Sniatin, că ia fost lovit mânia lui 
„Dumnezeu, de nu eră numai. vicolul, î) ce'i lo- 
vise. și o boală de.muriau şi oamenii şi caii; 
şi la anul, de primă-vară, a' trimis din țara 

“Leşească de a luat puștele de la Ropce. . 
„Tătarii şi cu Cantemir "Vodă :n'au. vrut să 

meargă mai înainte după dânșii. de la Crivești; : 
„ce -s'a întors înapoi; îndemnatu-i-a Cantemir 
“Vodă pe Tătari să meargă înainte; că de ar 
fi - mers iar fi luat pe toți de grumazi; nu- 
mai Tătarii nau vrut să meargă. . - Zic unii, că Sobiețki s'a fost ajuns cu Tă 
tarii de a fost tot una; numai în vedeala?) 
Leşilor se arătă neprieteni.- Că odată s'a fost 
tâmplat într'o noapte de a tăiat pe niște Tă- 
tari prea rău Turculeţ al nostru cu Moldovenii; , 
și a douaszzi, văzând Sobiețki, a. fost jeluind 
pe Tătari și a fost zicând, păcat că a “perit 

- atățea viteji: și a fost zicând lui Turculeţ pen. 
tru ce i-a lovit noaptea furiș; că el aveă. prie 

-teşug cu dânșii încă din Hătmănie. 

2 Viscolul. O | a 2) In vederea : .
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“Tot întru acel an, mai înainte de ce a mers 
“la Soroca, strinsus'au toți. feciorii lui Gavriliţă, 
“si cu alţi boeri mulţi_ de_ ţara_de jos, la nunta 

lui loan_P Păladi, la Bacani, din sus de Bârlad ; 
si. acolo â fost și AV ornicul “Velicico, fiind cum: 
nat lui Paladi; și stringându- se acolo la acea. 
nuntă, a, srătuit şi S'au jurat cu toții, ei în de. 
ei, să fugă în țara -Muntenească.. la -Brânco- 

veanul Vodă, să le .deă ajutor de cheltuială, 
să meargă la. Poartă să -pârască pe Cante: _ 

„mir Vodă să'l scoată din domnie, -să ridice .. 
Domn dintre dânşii pe Velicico Vornicul. 

Deci s'a sculat. un boier dintre dânşii, anu- 
„me Ilie Țifescul, pe_carele_îl porecliau mai pe . 
urmă deti ziceâu Frige-vacă, şi i-a pârât la 
Cantemir Vodă. pe boeri, de le-a spus tot: 
Sfatul Tor, jeă erau boierii de la o vreme prea: 
supăraţi de Cantemir Vodă;. că eră la curtea 
domnească . boerinaşi_te tot, feciori de mojici, Co-.. - 
dreni şi: Gălăţeni; şi i zicea Cantemir Vodă, că 
„Domnul ace neamurile; Domnul le stinge ; Şi 
erau uriți feciorii de boieri, să nu'i vază în o- 
chi, după cum îi era nătura lui. Și era în 

cinste numai i Bogdan, ginere. său, si- -cu--I0rda-——.. | 
„KI Visteraicu Ri Rusetu; „aceşti “doi skivernisiău şi .. 

nânca” “țara Cum Tje_era voiea- Deci, | boierii pe 
acea vreme nu mai puteau suferi să fie călcați 
de acei. doi boieri, şi de mojicirea “celor- alți 
mai. mici de curte; că, igând eşiau la țară cu 
slujbe boierinașii, tăceau multe necazuri 'caselor 
celor mari a boierilor. 

Deci, Cătitemir Vodă cum a ințeles acel stat 
ă !
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al' boerilor, din, Ilie. Frige-vacă: a și repezit în- 
- tr'o noapte boierinași de. ai lui şi cu slujitori 

să-i prindă .pe toţi aceia. Deci unii au scăpat 
“în țara Muntenească iar pe. care i-au 'prins i-au 

dus la Iași, pe: Velicico..Vornicul după ce Pau 
dus la Iaşi, eră “Zavistia mai mare despre: Cu: 
pâreșşti, împoncindu- se. 1) cu. vorba mai dinainte 
vreme și aveă şi sieală?) de dânsul pentru că 
“eră mai om decat toți. Atunci în grabă Can-: 

_temir- Vodă în mânie l'a bătut. „cu. “buzduganu 

și Ta închis în beci. Deci, neprietenii lui Veli- 
cico, atunci au și "aflat vreme de au zis lui Can- 

„temir Vodă: «De vreme că_te-ai grăbit de 

Pai bătut, nu-l lăsă viu, păzeşte_de.| omoară, 

că de va scăpă viu, mâine poimâine-el_ne-va 

- omori. „pe_toți. Și el încă îndată a ascultat, 
şi Pa scos iSptea de i-a tăiat capul dinaintea 
porții, pentru binele ce a făcut Velicico de a 

„dat ştire lui lordaki Visternicul de a fugit în 

Tara Ungurească când vreă să-l. omoare “Can-. 
„temir Vodă; acum i-a „mulțumit și Iordaki în- 

tru acest chip_ca un grec. Și aflară tinere 
tea n. 

pretinii vreme de ziseră lui Cantemir Vodă: 
«Acum de vreme că ai omorit peVel Velicico, tri- 

„mete de prinde. și pe fratele său. Miron Logo: 
rătul de-l omoară, or vinovat_Or._fevinovat să 

nu scape, că apoi ar fi mai rău şi de tine și 
| „de. noi». Deci, Cantemir Vodă nu şi-a socotit 
„„ vieața lui că eră trecut cu: bătrânețele, om de 

  

1) Înţepându-se. 
2) Stieală, respect.
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șaptezeci de ani, de numai cât nu-i sosise ceasul. - . 
morţii şi iui; ci. s'a. potrivit neprietenilor -de 
nu şi-a cruțat sufletul său,. ci ca un-tiran a, 
trimes pe Macri, vătaful Păhărnicei, cu slujitori .- 

„din Roman. de la-u luat de acolo dela casa lui. 
dela Barboşi 'de l-au dus _până..la Roman de . 
i-a tăiat capul. Și când-l-a găsit. Macri acolo, .. 
la Barboşi, atunci îi murise. şi jupâneasa, şi - 
nimic nu ştiă: de sfatul .frățină-său: sau de al Să 

| celorlalți boieii, că nu:eră amestecat cu'cei- 
-lalţi boleri la sfat; că el pornise atunci pe un... 
fecior al lui, pe Nicolae, _să.ia fata Ducăi Vodă 
dela. Țarigrad şi se gătise şi cu celălalt fecior, - 
cu Pătraşco “Cămărașul. să ia, fata lui Cantemir .. .. 
„Vodă, să se încuscreze şi nici cu gândul-nu. . 
„gândiă că i-a venit o furtună ca aceea.. a 

Zisu-i-au slujitorii, când l-au găsit la Barboşi, 
să fugă, că nui departe în Neamţ; iar el n'a - 
primit, ştiindu.se drept;. gândiă că. lor duce 

la Iaşi de se va îndreptă. lar. după ce a venit : |: 

Macri şi viind zapciu după zapciu să piară, nu. 

'" iia mai îngăduit şi a pus de l-a, tăiat în Ro-., 
man și mult s'a rugat lui Macri să-l ducă până 

în Iaşi. lar Macri ca un om rău şi fără de ni- 

mic, nu i-a fost milă de stăpânul său, .și sa 

„grabit de l-a omorit, că de lar fi dus. în laşi, 

poate s'ar fi.îndreptat și n'ar-fi pierit; că multe. 

slugi. se întâmplă la. domni vrednice, de. nu se 

“grăbesc şi feresc pe stăpâni de păcat, şi mai | 

pe urmă cad la laudă despre 1). oameni, des- 
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„pre stăpâni și despre Dumezeu. Iar acesta ca 
“un varvar, nefiind de nimica, n'a socotit. Can- 

„ temir Vodă după aceea, mult s'a căit ce a 
„tăcut şi de -multe ori plângeă între toată boie- 
„_rimea şi .blestemă pe cine la îndemnat de a. 
„grăbit de i-au tăiat; că după aceea n'a trăit 
“un an' nici Cantemir Vodă şi a murit. 
„Cantemir Vodă, 'după ce a murit, ținutu-l-au 

„mort, tăinuit,:- o zi 'şi:o noapte până s'au gă- 
„tit. cărţile: de a făcut harzuri!) dela ţară, la 

„.. Poartă, de poftiau „să pue pe un fecior al lui 
„. Cantemir. Vodă, .Domn în locul lui; şi a re- 
pezit pe vătaful Pârvu cu Ştetăniţă Ruset, fe- 
cior lui Manolaki  Postelnicul şi -după ce au 
pornit cărțile, a doua zi s'a ajuns Bogdan Hat- 
manul și cu Iordaki Vistiernicul cu toți  sluji- 

„torii să ridice_ pe-Dumitraşco_Beizadea, fecior 
lui. Cantemir Vodă, Domn, în locul tătână-său. 
Deci, “au gătit Divanul” cer fiare, Sa Străn3 

toată boierimea, Mitropolitul şi slujitorii la curte 
„şi a adus la curte şi pe un Agă al Vizirului, 
„turc, ce eră venit cu trebi. împărăteşti în Iași. 

: Atunci au spus la .tot norodul că a murit 
- Cantemir Vodă, ci slujitorii au şi început a 

strigă că altul nu le trebue 'să' fie Domn, ci 
“numai Dumitrașco Beizadea, feciorul lui Can- 
temir Vodă. Ce, boierii şi țara nu cutezau să 
zică. într'alt chip, că se temeau de slujitori; ci 
numai le căută să primească şi să zică cum 
ziceau slujitorii. Turcul Aga, văzând că strigă - 

  

1) Petiţii, jalbe. 
n.
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cu toții într'un cuvânt, a luat un caftan si La . 
pus în 'spatele. lui Dumitrașco Beizadea și Bei- . 
zadeă a îmbrăcat pe Turc cu un. conteș cu so- 
boli şi au șezut amândoi în : scaune șia înce- -. 
put a slobozi puştile cele mari.și a zice sur-.... 
lele, trâmbițele, şi a bate tobele, de .obiceiu,. 
tabulhanaua. si. toţi” boierii şi slujitorii, căpe-:. 
teniile, cine-şi: după rânduiala sa, au purces a, 
sărută poala Turcului şi:a lui Dumitrașco Bei- : 
zadeă.. Şi după aceea au încălecat cu alaiu dom- 
_nesc şi au purces de a mers la sfântul Nico- 

lae, de i-au citit molifta cea de domnie, după 
“obiceiu. ! 

Scos'au oasele. lui Cantemir Vodă, boierii 
„cei mari, afară sub cort, în ogrăjoara cea mică 
la curtea domnească, şi l-au ținut trei zile până - 
a îngrijit ce a trebuit şi apoi lau dus la St. 
Nicolae de l-au îngropat.în-.gropniţa lui An 
tonie Vodă; şi s'au. întâmplat atunci la pro- 

„“hodul lui patru. Patriarhi, unul de Ierusalim şi. | 
altul de Antiohia, şi altul..de Alexandria, și 
unul mazil de” Țarigrad, lacov. Şi a domnit 

Cantemir Vodă puţin nu. deplin opt ani ȘI şi-a 
plătit şi el datoria, după obiceiul acestei lumi. . 
Iar când fu de toamnă, întru acel an al dom- . : 

niei- lui, se apucă de făcă nunta şieși, și: tri- 
mise Brâncoveanul_Vodă_pre fiică-sa, domniţa . - incoveanul_V odă 
Maria, cu unchiu- -său, Stolnicul Constantin Can- | Maria, C1 
tâcuzino, şi cu maică-sa jdoamna Stanca, şi cu - 

„mulți alţi boieri şi jupânese, rudenil de-a lor 
din "Ţ ara: Muntenească, de veniră în Moldova, 
în târg în laşi, ȘI le dete tuturor gazde prin 

cp
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curți boiereşti și neguțătorești, și grijă de toate - 
să nu le lipsească nimica. lar miresii îi dete 
gazdă în casele Vornicului Vasile Gavriliță, şi 

„acolo făceă nunta mireasa; iar domnia, în cur- 
. ile domneşti; şi cu boierimea a două ţări nun- 

_tiră trei săptămâni, cu rare pohvăli!) şi po- 
„+ doabe, şi cu feluri de feluri de muzice, şi cu. 
„pehlivănii de mirare în târg în laşi: că erasă 
„ facă nunta la Focşani; numai fiind toamoa vreme 
„„de iarnă, au făcut nunta la Iaşi, Și. încălecă 
„singur Domnul, ca un mire împodobit, şi cu 

-“ surguciu2) în cap, şi cu mare alaiu, de au mers 
„la gazda. miresii de :au luat-o, şi după ce au 
„luat-o dela gazdă, au. mers la monastire la 

„ Goliea, şi acolo fiind un Patriarh de Țarigrad 
mazil, anume Iacov, îl cunună'acolo în Goliea;. 

“şi de acolo au purces:cu mare alaiu prin mij- 
locul târgului de sus şi prin târgul ds jos până 

„la curţile domneşti. Atunci, pre acea vreme, 
şi eu, loan Neculcea vel Vornic, eram tânăr 

„ Postelnic?) și mergeam cu! alți “ Postelnici îm- 
preună, cu toiage în mână, pe jos, înaintea 
Domnului. Și după istovul4) nunţii petrecu 

„ domnia pre boierii Munteneşti până la' Valea. . 
adâncă, cu mare cinste, şi își luară ziua bună 

„de acolo. ae 
După aceasta, începură a veni datornicii de 

  

1) Pompe. PN *) Penajul, împodobit cu diamante, ce se: punea la că- 
ciula domnească, 

3) Mareşalul curţii. 
*) Isprăvirea.
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la Țarigrad şi a- şi cere datoriile, că li se ,în- 
plinise ziua; şi începu a:veni și porunci dela 
Poartă, havalele 1), a cere obiceiu dela țară, 

luat Cantemir Vodă mulți: Sari, şi Turcii ştind 
- aceea nu iertau. Atunci s'a cunoscut ce au grăit 

Lupul la Poartă. “Ţara__era puțină, şi boieri 
erau_țineri, nu știau cum vor chivernisi-o, ce 
învățară de scoaseră şi aici obiceiul cel rău ce 
l-a scornit Brâncoveanul. Vodă în ţara lui, afla- 
rese Şi aici. sfetnici, fără de lege şi tirănească 
zavistie, rană fără de leac, ce se chiamă lepră, 
sau fistula în pântice, zăcăzul de vacă un zlot, . 
şi de cal un leu, să dea tot omul, de se trage 
acest obiceiu - rău şi spurcat până astăzi în pă- 
mântul nostru al Moldovei;:că orice Domn 
vine în țară, îi. drag acel obiceiu, şi nu-l: mai 
lasă. 
Şi dintr acel: ceas ce au scos văcăritul, se şi 

cunoscă că nu va lungi domnia, nici va: pricopsi 

casa lor, de lacrămile cele mulțe ale săracilor ; şi 

în scurtă vreme ajunse blestemul miai de grab. 
pe Dimitraşco Ciaurul vel Logofăt, fiind sfetnic, 

"că-i scurtă Dumnezeu. vieaţa, că ' muri cum îi 

mai! rău, în 'dub 2),_fre frenţit?); şi i se istovi şi 

- casa lui, şi trei feciori CE au avut; se! stinse 

pomenirea lui cu sunet; şi moşiile lui căzură 

la „mâini streine. Sfetnicul de „Domn, rău, pen- 

m Corvezile. 
2) Inchisoare. a a 
*) De boale. venerice, . Ac Da 

2
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tru. cinstea. ce are, orbit find de răutate, gar: 
“deşte şi-i. pare că. nemereşte, și pe urmă mai 
“rău se greșeşte, că pe urmă răul cel mai mare 

şi osânda cad în capul lui; că lacrimile săra- 
cilor, nici soarele, nici vântul nu le poate uscă, 

„după cum zice şi lisus Sirah că ruga smeri- 
Mă nourii - în cer r pătrunde. 

  

CAP. x 
E -Q “ 
gorBomna a doua a lui Mihai Voevoda Racoviţă în 

- S anii 7215 (1707): 

îmbrăcând Mihai Voda. caftan de domnie: de 
da Poartă, au şi repezit. pre Capegi-Başa . la 

_ Antioh. Vodă, la Tighinea, iar. la Iaşi drept la 
Caimacami, la lordaki Ruset Vornicul, au tri- 

| mis slugi a-lui şi“ cu izv6d!), cu: pecetea lui, 
; “scriind tot anume să prindă pre boierii ce aveă 

pismă pre dânșii, precum. a făcut mai înainte 

vreme. şi Aron Vodă izvod de boieri să-i 
prindă, când.au luat a doua domnie. Deci, so- 

„sind şi slugile lui. Mihai Vodă, într'o zi pe la .. 
amează zi,. la gazda lui | Iordaki cu cărţile și cu 
'izvodul, iar lordaki s'au şi bucurat tare de 
ceasul ce aştepta de de-mult să-i sosească, ȘI 
au trimes la puțineii “Siimeni. ce rămăsese la 

„curte de straje: de i-au chiemat la gasda lui, 
cu numele lui Antioh Vodă, fiind Caimacam, 
de i-au şi pornit pre la gazdele 'boerilor şi a 

1) Listă (scrisoare).
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boieriuașilor“ lui Antioh Vodă, care erau în iz- 
vodul ce” trimesese Mihai Vodă, de i-au prins, 

Atunci au prins şi pre; Mie Cantacuzino cel 
Ta, 

| tare ȘI mare, numai cu cămâşă, i desculțși- fără 

ismene, că . se întâmplase de nu “ştia nimic ; 

Şi dotmia în așternut, Şi așa cum . l-au ga- 

"şi-i lega pre unii şi-i închidea | pe la înehisori., - 

șit l-au . luat, şi lau dus pre. uliţă de l-au 
închis. Iar zapcii cari îl duceau aşa gol cum 
era pre uliţă, îl' mustrau şi-i ziceau: «Ține-, 

„iute cerbule cu coarnele cele bouref), ce ne im- 
prăştiai,-că te prinse astăzi leul»."Și pre urmă 
lau slobozit cu: chizăș până a venire domnia. 
Aşijderea şi pre. Panaiotaki Morona: biv vel?) 
Postelnic, care era gata la toţi Domnii de slujia 
drept, şi le era cu -priință “Domnilor, iar nu 
țării greceşti, și pre urmă după slujbă îi ' pira, 
tâmplatu-s'at de era bolnav, şi așa cum era. 
bolnav €u patașca3) l-au luat Siimenii de la 
ga:dă de l-au dus la închisoare la Siimeni, și 

“tot acolo l-au ţinut, până 'au venit şi Mihai 
Vodă ; şi după ce au venit, în scurtă vreme, 
au. pus de. l-au. sugrumat acolo la 'odăile Siime- | 
nilor, zicând că pre toți Domnii pârăște, Această 
“mulțămită, şi milă, și: plată, au avut Panaiotaki 
dela Mihai. Vodă, "Pentru arzul ce au făcut cu 
mâna lui la Impărăţie, de l-au poftit Domn, la 
domnia dintâi. Atunci. tâmplându-se de eram. 

  

1) De bour. 
2) Fost mare. 
3) Pat de mort. 

„şi eu de: casa lui Antioh Vodă, m'au fost pus
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Mihai Vodă Și pre. mine întracel izvod să mă 
„Mau Ve până a sosi Siimenii la gazdă-n -mi eu 

» am prins_de veste, şi am apucat de am. încă 
lecat şi am. "fagit în Țara Leşească,; şi şi acolo mi 
s'a "ntâmplat şi mie de am zăbovit câtă-va 

“vreme până: mi-am făcut pace cu domnia, ŞI 
“am venit înspoi la casa mea, şi nam _avut 
„despre nime nici_0_nevoe,. şi am 'avut. cinste 
şi căutare, în “zilele: Măriei sale. | 
“Atunci şi Mihai Vodă, când eră Impăratul 
“Moskului. la Kiev, se ajunsese . cu Impăratul să 

- fugă la Mosk, că i se supărase cu. închisorile 
din domnia dintâi; Şi văzând. că 1 se strică 

“lucrurile dela Poartă, şi Brâncovanu Vodă se 

„. lepădase de prieteșugul lui, pentru voia lui lie 
„Cantacuzino, cuscru-său, şi cei trei Domni mazili 
"ce stau la Țarigrad, erau “asupra lui ca nişte 
lupi, socotise. să se lase de domnia ia Moldovei, 

| căci văziise” “şi “tăria Tia  Muscalului, ş ŞI 1 socotiă că 

“în scurtă vreme va fi biruirea și bucuria creşti- 
- nătății. Şi nu numai ' Mihai Vodă se ajunsese 
cu Muscalii”€ CI ŞI i Și” Braiicovariul Vodă) şi toată 
“ Sârbiinea--mai  înainte'-se” “âjunsese cu. "Moskul, 

și trăgeau: nădejdea. pi din. ceas în . ceas cu 
bucurie. - 

“Craiul Şvedului, cu acea puţină oaste ce scă- 
pase, “sedeă la Tighinea atunci; și în toate zilele 
ieșeă la plimbare afară, numai cu câte cinci: -șase 
oameni, cale-de câte un ceas-două, alergând 
pe. acele. câmpuri, drept!) vânatul, că nu ştiă 

N aa 

1) Pentru vânat.
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rândul țărilor acestora să „umble cu gloată. Şi. - 
eră. cuvânt să se ridice dela: Tighinea, să vie 
să şadă la Iaşi. Atunci. Mihai Vodă, văzând. 
plimbarea Craiului Șvedesc la Tighinea, şi înțe- 
legând că va să .vie la Iaşi să şadă, au zăcut 
ştire Moskului, când o veni să trimeată oaste : 
sprintenă, prin !) taină, şi atunci or prinde pe 
Craiul, şi s'a ridicat şi” el de a se duce. Atunci „ 

Impăratul Moskului înțelegând, foarte: tare s'a - 

“bucurat, şi cu mare. adeverinţă i s'a adeverit, - 

și au învățat-pe. Adam Sinavski Hatman ŞI pe 

Generalii cari îi pusese în “Ţara Leşească, pe .. 

marginea Nistrului, pentru caraulă, adică pentu 

“pază, ori când- le-ar scrie Mihai Vodă, şi le-ar 

face ştire, îndată să trimită oaste cât ar pofti, . 

să le ia pe Craiul, ori pe dânsul dacăo vreă... . 

lar pe Craiul Șvedului. apoi nu l-au lăsat Turcii. 

să vie să şadă la Iaşi; norocul 'lui poate:o fi - 

fosti. ci au trimis numai un Polcovnic cu vreo. | 

“sută şi mai bine 'de Şvezi, şi. cu vreo două sute 

de” Cazaci la. târg la Cernăuţi să steă acolo. | 

Făcând veste la Impărăţia Moskului Cropot Bri- 

gadir,.care eră pe. margine, pentru acei Șvezi, - 

cum s'a apropiat la Cernăuţi, Împărăţia Mos- 

- cului nu i-a putut răbdă pe acei Șvezi, ciâu 

. scris” lil” Cropot Brigadiru şi lui Constantin Tur- 

culeţ.de au încălecat cu vreo trei-patru mii de 

oaste, de au -trecut Cirimuşul în această parte, 

şi au lovit prin codru şi au ieșit la sat la Mi-. 
halce, de i-au lovit în Cernăuţi fără de veste 

Din
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| pe. dincoace, Ce, Cazacii au uşi dat i la vale în__ 
“lunca Prutului” de au scăpat mai toti; iar Svezii Ma 

„au purces să. se. suie în vârful dealului Cernău- 
ților 'să se apuce de: bătae, ce, văzând că este 

- mulţime de oaste, nu s'au mai putut apucă de 
“bătaie, ci, înconjurându-i, iau luat pe toți de 
grumazi, şi îndată i-au luat și au purces cu 
dânşii în “Țara Leşească. lar vreo zece, cinci- 

„_spre-zece Svezi, ce. mai scăpase, i-a tot ucis 

satele, “Țurcanii de pe -subt munte, la Cupca, 
: și la Rădăuţi la ținutul Sucevei, Venise atunci: 

__dintr'acea strajă "moschicească, de se pusese 
nişte steaguri de' ale Muscalilor, la mănăs- 

„tire la Putna şi la Câmpulung; ce 'oblicind 
„Mihai. Vodă, au. repezit la dânșii cu taină să se 

- ridice să se: ducă, să nu oblicească Tătarii să 
prade ţara; şi îndată s'au ridicat și s'au dus 
în Tara Leşească. Mihai Vodă, văzând. că pe 
Șvezi i-au luat Muscalii din ţara lui, dela Cer- 

 năuți, și steaguri. de Joimari au venit la Câmpu- 
lung, și la mânăstirea Putna,. s'au şi umplut de 

“frică, să nu-l priceapă Craiul Șvedului, sau alți 
neprieteni ai lui, boierii pribegi din Țara Mun- 

“tenească, să nu-l pârască la Poartă că sunt 

faptele lui. Ce, au şi început a se găti prin . 
taină, a-şi face potcoave la cai, şi căruțe la Boto: 
Șani; şi scoase cuvânt că va să meargă la un 
sat al lui ce are de moșie şi se chiamă Cân- 

“deştii pe Siret, să-l vadă; și trimise şi pe so: 
cru-său, Dediul Spatarul, la Cernăuţi de-i .purtă 
trebile despre Muscali, ca, când o ieşi din laşi 
să-l şi întâmpine oastea moschicească să-l ia. 
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Numai îl împedică un lucru: de se zăboviă că . : 
eră Capegi-başă în Iaşi, pentru banii birului, de - .. - 
stă zapciu şi nu putea să purceadă fiind Capegi- 
bașa în lași; ce, au scos atunci nevoia în ţară, : 

"de tot omul să deâ.un leu, ca pecetluituri, cu 
iscăliturile boierilor ce erau zlotaşi şi strângând 

"acei bani, pe fețe, au orânduit năpăşti: deun -- 
leu; cine dăduse, da cinci lei, precum sau şi . 

„mai scris mai sus. Şi au pornit pe Capegi-başa 
„la Galaţi să aştepte acolo-să-i împlinească zlo- 
„taşii banii; şi el cu gând ca acela, să ia în sus 
să-şi caute treaba. Brâncovanul. Vodă, de aceste. 

lucruri ale lui Mihai Vodă simțind, şi de Mus: 
cali, prin taină au înștiințat pe prietenii săi de 

"la Seraiul împărătesc; neștiind Vizirul nimica 
trimis Impăratul un om al său din casă,teptil 
de a venit în Moldova și în Iaşi, peste tot locul, 

şi nu l-a priceput nimeni, şi au mers şi la Foc- 
șani de acea parte la boierii pribegi, la Ilie 

„Cantacuzino şi la' Ilie Catargiu, de i-a întrebat: .. 
„de ce au fugit, şi cum este Mihai Vodă; că. 

„de dânşii nu s'au ferit, şi le-a spus că este 
trimis dela Impărăţie. Ce, acei boieri atunci  . 
tare s'au jeluit de Mihai Vodă, şi auspuscum „, 

umblă să se hăinească 1). Deci, acel om împără- 
tesc, cum a mers la Impăratul de au spus Im- -. 

păratului, îndată a trimis la Vizirul dei-a spus 

“că Mihai Vodă este hain, şi să nuscape că de 

va scăpă, i se.duce capul. Deci Vizirul îndată 

a repezit un Capegi-başa cu mazilia lui Mihai 

  

1) Să se facă rău.
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Vodă, la lusut Paşa Saraskerul dela Tighinca, | 
scriindu-i numai să. prindă pe Mihai Vodă, că 

"de. va scăpă . capul îi va tăiă. Ce lusut Pașa | 
îndată, noaptea, a gătit | trei sute de Spahii cu | 

„i Alai-bei împreună şi cu Capegi-başa, de_lau 
„lovit fără veste pe Mihai Vodă. de: l-a prins, 

+ Mihai” "Vodă--atunci aşteptă” Să-i S65ească carte 
dela. socru:șău; "precum !) Joimarii au trecut Ciri- 

_“muşul în” "această „parte şi Mihai Vodă « să pur- 

„. ceadă din” laşi; și întracea. zi au sosit, Turcii 
"cu mazilia în lași, a sosit şi ce cartea dela socru-său 

„„ Dediul Spatarul, că “Joimârii la Cirimuş stau 
„gata să treacă, şi le-a. dat şi de cheltuială, câte 
„un leu de.om, la opt sute de oameni. Deci, 

  
„-. Mihai Vodă, văzând că l-a apucat Turcii în aşi, 
„sa şi repezit în grabă la socru-său Dediul Spa- | 
„tarul de a fugit în Ţara Leşească, şi s'a întors 
> şi Joimarii înapoi. Atunci de ar fi fugit Mihai 

Vodă cumpăn bun, să mai fi grăbit lucrul, și 
să nu fi ştiut „prea mulți acel sfat, ar fi. avut 

- vreme bună, şi-ar fi apucat. de ar fi scăpat. 
"Numai, erau mulți sfetnici şi eră plin locul, ŞI 
socotiă. că până n'o ajunge: Capegi- -başa cu 
birul: la “Țarigrad, 'nu lor mazili; şi mai mult 

cu acel gând s'au înșelat de l-au prins. 
Turcii cu mare strajă. -Şi..groază. „au. hăăt.de 
“Fău pornit “la “Tighinea, şi. dela. Tighinea la | 
Țarigrad; și lau închis în Edecule. 2. cu mare | 

„urgie, care nimeni nu mai ziceă că va mai vedea 
| 

Ca) | 
2) Vestita temniţă din Constantinopol.
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lumea. Capegi-başa, care strângeă birul în Ga-. .. : 
lați, a apucat de a luat dela boierii zlotași nu- 
mai zece pungi cu bani, şi. le-au dus la Ţari-: : 

grad de le-au dat la visteria împărătească. Eră... 

în laşi Capegi-bașa,. care: luase pe Mihai-Vodă, iza 
„au pus Caimacan-pe-loan Buhuş Logotătul. De 

domnie “îu se ştiă cine este, fără. cât numai 
trăgeau _năc 
este mazil acolo la. "Țarigrad. lar boierii cei - 
pribegi din Tara Muntenească, [lie Cantacuzino 

, , pa roadele 
Visternicul și Ilie Catargiu, cum au înţeles de 
luarea lui Mihai Vodă din. Iaşi, s'au și bucurat, . = 

"cu nădejde că este Antioh Vodă Domn; şiau : 
şi trecut în grabă îni această parte la Focşani, - 
și fără” nici-o poruncă au şi începuta prinde și... 
legă, şi a bate pe oamenii lui-Mihai Vodă ce. 
"se întâmplase cu slujba, şi a luă bucatele boie- .... 
„rilor lui Mihai Vodă cari se . dădese înlături. 
Prins-au afunci şi'pe un Grec, nepot de soră 
lui lordaki Ruset Vornicul, de l-au bătut şi lau 

„îmbrăcat cu sucman negru, şi. l-au trimis-de .. 

l-a închis la cetatea Neamţu, şi multe lucruri E 

fără cale făceau; şi au mers la laşi dârji. și 

semeţi, așteptând din ceas. în ceas să le vie 

cărți dela Antioh Vodă să fie Caimacani. Atunci 

a trecut prin Iaşi un “Turc mare dela Poartă, 

Agă Impărătesc, la margine la Cernăuţi, în car 

de olac!), de'a măsurat locul din mijlocul Pru- 

tului dela Orăşeni. A luat peun om pe jos de a 

mers până în târg în Cernăuţi, și Aga Turcul 

  

N $ 

„1 De poştă. 

ădejde_lui: Antioh „Vodă, ştiindu-l că SRI
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 alăturea! « cu “ dânsul cu: “ceasornicul, ca să i vadă 
„câte ceasuri: au călcat Muscalii hotarul, când au 
venit de a luat pe Șvezi; și s'a aflat opt cea: 
suri că au călcat hotarul. Intrebat-a.Caimacanii 
atunci pe acel Turc Agă, dacă ştie să le spue 

. pe cine vor'să pue Domn aici şi n'a știut nimic 
„să le spule. Strânsu-s'a toată -boierimea atunci 
la Iași și au intrat în. mare. grijă, să nu puie 
„dela Poartă vreun Paşă, sau să mai ia niscaiva 

boieri la Poartă. . Văzând că a luat pe Mihai 
„Vodă cu mare urgiă, ŞI cu nume de hainlăc, 

şi veste de Domn. in_cine este nu le veniă se miră 
ce Or făce; sfătuiau u unii să fugă! intr "ălte” țări, 

alții sfătuiau să se bejănească la munţi. Ce, 
apoi, a 'scris la Brâncovanu Vodă cu rugăminte 
să-i stătuească ce Or face; și "de a fi auzit ceva, 
ori de bine ori de rău, să le facă ştire. Deci, 
„Brâncovanul Vodă le-a repezit de olac,: şi le-a 
scris să nu 'poarte nici-o grijă, că fără zăbavă 
vreme le-a' veni veste, că le-au' pus Poarta 
“Domn; iar de cele rele ce socotesc ei, nu-i 
“nici de unele, că aşa are el veste dela Capi- 

„-kihăele lui, Și aşa le-au mai ieșit boierilor grija. 
- Atunci, _poruncitia” Vizirul...]ui:. Antioh . Vodă să. 
grijească trei sute de pungi cu. bani. să-l puie_ 

“ Domn în Moldovă, că alţii dau cinci sute. Antioh 

Vodă 'socotiă-că”n 'or pune pe alții la domnia | 

. Moldovei, având el nume bun dela . țară, şi 
numai pe dânsul l-or pune; și a. răspuns Vizi- 
rului că el mai mult de o sută şi cincizeci de 
pungi de bani nu dă, că ţara este. săracă, şi 
el nu poate să o > jef uească, „Deci, Vizirul, vă- 

) 
/ 

|
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zână aşa acel răspuns . dela Antioh. Voaă,. a 
cliemat pă Nicolae Mavrocordat” “Terzianul o 
feciorul “lui “Alexandru Ecsaporitul, Terzimă. 

nului celui bătrân, și i-a zis: “ <de vreme ce. 
„ Antioh Vodă n'a vrut să deă trei sute de pungi E 
"de bani să, fis Domn în Moldova; iată că tu 

eşti, Terziman, slugă împărătească, credincios - 
„şi îţi dau ție domnia fără de_nici un ban. Și 

l-a imbrăcat. cu caftan să fa Domni în “Moldova ; Fă 
iar după ce au trecut trei-patru zile, după cea. 

"îmbrăcat caftan de domnie, făcut-a Vizirul un 
__izvod, la câte. locuri trebuiă să deă bani Nicolai” 
„Vodă, care cuprindeă acel. izvod opt sute de | 
pungi de. „bani; şi l-a făcut de a 'dat'toţi banii. 
în grabă; şi cu ce a mai cheltuit cu. casa lui .. 

"- până a purcede de acolo, s'au făcut 'de aproape 
de o mie de. pungi de bani. Atunci,. tată-său, RE 
Alexandru Ecsaporitul,: șezând la gazdă, nimic : 
nu știa de fiul său că :a luat domnia Moldovei; 
şi cui a "înţeles, cum a şi început a plânge, 
şi a-şi da palme “peste obraz, şi a-şi. smulge 
părul din cap. ȘI. din.barbă, şi a blestemă pe 
fiul său, căci a. „primit. domnia „ȘI. .a.zice că din - 
"ceasul acesta. este! casa .lui stinsă, de vreme că 
s'a amestecat fiul său. la. domnie. Și fiind şi 
bătrân, n'a trăit două săptămâni, şi a murit; 
şi încă nu apucase Nicolai Vodă să purceadă 

„la “Țarigrad. lar în locul - lui Nicolai. Vodă, a 
“pus Terziman pe E” frate-său, pe Ion. Trimiţând EI 
Nicolai: Vodă. cărți în țară. de domnie nouă, a 

„trimis şi nişte oameni ai lui, Greci. Arătatu-s'a . . 
la toți cu blândețe şi cu milă. Atunci Ilie Canta- 

A. i - . . Și
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: cuzino, şi cu “ie “Catargiu, “cum au înțeles că 
'nu.este Antioh Vodă: Domn, şi este "Nicolai 

„ "Vodă, s'au și speriat de faptele lor cele ne- 
_“bune ce făcuse, precum „mai „sus s'a .scris; 
bogată rușine Ie Gr eră; și au şi început a fugi 

- în “Țara Muntenească. Şi Nicolai Vodă neștiindu-i 
„că a venit. în Moldova, le scrisese cărți, de le-a 
„trimis prin Țara Muntenească, cu adeverinţă 
bună, ştiindu-i că sunt “acolo, să-i iasă inainte 

la Galaţi. Deci, fugind ei, i-au întâmpinat căr- 
ile la Bacău, și văzând cărțile lui Nicolai Vodă 

Sau mai îmblânzit, și au ieşit înaintea lui Nicolai 
„ Vodă. la: Galaţi. Atunci! ȘI Iordaki „Ruset "Vor-. 

nicul, şi: frate-său Manolaki, şi “alţi mulți boieri 
“ai lui Mihai Vodă, fugise, unii în Țara Leșească, 

alții în Țara: Muntenească, alții î în “Țara Ungu- 
rească,- ternându- -se că ar fi luat Antioh Vodă 

"domnia, căci erau . greşiţi rău lui Antioh Vodă; 
„ce văzând cărţile lui Nicolai Vodă, scriindu-le 
cu blândețe, s'au întors" inapoi toți cu bucurie, 

„care acea bucurie ps urmă a venit în suspinuri 
"Şi în amar,. precum “înainte s'a scris la rân- 
du „ 1 său A / 

. . % 4 

A 
7 CAP. XVIII | 

Domnia întâia a lui Nicolae. Voevod Mavrocordat, - 
feciorul. lui Alexandru Ecsaporitul Terzimanul, în anul 

7218 (1710). 

După ce s'au gătit Nicolae “Vodă în Ţari- 
grad cui domnia, au purces și au venit până 
la Galaţi, și acolo, după obiceiu, i i-au ieșit toată



boierimea din « țara de jos. îndinte, iar Nicolae 
Vodă, îndată au și dat cuvânt  mojicilor să-şi 
ia banii înapoi: dela boierii. zlotași, care dedese 

„înaintea maziliei lui Mihai Vodă, pecetluințele!) 
cele. câte de un leu, şi năpăștile, cele câte de: 
cinci lei,.ce s'au pomenit mai sus, că'au fost 
scos Mihai Vodă.: Ce, boierii zlotaşi, unii luase. | 
bani cu datorie, şi apucase de didese lui Mihai 
Vodă; iar unii din boieri luase de pe la oameni: 
banii, şi-i dedese lui Capegi- bașa ce strângea. 
birul, care:s'au scris mai. sus. Niculae Vodă,. 
ma vrut să ţie în seamă boierilor zlotași, nici 
un ban dintriacea. orândueală, nici ce au dat. 
la Mihai Vodă, nici ce au dat la Capegi Basa... 
ce strângea banii birului; şi au poruncit 'boie- .. 

ag —r.... i 

rilor zlotaşi,_cu--mare- groază, numai. să întoarcă Zlota: 
toţi” banii mojicilor_ înapoi. Deci, cum au pur- 

“ ces” Niculae Vodă din Galaţi, Sau .şi ridicat 
"toată țărănimea ţării. de „jos, cu mare. jalbă 
asupra boierilor zlotaşi, -prin' toate târgurile, - 
în Tecuci, în Bârlad, în „Vaslui, în Scântee, pe - 

“la. toate. 'conacele; tot divanuri de zlotaşi erau 

cu. mojicii, și zlotaşii, -ca vai. de.capetele lor, .. 
umblau, rugându-se țăranilor, şi le făceau şi. 
zapise că le-or da banii, numai să-i mai aș- 
tepte. Și mojicii nici. de cum nu primiau. După 
ce au sosit Nicolae Vodă în laşi, ridicatu-s'au 
tot târgul asupra .zlotaşilor, de nu putea om - 
să răsbească pre _uliţe de norod mult de. oa- 

“meni, după cum este rândul prostimei; şi zlo- - 

  

1) Bilete cu pecetea domnească.'' 
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| tașii apucase de didese. mulți bani la visterie, 
“4. şi n'avea' de unde întoarce mojicilor; ce, i-au 

1. „bătut Niculae Vodă pre boieri cu buzduganul, 
„si i-au închis: în temniță cu tâlharii, până și-au 
„A vândut:ce au avut, şi au plătit țăranilor până 
„la un ban, Deci, mojicii, văzând acea voie așa 

“s'au: îndăriit, şi s'au sumeţit în toată ţara, 
Iar pre. Iordachi Ruset Vornicul, îl închisese 

„întrun beciu la curtea domnească; încuiat “cu 
„ lacăte, de nu intra nimeni la dânsul, fără nu- 
„mai Baş-bulucbaşt): când îi ducea de mâncat ;. 

„şi i-au luat şi zece pungi de bani, şi nu-l mai 
„slobozia; ce, până s'au mazilit Nicolae Vodă, 

„tot la închisoare lau ţinut, arătându-i pricină 
ci A el a învățat pre Turcii Balgi de-l pârăsc la 
i oartă, că cerea 'Turcilor cornărit 2) de boii de 

negoţ, şi ei până atunci nu dides€ cornărit, şi 
se dusese Turcii Balgii de-l pârau la Poartă; 

„iar Neculae: Vodă prepunea' că cu îndemnarea 
: lui: Iordachi au mers de-l pârăsc. . Așijderea şi 

„* boierii ce fugise, cari mai sus s'au scris, iarăşi 
” „îi zicea că cu îndemnarea lui au fugit şi fug. 
„Pe Gheorghiţă Mitre Visternicul, nu trecuse şease 

"şeapte luni a domniei lui, şi-l mazâlise, şi-l în- 
„ chise la Siimeni; şi i-au scăzut la samă chel: 
tuiala, de l-a scos cu câți-va bani dator. năpaste 
şi l-au orânduit. la lefe de-l legau slujitorii, şi-i 
puneau puștele cele: mari. peste dânsul. Acest: 
fel de scopos începuse Niculae Vodă asupra 

1) Şef militar care comandă 1000 de mercenari. 
- 2) Dare pe cap de bou. *
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„boierilor de le făcea. Iar: țării, prostimii, vrea 
să le arate milă și dreptate, şi vrea 'să le ţie . 
de'. parte; scosese_ruptă”)- cu pecetluituri. roșii, - 
să dea de .patru ori intr'un an; „Numai, nu prea 
pe putință, ce cam încărcați, că aveau boierii 
zlotaşi silă să îmbrace sume mari de bani, şi 

„ mazilii, iar erau încărcați preste putință la- 
“sumă. lar pe la toate marginile alesese boieri 
de. cinste, capete, de le didese în. seama lor: | 
ținuturile, pârcălăbiile şi stărostiile, și făcuse 
mulţime de cărți de. slobozii,. de le didese la 
mâna boierilor de strigau milă, şi făcea sate, . 
ȘI începuse a se face multe sate pe margine. | 
Și s'ar fi fost. întemeiat țara de oameni, numai 
n'a ținut mult domnia, că nu se amesteca ni- 
-meni să umble alți zlotaşi . de” la curte, fără 

„de cât boierii acei ce le erau date în seama 
lor ţinuturile, de erau capete pe margine, şi 

aveau şi vreme de venit, țăranii, că erau oşti 

pe marginile țărei leșești, pe graniță. . 

Scristau vezirul la “Craiul Șvedului, ca să-i 
trimită un om al lui de ispravă să vorbească 
cu dânsul. pentru oştire, deci, trimițând Craiul 
un om al lui la Vezirul, l-a. întrebat Vezirul 

„ce fel de oameni sunt Muscalii, şi ce fel de 
'răsboiu au? .Acel om al Craiului Şvezesc au 
zis. că sunt - Muscalii nişte: oameni proşti, şi 
blestemați de tot. Jar Vizirul a răspuns: dar 
de vreme că zici tu, că sunt așa de blestemați 

+ Muscalii, dar „voi „aşa Și nu sunteți de nimic, E 

1) Dare.
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că ei.v'au bătut pre . VOL. .. Aşijdere au .mai' zis 
„acel! om a Șvedului cum că Muntenii sunt prie- . 

- teni prea buni „cu Muscalii, şi ce văd şi ce aud 
“aici la Poartă, toate scriu la Muscali. lar Vi- 

 zirul a răspuns zicând: bine fac Muntenii că 
scriu, că de noi n'au ce scrie de rău, că noi 
nu ne temem de nimeni, că avem oaste: multă 

„şi puşti multe, Şi, putere mare, şi noi nu ne 
- putera să ne gătim cu taină .să nu ştie nimeni, 
ce, cu jumătate de an .mai înainte. ne dăm 
“ştire, şi ne gătim că n'avem grije de nimeni. 
- Ce, Muntenii de or scrie de aceste ce le văd 
„că-avem oaste: multă, şi putere mare, să scrie 
„sănătoşi, Acest răspuns a. luat omul Craiului 

* Şvedului dela Vizir. Scris'a Vizirul- de al doilea 
rând la Craiul Șvedului să-i trimită alt om mai: 
de. treabă; zicând -că dela acesta n'a putut 
nimic să cunoască din voroavele lui. Deci, Șve- 

„dul îndată a ales alt.om mai de treabă, ofiţer 
de.ai lui, și l-au trimes la Poartă. Deci, Vizi-. 

„rul l-a întrebat şi. pre:acela, cum ştie pentru 
-oasta Muscalului; Ce, acela a schimbat voroava 
într'alt chip, zicând: că Muscalii pedestrimea 

“este” prea tare, mai tare de cât toate neamu- 

rile la răsboiu, că stau ca un zid nemișcat, că 
de mau putut Șvezii să-i bată şi să-i spargă, 
dar alte neamuri aşăși n'au nici o. putere să-i 

„spargă, fără de cât el așa 'socoteșşte, . să gă- 
tească Vizirul patru sute de tunuri, şi așa cu 
acele tunuri slobozind odată, de două ori - Şi 

„de trei ori, or putea rupe obuzul Muscălesc, 
să. spargă, să facă drumuri printr'insul, lovind 

+
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acele. multe: tunuri, şi. aşa! cu acel meșteșug, 
poate . să biruească pedestrimea muscălească 
iar într'alt chip aminteri nu poate nimeni să-i 

pobedească 1). lar călărimea muscălească îi mai. - 
slabă. Deci, uitându-se Vizirul la 'sfatul . acelui. 
ofițer șvezesc, întru- acest chip s'au apucat, a. - 
face gătire. 

Atunci era un Ture ce-l chiema Ismail. Efendi, 
__și era om de casa sa” Împăratului "e "credincios : “din 

cei din năuntru, şi era şi Capi-kihaea a Ha. .. 
„nului, şi avea bun prieteșug acel Turc cu Du. - 

| mitraşco Cantemir Beizadea, fiul lui- Cantemir - 
Vodă, că mergea de multe ori acel Turc_.]a . 
gazda lui Dumitraşcu _Beizade, şi-l cinstea Bei- 

zade, că poate fi, bea acel Turc şi vin, ŞI-I zi- 
cea Beizade în tambură, că aşa ştia â zice de 
bine în tambură cât nici un țarigrădean -nu 
“putea zice bine ca dânsul, şi-i era foarte drag 
Reizade acelui Turc. Și viind Turcul atunci la . ă 

„Beizade la cinste; şi vorbind ei, i-au spus Tur. * 

cul toate tainele Împărăteşti lui Beizade, ' ce 
„vor 'să se facă, deci Dumitrașco Beizade,. înţe- 
legând: aceste, căzut-a cu rugăminte la acel . 
Turc,(Ismail-Efen, -Efendi, să grăească Hanului, și Ha- 
nul să grăească âscă Împărăției să-l facă Domn în. 
Moldova, şi l-au învățat în ce chip a grăi, dă- 
ruind câte-va mii de galbeni Hanului. Iar Ha- 

“nul, auzind. aceste dela .Ismail-Efendi, îndată 
a. primit. Deci, mergând Hanul la Împărat la 
sfat, între alte sfaturi zis'a Hanul către. Împă- 

  

3) Supună.
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rat şi acest cuvint,:că Brâncoveanul Vodă Dom 
„nul muntenesc,. este: un Domn bogat şi puter. - 
nic; are oaste multă, şi-i de mult pre bun 
-prieten Muscalilor; nu trebueşte la - această - 
vreme lăsat să fie Domn, că poate să se hai- 

 mnească, şi a face sminteală oştii împărătești; 
„şi trebueşte prins, că el de bună voie nu vă 
veni la Poartă, şi nimeni nu-i harnic, nu poate 
să-l prindă, fără cât socotesc Beizade, feciorul 

„lui Cantemir Vodă cel mai mic, este om mai: 
sprinten de cât frate-său Antioh Vodă, ce săl . 

-pue Împărăția . ta Domn în Moldova, că el va 
„chivenisi lucrul din Moldova, și-l va prinde, că 

„Nicolae Vodă, care este Domn în Moldova, 
este Grec, şi n'o putea să facă această slujbă, 
nici. mie nu mi-i drag să slujesc cu Grecii. Deci, 
Împăratul cum” a 'auzit aceste cuvinte dela Ha- 

nul, într'acel ceas a şi trimes, fără de ştirea 
„Vizirului, de a adus:pe Dumitrașcu. Beizadea 
dela gazdă cum mai de sârg?), și l-au adus 

„“ la Sarâiul împărătesc. la Împăratul, şi îndată - 
- „l-au îmbrăcat cu cabaniță cu spinări de soboli, 
„în loc de. caftan, şi l-a pus Domn: în Moldova, 

și apoi la dus.la Vizirul, de l-a îmbrăcăt în 
caftan, şi i-au dat firman, făcându-i alai după 
obiceiu. Și nezăbovindu-l două trei zile, l-a şi 
pornit de a: venit în mezil2) la: Iași, salt) nu- 
“mai cu 'zece două-zeci de oameni, care . n'au 
cheltuit nici un ban la Poartă, că şi tuiurile 

  

D Cât mai de grabă. 
2) Cu poșta, 
2) Singur.
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şi săngeacul!) pe urmă i le-a trimes. Atunci 
Vizirul, . la „purces, au zis lui Dumitrașcu Vodă 
cu mare taină:/după ce vei i merge_ în_ţară în 
Moldova, să chiverniseşti-” Tucrul, _Ssă-mi. „prinzi * 
pe Brâncoveanul Vodă. Munteanul,-să mi-l. tri- 
meți aici viu; şi de la Împărăție.vei avea mare " 
dar și cinste, şi în locul. lui ţu vei rămâne acolo 
Domn neschimbat; Iar Dumitrașcu Vodă, mul- .. 
țumind Vizirului, s'a apucat că va face acea 

EI slujbă şi l-a prinde, numai au dat şi el un sfat. 
Vizirului, socotind că-i va fi de folos, iar pe 
urmă acel sfat a căzut cu : împiedicare, că a 
zis către Vizirul ca să : scrie la Brâncoveanul 

Vodă, să îndatorească Poarta. cu cinci sute de... 
pungi de. 'bani, fiind. la acea vreme de. trebu- 

inţă pentru gătirea oştii. ŞI Brâncoveanul Vodă . 
s'a uita la: “acea carte ce-i va_ scrie Vizirul, şi 
nu va avea grije de mazilie. Deci: Vizirului 
i-a plăcut acest sfat-a lui Dumitraşcu Vodă, şi .. 
a scris. la Brâncoveanul Vodă ca să împrumu- 
teze Poarta cu cinci sute __de pungi .de_bani. 
pentru cheltusălă Șștii. "Deci Brâncoveanul Vodă, 
ca un om Cuminte, a primit zicând a da, nu” 
mai odată nu putea să:i dea toții banii, că-i 
tara. săracă, şi pe:lună a da câte.o sută de! 
pungi, carii se. îmbracă i în. cinci luni; socotind 
că până în cinci luni or. sosi şi  Muscalii, Şi 

„atunci, de or şi vrea să-i facă ceva rău, nu-i 
„Vor putea strica nimic, măcar că Brâncoveanul 

2 Steag verde, cu semilună, pe care Sultanul îl trime- 
tea noului domn.
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Vodă. nu : ştia nimic de acea voroavă, dar avea 
minte de se păzia, ar, să zicem, atunci s'a 

„păzit că l-a păzit Dumnezeu, iar când s'a mâ- 
„niat Dumnezeu pe dânsul,. n'a putut să s€ pă- 
zească, precum înăinte Îa_r rând_se_va_scrie. 

Şeremet, din: Soroca, dela Nistru nu se mai 
pogoră în jos să. meargă la pod la Dunăre, 

- unde îl orânduise, Împăratul, că se temeă că 
„aveă oaste puţină; ce, pe câtinel!) se trăgeă 
“pe Nistru în jos. Dimitraşco Vodă văzând aceste 
„lucruri. că au rămas mai singur, şi-şi caută sineși 
chiverniseala lui, şi bani de cheltueală n'aveă 

"“+mai mult de zece pungi de bani, din toţi banii 
lui, că nu avusese: vreme să strângă, nu eră | 

“lacom, precum mai sus. s'a scris, schimbat-au 
„socotelile. într'alt chip, să nu mai meargă în jos 
“la Turci, temându-se să nu-l mazilească, şi apoi 
a: fi greu de dânsul, zicând că toți fug şi-i 
caută chiverniseala -sa și a casei sale ; ce, el 
încă îşi va căută chiverniseala lui; şi văzând 

şi pe Siimeni cum s'au burzuluit, nu s'au mai 
„încrezut să se despartă: de Doamna: şi să.o 
“dea în. lături, ce, prin. taină a trimis pe Pricopi 

„Căpitanul, şi pe Dimitrie Aga, slugile lui cre- 
zute, la Şermet Feldmereşal, la Movilă ?), scriind 
ca: să-i trimită în. grabă vre-o patru mii de 

„ Muscali aici în lași să-i fie arăt să nu-l apuce 
Turcii să-l mazilească. Şermet Feldmareșal, dacă 
a simțit, foarte ' tare s'a bucurat, ŞI îndată a 

.5 Incetinel. 
2) E vorba aci de răsboiul între Turci şi Ruşi, în care 

Dimitrie Cantemir s'a dat de partea Rușilor, |



12. 

ales pe Cropot Brigadirul cu trei mii i de Muscali, 
Şi pe Chigeciu . cu:un pole de Moldoveni ca 
vreo: cinci sute: de Moldoveni, -şi i-a pornit 
înainte la laşi. Deci, ajungând Cropot Briga- 
dirul la Prut, a repezit înainte dând: ştire lui 
Dimitraşco Vodă: ca.să trimită să grijească po- 
duri la Zagarance să treacă. Atunci, a sosit . 
firman dela Vizirul la. Dimitraşco- Vodă să în- 

„ calece-să „meargă să prindă pe “Brâncovanul 
Vodă; și a scris. Vizirul cărți și la Sultanul de 
Bugcag să deâ lui. Dimitraşco Vodă ori câți 
“Tătari i-ar trebui. Atunci am. ştiut şi eu, că a 
fost scris Dimitrașco Vodă. să vie Muscalii, că.. 
eu tot: gândiam că vom purcede î în jos spre 
Huşi, precum sfătuisem; iar dacă am înțeles! 
că a: sosit Muscalii la Prut, mult m'am mirat, 

şi am zis lui Vodă să. scrie să se întoarcă Mus- 
calii înapoi, şi să mergem precum scrie Vizirul 

_să prindem pe Brâncovanul Vodă, și să selase 
de Muscali, că. poate-să-i bată Turcii, şi Tătarii 
or robi ţara. Pui pe Dumnezeu martor că aşa 
i:am zis, şi tare am stătut, ca doară l-oi întoarce, , 

Și nam putut; şi încă. cu mânie mi-a răspuns ” 

zicând:: «Că voi toți chivernisiţii cu toții ca să. 

rămâneți la: Creştini,. şi numai eu singur să 

rămâi pentru vol la. Păgâni; că, v'am văzut eu 

credinţa voastră, “că: ați fugit toți; Şi eu am 

rămas singur, Pentru ţară. n'or prăda-o Tătarii, 

că Muscalii acum sosesc, şi eu ştiu prea bine 

„că nor bate Turcii pe _Muscali».. Deci, văzând 

și eu că mi-au răspuns așa -cu scârbă; m'am 
temut ai mai i răspunde, să nu cumva să cad,
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"în vreo primejdie a vieții.. Măcar. că mulți, zic 
că eu l-am îndemnat să se închine la Muscali, 

„„..* dar. grăesc cu năpaste, şi ca niște oameni ce 
nu pricep şi nu ştiu, că atunci erau toţi Creș- 
tinii bucuroși. Muscalilor, nu numai eu; că scriau 
alții mai. înainte vreme de chemâu pe Muscali, 

„+ mai înainte decât Dimitraşco Vodă: Muntenii, 
„. Sârbii, Moldovenii cu câți. ani mai înainte; nu- 
„mai pismaşii zavisnici scorniau asupra imea ocară; 

ŞI oamenii cei proşti și neprieteni, şi neprice- 
„„Puţi credeau: că este așa. Dar eu taina .stăpâ- 
"nului căruia i-am mâncat pita, _n'am.._putut-o- 

„descoperi, „uitându-mă__la_sfânta Scriptură, ce 
„a zis îngerul către. Tovia; zicând: «Taina Im- 

păratului să o acoperi; iar faptele lui Dum- 
„ nezeu la arătare să-le mărturiseşti». Ce, şi eu 
n'am vrut să mă: fac al doilea ludă, sau să-l 
„viclenesc.să fug dela dânsul; că, de aș fi făcut 
“aşa, ce laudă aș fi dobândit? ce numai osânda 

„dela Dumnezeu'şi ocară dela oameni. lar eu 
„acestea. răbdându-le -cu dreptate, din toate ne- 
voile am scăpat, care le-am tras pe'strâmbătate 
în nouă ani. Ce, într'aceste ce mi s'a întâmplat 
m'am lăsat tot în nădejdea lui Dumnezeu, până 
m'a' scos, precum mărturisesc David Prorocul, 
psalm 39: Răbdând, am așteptat pe Domnul, 
şi mi-au luat aminte, și au ascultat ruga mea, 
şi m'a scos din groapa, patimilor, şi din taina 

„cea adâncă, şi au pus pe piatră picioarele mele, 
i proci!)>. Chematu-ş'a atunci Dimitraşco Vodă 

  

5 Etc.
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pe boierii săi câți mai ămăsese lângă dânsul 
numai aşa sprinteni, anume: pe. Constantin vel. 

Logofăt, pe lordaki Ruset Vornicul, pe Ion ” 
Sturza Vornicul E: pe Ilie. Catargiu Visternicul, 
şi le:a “spus p precum a chemat pe ' Muscali, şi 

“au venit. de trec Prutul. la Zazarance. Atunci | 
boierii, auzind, a răspuns către Vodă. şi a 
zis: «Bine -ai făcut, Măria ta, de te-ai închinat, . . 
că noi ne temeam că teii duce la Turci ; şi așa -. 

" „aveam gând, că, de te- om vedea că mergi la: 
ATurci, să te părăsim şi să ne ducem să ne în- 
chinăm la_Muscali». Şi le părea bine; numai 

 Iordaki „Ruset Vornicul : a zis atunci: «Te- -ai 

să mai fi îngăduit ? Măria ta până li star fi văzut. 
puterea cum le merge».  Răspuns-a Dimitraşco 
Vodă zicând: «Nu: mai eră. vreme a mă chi-. 
vernisi, temându- mă că să nu mă apuce Turcii ;. 
iată că şi din d-voastră m'ați- părăsit o sumă,. 
şi nu sunteți într” un cuvânt Şi intr'o credință 

“cu minelb. 
“Iar? Șermet, . când a: tost venit dela Nistru 

„la Țuţora, a venit pe la Orheiu, şi s'a ridicat 

„toți Orheenii, Sorocenii şi Lăpuşnenii, de au 

venit cu dânsul până a trecut. Prutul, şi. ţără- 

nimea cu bejeniile s'a dus toți în Carligătură; 

„iar slujitorimea au rămas toți la Dimitraşco Vodă 

în: oaste, Apoi Dimitrașeu, Vodă şi-a mutat 

“Doamna dela -Cetăţuie în curți în laşi, şi au 
7 

» După acestea se povesteşte « cum a decurs răsboiul 

“ nefericit pentru Cantemir, căci a trebuit să. se ducă să 

trăească în Rusia. A fost însoţit şi. de Neculcea.: : 
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lăsat. un:pole de Muscali de paza ei; iar el cu 

_ slujitorii câţi aveă s'a dus la: Țuţora, şi şi-a 
aşezat oastea lui dincoace de Prut, și dimpreună 

cu: Muscalii lui Cropot Brigadir; şi s'a “sculat 

cu boierii lui, cari s'au zis' mai sus, şi au trecut 

- Prutul la "Țuţora de s'a împreunat cu Șermet, 
unde. eră cu obuzul lui. Și i-a făcut Șermet 

“cinste mare lui Dimitraşco Vodă; și a dăruit 

" Dimitraşco Vodă lui. Sermet _un...cal turcesc 

foarte frumos; așișderea: şi. Șermet lui Dimi- 

trașco Vodă i-a dăruit două perechi + de soboli, 

şi boierilor: leşa. dăruit câte o bucată de lavdan 
de cel bun, câte de două haine. -- 

Dimitraşco Vodă a sfătuit cu Şeremet să 

"scrie 'o carte în: limba turcească la Sultanul, ca 

„să. se închine și. el cu tot Bugeagul, că, nein- 

" chinându-se, pe urmă apoi n'a fi bine de dânșii; 

şi a pus Şeremet un copil al lui să scrie, ce 

ştiă bine turceşte. lar Dimitrașco Vodă. a zis: 

că nu putea copilul scrie cu dăscălia, fiind tânăr; 

însă, a zis să scrie întâi pe o ţidulă de hârtie 

mică vre-o două-trei-rânduri, să vadă cum scrie. 

- Tar acel copil, fiind telpiz bun, a scris pe 9 

țidulă aşa, că: «Nu este mai mare blestemat 
în lume-decât omul cela ce are o ţărâmă de 

pâne în mână, şi o leapădă pe aceea, şi cearcă 

să afle alta mai'mare».. Și a dat-o la Dimi- 

trașco' Vodă; iar Dimitraşco Vodă. cetind, a zis 

copilului: «Hia gidi cahpolu»; şi n'a mai spus” 

lui Șermet ce a scris copilul, fiindu-i ruşine ; 

" numai ce a zis că a putea scrie; şi l-a pus de 

a scris carte, şi a trimis-o. la Sultanul. Iar Sul-
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tanul n'a dat nici-un răspuns. pe acea carte; 

și s'a întors Dimitrașco Vodă la conacul lui, - 
„peste Prut. Venise cu Șermet Feldmarșal dim: 
preună şi un ministru al. Impăratului, anume - 
Sinior Sava Rogojinski, neguţător de felul lui  - 
dela Raguza, despre partea turcească; şi că- 
zuse boier mare de cinste şi de sfat la Împă- 
răția Moskului; că știa. multe limbi, şi-i dăduse. .. 
Impărăția mulţi bani să-i fi de purtat grije la . 
cheltuiala” oştii. Atunci, a dat acel ministru lui 
Dimitraşco' Vodă o sută de.-pungi de bani, să 
“facă oaste de Moldoveni până la zece mii,. şi. 
mai bine; şi.de-i vor. mai trebui, să-i:mai. dea -.. 
bani; şi să dea de tot Polcovnicul. câte o sută. 
de ruble, de Rotmistru câte treizeci, şi de Kihai 
şi de Stegar câte zece, şi de tot tovarășul câte 
cinci ruble; şi. aceşti bani să .le fie dintâi de 
cheltuială; iar apoi, dacă s'or aşeză, să le dea 
lefe; şi i-a mai dat acel ministru vre-o treizeci. 
de pungi de bani_să.trimită în țară șă cumpere . 
vite, câte 4 lei vita, să le fie de treaba oştii 
zaherea. Aşişdere acel Ministru i-a mai dat și 
câteva cărți împărăteşti, scrise la .toată boie- 
rimea şi slujitorimea, toţi. să încalece: şi să vie 
la oaste, cu plată; iar carele n'ar veni la oaste, 
va „rămâneă podan şi lipsit.de moșiile sale; 
țăranii să aibă a aduce bucate la oaste fără. 

de frică, să le deă bani. Deci, Dimitraşco Vodă . 
îndată a repezit la țară, făcându-le ştire tuturor; 

deci, boierii mazili, au: şi început a veni de 

_prin bejenii la oaste... 
Dimitraşco Vodă îşi lăsase: doamna. în laşi
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" cu'un pole de Muscali și cu vr'o două sute de 
-. Cazaci, zicând şi Împăratul că-şi va lăsă Impă- 

„răteasa-și în Iaşi, iar apoi n'a lăsat-o, ci a luat-o 

cu dânsul; iar 'doamna-a- rămas în Iași. Zisuri-a 
atunci câțiva boieri să nu-și lase Doamna în 

"- Iași;.şi mai .vârtos i-am zis eu să o. trimiță la 
Hotin sau_la Cameniţă, că fiind_vreme de ne-" 
pace, și de s'ar întâmpla vr'o.primejdie, îi va 
fi cu greu, că nu-vaaveă nici vizitii, nici slugi, 
și cine ştie cum s'a tâmpla; iar de! va fi pe 
voia creştinilor, lesne îi va. fi a. se întoarce să 
vie la. Iași. lar Dimitraşco: Vodă s'a mâniat și 
„mi-a răspuns să-mi iau .eu muierea, de mă tem, 
să o-trimit: unde mi-e voia; iar el pe Doamna 
din laşi n'a clăti-o nicăeri. lar apoi după ce 
au văzut că au înconjurat Turcii obuzul, el tare 
s'a speriat că. ar fi trimis Turcii niscai oaste 

„. “Turcească la laşi, şi-i, vor luă Doamna și co: | 
conii; şhplângeă și întrebă în toată oastea! 

“cine sar află un voinic să iasă. pe. furiş.să_se 
sloboadă la' Iași, să deă ştire Doamnei să fugă, 

“şi-i va dapentru acea slujbă o sută de'galbeni 
deaur, sau şi două; și nimeni nu cuteză să 
se apuce să meargă. Apoi, Dimitraşco Vodă, 
văzând că nu se păseşte nimeni, se ispitiă el 

* singur să meargă, și cu Brahă, Căpitan de dără- 
bani, şi își găsise şi cealmale!) şi haine Tur- 
ceşti să se imbrace să iasă noaptea din obuz 
să intre în oastea  Turcească, că doară ar. pu- 
tea străbate la Iași la Doamna să.o -ia.-și.să 

5) Turban de rând.
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fugă. Ce, din obuz nu putea eşi nimeni, că 
nu-i lăsă Muscalii la parcane !) fără de ucaz?), 

„şi s'a dus Dimitrașco Vodă și la Impăratul de 
ia spus ce va să. facă, şi a cerut ucaz;. ce, . 
Impăratul n'a vrut să-i dea ucaz; Şi i-a zis că 
poate să-l -prindă Turcii, şi l-or omori; iar la... 
laşi. sau or fi mers Turcii, sau ba; iar așa dacă 
l-or prinde l-or omori. și pe dânsul, Şi or merge. 
apoi şi la laşi; şi să nu se teamă, că de or 
şi merge Turcii la Iaşi, nimic nor strică. Ce, 

-el aveă grije şi mare jale, și nu numai el,ce .. 
și noi cu toții, câți ne eră casele în lași. . 
Rugăm pe Dumneavoastră, iubiților : cetitori 

tineri, să luaţi seama acestei scrisori ; că de sar - 
tâmpla vreodată să mai vie nişte lucruri. ca 
acestea în țara noastră a Moldovei, să vă ştiţi 
chinernisi, să nu păţiţi şi voi ca și noi. 

Muscalii la Turci niciodată năvală nu mai da, 
eg tot“ Turcii. dâu năvală la Muscali, până ÎȘI. 
istovia focul, şi-apoi iar se dau înapoi; iar 
Muscalii, tot.câtinel după. dânșii mergeau ; şi 
se lărgise şiraguirila” “cele de Muscali” în laturi; 

„cât alergai cu calul, atâta se-tățise Muscalii dela | 
carele. lar. lar când a fost Marţi dimineata, Turcii 
s'au strâns toţi departe, şi acolo şi-au fă ăcut me- 
terez, și şi-a așezat toate puştile cele. mari, și au .. 
început a bate pe vrăjmaş, cât nu se vedeau ra- 
zele soarelui și se întunecase lumea de nu se ve- 
deă om cu om, ce numai se vedea para cum ieşia 

La întărituri (şanţuri) 
2 Voe dela ţar. -..



"din puști ca cum-ar arde niște stuh mare, trestie, 
pe nişte vânt mare, așă se vedeă focul ieşind din. 
puști. Numai, ce voiu să zic, poate fi Dumnezeu 

“ fereşte la răsboiu, că dintr'o mie de sineţe abia 
- se întâmpla de lovește un om; că de ar fi nemerit 

tot focul cât slobozia, 'n'ar mai fi rămas nici: 
“a: Turci, nici la Muscali, om de poveste; după 

cum zice un cuvânt Miron Logofătul: «mare este 
omul, iar la răsboiu mică îi este ținta». 

Cum se întoarce Neculcea. în ţară. - 
ana mama —. 

Iar. Împăratul a răspuns lui Dumitrașcu Vodă . 
„mai vârtos pentru mine, loan Neculcea Hatman, 
dacă nu va să şeadă, -Dumnezeu' să-i ajute să 

„meargă unde-i voia, că nu-mi este rob. Atunci 
Dumitraşcu Vodă n'a căutat bine, unde.i-a răs- 
puns Împăratul așa. 

lar când mi-am luat ziua bună dela Dumi- | 
traşco Vodă. din Harcov, de m'am' despărțit, 
mult “mă îmbia să mai șez, şi multe se ade- 
veria să-mi dee, şi. să-mi isprăvească și dela 
Împăratul mare. milă, și când mi-a fi voia el 
Să-mi isprăvească, 'Dar eu eram bucuros. că a 
venit acel ceas! de am găsit vreme să ies 
dintr'acel norod. greu, că sunt „niște oameni 
foarte necredincioşi, şi prea cu. greu. traiu_au 
oameni ce sunt nedeprinși cu âcel fel de oa- 

„meni dintr'acele părți. Și aveau mare jale, şi 
Dumitraşcu. Vodă, şi Doamna lui, şi boierii, şi 
toţi Moldovenii, şi-mi zicea- că nu mi-oiu putea 

„face pace, şi voi pieri de Turci. Dar eu am 
|.
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“pus nădejdea la: Dumnezeu, Și pentru drepta- 
"tea mea nu s'a îndurat, şi din toate m a scos, ă 

Şi după ce am venit 'mai încoace, încă şi Șe-, 
-remet în câteva rânduri mi-a 'zis să mă aşez . 
acolo şi: va scrie .la.. Împăratul să-mi dea jalo-” 
vanie *) şi sate; dar tot n'am primit, că este 

un norod. unde _nu_ sunt __oamenii__slobozi__ 
meargă unde li este voia, nici la Împărăţie, 

  

  

fără _mcaz, Şi ticaz nu _vor_să-facă, ca să-nu . 
facă  cheltueală Împărăției. „Și la. 'Impărăţie 
vro curte mare ca aceea cu dvorebnici, 2) 

mulţi nu este, măcar. precum. este. la domnia 

țărei noastre, sau altă 'crăie Și "domnie; . ce 

foarte este un lucru puţin, numai oșteni sunt 

mulţi de ajuns. Deci de viaţa mea imi era cum. |. 

“îmi era, dar mai mult îmi era pentru. copii mei 

la ce vor rămânea; că numai doar soldaţi : să 

fie, iar la alte boierii nu ncap, feciorii” unora 

ca acestora. 

„Ce, fraților Moldoveni, rogu-vă să luați aminte 

să vă învăţaţi, şi să. vă păziți. Or cât îi. fi în 

cinste la vreun domn, bine este să-i slujeşti cu 

“dreptate, că şi dela Dumnezeu ai plată. lar cu 

“Domnul nici o dată să_nu._prihegești,_. măcar 
— 

. 

cum. ar. fi; şi nu numai. în. ţară streină; ci nici 

în Țarigrad cu dânsul să nu mergi, find _tu 

- Moldovean, ce, să-i slujeşti_în_țara_ta. Căci, 

streinii caută numai pe Domn să-i miluească 

şi să-l cinstească, -iar pre boierii ce sunt pri- 

  

begi cu: Domnul, într'o nimică sunt; și altă 

1) Moșie. | 
?) Sepiitori, curteni. 

17054 | - a N
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„„.$ “cinste are boierul când este” singur pribeag, şi 
i alta. este când îi cu Domnul-său. Și apoi Dom- 
„.$ nul se visează că este tot puternic ca la țara 

| lui când este Domn, şi va să ție ușa, ca să 
„„„. | „necăjese pre acei boieri, şi nu socoteşte slujba 
„„$ ce ia făcut că s'a înstreinat, ce nimică învo- 

ji „eală nu-i face. Nădejdea Domnului este ca se- 

Li 
i. 

nm armene . „ninul cerului, şi ca încetul mărei; acum este _.
 

ț Ac
e 

„senin şi se face nour; acum este marea lină 
| și. se face furtună. *. Da 

n 
p
o
r
 

» 

- Omorirea lui Brâncoveanu. 

"> Deci. unchii Brâncoveanului Vodă, anume 
„Constantin Stolnicul şi Mihai Spătarul, dacă au 
văzut că-i lasă Poarta în văia-“lor, s'a lăsat de 
„prieteşugul lui Mihai Vodă, și şi-a ridicat Domn 
dintre dânșii, pre. Ştefan Cantacuzino Spătarul, 
fiul lui Constantin Stolnicul. Iar pe Brâncovea- 
„nul l-au dus la. Poartă cu mare pază și cu multă 
„avere, şi l-au închis în Edecule cu mare. grijă, 
"şi pe dânsul, și pe "Doamna-și, şi pe cuconii 
săi, și pe toate slugile lui; că era acel Vizir 

atunci -Gin-Ali-Pașa un păgân rău peste seamă, 
de nu folosia nimărui dare. Deci, atunci a în- 

„ceput pe Brâncoveanul Vodă și solii muscăleşti 
a-l piri, şi Şvedul, și de toate părţile, cum este, 
mânia lu Dumnezeu ; măcar că cele mari pomeniri 
și multe, și. cei prieteni harnici, și avere ce avea, 
sosindu-i atunci ceasul morții, nimic nu i-a fo- 
losit, precum zice scriptura: «Nu va folosi ave- 
rea în ziua urgiei», Poate Va fi şi osânda Mol- 

 



AB 

dovei, căci tot schimba Domnii adese şi-l bles- 
tema toată țara, au. poate fi osînda şi “a un- 
chi-său, a cei lui. Şerban-Vodă; au doară şia . 
Muscalilor chiemare, şi apoi mai pe-urmă, vi- | 
cleșug, că mult sânge _creștinesc s'a vărsat, şi 
de multe ori la fost blestemat Impăratul Mus-. - 

"calului, şi zicea: «Iuda Brâncoveanul m'a vân- 
dut, de am răpus oastea, și am.păţit aceasta !> 

„Deci /i-a scos şi a tăiat capetele a patru cu- 
coni ai săi, şi apoi şi a.lui,-și-a-câți-va boieri 
slugi ai lui; iar pe Doamna, și pe alte slugi, 
i-au ținut încă vr'o doi ani la închisoare, şi 
i-au :slobozit apoi. Atunci când i-au fost tăind 
feciorii, a fost: zicând unul să se turcească să - 

nu-l -taie, dar tată-său Brâncoveanul Vodă, l-au 

îmbărbătat tare să nu-și lase lege. Numai un 
„ copilaș, nepot de fiu: Brâncoveanului, a'scăpat 

că l-a scos îma!) Împăratului, şi l-a dat la maică- 
„sa, care. mai pe urmă istoria lui va arăta la 

rând. Precum se zice. Domn bogat şi fără de: 
sfat, adevărat că atunci. Brâncoveanul Vodă 

a fost fără de sfat, dacă s'a mâniat Dumnezeu 

"pre dânsul, şi-i ierta osânda; iar acm n'a vrut 

“să-l mai rabde.:Şi când l-au tăiat, au adus pe 

toți solii de-l -priviau solii. muscălești, solul : 

„ Neamţului, solul Francezului, solul. Englezului, 

solul Veneţianului, solii Flemengului și al Lea- 

„hului şi al Șvedului. 

  

1) Mama.
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| CAP 
Din a treia domnie a lui Mihai Racoviţă în anul 

at 7224 (1716). 
E ” N. . . Ă . 

Lăsând cele streine, să ne intoarcem a scrie 
„iar pentru Moldova noastră. În țara noastră, 
după ce s'a așezat acel lucru ce mai sus scriu, 
s'a făcut pace bună, şi boierii cei pribegi din 

" Tara Ungurească şi-au făcut pace, și au venit 
toți în țară; numai ce a rămas Vasili Ciaurul, 

- şi cu Velicico Sulgerul, că nu s'a încrezut să 
"vie în țară, şi a mers din Țara Ungurească.în 
Tara Muntenească, şi acol6 a și inurit amândoi, 
iar - moșiile” Ciaurului le-au dat Mihai Vodă 

„altor boieri străini, iar nu neamului său, zicând 
„Mihai Vodă: «Cei'ce au pribegit cu: Muscalii, 
„a venit o Impărăţie, și s'au hainit cu Domn 
cu tot; deci li se cade să li se deâ moșiile, 
întorcându-se, la mila Împărăției. lar aceşti ce 

„s'au închinat la cătane,, cătanele au fost nişte 
tâlhari». Şi pentru aceea li s'au luat moșiile, 
ȘI le-au dat altora. Precum se va alege mai 
înainte, vremea va arătă, 

lar în al optulea an al domniei lui Mihai: 
Vodă, dat-au Durnezeio furtună grea, şi s'a 
aprins_târgul laşi, și multe curți bâiâreșşti, şi 
mănăstiri au ars, și din mănăstiri a sărit focul 
Și în curțile domneşti, şi până au alergat oa- 
menii din târg, au ars de tot; care atunci multe 
lucruri au ars de a. lui. Mihai Vodă, că nu 
puteau oamenii și slujitorii nimic să scoată din 
curte, de furtună mare ce eră. După aceasta 

t
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sa apucat Mihai Vodă de a făcut curțile de 
isnoavă 1), cu două părți mai frumoase după cum. 
erau' întâi; că întâi erau mai proaste; şi a 
dat şi dela Poartă 'şeaizeci de pungi de bani 
milă, ridicând din. birul țării_ca -să--se facă 
curțile domneşti. lar domnia până a găti curţile 
domneşti, s'a mutat. în__niște—curți boiereşti, 
“anume -în casele lui loan Păladi biv Spătar, 
şi a lui Constantin Costachi vel Spătar, că erau 
aceste curți amândouă alăture.. - | 

După aceasta, scoase Mihai Vodă pe ţară. 

desetină 2) țărănească__îndoită, de stupi şi de 

' mascuri, şi a plătit tot omul, și boier, şi mazil, 

- şi. ţăran; şi fără zăbavă,” trecut-au peste jură- 

“mânt, şi au stricat legătura sfințiților Patriarhi, 

şi. au scos văcăritul, de i-a rămas mult blestem 

până acum, că l-au scos şi alții după aceea. Şi 

au scos şi de moară câte doi ug (galbini), şi 

de prisacă câte doi ug, şi țigănit_de tot ţi- 

ganul câte'doi ug; dar apoi. de țigănit au făcut 

legătură să nu mai deă. Aşijdere pe vecinii 

boiereşti şi călugărești, încă nu-i dă lesne stă- 

pânilor săi, cu price zicând: că i-au. adus pe 

unii din „rae, iar altor vecini le ziceă -că sunt 

_moşteni, "Foarte prea rar de aveă boerul prea 

mare dovadă, şi scrisori de-i dă; și ziceă să-și | 

caute țăranul giurătorii 3) să se îndrepteze; şi așă - 

foarte bine se îndreptau oamenii, ieșind din ve- 

1) Din nou.. 
2) Dare. 

3 Martori. 
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cinătate 1). Ce, dela o vreme, mazilii nu se mai 
„. pârau cu vecinii lor. să-i tragă,. ce țăranii tră- 

geau pe stăpânii lor, pe mazili, la judecată. 
„ Aceste toate obiceiuri au rămas în ţară; În 

vechindu-i-se domnia, nu se mai temei că-i va 
mai strică nimeni! nimica: 

Ţara se întemeiase în zilele lui, şi se lățise 
satele; că eră om foarte chivernisitor_bun. te_chlve 
pâine se făceă în zilele lui -foarte bună; stupii 
în doi ani sau zăcut buni, iar în celelalte veri 
S'au făcut mai, “proşti; vitele erau “bolnave mai 
în toți anii, de muriau ; fân şi vin mult în toţi 
anii eră; bani mulți în ţară la neguţători eră, 

de dau oameniloi de- -Și prindeau nevoile; zlo- 
taşii nu vindeau vitele din ținut, că nu-i sâr- 
guiau cu zaprcii. pentru: istovul banilor. Iar din 
prostime, pe cine îl ştiă că are câtecevă, îi şi 

- găsiau vreo pricină și-l închideau şi-i luă trei 
patru sute de lei, și mai mult, - 

Doamna lui. eră foarte- mnilostivă ; „multe mă-. 

„năstiri E “Biserici le- -au dres, le-au tocmit şi le-au 
acoperit, şi pe oamenii scăpaţi şi săraci îi mi- 

luiă, și pe. fete sărace le grijă, iă, le înzestră__şi N 
"le mărită. lar în zilele lui Mihai Vodă oamenii 

cei. vinovați, cum 'S'ar .zice furii, tâlharii, nu 
aveau nici o trecere sau milă de iertare, oricât 

de mică i-ar fi fost _greşala. Pusese patru furci 
mari de le bătuse înaintea porții, unde-i acum 

* fântâna, de stau acolo“ aşezate, şi mai în toate. 
zilele spânzură tâlharii de picioare, sau de sub-. 

1) Robie. 
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țiori, cu' capetele în jos, cu pielea goală; și 
puneă pe călâu de-i bătea 'cu puha)), cât nu : 
puteau merge boierii la curte de țipetele lor. 
Și pe o parte făceă şi bine, că se stârpise.. 
tâlhăritul. Iar mulţi pieriau şi drepți; că avea 
un Armaș mare grec; Panaioti, ce a fost crâş- 

mar în 'Tarigrad, lacom şi fără suflet,.şi pe . 
3 

gura aceluia mulți pătimiau.. 

| CAP XA 
Din domnia.-lui Grigore Ghica, 7235 (1727). 

Eră acest Domn, Grigorie Vodă, la stat cam: 

mic şi 'subțire, la față uscat. Numai, eră cu. 
ze a ga? e 

. . 

toane; la unele se ărătă .prea harnic, bun şi 

vrednic, milostiv şi răbdător; dar eră şi cam 

grabnic la mânie; dar apoi curând se întorceă. 

Și în viaţa lui” eră, tot :în_primblări,. şi tot cu 

mese mari, și-cii cântări, şi cu feluri de feluri 
“ de. muzici. In toate : zilele, prea de aveă vreo. 

treabă mare să nu iasă la câmp, ca să facă 

veselii cu naiuri și cu cântice hagimeşti, şi cu 

"mulţi pehlivăni măscărici ; şi pe boieri îi pofteă 

totdeauna să fie cu dânsul la primblări. Şi 

dacă ieşiă la câmp eră foarte lascav _şi darnic.: 

Jar pe une locuri i se arătau lucrurile de ble.. 

- stemăciune, că-se potriviă unor boieri, sfetnici 

ai lui, cari aveă, doi Greci şi un : Moldovean, 

“anume Constantin -Psiol-Hatman” și cu fiu-său 

“ Enachi Aga Lazi, de neamul lor oameni tirani;. 
2 a 

  

3) Un fel.de nuia. . .



__186._- 
„iar din Moldoveni aveă pe Sandul Sturza Hatman,_ 
„om viclean şi închis la inima lui, şi lacom. 

„Acesta îndemnă-pe Grigorie, Vodă, tot la luat, 
- și pe toți boierii moldoveni îi sărăciă și-i de- ? 

părtă de către mila domnească, ca să” fie îu- E 
„mai el frunte şi de cinste; care faptă a Sturzii 

„„trecâridu:se la Grigorie Vodă, multe bunătăţi 
„a Domnului întunecă şi -le strică ; stinsese ma- 
„zilii și ţara, şi mănăstirile de tot, cu obiceiu- 
rile. ce găsise în țară, scoase de alți Domni 

_mai înainte de: dânsul. Și acei Domni, deşi le 
_Scornise, le țineau câte un an-doi și le pără- 
siau; iar Grigorie Vodă, aflându-se în țară, 
toate le grămădise la un loc; și scoteă văcărit, 
hârtii grele, vădrărit, desătină, 'ciferturi mari, 
Intr'un an a S%65 ȘI pe ţigani hârtii grele, 
Scos-au odată şi pe preoți -un bir ce-i zicea 

| <mucarea, de ajingeă pe preot, cât de sărac, 
„trei. galbini; iar pe.cei: mai. de frunte și opt 
galbini i-au ajuns. Dintre care nu puţin blestem 
i-a rămas, şi nimănui ridicături nu făcea. Luă 
sume mari de bani în toți anii domniei lui 
„dela.săraca de ţară, ca la o mie cinci sute ŞI 
mai bine pungi de bani pe an, de au rămas 

_mazilii şi țara stinşi, din sfatul acestor - trei boieri. 
Intr'un rând”ertase” Grigorie Vodă pe mazili 
ȘI pe mănăstiri de dajdie, şi a învăţat pe Sturza 
să facă ispisoc_de întăritură. lar Sturzii, neplz- 
cându-i această milă de ertarea mazililor, ca 
un lacom de fire, au făcut un ispisoc şi au pus 
numai jumătate, de mazili, iar pe jumătate au 
dat la țărănie, pentru ca să facă vrajbă în:
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mazili. Şi aşă, cu acest mijloc făcând .vrajbă . 
între mazili, sa mâniat Grigorie Vodă și a. 
rupt ispisocul, și a . întunecat Sturza această. 
buriă faptă şi milă domnească asupra: mazililor, 
ca să nu se îndrepteze, să fie tot săraci să poată 
a le cuprinde moșiile şi. ocinile, şi să pue nume 
rău Domnului. Şi aşă îl sfătuiă şi îl purtă ei, 
că cui se cădeă să deă, el îi luă, şi cui se 

_cădeă să ia, el îi dă. Şi la toate eră—desfră- 
nat; cuftea lui poftia' să fie tot îmbrăcată;. . 

pe nimeni din boieri să nu-i 'auză jăluindu-se 
că-i 'scăpătat, sau olecăindu-se că sunt timpu- 

zile rele, şi nu s'a făcut. roadă, că ..se foarte 

mâniă; şi la mânie eră foarte grabnic. Şi nici 

sfetnicii lui: nu îndrăsniau, când eră mânios; 

dar se întorceă curând. La judecată îi _păreă 

"că judecă foarte bine; și cum îi păreă aşă ră 

mâneă; şi pe urmă deşi vedea că au greşit 
nu întorceă; ce,_aşă dând carte_de rămas, 
rămână, cât, dela o vreme, ' părăsise oamenii . 

a mai veni la divan. De era vreun țăran în- 

greuiat la bir “nul mai. scădeă, ce așă da 

până istoviă tot ce aveă iDa sume mari de: 

bani la Poartă și Turcilor Agi ce veniau dela 

Poartă cu trebi; căruia eră să deă.o-pungă de 

bani, 'îi dă cinci şease, tot ca să-l laude la 

Poartă ; iar de săracii ţării nu-i eră milă. De 

- se clintia până 'atară din târg, sau până la 

„vreun boier, tot cu căruța cea de . cupărie!) 

după dânsul, că peste tot ceasul beă, ori vin 

  

T) Cuperul (cel ce turnă vin în pahare la domn):
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cu pelin, ori vutcă; și încotro mergeă tot cu 
gloată, ca două-trei sute de slujitori, . şi. alții, : 
să fie. cu dânsul. Cu pușca dă prea bine. Greci 
mulți adusese în țară, de mâncau lefi tot diii „Visterie; și câte *dregătorii “la” margine, tot 
Grecii le țineau. Jar boierii de țară, erau nu- 
mai cu numele, că Tă fiitnie nui mai întrebă, 
Numai cu sfatul - acelor. trei boieri, ce vreă să 

„facă făceă. Dar aveă şi trecere mare la Poartă, 
„cât pe Turcii balgii din ţară foarte îi înfrânase, 
„şi-se temeau de dânsul, de nu puteau face 

zapt întru nimic. : Poţi zice că Grigorie Vodă, 
precum îi erea firea, de ar fi avut niscai Oa: 
meni cu frica lui Dumnezeu pe lângă dânsul 

„„ sfetnici,. ar fi fost de mirare şi de pomenire 
Grigorie Vodă, în: domnii cei de frunte și de 
laudă, iar nu cu cei de hulă. 

“lar când a trecut Grigorie Vodă din -Mol- 
dova în Țara. Muntenească, mulți feciori de 
boieri a luat cu dânsul, dei-a dus la Munteni, 

„ zicând 'că-i sunt dragi Moldovenii, și. vreă șă-și 
„facă pomană cu dânşii; că auzise că moșu-său 
Grigoraşco Vodă, când a fost Domn în Țara 
Muntenească, încă a fost luat feciori de boieri 
din Moldova de a fost prin oști cu dânsul, 
cum se pomeneşte că a fost Cantemir Vodă 
ceauș spătăresc, şi alții. . | 

Vai de aceste două țări creştine cu aceşti 
domni străini, ce de amar de bani dau pentru 
vrăjbile 'cele ticăite a lor. Paladi Toader vel 

* Visternic, fiind nepot lui Mihai Vodă, și cu 
atâte rude, îi părea bine de aceste vorbe că
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sunt între Domni, şi mai. mult îndemnă. la ja-. 

curi şi la vrăjbi,: făcându-se prieten Domnului, 

şi cunoscându-l Domnul gândiă că-i este prieten; . 

dară el altele socotiă în 'inima lui, că.doar s'ar - 

sparge ţara şi să se audă la Poartă, să-și deă 

Domhul în cap, să vie. Mihai Vodă :Domn, 

fiindu-i unchiu; şi eră cu două fețe, arătându-se | .- 

'cătră boieri că-s vinovaţi Greciiy/Grecii, precum 

“Sau scris că erau mulți în toate boieriile și / 

pârcălăbiile, şi vămişiile cele de :pe margini, 

cu agonisit, tot ei le. cuprinsese de le-au luat, 

iară boierii de ţară nu puteau încăpeă la nimic; 

Și toți aveă lefi. mari dela Visterie; şi vr'o: 

zece ţiitori măritate a .tătâne-său, bărbaţii. lor. 

"tot cu lefe şi cu boierii eră. Aşijdere un frațe 

a lui, anume lancu “Beizadea, cu.mare chel- 

_tuială, că aveă câte zece cincisprezece lei leafă 

pe zi, fără altele; şi maştihă-sa iarăşi cu mare 

cheltuială, că 'aveă grea casă, cu multe roae_ 

de le îmbrăcă şi le mărită tot cu cheltuiala 

țării, şi osebit de leafă, pe zi 15 lei. , 

Și. întâmplându-se că. eră vrajbă între Leşi 

cu Muscalii, veniau mulți Turci. la Hotin ȘI la 

Domn, şi tuturor le dă daruri cât nu li se cădeă, 

“ori cu treabă, 'ori fără treabă, măcar. câ ȘI 

Grigorie Vodă da la Turci: mult, şi , făcuse 

obicei mult, nu ca alți Domni a dă mai înainte; 

iară acesta dă îndoit de cum dă Grigorie Vodă. . | 

Care, Dumnezeu ştie ce de. greu eră. pe această 

tară! tot ca. să-l laude” Turcii la Poartă cări 

bun, ca să apuce iarăşi Domnia la Munteni; iarâ 

dinainte . vreme, alți. Domni, . când veniă un



140 

Agă prea mare, de-i dă un povodnic şi o pungă 
-de bani, mult 'două; iar la ceilalți mai de jos 
le dă câte un un postav, şi unora câte un atlaz, 

„şi altora câte roo lei, “câte 10. lară mai mulți 
"bani nu :mai dă la câți veniă cu treabă la 
dânsul; iară când treceau nu le dă nimic. Și 

„ boierii moldoveni totdeauna mergeau la Poartă 
de jăluiau nevoile, şi luă sama Capi-kihăilor, 
și nu se făceă' nici a patra cheltuială -cât se 
face acum. i 

Ajunsa osânda pe biâta Moldovă, că tot. le 
„zice că nu se mai satură de Domni; iară acum, 
„de când au stătut Domni streini, le ajunge, 
de nu le vine și alt amar și mai cumplit; 
numai, cum a fi mila lui Dumnezeu! La atâta 
au rămas; iară altă putință nu mai este; că 

„boierii la Poartă nu vor să meargă, că nuii 
„lasă Domnii. Capi-kihăiele fiind Greci, cât zic 
„că au cheltuit, atât le dau, şi n'are gură cinevă 
să le zică cevă, să le ia seama ce zic,Vcă sute 
de pungi. şi mii au_cheltuit. “Turcii ce vin tot 
belacoase, ceasornice de aur, fuzăi, cai cu şele 

„cu rafturi, sute de lei, mii de ug. le dau. 1700 
până la 1900 de pungi '.de bani. se iau din 

„ţară acum; iară mai înainte, la Domnii trecuți . 
mai mult de 400 sau -z0o. pungi nu se luă; «, 
şi altfel «de țara eră întemeiată, nu ca acum,, 
oh eh! -Vai,_vai, vai_de_țară! Ce vremi 
cumplite au ajuns, şi la ce cumpănă au_căzut. 
Doară Dumnezeu.de a face milă! Precum au 
făcut cu Istrailtenii, cu Moisei Proorocul, de au 
despicat marea Roșie, așă să facă și cu tine,
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săracă ţară! la ce obiceiuri ai ajuns, ca să scapi 
dintr'aceste obiceiuri spurcate. .- | e 

Domnul încă după ce sau cruntat!) într'a- 

ceste „lucruri, cari. s'au pomenit mai sus, şi 

ușile şi-au încuiat şi hirea și divanurile şi-auschim-“ 

bat într'alt fel.. Iar la al doilea şi al treilea an 

a domniei lui Constantin Vodă scoteă câte 

două văcărituri pe t6tâfiul, și hârtii, şi civerturi 

mulțime. Numai desătina pe boieri iarăşi au . 

lăsat-o, mai pe urmă, .să fie din zece 'un leu,: 

precum eră şi la „Grigorie Vodă. Aşijdere au. 

făcut testament mănăstirilor, preoţilor dințară, . 

şi mazililor de le-au rădicat dajdia să nu dea 

nimica. Şi au început a arătă şi dragoste şi 

“milă cătră mazili, şi a le ridică: câte cevă și 

din văcărit, temându-se ca să nu fugă în Țara 

_Muntenească, la Grigorie Vodă; că Gngorie 

Vodă tot trimeteă la boieri şi la mazili de-i 

chemă să vie în Tara "Muntenească ca să dea. 

pricină că se sparge ţara, ca să mazilească pre 

Constantin Vodă. Constantin Vodă, oblicind 

acest lucru, au început a slăbi,. pe mazili din 

dăjdii, şi boieri a-i țineă mai bine, pentru ca 

să nu fugă. lară pe ţară ce putea tot luă, şi. 

trimeteă la Poartă mulțime. de bani, de dă 

„ Musaipilor Impărăteşti. Și s'au ajuns Constantin 

Vodă cu toate căpiteniile Turci de pe Dunăre 

de au paârit pe Grigorie Vodă la Poartă; şi 

atunci fiind un Vizir nou, îl numiă Smail Paşa, 

neavând trecere Îa Poartă au isprăvit cei din 

  

 Maânjit
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 Iăuntru. iarăși domnia iii “Constântin Vodă, să 
„meargă. în Țara Muntenească,'că au dat 1400 
„pungi; iară pe Grigorie Vodă on'au putut să-l 
mazilească, ci l-au mutat iarăşi în_Moldova. Și” 
“până a se așeză Domnii în scaune, s'au schimbat 
şi acela Vizir, şi-au căzut altul, Silihtarul, Vi- 

„zir; deci, după ce .s'au. așezat în scauniă, âu ȘI 
început a: se sfădi, şi a. se pârt la: Poartă unul 
pe. altul în vedeală. Că Constantin Vodă, cum 
i-a venit veste să meargă domn. la Munteni, 
cum au și păzit de şi-a făcut mărturie dela 
un Cadiu de Hotin ce se întâmplase -atunci la 

” laşi, şi. dela. boieri, cu nume că a fost bun 
„Şi n'au luat nimic dela țară. Iară Grigorie Vodă 
„ Vinind: pe drum, în minutul ce a înțeles de 
„acel lucru cum, a. repezit cu scârbă la Cai- 

„ macami; și Caimacamii, văzând aşă, îndată a. 
„repezit țara la Hotin, la Tighinea, la Baba la 
Saraskerul, de a pârit pe: Constantin,. Vodă 
că i-a pustiit cu; dăjdiile; pentru care, la vre- 

„„mea viitoare s'or scrie la rândul său. lară Ca- ; 
pegi-bașa care. venise întâi să : schimbe Dom- 
nii, n'a apucat să mzargă la Poartă, că a. 
venit alt Capegi-bașa dela Vezirul cel nou de 

“la pus în fiare, şi i-a luat darurile ce-i dăduse 
Domnul, și a adus altă înoire Domnilor; Și a 
luat și acesta alt plocon. Eră bogate  conace 
Şi Învăluituri în biata țară; și mutându-se Domnii, 
-Mau vrut 'să se întâmpine ca întăi, ce, a păzit! 
și a trecut Grigorie Vodă pe Siret, şi Con- 

„stantin Vodă pe Bârlad. 
Intr'acești doi ani ce a fost, la Constantin
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Vodă belșuguri mau fost nici în_ pâine_nici-în 

stupi, „nici vânzare. în Bimica; și moarte în vite 

încă cră dă muriă vitele; şi văcărit pe vitele | 

moarte. încă luă. Numai la mazilia lui viile au 

rodit bine. SE a 

Constantin. Vodă, mergând în Țara Munte- 

nească, n'a mers îndată la București, ci a. aş- 

teptat pe Capegi-başa pe drum, pentrucă venise . 

numai un Capegi-bașa la amândoi domnii pre- . 

cum s'au scris mai sus. Iară Capegi-başa după- 

ce a aşezat pe Grigore Vodă în scaun în 

laşi, a purces de a mers la Constantin Vodă 

“în "Țara Muntenească, şi l-a dus del-a așezat la 

scaunul său în Bucureşti. Şi a domnit  Con- 

stantin_Vodă „în Moldova doi ani şi şăse luni. 
Acest Domn, Constantin. Vodă; eră un .om. 

prea mic de stat, și de făptură prost, şi cău- 

' tătura încrucişată, şi: vorba lui înecată; dar. la 

fire” &ră nalt, cu mândrie vreă să se arate; 

dar eră şi om leneş; casnă, bătăi rele de oameni. 

nu făceă, nici la sânge nu eră lacom, și răb- 

dător mult. li eră dragă învățătura; corespon- 

denţii din toate ţările : streine . să. aibă, prea 

silitor spre "veşti, ca să ştie ce se face prin-. 

tralte ţări, ca să dobândească nume lăudat la 

-. Poartă, Minciunile îi eră prea dragi a le as- 

"cultă; numai, nu'eră prea grabnic a face rău. 

Juruia!) prea mult unora şi altora; dară la mai 

mulți. nu dă dintre cele juruințe. Eră om 

de-l întorceă şi alții. 

  

p Păgăduiă.
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- Aşă socotesc, acest Domn de n'ar fi avut 
această 'casă grei a tătâne său, cu mulțime 
de mâncăi, şi.să nu-i fi fost gândul cu pismă 
să scoată pe văru său, pe Grigore Vodă, din 
Tara Muntenească, n'ar fi tost atâta Jaf în țară; 
că pe mănăstiri și pe popi îi iertase de dăjdii, 
şi S'ar fi pomenit numele lui în numele domnilor 

„7 celor buni. şi aleși. Numai zavistia lăcomiei pen: 
- tru ca să meargă iară în Țara Muntenească fiind 
această țară mai bogată, și să-şi izbândească inimii 
asupra vărului său, lui Grigorie Vodă, și mult 
îndemnându-l și măștihă-sa, Doamna tatâne său, 

“și Musaipii lui fiind mulți, că nu se poate chi- 
Vernisvi într'această țară a Moldovei, fiind slabă, 

„ce stau de zi de noapte: asupra lui, numai să 
meargă în' Țara Muntenească; șI așă au rămas 
nemulțumit. despre țara Moldovei. Ce mai pe 
urmă, mergând, precum va fi! ŞI acestei țări, 
fiiind la vârsta - bătrânețelor, vremea viitoare 
va arătă; că. mai mulţi Domni, din buni se fac 
„răi; iară din răi se fac buni, puţini se află, 

Ma CAP. XXIV 
- Din a doua 'domnie a lui Grigorie Ghica Vodă 

i în anul 7244 (1736) | 
__ ŞI s'a întâmplat de a căzut iarnă prea mare 
până la brâu, şi a căzut dela Vinerea Tare 
și a ținut până la Sf, Gheorghe; şi pieriau 
vitele oamenilor câte. mai scăpase de Muscali, 
şi intrase! și boală în vite şi în oi, vărsatul, 
de se potopiă cu totul; că fân nu putuse oa- 
menii face la câmp de- oaste și de ploi multe, 
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şi eră şi cât şi fusese încă 1l.mâncase Mus- 

calii până a se întoarce înapoi, şi ajunsese stogul 

de fân, cincisprezece lei, și nu se_ putea găsi 

nicăieri; şi vadra d€ vin un leu. Socotiţi. fra-. 

ților cetitori cum este osânda şi mânia lui Dum- - 

nezeu pe țara aceasta. Că şi Grigorie. Vodă i 

se schimbase. firea îndată; că boierii erau toţi 

- în prepus şi naveă nici o credinţă. Orbit în 

lăcomie, judecăţi erau multe_de jafuri e_ce se: 

făcuse; şi erau judecățile cu fățărie; că cei 

drepţi. erau în urgie, şi mulţi. din_cei vinovaţi . 

erau în cinste. Trimis-au. Grigorie Vodă atunci. 

la "Țârigrad, de şi-a adus doamna și beizadelile, * 

și pe noru-sa fata lui Mihai Vodă 'cu mulţime - 

de Greci, şi Grecii dobândise mândrie şi obraz, 

că clevetia şi fără rușine asupra bieților boieri, 

“şi cu _nebăgare în samă întru. nimica pe Mol- 

'doveni. Că pe Vornicul Iordachi Cantacuzino 

Deleanul, dacă a venit: dela Hotin nici l-âu - 

| priit Vodă să se împreune cu dânsul, şi a. 

pus pe Basciohodar cu cinzeci de oameni Siimeni 

de l-au străjuit la gazda lui câteva zile;: şi apoi. . 

„l-a pornit la ţară la Deleni la casa lui nici șă-l 

vadă în ochi, şi eră Săl călugărească; numai 

norocul lui a fost că eră cumnat cu Mihai Vodă, 

şi Grigorie Vodă eră cuscru cu Mihai Vodă, 

și pentru voia lui Mihai Vodă la lăsat acasă; 

si eră să-i risipească şi casele din laşi, numai 

“Spătarul Aristarh, fiindu-i ginere s'a rugat lui . 

Grigorie Vodă să nu-i risipească casele zicând | 

= că îi le-a dat lui acele case de zestre, Și ar f 

fost pățit şi “mai rău; că a fost înțeles Gri- 

1 Ie | 10 
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| gorie Vodă. că a fost scris la Muscali, și a fost 
"pecetluit. cu ceară roşie când a fost Caimacam 

la lași, și Vodă eră fugit la Galaţi, şi alte 
multe pricini ca acestea aflând vreme del pă- 
rise ciocoii; ce la cât va veni pe urmă acest bo- 
ier, vremea viitoare va arătă. Așijderea şi pe mine 
loan Neculce Vornicu, întâmplându- mă de am 
fost în vremea Muscalilor în laşi, m'au amestecat 
ciocoii ȘI cu alți neprieteni la Grigorie Vodă, şi 
nvau închis la  Başbulbaş câteva zile ; şi copiii mei | 

se ascunsese în laturi ; și a trimes un Postelnicel 
de i-a. căutat în toată țara; dânda-mi și mie 
pricină că am. bătut un ctocoi la vremea Musca- 

ilor ; ; socotind că am fost şi eu amestecat la 
niscai-va fapte. Dar pe urmă au aflat că n'am 
fost, şi m'au slobozit şi pe mine la ţară. Și 
atunci la acea primejdie am cheltuit mulţi bani, 
care deă seamă la: „Dumnezeu cine m'a' ames 
tecat.. Ce la cea de pe urmă și pentru mine, 
Şi pentru alţii, vremea viitoare va arătă. 

Acest domn Grigorie Vodă eră foarte grabnic. 
şi năselnic; şi în zilele lui se îmbogăţise ciocoii, 

„că luă slujbele cu dări şi cu mite dela Greci. 
lar boierii mazili nu aveau căutare, şi rămă- 
sese la sărăcie; şi începuse a-i şi boieri pe ciocoi, 
că se mândriă socotind că nu mai! avea A BfArgiI 

“Iar Dumnezeu este tuturor dadecă 
OLE 
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