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B. profesor N. Ionescu membru Academiei, â propus în şedinţa 

ci din 5 Martie 1885, editarea. prin îngrijirea mea, deosebit de cei- 

l-ulți cronicari, a operelor lui M. Costin. 

“Volumul de. față este un început de vealisare a dorinței Domnu- 

luă N. Ionescu. 

Voiă adăugi însă că decă dorul D-lui N. Ionescu s'a împlinit, 

literatura ndstră are de mulţămit cu deosebire D-lui Dimitrie Stur- 

dzu, care, fie ca Secretar general al Academiei, fie ca Ministru, a 

sprijinit luerareu şi « înlesnit spesele tipărirei că. | 

Se cade deci, ca numele D-lor N. Ionescu şi D. Sturdza, să fie 

scrise aice, pe prima [die « «<Operelor complete» ale lui Miron 

Costin. " | 

Dar decă fără îndemnul D-luă profesor N. Ionescu şi fără de con- 

cursul D-hă D. Sturdza «Operele compleie» ale lui M. Costin, nu 

vedeai lumina dilei, dreptatea cere să adăogim că acestă publicaţiune 

aii ajutat-o lucrările anteridre ale unor bărbaţi ilustri, ca D-nii DI. 

Kogăluiccanu și B. P. Hasdeu. Decă cel ântâii, cu devotamentul stii 

nemărginit pentru nemul românesc, a tras în secolul nostru prima, - 

brazdă în ogorul înțelenit ul istoriei neştre, cel :de al doilea, este 

indreptătorul ager şi priceput al direcțiunei studiilor nostre istorice. 

Cu cele două nume de sus și cu cele două nume ce acum înscrise- 

răm, făcut-am quadrilaterul în care am apărat, nu persona mea ne- 

însemnată, punâud-o la adăpostul lor de critica justă, ca şi de acea 

răă-voităre, ci numai am împlinit o datorie sufletescă , atribuind 

fie-cuă ce este al săi. | 
V, A. Urechia.



PRECUVENTARE. 

Insărcinat de Academia română, cu publicarea operelor 

complete ale lui Miron Costin, dai astă-di în mănele pu- 

blicului, primul volum ale acestor opere. 

Sunt dator să aduc lectorilor acestui prim-volum, 6re-care 

esplicaţiuni asupra cuprinsului cărței, cât şi a direcţiunei în 

care am înjghebat-o. | 

Incă de mai mulţi ani, bărbați ca Dnii B. P. Hasdeu și 

Gr, Tocilescu aă esprimat în publicitate, dorinţa de a ve- 

dea publicându-se Letopiseţele n6stre, întrun mod sciinţific, 

aducându-se în note, variantele dupe cele mai însemnate 

codice. O asemenea ediţiune nu putea să ne dea ilustrul 

nostru istoric şi bărbat de Stat D. M. Kogălniceanu, pe când 

a publicat prima şi chiar secunda ediţiune a Letopiseţelor, 

pentru că încă era târte restrins numărul cunoscut de co- 

dice seu letopiseţe manuscrise. Ei pentru ântâia dată deci 

am putut utilisa la publicaţiunea de faţă, numărul cel mai 

mare de asemene codice, graţie concentrărei celor mai multe 

din ele, în biblioteca Academiei şi a Muzăului statului. Lu- 

crarea mea începe deci, cu recensiunea acestor codice ȘI 

a unui număr de altele aflătâre la particulari s6ă în străi- 

tate. Paginele 1—63, şi în addenda II-a paginele 679— 

683, dau recensiunea a 32 codice de letopiseţ, cuprin- 

dând operele lui M. Costin, codice aflătore în țeră; aseme- 

nea recensiunea a 11 codice, aflătâre peste hotarele Ro- 

mâniei, pe lângă care ţinem semă şi de 2 ediţiuni, tipărite 

de D. M. Kogălniceanu, ântâia cu cirilice, a doua cu litere.



VIII 

In față cu fie-care codice, ce mi-a venit la mână am 

studiat : a) forma sa esternă; b) data decopierel, cu numele 
diacului s6ă scriitorului ; c) cuprinsul codicelui; d) filiatiunea, 

adecă înrudirea cu altele, a codicelui ce am analisat, spre 

a afla care sunt cele mai apropiate de criginalele scrierei ; 

€) depositul, adecă locul unde se pâte studia codicele ana- 

lisat. | 

Acestă lucrare asupra codicelor, am făcut-o fără o preala- 
bilă și preconcepută clasificare a lor, tocmai pentru ca con- 
clusiunile mele să iasă pentru lector, în mod logic, nesilite, 

în tabelul filiatiunei de la pag. 60—62. 
Clasificând în tabelul de filiațiune codicele cunoscute, am 

ales negreşit pentiu note, aducend zariantele sâiă lecțiunile 
diverse, față cu iextul codicelor celor mai vechi, luate de 
conducătore acestei edițiuni, numai codicele constituind ra- 
mură deosebită, adecă cele care aă servit la mai mulți de- 
copiatori. Nu am neglijat totuşi de a aduce în note, lecţiu- 
nile importante chiar şi ale codicelor de o filiațiune mai 
pulin remarcabilă. 

A doua lucrare a mea, în urma fârte anevoi6sei munci, 
consacrate recensiune) codicelor, a fost constituirea celei 
mai complecte bibliografii și redactarea celei mat documen.- 
tate biografii Costiniane. 

Cu acest scop, la pag. 63, am indicat mai ântâiu tâte 
deposilele publice şi particulare, din (cră şi din străinătate, 
„care le-am cercetat, din respectul studielor de faţă asupra 
familiei lui Miron Costin. Apoi am adus, cu începere de la 
pag. 67, în prescurtare să în întregime, după importanţa lor, 
o serie forte bogată de aprope 300 documente necunoscute 
mai tte pînă acum, şi cari însă prin vre-o lature se re- feră la M. Costin şi la familia sea. In cursul tipărirei, ve- 
nindu-mi la mână, noui documente de acestași natură, le-am reprodus iarăși în resumat să în întregime, după importanță, !



IX 

în addenda I-a de la finea volumului, în număr însemnat 

de bucăți. | | 
Publicarea acestor documente, necunoscute mai tâte pînă 

acum, va aduce însemnate servicii şi istoriei şi literature 

n6stre, pe lângâ luminile ce ne dai, cu referinţă la M. Co- 

stin, şi la al lui. 

In Bibliografie, de la pag. 225 începând, am reprodus 

aprope integralmente tot ce cunosc până astădi scris des- 

pre Miron Costin, fie de scriitori străini, fie de cel pămân- 

teni. Bine înțeles, între aceştia nu am numărat decât scrii- 

torii de o val6re recunoscută. Cetitorul confruntând cele ce 

până astă-di sa scris de M. Costin, cu documentele n6uă 

aduse de mine, va vedea cum mat (6tă biografia lui M. Co- 

stin, am trebuit să o prefac, contradicând pre biografii săi 

“anterior, desființând chiar și acea ce însumi am dis altă 

dată despre. el, căci in urma D-lui M. Kogălniceanu şi a r&- 

posatului Bălcescu, eu am fost, întral treilea rând, biogra- 

ful ilustrului Cronicar, în cursul meu de la facultatea de 

litere de la lași (1859—1864) 
Biografia documentată a lui M. Costin și a familiei sale, 

începe la pag. 282 şi continuă până la pag. 368. Ea este 

ilustrată cu 29 de facsimile, tipărite in chiar textul biogra- 

fiei. Alte 50 de facsimile, cari n'aă putut fi gata la impri- 

marea biografiei, sunt adause Ja finea volumului; portretul 

cunoscut până astă-di de la M. Costin, 1 aședaiu în fruntea 

volumului de față, 

La pag. 369, începu operele proprii ale lui M. Costin. In 
acest volum dai cele două cronice ale lui, și în josul fie- 

cărei pagine, lectorul va afla, un număr fârte mare. de lec- 

țiuni din diversele codice şi note numerâse esplicative, apoi 

citațiurile originale din scriitorii utilisaţi de M. Costin, ca 

isvore la cronicele lui, texte cu mare anevoinţă descoperite, 

de 6re-ce mai adese-ori M. Costin nu ne dă numele scrii- 

torului Polon s6ă Ungur, ce urmăresce,



X 

In multe note de la finea paginilor din Letopiseţul al 
II-lea al lui Miron Costin, am promis pentru  finea vo- 
lumului, documente originali, afirmând su infirmând aser- 
iunile istoricului. Proporţiunile prea mari ale acestui volum, 
m'au obligat să nu alipesc acele documente promise, decât 
în vol. al III-lea. Nu le voit pune la cel al II-lea, din causă 
că, astă-di preved cu încredințare o mare abundanță de 
materie, și pentru volumul acela. In adevăr vol, II va cu- 
prinde : 

4) Cronica ungurâscă, de curând descoperită de mine. 
0) Crorica în versuri polone. 
c) Cronica în versuri române. 
d) Fragmentele din Letopiseţul domnilor, după Ştelăniţă 

Gul lui Vasilie Lupul. 
e) Opere cu nedreptul atribuite lui N. Costin, pe când 

sunt de Miron. 
[) Orațiuni diverse de Miron Costin. 
9) Arta poetică. | 
h) Diverse poesii. 
î) Glosarul cuvintelor vechi Şi străine din operele lui M. Costin, de D. L. Şaineanu. 
1) Index personarum, locorum rerumque memorabilium. 
Prin urmare reservez pentru tomul III-lea, publicarea tuturor documentelor ce posed cu referință la Domnii, a căror istorie ne-ai lăsat-o M. Costin. Tot acolo voiu a- duce şi tote inscripţiunile cunoscute până astă-di, cu refe- rință la aceleaşi Domnii. 
Desigur tomul al ll-lea, la prima vedere se Va părea străin de operele lui M. Costin. Am însă convingerea că acel a] treilea tom, de voii trăi ca să-l văd publicat, nu numai că va aduce imense servicii istoriei naţionale, dar va sta- bili deplină convingerea despre meritele ca istorie ale lui Miron Costin.
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La transcrierea codicelor pentru ediţiunea de faţă, a Le- 

topiseţelor lui M. Costin, m'am servit în genere cu orto- 

grafia Academiei, mai puţin « scurt. Acolo însă unde am 

aflat în scrisdrea cirilică o ortografie mai neobicinuită,: am 

notat-o, fie în transcrierea cu litere latine, fie punând în pa- 

rentesă, cuvântul scris cu litere cirilice. Am păstrat formele 

dialectice, cum le-am aflat în codice. 

Nu neg că se vor găsi multe deosebiri ortografice, nu 

numai între cele două cronice ci şi une-ori pe aceeași pa- 

gină. Multe din aceste deosebiri se vor putea imputa obo- 

site mele vederi, dar cele mai multe sunt inteniionate, 

căci at de scop să arte însăşi neconsequenţele în scriere 

a copiştilor. Aceştia confundă adese pre 4 cu x, pre “ cu 

ia şi cu ea să a, pre curs, pre weu o... Nu odată pe 

aceeași pagine a unui codice, am aflat scris vorba zeste și 

vâste, Ureche şi Ureche s6i Urechi, ori şi &pari !... La nu- 

mele proprii mai cu s6mă, mult fantastică era ortografia 

diacilor noștri. Aceste neconsequențe se vor putea constata 

in parte, din facsimilele ce vom da la finea tom. al Il-lea, 

după tâte codicele recensionate de noi în aceste doue volume. 

Aceste facsimile vor servi tot-odată şi ca modele de cele mai 

remarcabile, din vechia scrisâre a secolilor XVII şi XVIII, 

* 

La finea cronicului al II-lea al lui Miron Costin,. am a- 

dus o serie de note și de documente, cari se referă la frații. 

fiii şi urmaşii lui M. Costin. Nam socotit de prisos aceste 

informațiuni, căci cine caută cu dragoste la numele nemu- 

ritorului istoric, nu pote să nu dorescă a sci ce sa ales cu 

numele şi nemul lui. In (ine, voiă dice terminând, ca unul din 

însemnaţii noștri diaci, în prefața codicelui G, de la Muztul 

din Bucuresci : «Am silit ca să dea Dumnedeu, după înce- 

put să vedem şi sfârşit, iar după acâsta rog şi cu sele pof- 

tesc pre toți iubitorii de cetirea istoriilor, la cine se va tâm- 

pla acest letopiseţ, adecă scriitoriă de ani, carele va hi și
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mal învăţat, și mai bine scriitorii de' cât noi, la acesta me- 

șterşug a scripturilor, de va hi unde-va şi vre-o lucrare de 

preşzală, fără de care nu pste hi, aii den condeii, ai den: 

mână, s6ă măcar şi den sciință, unul ca acela, ai tocmâscă 

ati petrâcă (îrîcă cu vederea), că fugită e dela no! zavistia 

şi nu se semețescă de acesta puţin cum nu ne-am și noi 

de acesta mai mult. Că numai cine nu va scrie acela nu 

va greşi, iar cât va scrie, va şi da în greşală ; că în acesta 

ne cunâscem noi pământeni. lar la sudalmă nime nu-şi 

indemne sufletul, aducându-și amente şi unul ca acesta că 

el încă este om, de-" făcut fire mai mult spre greşală, de 

cât spre nemereală; că sciu f6rle bine că acest letopiscţ, 

mal a mulți nu le va plăce, den câți la mână. le-o căd6, 

pentru-că. unii întrun chip şi alții întralt chip o poveste 

spun. Acesta lucru şi de aicea se cunâsce, că mergând doui 

Gmeni pre o cale s6ui tâmplându-se la răsboiă, v&dend a- 

mândoui întrun chip un lucru ce se făcea, şi mai pe urmă 

învârtejindu:se şi despărţindu-se unul de altul, nu spun a- 

mândoui o poveste, ci unul o poveste și altul alta, încât 

un om Singur, de scie o poveste bine şi nică acela nu o 

pote spune tol pe o cale». 

Am făcut ceea ce am credut că era bine, la edarea 0- 

perelor complete ale lui Miron Costin. Cine va cugeta altmin- 

trelea decât mine, cugete, dar nu-mi arunce pelra, căcă ași 

voi să mai trăesc până după publicarea şi a celor-l-alte 
tomuri. 

V. A. Urechiă.
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Am studiat cu atențiune tote manuscriptele cunoscute până astădi, 

în ţeră şi în străinătate, coprindând vre-o lucrare din ale lui Miron 

Costin. 

“Dăm aci recensiunea acestor manuscripte. Nu ne impunem, pen- 

iru ediţiunea acesta, obligaţiunea d'a înșira manuscrisele după data 

ce le asemnăm. 

CODEX A (1). 

In-folio de 165 file. Lipsesce începutul până la fila 8 eselusiv. 

Legătură veche Bisericâscă. Serisore de aceeaşi mână până la pa- 

gina ultimă, nu prea frumosă, dar ceteaţă. Titluri iniţiale în china- 

var, răi făcute. Urmâză o pagină scrisă de alt condeiă (2). Incepu- 

tul lipsind, nu aflăm alt titlu de cât cel după fruntea. paginelor scrise 

în roșii, și care sună : «Pentru nemul moldovenilor ». 

Istoria codicelui. -— Nicăirea nu este menţionat numele co- 

-pistului. Din o înseriere pe prima filă, se vede că pe la 1857, Mai 28 

Codicele ai aparţinut D-lui V. Petrovanu, de Ja care la obținut 

D. M. Kogălniceanu. Noul proprietar a subsemnat Manuscriptul tot 

pe prima filă. 

Data Codicelui. — Codicele acesta, judecat după scrisore, aparţine 

secolului al 18-lea. Cum că nu este orginal, se va vedea din urmă- 

torele citaţiuni : La pagina 15 dice că: «spunea Miron Logofătul 

(1) Manuscriptele Academiei ne fiind încă catalogate, le-am dat ei numere 

pentru înlesnirea, lucrării de față. O parte din manuscriptele de Letopisele, do- 

bândite de la D. Kogălniceanu în 1882, sunt inventoriate pe lângă adresa Minis- 

trului Instrucţiunei Publice, Nr. 9769, cu care aă fost donate Academiei. 

(2) Vedi Fac-simile A.
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să fie audit cu urechile sale trecând pe la Maramoroş......» Deaca era 

codicele acesta de Miron, aserțiunea din acest pasagiii era la per- 

sona [2 : «Cu urechile mele am audit trecând pe la Mavcmoroș: pre- 

cum este bune-ră în codicele de care sa servilii D. Kogălniceanu la 

editarea. Letopiseţelor. 
La pagina a 172 Codicele asemenea dice: «Cum arestă repuusa- 

tul Miron Logofătul întru izvoudele sale. Nu sciă unde (aice) la ce 

Justorie va hi citit Panaghiotate Terzimanul acel lucru şi scrie cum 

la vorova sa cu Panaghiotate pentru șanțul acesta, ai dat scama...etc.» 
Acest pasagii, de era codicele original ori copiat după o copie di- 

rectă, urma șă lie identic cu cel din Letopiseţul tipărit: Nu sectă lu 

ce Istorie va fi citit acel lucru (e vorba de Panaghiotate) ; la vorâva 

cu mine, pentru șanțul acesta aă dat sema.....» 

Ajung aceste două cilațiuni ca să se probeze că. Codicele A. nu 

este nici originalul lui Miron Costin, nici o copie imediată după ori- 
ginal. Apoi cum ajungem la conclusiunea ce am dat, că Codicele A. 
este din secolul al [8 ? 

In ediţiunea primă a Letopiseţelor, la pagina 30 aflăm înscrisă no- 
lia următore : «Fă iubite cetitorule, cu inimă îndoită cred, că anume 
am măsurat locul (e vorba de podul lui Traian) de şese-drci stân- 
jeni, dar mare lățime este, numa aşa amii aflată și în Letopiseţul 
lui Neculcea Biv-vel Logojăt ; iar cartea luă Dion n'am citit'o, ci de 
vrei ca sema.» Adaos de Ioan Neculeea. 

Deacă aflăm în Codicele A. trecut și acest adaos al lui Ioan Ne- 
culcea, ce conclusiune tragem ? Aceea că, Codicele A. este de la 
un timp când vieţuia saă vieţuisă loan Neculcea. Apoi amintindu- 
ne că Neculcea more pe la finele anului 1743, pînă 'n care an a 
minat și textul Letopiseţului săi, vedem, că Codicele A. este cel 
puţin de după data acâsta, adecă din a 22 jumătate a secolului a] 
18-a, Conclusiunea nostră este confirmată de o notă de la faţa 81. 
Aci jos se citesce, scrise în roş, două date 1780 și 1781 febr 
Aceste cifre sunt de mâna copistului Codicelui si ele se 
timpul cât i-aiă trebuit spre a copia pină la fila 81. 

Filiatiunea. — Din cele de sus se vede, r 
dicele A un manuscript venit în linie directă de la Miron Costin si 
nici e o copie după o copie directă de pe originalul lui Miron Costin 

| Cuprinsul Codicelui. — Codicele A cuprinde : împărțit în capitole 
și capitulele în zăceli cu numerotare nouă pentru fie-care capitol : 
„a. Letopiseţul lui Miron Costin de întâia descălecare, până la a 

gina 24. Lipsesc, cum s'a dis, 8 file de la început și acea ultimă. Costas 

darie 2. 

referă la 

epet, că nu avem în Co- 
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continuă cu numerotare nouă, lipsind și aci fila a. Judicându-se după 

textul Letopiseţului tipărit, lipsa din Codicele A trebue să fie fost mai 

mare de cât să fie putut a fi cuprinsă numai în pagina 12. Textul 

Codicelui A variază de cel tipărit. 

b. După ce cu variante continuă codicele A până la pagina 71 Le- 

topiseţul luni Ureche, apoi lipsesce o filă (a 72), din domnia a Il? a luă 
Aron Vodă şi deci nu scim deaca se mai indică unde se termină 0- 

pesa. acestuia; deci se începe, chiar de la pagina 71, pe verso, cu mari 

schimbări Letopiseţul lui Miron Costin, de la Eremia Movilă vodă. 

Ne'ndoios copistul putea să scie unde începe Letopiseţul lui Miron 

Costin, de ore-ce, la pagina 82, decopiind lucrarea lui Miron Costin 

afla acolo şcirea, că între boerii carii ati prebegit la Leşi, cu Con- 

stantin Moghilă, la sosirea lui Tomșa vodă, «era şi Nestor Ureche, 
tatălă, lui Grigorie Ureche, care s'aă pomenii că aii scris Letopiseţul 

țerei până la Aron vodă.» 
La fila 151 copistul termină Letopiseţul lui AJfiron Costin, cu vor- 

bele: « Pină aicea s'a uflat Letopiseţul scris de Miron Logofătul.» 
e. Urmeză apoi copia după Letopiseţul lui Necolai Costin începând 

cu Domnia lui Dabija vodă. Codicele nu e terminat la fila. 166 pe verso, 

ci mai este o pagină scrisă de altă mână. 

Depositul. — Codicele A este proprietate a Academiei. 
Ediţiuni. — Codicele A nu era âncă în proprietatea D lui M. Ko- 

gălniceanu, când a tipărit prima ediţiune a Letopiseţelor, căci nul 

cileză între manuscriptele ce i-ai servit la lucrare. 

CODEX B. RĂCOVIŢIAN. 

In-folio de 176 file, de o forte ceteaţă scrise. (1) Lipsesce fila cu 
titu şi două file de la finea domniei lui Ștefăniță Vodă, deși mai 

urmeză două file din o monografie de Aducerea mâștelor de Nestor 

Ureche. Aci lipsesce încă fila cu titlul. 

Codicele, în legătură bisericâscă, ne destăinuesce în mod puțin 

vizibil, imprimate cu fer cald, pe seorța superioră, marca, țărei Mol- 
dovei și pe delăturile ei literile 16) M. P,h. [. 3. AA. Mai sus de 
marca, țărei, vorba <ero» şi sub marcă : <nueh», încă se pote ceti. 

Iniţialele 16). AA. P. E. [. 3. M. le citese ei așa : lw Mihail 
Răcoviţ, Voevod Gospodar Zemli Moldavskoe. Prin urmare codicele 

(1) Vegă facsimile B.
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a aparținut acestui domn, sait la. 1704 în prima domnie, sai la 1716 
in secunda, sa, domnie. Pentru înlesnirea inventorierei voii numi 
deci acest codice cu numele de « Răcovițian ». 

Data eodicelui. — Scriitorul. — Data codicelui este destul de indi- 
cată prin inițialele de mai sus, 

Am urmărit și urmărese un studiă asupra diacilor celor mai ve- 
stiți din secolii XVI—XIX. Nu desper de a putea într'o di, deter- 
mina prin comparaţiunea, scrisrei codicelor cu acea din urice, nu- 
mele scriitorilor acestor codice. Pentru astă dată mă mărginesc a 
constata că codicele Racoviţian este chiar de la începutul secol. al 
XVIII-Iea. Câte-va note pot fiesa și mai mult acâstă dată. Pe scorța in- 
feridră, de o peană nu prea meșteră se citesce scris : «să se scie 
când a venit mazilia Mărie sale lui Vodă în țeava românescă, fiind 
n6ptea.... în qiua de Vinerea mare în 14, dile a lui Octombre v. leat 7240.» Va să dică codicele esista în țeara românescă pe la 1731. Dare mai vechii : la fila 119 (verso), la numele lui Cehan Vornicul, o mână alta de cât a copistului adaoge, pe margine, vorbele : «carele este strămoș măriei sale Mihai Racoviţ V. V».Va să dică codicele B care în 
legătură pârtă urmele stăpânirei lui Racoviţ V. V, este mai vechi, — după vorba acestă, — de cât 1732, și a fost adus doară în Valahia, de către chiar Răcoviţ după cel mult 1716, domnia a II-a în Moldova. Filiţiunea. — De mâna lui Miron Costin nu este scris. Afirm a- cesta de re-ce acum posed mai multe probe însemnate după scri- srea lui Miron, și cari se vor reproduce în facsimile, may deparle. Și nică că este de lipsă afirmarea acesta deacă cetim chiar titlul scris pe fâia 74 a codicelui, unde dice : «Vieaţa Domnilor țărei Mol- dovei de la a doua Domnie a lui Aron Vodă, ce s'a scris izvodul repăosatului Miron Costin.» 
Avem deci în Codicele Racotițian o copie aprope divectă după ma- nuscrisul lui Miron Costin. Se P6te adaoge probă la acesta, vorbele cu care M. C. termina copiarea cronicei lui Ureche : scris de pre isvodul răpăusatuluă Ureche Vornicul>.. 

părăsit Ureche începem noi cu ajutorul hei Dumnedeii. Aceste vorbe sunt atnintite în codicele Răcoviţian prin : «De unde aii părăsit Ureche ai seris Miron Logofătul.» 
Codicele Răcoviţian este scris, cred eti, mai înainte de ce Nicolae Costin să, fie edat lucrarea sa. De acesta nu pomenesce de loc co- dicele Răcoviţian. De aci resare plastică importanţa codiceluj B dis de noi Racoviţian, ca una din copiele cele mai apropiate de anul 

  

de pre 

« Până aice este 
„ Deci de unde aii
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morţei lui Miron Costin și în oră-ce cas, ca una din copiile scose 

mai aprope după isvodul original. 

Coprinderea codicelui Răcoviţiun. Acest codice ne dă : Letopi- 

sețul lui Ureche, terminat la pagina 73. Adaosurile luă Eustratie Logo- 

fătul ; Letopiseţul lui Miron Costin (Rocrun) şi la fine, în dous file, o 

monografie despre Aflarea piciorului St. Ioan Botezătoruluă în Con- 

stantinopol și depunerea acestui sant os în monastirea Secul de către 

însuși titorii Vel Vornic de ţara de jos Nistor Ureche și soţia sa Mi- 

trofana, în anii de la zidirea lumei 7115 August 29 (1607), în domnia 

lui Simion Moghilă V. V., fiind Teodosie Mitropolit Sucevei, Anas- 

tasie Episcop de Roman, loan Episcop de Rădăuţi și Filoteiă Episcop 

de Huși. 

Depositul. — Codicele B. Răcoviţian este proprietate a Academiei 

române. 

Despre el a avut cunoscință D. M. Kogălniceanu și Ya înregistrat 

în lista manuscriselor ce a utilizat la prima edițiune a, Letopiseţelor, 

în 1852. Iacă vorbele D-lui Mihail Kogălniceanu : «0 copie veche și 

«prin esactitatea sa nâgreşit scisă de pe însuși originalul.» 

CODEX C. GLIGORĂSANU. 

Codicele căruia punem litera C, este sin file 199, de o scrisore 

frumosă. Nu presintă nici o lacună. Pe pazina II este un desemn cu 

condeiul representând pe Adam și Eva. (vedi facsimile de scrisdre). 

Dita-Seriitorul. — De ce propunem să fie numit Gligorăşan ? 

Pentru că Gregoraș sin Vasile Uricarul este diacul care face acs- 

stă copie, la îndemnul lui Zeodor Kostuki treti Logofăt. 

Chiar în titlul Codicelui, Gregoraș spune că Ia copiat : <în al un- 

spredecelea an al domniei lui Mihail Răcoviţ, în a 32 domnie. 

Din aceste vorbe urmsză că Gligoraș a scris la 1726 în ultimul 

an al domniei lui Mihail Răcoviţ. Deci Codicele Gligorăşan este 

aprope, ori numai câţi-va ani maă târdiii de cât Codicele Răcoviţian. 

Consecința, acestei împrejurări este că Gligoraș putu cunosce SI 0 

parte din lucrările lui Necula Costin, lucrări cară acum, la 1726, 

trebuiaă să fie mai cunoscute de cât la 1712 Septembre când muri 

Nicolae Costin. Diacul Gligoraș sin Vasi'e Uricariul a fost în Con- 

dițiuni bune spre a cunâsce aceste lucrări ale lui Nicolae Costin şi 

a le utiliza. Îl aflu, în adevă:, scriitor al mă multor acte de inte- 

res privat ale lui Nicolae Costin. Așa, ca să citez unul, le Sf. Spiri-
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don din lași, între actele viilor din Cotnari esistă un zapis din 7238 

(1730) (1) prin care Logofeteasa lui N. Costin, jupânâsa Elena fata 
repaosatului Duca V. V. vinde 16 fălcă de vii din Cotnari lui Vodă. 

de atuncă li Mihaii Racoviţă. Zapisul e scris de Gligoraş sin Vu- 
sile Popa Uricariulă, copistulă Codicelui C. 

Data exactă a decopierei codicelui de (iligoraș este scrisă chiar 

în titlul codicelui. Ea. este 7234 luna Aprile 25, adecă 1726. 

La. finea Codicelui, în grecesce, se citesce : 
« Acestă presinte carte este a lui (ieorgachi Costachi fost al Ilea 

logotet; și pentru aducere aminte am scris ei cel de jos sub-seris 

aceste, aici în Moldova, locuind în casa lui Vasile Costachi fost mare 
Comis, fii nobilului boer hatman D-lui Costachi Razu, în anul de la 
intruparea D-lui nostru lisus Christos 1752 Decembre 15.» 

(iscăl. nedescifr.) Biv vel sluger. 
Cuprinsul. — Codicele Grigoraşan coprinde : 
a) Descălecatul întâi al Moldovei de N. Costin. După Predoslo- 

vie urmeză dece capitole, apoi interealeză : «Ce nume aă avut apele 
de aici», ete. 

b) Letopisețul luă Ureche, cu adaosături ale lui N. Costin, până 
la pagina 116. 

c) Letopiseţul luă Miron Costin, de la pag. 117, de la Aron Vodă. 
Aci, la acâstă pagină se repetă vorbele amintite în codicele DB : «de 
la Aron Vodă, de unde este părăsit de Ureche Vornicul de țara de 
Jos»... Apoi adaogă că letopiseţul următor este <isvodit de Miron 
Costin ce aii fost vornie ţăvei de jos, în anii de |] 
7185 în orașul Iașii (1677). 

Acestă dată amintită de Gligoraș ne probă că decopiareu sa 0 
face pe îsvoade directe de ale lui Miron Costin, căci el a însem- 
nat în titlul îsvodului săi data scrierei, acea de 1677, a 
sfădit cu Antonie Ruset Vodă, iutră în luptă conte 
trage din Divanul țărei, 
la scrierea cronicului. 

a zidirea lumei 

tunci când 

a acestuia, şi se re- 
consacrând drele ce acum îi rămână libere 

Filiaţiunea. — O probă necontestabilă că Gligoraș, admis în casa, Costinilor, decopiează după propriile isvâde ale lor, este că n'a schim- bat la a treia persnă frasele în care grăesce Miron Costin. bună- a î "e Mir i ă dă 
: 

ora aceea în care Miron qice că dânsul a continuat pre Ureche. «De unde ati părăsit Ureche începem noi cu aj i 
a. Do: u ajutor i a) ul lui Dumnegei». 

1) Data 17: ŞI . - , (0 de 50 nu corespunde cu cronologia, repaosatului Lauriană dar câte nu avemi a îndrepta în cronologia acesta ! ? 
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O altă probă stă în apreciarea de care se vede că sa bucurat 

codicele Gligorășan, în secol. XVII. După el sati scos mai multe 

copii. Pe dosul seârţei inferiore citim că Stefan Stîrcea a tras trei 

copii sub Alexandru loan Mavrocordat V.V. la 1786 August 4. Apoi 

Enake Kogălniceanu a posedat acest codice Gligorășan. Nu amin- 

tese de cât în treacât, că şi în 1803 Sept. 20 Laă decopiat Antohi Sion, 

sub Domnia lui Constantin Alexandru Moruzi V. 

Codicele Glgorăşan setermină cu domnia lui Stefăniţă, feciorul 

luă Vasile Vodă Lupul, adecă cu îisvodul lui Miron Costin. De ce 

na continuat Gligoraș cu decopiarea și a lucrărei lui N. Costin? 

Și din acesta se vede că Gligoraș a avut de astă dată sub ochi co- 

dicele original al lui Miron Costin. Ceva mai târdiii, Gligoraş maă 

copiază un codice (grăim de el sub litera 1), și atunci continuă și 

cu Nicolae Costin. Nu pot să deslușesc deplin causa penru care 

aumai în ală doilea rând Gligoraș completă lucrarea sa cu N. Co- 

stin, după ce în codicele. anterior nu amintesce despre acest N. 

Costin. Găsit-a numat mai târdiii, între hârtiele luă N. C. izvodele 

acestuia ? 

Aveaii obiceiă unia diaci da nu completa copiile ce făcâi din 

Letopiseţe. Așa vedem pre un copist contimporan cu Gligoraș, 

scriind la 1725 Decembre 16 unii codice (în posesiunea Academiei, 

sub litera D) de letopiseţe. Acest copist, Simion Dascălul, după ce 

la 1712, din ordinul lui Nicolae Alexandru Mavrocordat, decopiază 

pre Ureche şi acele monografii din cari D. M. Kogălniceanu a con- 

stituit apendicele cu numerile ], VII, IX (1), apoi termină qicend că : 

<iar care va pofli să seic şi de ceă-balți Domni, cari aă urmat 

de aci înainte, (de la Aron Vodă Domnia a Il2) să c;tescă la loto- 

pisețul izvodit de repăosatul Miron Costin ce aă fost Logofăt marc. 

Depositul. — Este proprietatea Acadedemiei Române. 

D. M. Kogălniceanu menţionâză codicele Gligorășană la N. III din 

lista manuscriselor ce ai întrebuințat la Tom. | al Letopiseţelos, edi- 

ţiunea primă. 

CODEX E. (2) 

In folio de 309 file, afară de 14. pagine de la început ne numero- 

tate și lacunare şi de un codice mai noii, aduos de la fila 309, în- 

(1) Tom. |. Letop. ediţia primă, 

(2) Codex D. Coprinde numai pe Ureche, d'aceea "lă trecă cu vederea,
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cenend cu o nouă numerotare, cu numărul 302. Codicele a aparţinut 
pe. la 1791 și 1792 unor bărbați cară, la mai multe locuri aii fă- 
cut calcule de ani. Așa la fila 57, fila 22)-—-255, 259 şi 288. 

La fila 39 entâte trei portrete de Domni făcute cu condeiul, a- 
nume : Dragoș VV. Sas VV. și Lasco VV. (vei fucsimile). 

La, fila 121, o scrisore mai modernă, de la începutul seculului XIX 
ori finea celui al XVIII, îndeplinesce cinci rînduri coperite de cer- 
neală, încleind pe deasupra petei o fășie de hârtie nouă. Lipsesce 
fila cu titlul. Legătura modernă ordinară. Pe laturea, scorțelorii titlul : 
Histoire de la Moldavie. Scrisore forte frumsă, semănend cu a lui 
Acsinte Uricarul. — Titluri initiale în roșu forte nimerite. | 

Data copierei şi scriitorul. — Codicele E în parlea Ia este mai 
vechiii și anume de îndată după mortea lui N. Costin. El coprinde pe 
lângă N. Costin, Ureche și Miron Costin și pre Amira. Deci este de 
după 1730. Codicele £ partea Il este copiat la 1772. Afirm acesta 
pentru că de la fila 322 începe reproducere după loan Canta. A- 
cesta a scris despre anii 1744 până | 1769. De la loan Canta co- dicele E coprinde domnia a II-aa luă Constantin Mavrocordat (1741), : Cuprinsul. — Codicele E începe : a). cu Predoslovia lui N. Costin : «Nime mai bine... ete.» La pag. 163 termină lucrarea lui Nicolae Co- stin, cu aceste vorbe : < Până aici acest Letopiseţ este scris de pre îsvodul ce aă scris reposatul Nicolae Costin ce aă fost Vul Logojt. b) Apoi urmeză versurile publicate de [. M. pag. 126 t. ] (edit. la a Letopiseţelor) 

c) «De aice începem a scrie Letopiseţul după isvodul lui Miron Eocran Logofătul». be pagina 127 (verso) începe deci textul lui A. Costin, cu multe variante, comparatii cu ediţiunea primă tipărită, Aci materia nu e împărțită în capitole ca în ediţiunea din 1852. d) După Miron Costin codicele apucă Domnia luy Dabija Vodă, Este multă apropiere între acest text cu acel al lui Amiras din 1729 (scris grecesce din ordinul lui Gregore Ghica, la laşi), e) La călcăiul tomului urmeză cu alt condei, la pagina 302, cu numerotarea nouă, o cronică care începe cu <Hocreanunga Ron- CTAHAHH caS AsSc aa Ilwapraz ete». Aci este continuarea domniei lui Gregorie Ghica copiată de Părintele Măzăreanu. Numele acestui scriitorii l'aflu citat la pag. 304 (verso) pe margine, cu condeiii strein. Acest condei protestă o aserțiune a copistului codicelui si dice : <aă Dirfit părintele Măzăreanu». 
” „PD Ultima materie cuprinsă este, de la fila 322, Constantin Mavrocordat, după redacțiunea luş Ion 

Kogălniceanu la 

a 32 domnie a lui 
Canta (1741),
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De curând am aflat la amicul mei D. Climescu profesor la Uni- 

versitatea din Iași, încă un codice scris de Ștefan icaii, la 1785. 

În titlul acestui codice, TȚicati menţioneză despre codicele scris la 1773 

de către Măzăreanul, pre care '| numesce : Vartolomeiii Măzărea- 

nul Arhimandrit la mănăstirea Goha. Ţicaii dă. să se înțel6gă că 

copia lui Mfăzăreanu a fost făcută după o alta a lui loan Cantacuzino 

Vel Spătar. 

Vartolomei Măzărcanul trăesce până la începutul secolului al XIN-lea. 

Pe la 1800 Februar a scris condica de documente ce se păstrează a- 

cum la Șt. Spiridon din lași. — Pe la 1800 Vartolomei trecuse de 
la m-rea Putna la egumenia Precistei din Roman. Aci continuă a 

purta numele de Vartolomei Putneanul. 

Codicele E nu este citat de D. M. Kogălniceanu în lista manu- 

scriselor ce aii utilizat la edarea în 1852 a tomului I alii Letopise- 

ţeloriu .sele. 

Filiaţiune. — Din citaţiunile de sus se pote vedea că copia pri- 

mei părți este directă pe manuscriptul lui M. C. Din facsimilea de 

scrisore încă se pote vedea acesta. 

Deposit. — Este proprietate a Academiei. 

  

CODEX G. 'TEODOSIE DUBĂU. 

In 4" de 382 file de o scrisere nu pr alâsă. Lipsesce titlul și 

pote fila I-a, căcă fila din frunte pârtă numărul 2 (n) (1). 
Vechimea şi scriitorul. — Numele scriitorului acestui codice este 

Văsile Dămian. Aflăm pre Vasile Damian ca al 31e logofăt la dom- 
nia lui Const. Cantemir. Cun6scem numerâse acte scrise de acest diac 

ali lui Tudosie Dubăii. Se scie că Miron Costin nu conservă la cur- 

tea, lui Constantin Cantemir posiţiunea ce avusese la Domnii ante- 

rioră, de Logofăt mare, ci se mulțămi să ocupe mai modesta func- 

(1) D. M. Kogălniceanu citeză la lista manuscriselor de la, finea tomulut 

al [lea al letopiseţelor (1845) pre cel cu Nr. 1, cu titlul : «Letopiseţul ţ&rel Mol- 

dovei de la. Stefan sin Vasile Vodă încâce, de unde este părăsit de Miron 

Costin Logofătul. lar acum sati scos din isvodul lui Vasile Dămian ce aii fost 

irete Jogofăt şi de pre isvodul lui Tudosie Dubăă Logofăt şi altora, în trâg în 

Eşi, veleat 7224 sept. L» — Va să dică Pasilz Dămian a mal scris și alt co- 

dice de cât codicele G& (Tudosie Dubăă). Codicele la care se referă copistul co- 

dicelui Nr. 1 din lista d-lui M. Rogălniceanu nu este paremi-se de confundat cu 

Codez G al nostru, de Gre-ce acesta nu coprinde pre Nicolae Costin în între- 

gimea. lui,
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țiune de staroste de Putna, pre când frate-săii Velicico Costin fu 
Hetnanul betrânului Domn. Zudosie Dubăă, vechiii slujbaş la multe 
domnii, alăturea cu Miron Costin, deși în funcțiuni mai inferiore, i€ 
în Divanul de la finea secolului al XVIII2 locul lui Miron Costin. 
Relaţiunile ce Dulăă avu cu Miron, îlă pună în cunoscință de serie- 
rile aceluia și el însărcineză pre Vasile Damian să-i copieze un leto- 
piseţ, ba în curând scrie și însuși, intârd în minunata mișcare isto- 
rică provocată de Ureche și de Costini. 

Data la care Vasile Damian scrie Codicele G «îndemnat... de 
cinstit şi al nostru de bine-făcător D-lui Theodosie Dulăi ce sii fest 
logofti mare» este indicată în chiar aceste vorbe ale lut Vasile 
Dămian (bredoslovia de la pagina 3 verso a codicelui). Elii serie 
atunci când Dubăi nu maă este mare logofăt. Acâsta se întîmplă Ja 
venirea lui Antioh-Vodă în 1696. Nicolae Donici suceedă în l0- 
gofeţie lui 'Tudosie Dubăii. 

Va să dică Codicele G este scris dupe anii 1696. (1) 
Dar e ceva mai mult. Scrierea codicelui nu e din unul și același 

an, ci în restimp de mai mulţi ani terminată. La pag. 387 Vasile 
Damian terminând cronica lui Miron Costin, de aci începe a copia 
alte lucrări, dicând : 

«De aice înainte iar începem a scrie de pe îstod a reposată, a lui Theodosie Dubăii Logofătul şi a luă Ureche (2) Vornicul D-deii 
să-i ierte > 

Mai urmeză însă numai una, filă și codicele r&m 
Va să dică nu numai în 1696 a scris Damian e 

cependii după esirea din Logofeţie a lui 'P 
voit să-l termine mai târdiu, chiar după mâstea lui Dubăiă. 

Cuprinsul codicelui. — 4) Titlul lipsesce ȘI cu o parte din ve»- surile din cari mai sunt 21 pe pagina de la început, în onorea Mol- dovei, versuri ce fac ondre lui Darian. Aceste versuri le consideră autorul lorii ca o prefaţă, de ore-ce la finea lor serie : Rouen [Igrk- Accacgisi. Eată-le : 

âne lacunariă. 

odicele săi ci în- 

udosie patronul săi, a 

<Ce streiniă toți priimâsce 
De-i hrănâsce şi-i cinstâsce 
Și ceia ce trec print'însa, 
Nu se mai îndur ae &nsn, 
Nu o mai fac lăudată, 
Că o scie lumea tâtă! > DR . a. „2 “Numai cine nu va scrie nu vă greşi» dice Vasile Dămian în Prcdo- tlovia, sa, 

| 
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Ce pre cât e îndurată 

Pre atâta fu prădată, 

Pentru multe lucruri prâste 

Pentru păcatele nostre! 

Ce ne adă Domne aminte, 
Că pre tine avem părinte ; 

Să nu ne laşi la pierzare, 

Ci să ne dai vindecare : 

Să triraiţi ţerelor pace, 
Că tâte hune s'or face; 

Ca să-ţi lăudăm mărirea, 

Și numele şi 'ntărirea, 

În veci, fără săvârşire, 

Mult pohvălit, preste fire: 

Şi cine nu ne iubesce 

De sârg Dâmne le plătesce. 

Şo
c 

Coneţ Predosloviei, 

V) Cu tote aceste mai urmâză o prefaţă de același scriitor, în- 

cepend așa : Intru multe pofte se află cela ce fără lucru șede»... 

In acestă prefaţă, după ce spune (pag. 8 cerso) că sa apucat de 

scris la îndemnul luă Teodosie Dubăiă ce a fost logofăt mare, apoi 

esplică că a copiat «după un îscod ul li Simion Dascălul, care 

şi Simion Pa isvodit dupre un îzvod al li Ureche Vornicul (1) ce 

și Ureche Va scos de pre Oronicariul Lesesc și Unguresc, potrivind 

alăturea și cu acest scurt moldovenesc... Și așa din tâte ai. scos 

și ai ales, arătând și carele cât scriii aci, pe larg aă mai pe scurt... 

c) Apoi urmeză Predoslovia lui Ureche : « Vor umia Moldovei să-i 

dică ete.» . 

d) La pg. 7 intercaleză adăosăturile lui Simeon Dascălul ete. 

Natural, de ore-ce copiază pe un codice scris de acel Simeon 

Dascălul. 

€) La pag. 9 revine la textul lui Ureche, dicând : « Acestă po- 

veste ce este de aice în jos, care Spune de noivea fărei Moldovei , 

este isvodită de Ureche Vornicul.» 

f) La pag. 166 începe letopiseţul lui Miron Costin cu Predoslo- 

via sa, şi , 

9) Dupe Miron Costin «de aică înainte inr începem a scrie de 

(1) D. M. Cogăln. în lista manuscript: lor, de la T.1 (1852) N-ro JL Inregi- 

strează un letopiseţ de la 1712, care tot aşa dice că este isvodit de Simon ) - 

scălul, care el Va. scris după un letopiseţ ce eri 'svodit de mai nainte de repo 

satul Ureche Vornicul de Ţara de jos.
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pe î2v0d a răposati : a lui Theodosie Dubăii Logofetul şi a bă U- 
cehe 9) Vornicul, D-deă să-ă ierte. 

Din aceste scrieri nu sunt de cât vr'o cinci file și vestul lipsesce, 
Filiațiunea. — Se citesce la fila 294: «Așa și nouă iubite celito- 

rule, cu mult mai lesne a ne scrie de acâstă vreme la care mai la 
t6te ne-am prilejit singuri...» 

Din singura acâstă citațiune vedem deja că avem a face cu 0 co- 
pie venind în linie directă de la original. Este pote chiar (alăturea 
cu Codez N. I, din lista, D-lui M. K. de la T.Ilal Letopiseţelor) cea mai 
veche cunoscută până astă-Qi și cu atât mai autenticată cu cât a 
fost scrisă în parte sub controlul lui Dubăii logofătii mare împreună 
divanist cu Miron Costin. 

Depositul. Este proprietatea Academiei.   

CODEX H. 

În-40 de 91 file. Da rea conservare și lacunar. Fără titlu. 
Data-Seriitor. -- Nu aflu nume despre scriitor nici dată, cu tote aceste, la fila 55 pe verso cine-va a Scris : «să se scie când aii tre- cut Muscalii în ţara leşească leat 1775» și la fila B (a II-a numerotare) “se citesce data de 1771 «să se scie când aii fost Muscalii la Tigheci vlet 7279. (1771). 
După scrisâre îl cred de la jumătatea secolului XVIII, de ore ce s'au putut nota pe Codice fapte ca cea de la fila 55. A aparţinut la 1842 lui N. Istrati, înainte dea trece în proprietatea D-lui M. Kogăini- ceanu, de la care a venit în posesiunea Academiei. La fila 65 şi următorele, în josul paginei, un Matei Hilimon, la leat 7265 serie o notiță despre espedițiunea, sultanului contra 'Lătarilor Nogai în Ba- sarabia ȘI amintesce de învingerea Turcilor, ca martor ocular al fu- gei Sultanului la Căuşeni, 
La fila B (numerotarea nouă) altă notiţă. „Filinţiunea, — Este copie bună și după copie directă. Vedi fac- simile. 

„Coprinderea : a) La început câte-va file în desordine din cronica lui M. C. despre întâia Descălecare a (&rey. b) Cronica lui Ureche. | 
Pe zcrso al unei file numerotate Ge... mero:are) se citesce cu condeiă ros :; «p Letopiseţul țărei de Ureche Vorniculă». 

(aici începea o nouă nu- 
ână aici s'a găsit scris
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c) AereonnceuSa uzpăii Mwaacrhii Ac aa Aomua AS Spun 
Boaz» scris de Miron Logofătul. 

De la acestă parte a codicelui, începe numerotare noua de ile. 

Depositul. — E proprietate a Academiei române. 

CODEX 1. 

In-folio de 205 file de o frumâsă seris6re. (Vedă facsimile lit. 1). 

In loc de titlu, pe prima pagină e cifra Sultanului. Coprinde la 

fila 35, portretele lui Sas Vodă, Dragoș Vodă şi Lascu Vodă, ca și 

Codex E. 
Data-Scriitorul. — Grigoraş sin Vasile-Uricarul este copistul 

acestui codice. Data la care raportăm scrisorea este după 1720. Pe 

la 1841 Codicele aparţinu lui N. /strat. 
Filiaţiunea. — La fila 25 se citesce «în îsvodele lui Miron Logo- 

fătul aflu dicend». La pag. 172 (verso) vorbesee M. Costin direct. 

Deci primul cronic e de la Nicolae și al 2-1 după o copie bună di- 

vectă. Codex I este înrudit cu Codex E de forte aprope. 

Cuprinderea : — a) Descalecatul ântâiiă, de N. Costin. 
V) Letopiseţul lui Ureche cu adaose și variante. Intre 

adaose (la fila 85) o monografie : «Despre lucrurile crăiei Ungurescă.» 

c) Letopiseţulii lui Miron Costin, cu Predoslovia 

Fostaii în gendul mei... 
Apoi versurile cunoscute : 

« Neamul ţerei de unde trăgănează... ce 

Depositul : Academia română posede și acest codice. 

CODEX K. MICLESCENSIS 1 (*). 

In-folio de 176 file destul de bine scrise. 

Nluminări grosolane. Lipsesce titlul. 

Data şi Scriitorul. — Pe verso aliă filei 174 se dice că codicele 

a fost scrisă «după altul asemenea Moldovenesc, în dilele lui A- 

Jexandru loan Mavrocordat V. V.»>, decă la 1785. In același loc se 

citesce numele lui Iordache Miclescu, care se declară seritorul co- 

dicelui, căruia. pentru acâsta-i dăm numele de Miclescensis. 

(1) Vedi şi Codez Q. cu același nume.
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Filiațiunea. — Este o copiă dupe Codex M cel copiat de Bucu- 
reşteanul Stoian de la Antim. Se vede acâsta chiar și în vorbele «de 
pe altul Moldovenesc», cari vorbe le putea dice munteanul Stoian, 
Și pe care inconscient le copiază Moldovfnul Miclescu. 

Conţinutul : a) <Îlpeaccacara> lui N. Costin : e Nime mai Vine şi 
mai pe larg.> 

6) La pag. 32 Domnia lui Dragoșă- Vodă, însă nu toemai ca la 
Ureche. 

c) La pag. 33 (verso) Despre Onejia Litvei și ce se coprinde în 
apendicea II de la Letopiseţul din 1852 (Vom )). 

Mai urmeză aci şi materia pusă de D. M. Kogălniceanu în apen- 
dicele IV. Apoi reîncepe cu domnia lui Alexandru cel Bun. 

d) larăși întrerumpere prin inter alarea, la pag. 60, a materiei pusă 
de D. M. Kogălniceanu în Apendicele VI și anume : «Obiceiul ţări- 
lor când fac craiă noii.» 

e) La pag. 108 se termină cronica lui Ureche cu Aron- Vodă. Aci 
copistul adaoge : <Scrisam de aici înainte mai pre larg domnia 
lui Aron V. V. precum scrie în istorii streine». Va să dică urmeză 
isvodul lui. N. Costin, care merge până la fila 120. Aci dice : «Până 
aici acest Letopiseţ este scris de pre isvodul ce ati scris reposatul 
Necolae Costin ce ai fost Vel logofăt. 

7) Urmeză cu variante versurile : Mortea întrun chip calcă oră- 
ce casă.» 

Apoi în josul paginei scrie cu TOȘU : 
«De aică începem a scrie Letopiseţul de pre isvodul lui Miron Costin Logofătul» Şi începe cu mortea lui Mihai Vodă, pag. 120. La fila 164 Miclescu serie cu roșu : «Până aice s'a scris de pe isvodul reposatului Miron Costin ce aă fost Logofăt mare. Aci vine însemnarea numelui lui Miclescu : Și în fine: 9) Pentru moştele lui Constantin Impăraţ, apoi. 
h) Pe două file tabela de materii, 
Depositul. — Manuscrisul este adi propietate a Academiei. 

    

CODEX L,. 

In-folio de 466 file. «Codicele se alcătuesce din 9 părți care nu- pierotându-se coprinde : partea 1 » de la numerile doi până la 190 ie, iară partea a 2-a coprinde de la numerile 2 până la 276 file, afară de 22 for hărtiă albă ce se află la sfirsitul codicelui»



17: Aaa Rara 

Acestă informaţiune e scrisă la finea codicelui în 1840, Mai 35. 
Din informaţiunea de sus se vede, că codicele e lacunar și anume 

lipsesc la început 5 file coprindend titlul și alte materii. Aseme- 

nea, lipsesce din textul eronicei I-2 fila a) cu care se începe o nouă 

numerotare în urma tablei materielor, care de la fila 5 pe verso se 

înțtinde până la fila 9 pe verso şi sămâne lacunară, 

La fila 190 se termină domnia lui Vasile Vodă apoi începe o nouă 

paginare și lipsesce fila 1-2. Lucrarea cu paginarea nouă se întinde 

până la fila 273 apoi urmâză lacună care sai încercat cine-va în 

sec, 192, prima jumătate, s'o îndeplinâscă, alipind două file de hâr- 

tie albă, pe care şi începuse a copia, dar r&masă numai intenţiune. 

După aceste 2 file mai urmeză una, care se vede că era cea 

cu numărul 276 și cu dânsa se întrerumpe codicele, adăugându-se 

numai hârtie albă ce avea să servâscă pentru completarea. lacunei. 

Legătura din secolul nostru; pe lature vorba : «Letopiseţ». 

Data şi Seriitorul. — Cronicul nefiind terminat, numele copistului 
a dispărut, dar după icona scrisârei se vede că au aparţinut jumă- 

tăței a 2 a sec. 182. Acâsia se confirmă prin însemnările de la 
fila 190 pe verso, însemnări relative la familia paharnicului Matei 

Hurmuzachi din 1793 Noembrie 28, di în care: <Aîi repausat D-ei 

“coecâna Nastasica spătărâsa soţia D-sale coconului Cantacuzino biv- 

vel spătar fiica. D-sale repausatului paharnic Matei Hurmuzachi. [i 

în care s'aii întâmplat şi un cutremur forte mare, etc». 

Pe marginea de jos de la fila 2 din început (numerotarea de 
după tabla de materii) se mai citesc vorbele următore : «Serisdrea 

anilor, Pam dăruit D-sale nepotului Mateii Hurmuzachi vel pahar- 

nic în anul de la facerea lumei „acrir, iar de la nascerea, Dom- 

nului: Is. Xs. „avrwe : luna Ghenarie £ qile și am scris ca să se 

scie». «loset Luca leromonahul». ScrisGrea codicelui nu prea reco- 

mendabilă dar ceteaţă. (Veqi facs. literei L.) 

Cuprinsul. —-- Am ar&tat că la început e o lacună însemnată. Codi- 
cele începe cu enumerarea scriitorilor ce sunt isvâre pentru istoria 

Moldovei; urmâză Pinax adică tabla, de materii. După cronica pen- 

tru “ui descălecat urmeză Letopiseţul lui Ureche până la Aron Vodă, 

fila 104. De la fila 105 e letopiseţul lui Miron Logofătul continuată 

după Domnia lui Stefan Gheorghiţă de Neculai Costin. 

Filiaţiunea. — Cum-că. Codicele nu e original al lui Miron Logo- 

fătul probeză mai multe citaţiuni : La fila 3 citim : «In casa nostră 

a fost acâsta vorâvă în laşi cu un episcop italian, spunea Miron 

Logofătul ete. 
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La fila 13 verso, vorbind despre Bogdan Dragoş- Vodă dice că. 
«în Maramureș spun că dânsul să fie fost păstor : «Care, dicea Mi- 
von Logofătul, să fie audit cu urechile sale etc. 

Depositul. — Proprietate a Academiei române. 

  

CODEX M. 

In-folio de 300 file, dar nuerătorea e făcută numai până la 291 
inclusiv, și sar părea de alt condeiii făcută, Lipsesce titlul. Seri- 
s6re frumâsă, iniciale roșii și în fruntea unora din capitole arăbe- 
scură polihromice destul de curățele. Legătura ordinară biseric- 
scă. Pe scorța a 2-a, cu fierul arsi o iconiță bisericescă. ( Vedi fac. 
similea de scriere, bit. M ). 

Data. Scriitorul. — Pe zerso filei 294 este următârea infor- maţiune : 

«Scrisus'aii acestă leatopeseţii după altulă Moldovenesciă, asemenea. La anii de la zidirea lumii „3cwW'r. (7273) iară de la mântuirea lumii. „avrăe : (1765) Iunie Ai : Ostenitor fiind scrisorii Groauz Esruji. (Bucurescă ? ) AE 4 flngnam.1765. 7273. Iunie 14. Slavă lui Dumnedeă celui ce mi-aii ajutat după început, de am ajunsă și sfîrșitul acestei cărți. 
Sfirșit și lui Dumnedeii slavă» (1). 
Coprinsul codicelui, — Lipsesce titlul și începe cu Predoslovia: «Nime mai bine şi naă pre scurt ete» de N. Costin. Aci cronicarul acesta promite să dea cronica, lui Ureche mai desvoltată ete. și «ce am putut nu cu puțină ostenelă, ce câți-va ani am împreunat tâte și din tote unul acesta Letopiseţ». 
Apoi începe textul cu zidirea lumiă amestecând lucrarea proprie cu a lui Miron Costin, (vedi fila 34). 
La fila 46 pe verso începe descălecatul ali 212 și la fila 48 pe verso : Domnia lui Draggoş- Vodă. Cronicul lui Ureche este întrerupt cu lucrări proprii ale lui A. Costin. 
La fila 186 scriitorul dice : «scriem de aicea ma pe lay 

] $ 
"9 Domnia hi Avon- Vodă, pre cum scrie în istorii streine». Apoi urmeză cu 

se află ună sigiliă ovală care 
conţine numele : Antonie protopopă 18315. Se confirmă lucru ŞI cu scrierea ur- 
mătâre din Josulă paginii a 5-a: «Acestă letopiseții este a Sfinţiei sale părintelui 
Iconomu Antonie de la Biserica, Lozonschi».
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multe variante Cronicul lui Miron Costin, și la fila care de ar fi 
numerotată ar purta. No. 194, pe verso, se citesce : «Până aicea 

S'aă scris după îsvodul răposatului Miron Costin ce aii fost logofăt 
mare». 

După acesta urmâză scrierea : 

«Pentru mâștele lui Constantin Impă&rat, și pentru proorocia 'Ţa- 

rigradului, învățătură», 

Urmeză apoi : <«Slove de carele era scrise pre mormântul Ma- 
reluă Impărat Constantin şi înțelesul slovelor ce spun». 

Cele 4 file din urmă se termină cu scrierea : «Capetele ce s'aii 

scris în cartea acâsta». 

Filiaţiunea. — Decopierea s'a făcut după Codice directe de la Mi- 

ron Costin, ori după copie în care nu mai grăesce Miron la per- 

s6na întâia, ci de elii se grăesce la persona a treia? 

La aceste întrebări pote răspunde citaţiunea de mai josă : 

«Așa și nouă, iubite cititorule, cu mult mai pre lesne a scrie de 

aceste vremi in care mai la tote ne-am prilejit singuri... Și mai la 
vale : începem a scrie de Domnia lui Gheorghiţă Stefan Vodă, care 

ori cu drâptă cale, ori cu nedrepte mijloce, rădicându-se asupra 

Domnului săi aă luat Domnia... Tote acestea din orânduiala lui 

Dumnedei se creda fi». 

Depositul. -— Proprietate a Academiei. 

  

CODEX N. 

În-folio de 2683 file. Scrisre urită și de diferite pene, mai ales 

după cele prime dece file de la început. 

Data. Seriitorul., — Pe verso ultimei file, nenumerotată, se ci- 
tesce : <Și acâsta carte este una dintre ale mele, scrise prin ostendla 
dreptei mele». 

Subsemnat : Antiohie Sion. 

Deci copia este modernă. 

Cuprinsul. — a) Pentru zidirea lumer de N. Costin. 

b) Letopiseţ de Ureche (la fila 53). 

c) Letopiseţul Moldovei de la Aron Vodă de unde este părăsit 

de Ureche Vornicul de țâra de jos, isvodit de Miron Costin ce ai 

fostă Vornic ţărei de jos, în anii de la zidirea lumei 7185 (1677) 

în oraș în lași. 

Filiaţiunea. — Copia acesta a lui Antiohie Sion este de altmin-
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trelea după o copie directă de la Miron Costin. Aci bunadră affâm 
începutul Domniei lui Stefăniță Vodă ca şi la codicele directe. Miron 
grăesce la persâna întâia, 

Depositul. Proprietatea Academiei române.   

CODEX O 

In-folio de 257 file și 4 nepaginate, cuprindând în aceste și tabla 
materiilor. Scrierea variată şi tot mai prostă. Starea actuală rea. 
Este lacunos chiar de la început. 

Data şi scriitorul. — De nicăiure nu putem afla numele scriito- 
tului și nici o dată precisă. După scriere și mai ales după numele 
lui Kecran (cu A), data manuscrisului este a se pune pentru prima 
parte în seculul al XVIIIea, după 1740 cel mai târdiă, iar restul este 
scris, în diferite rânduri până la începutul acestui secol. 

Filiațiunea, — Este de sigur o copie, deși nu directă, dupe letopi- 
sețul întocmit de N. Costin, însă de o estindere mai mică de cât 
al acelui cronicar. Copia de la M. Costin încă este după o copie di- 
rectă, cum se vede la textul din începutul Domniei lui Gheorghe 
Ștefan Vodă, unde M. C. grăesce direct, 

Cuprinderea : —a) Predosloviu lui N. Costin la prima descăle- care. (Lipsesce o filă la început) . 
b) De zidirea lumei ete. de N. C. — Istoria împăraţilor romani : 

Adrian, Mare-Aureliă, Geta, Gordian ete. 
Despre Atila și Descălecatul Tărei Leșesci. 
c) Descălecarea 'Țărei Moldovei, a II-a. 
d) Ureche. Cu variante și adăogiri de W, Costin, de la fila 45 la 166.. 

e) Fără a vesti, la fila 166 trece la Miron Costin. La fine se ci- tese vorbele :. «< Până aice s'a scris de De îsvodul repausatului Mi- ron locrran ce ai fosti, Logofet mare». 
Depositarea. — Este proprietate a Academiei. 

  

CODEX Q. MICLESCENSIS II. 

ă 0 
a . . “ În 4 311 file numsrotate și apoi 6 nenumerotate; scrierea nu pre reușită, deși scriitorul se silesce chiar a slumina opera sa,
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Data şi scriitorul. — Inscrierea de pe fila nenumerotată dina- 
intea filei prime dice : <acest litopiseţ a ţărei Moldoveă și a altor de 

prin prejur este al meă, scris însuşi cu mâna mea, nevoinadu- mă mult 

şi cu multă ostentlă scoțendu-l de pe altul în dilele luminatului al 

nostru Domnu, Măria Sa Constantin Dimitriu Morua voevod întru 

întâia Domnie a Mării Sale în Moldova, leat 1782 Ianuarii 26.» (1) 

Așa, dar Miclescu a. scris mai întăiă codicele Q și apoi la 1785 

a mai copiat Codex K (Miclescensis). Se vede că pre cel din 1785 

s'a decis a-l serie, pentru că în 1785, Iuliii 24, a dăruit un esem- 

plar și anume codicele Q, căci tot pe prima pagină din acest codice 

și anume în cele nenumerotate se citesce : «Acest litopiseț al mei 

Pam dăruit frăține-meă. D-sale Bad. Constantin Miclesc biv-vel Pi- 

tar. leatu 1785 Iuliă 24.« 

Filiațiuneu. — Este și acest codice o copie după Codicele Stoian 

din Bucuresci. 

Conţinutul. — «) Predoslovia, lui Nicolai Costin, de la fila 1 la 

fila 4 și verso. 

b) De zidirea lumei ete. cronicul descălicărei I-a, de N. Costin de 

la fila 5 până la 46 şi verso. 

c) Le paginele 47 până la fila 106 și verso letopisețul luă Ureche 

combinat de N. Costin. Copistul dice aci : «Până aici acest lito- 

piseţ este scris de pre isvodul ce aii seris reposatul Nicolas Costin 

ce aă fostu velii-logofăt.» 

Urmeză apoi versurile : 

«Mortea calcă într'ună chipiăi totă casa» ete. până la : 

«Lumea de primânele nu se mai deşteptă, » 

După acesta adaoge vorbele : «De aică începem a scrie litopisețuu 

de pe izvodul luă Miron Costin Logofătul.» 

Codicele după care Iordachi Miclescu a copiat nu pomenesce 

la sfirşitul Domniei lui Aron-Vodă despre litopisețul luă Ureche, ce 

dice numai că: «Soris-am de aice înainte muă pe larg Domnia luă 

Aron- Vodă precum, scrie în istorii streine.> 

Intre monografiile intercalate în codicele lui Nicolai Costin este 

şi acea «Despre unguri şi cum aă cuprins Turcii Țara Ungu- 

rescă», la fila 119. j 

d) Fila 107 începe cu resboiul dintre Batoresci și Basta George 

(1) Codicele Q a fost terminat de copiat după altul Moldovenesc încă la 1781 

Mart. 18. Iordachi Miclescu Post. spune aceasta la fila 310. Vedi şi Codez K Mi- 

clescensis şi Codex, M (de Stoian).
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de pe la 1601 și se termină la pagina 310 tocmai unde se termină 
de ordinar letopiseţul lui Nicolo Costin, de aceea Miclescu adaoge : 
«Până aică sa scris de reposatul Miron Costin ce aii fostii logo- 
făt mare». 

e) Pentru mâștele lui Constantin Impărat și pentru proorocia Ţa- 
rigradului, învățături ; și 

f) Tabla materiilor. 
Depositul — Este proprietatea Academiei. 

CODEX U. (1) 

In-folio de 481 file. Scrierea de mai multe condee și între aceste 
și al lui In Neculcea. — Este lacunar. (Vedi facsimile de scrisdre). 

Data şi Copistul. Este originalul codice lui Ion Neculcea, care 
scrisă la ea, până la 1743, și chiar în anul morței sale. 
Cuprinsul : a) Pinaz (tabla de materii) 
b) Letopiseţul 1 de Descălecatul țărei, de Miron Costin. — Cu 

adaogirile lui Nicolai Costin despre descălecatul 1, 
e) La fila 43 — Ureche arangiat de Nicolai Costin. 
d) La fila 123 — Letopiseţulă lui Miron Costin. 
e) La fila 214: O semă de cuvinte ce se aud din Om în On.» de 

Neculcea , dice Pinazul, dar acestă filă și altele încă lipsese, de 
la 211 la 237. 

Neculcea duce scrierea sa proprie mai departe, dar codicele e la- 
cunar și la fine, lipsesce, socotindu-se după edițiun 
materia cuprinsă în paginile imprimate 461—464. 

Filiaţiunea.—Eată citaţiunile obicinuite din Mir 
că copia este sudivectă. 

«ară şi văpăosatul Panaghiotachi, terzimanul cel m 
imperăţie, cum arată răpăosatul Miron Logofătul întru isvodele 
sale. Nu sciu la ce istorie va fi citit acel lucru şi serie com la Vo- vrova sa cu Panactachi pentru șanțul acesta a dat samă. » 

Și aiurea : 

«ur peste apa Nistrului ca maă departe me 
tărgul Dgoraşnoi pe unde Paii trecut Miron 
din sus de Ohiov.» 

Depositul. Este proprietate a Academiei române, 

ea de tipară primă, 

inclusiv, 

on Costin probând 

are şi vestit la 

ge peste ciimpi pe la 
Logofătul și maă pe 

  

(1) Manuscrisele cu literile P, R. S. T. ete. nu conţin materii de la Miron Costin
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In Lastele de manuscrise ale D-lui M, Kogălnicânu Codicele Neucl- 

cean este citat la N. I. din lista de la 'Tomul al Il! ediţia 1845. 

CODEX Z. (ILSCHI 2) 

In-folio cu file nenumerotate. Seris6re bună, cetâţă dar neegală. La- 
cună la început și la fine. 

Data. — Copistul. — «Scrisu-s'a acâstă carte de acâsta de lut 
păcătosă mână a me, în Zălile pre luminatului și pre înălțatului 
Domn Alexandru Mavrocordat V. V. In orașul Eşii în Dspartamentul 

D-lui Vist. Iorgache Balș, de mine nevrednicul care supt a me is- 

călitură am făcut slobodire condeiului.» 

1784, Mai 20. 
Iordache I.... (necetibilă). 

Codicele a aparţinut lui N. Istrati. 
Cuprinsul : a) Lacună. Apoi: de Crijaci. — Din Letopiseţul lui 

Ureche. 

D) «Până la cumplita domnie a lui Aron-Vodă este Letopiseţul 

țerei scris de Ureks Vorn. începând de la Dragoș-Vodă care aii des- 

călecat din Maramoroș aceste țări al doile rînd după ce se pustiise 

de 'Tătari și fugiră toți locuitorii din Moldova și din ţsra Munte- 

n6scă în Ard€l.. ete. lar de la Aron-Vodă Scris nu se află nică de al- 

tul, nică de Urech: Vorn. Ori-că Lai împedieat datoria firef ome- 

nescă, carele multe lucruri curmă, ori-că îsvâdele ce ar maă fi scris, 

S'aăă risipit, deci de unde aii părăsit elii începem noi cu ajutorul 
lui Dumnedeă și... ete.» Decă de aci începe Letopiseţulă lui Miron 

Costin. 
Codicele merge până la Gaspar-Vodă. 
Filisțiunea — Se vede din citațiunea de susii că este copia după 

una directă. 

Depositul Proprietate a Academiei,



24 

  

CODEX A. (TOCILESCU) (1). 

Codicele in-folio de 188 file. 

Serisore aruncată, forte cetâţă. (Veqi facsimila). 
Legătura pele, model bisericesc din al XVIII-lea secol. 

E 

Copistul. — Data. — <Ostenitor la scris: Stanciă Ierei din Bucu 
vesci de la toți sfinții.» Data copiarei este citată în titlu: Iulie 9 
Scaa (7231) — deci 1723. - 

Asemenea informaţiune se află tocma la finea codicelui : 
< Și sosind cu scrisul până aice, cât s'aă ajuns aceste îsvâde, iară 

de aică înainte amă scris până la aceste vremi, după orânduiala 
izvddelor tot a lui Miron Logofătul. Iuliii 9 de la 7231, Sfârşită, şi 
lhiă Dumnedeii laudă. 

Cuprinsul : 
a) lpeAscaogie... (începutul ţărilor acestora,).... ete. 
b) Cartea d'intai de nâmul Moldovenilor. (Tâte lucrurile dâca se 

încep etc.... 

c) IlpeAoccactie kzTrpa ueriropr. (În tote țările, iubite cetito- 
rule, etc. Este un mic tratat de versilicaţiune, ce dâm la locul 
cuvenit în întregime. 

d) Vicţa lumei — poemă. 
pag. 14 verso : e) Inţelesul pildelor ce sunt în stihuri, 

NB. Copistul a încurcat foile es a urmat, așa că restul lucrărei de sub €) se află transcris, făr de nică un căpătâi, la finea unei ma- terii streine, la cap. IV (fila 19). Asemenea confusiuni de teorii a- supra, novocului, despre numele Vl], Și esplicațiunea, lui de la Flac etc. daii puţin merit acestei copii, dealt-mintrelea preci6să prin eronicul lui N. Costin ce ne aduce Și prin potrivirile lui cu codicele Văcă- resceanu. 
Asemenea confusiune ai 
[) «Graiul Solul Tătăy 

a sosit de la Bulhtri la apa 

Ocasionat mari lacune în textul cap. |. 
esci cătră Alexandru Maledon, după ce 
Don, mergend cu Sste asupra Tătarilor N _. Ş , (ÎN In studiul s&ă asupra Letopiseţelor, publicat în «Revista, pentru Istorie, Archeologie»> și Filologie» D. Tocilescu a însemnat acest codice cu litera A. Eă îl numesc cu numele distinsului profesor, spr 

« semnat de mine tot cu A. Vedi codicele Văcărescian. 
Manuscrisul a avut N. 41 a ă Biblioteci Statulur,
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scâsă din Quintu Curtius, care «ai scosă Alexandria cea adevărată.» 
9) Episrama Prea, sfințitului părinte Dosothei «proin mitropolit 

Suceavschi.» (1). 
h) Fila 22. Letopiseţ al ţărei Moldovei acum după isvode scos, cu 

porunca Prea luminatului și Inălţatului Domnului nostru Ion Nicolae 

Mavrocordat V. V. cu mila lui Dumnedeii Domn și oblăduitoriii a 

t6tă Moldovlahia, în anul de la zidirea lumei „acka, iar de la nascerea 

lui Hs. avrri Octombre 20, de Miron Costin, carele aii fost Logo- 

f&ti mare în Moldova (2). 
î) Urmeză (pag. 22 vers) Ilpeaocaoia : de N. Costin, scrisă maă 

pe scurt. 

E de observatii că, copistul altereză textul Predosloviei lui N. 

Costin, căci o adresâză ca din partea sa (a copistului) catră Vodă, 

dicându'i, în cursul ei, (în loe de a se adresa ca Costin cătră 
cetitoriii) «Pre Inalţate și luminate Dâmne!» Ba încă suprimă câ- 

te-va şirură din urmă prin care N. C. grăia cu lectorul săă și le în- 

locuesce cu următorele vorbe, înșirate la adresa lui N. Mavrocor- 
dat Vodă, în a doua sa domnie la Moldova. 

lată-le : 
«Privesce, dar, Prea luminate Dâmne, acestă ostenelă a nâstră 

cu veselă și Domnescă frunte, aducânduţi aminte Măria ta de Ar- 

taxerx Împăratul Persului, căruia. apă în pumni 6re-cari locuitori 

din priința inimei sale cătră Domnul sei, și al doilea un măr ai 

dus lui, cunoscură amândoi cuvi6să hărăzirele, de la Împărați, nu . 

pentru că ar fi fost vrednice darurile acelor 6meni proşti aduse, ci 

pentru buna priinţă, şi plecată voe a celora cătră stăpâni, ai fost 

primit. Priimeşce dar și Măria ta ca acei vestiți și prea puternică 

Împărați : Carea o închin măriei tale cu bună priință, și voe plecată, 

acâstă ostenslă a n6stră în norocit numele Măriei tale arătat, pre 

lângă care ca Dumnedeii hărăzitoriul de milele sale, să te hărăzască 

pre Măria, ta, cu viaţă îndelungată și prea fericită, întru prea fericita 

și luminâsa stăpânire a Mărie tale, adunat cu multă bucurie pof- 

tese și priesc.» 

O pudâre 6re-care opresce pre alteratorul predosloviei lui N. C. 

să'și însemne numele în josul ei. Adevărat ca și pre al autorului, 

pre al lui N. C. nul mai însemnă! 

(1) Vedi nota de la acâstă vorbă, la codicele Văcărescean. | 

(2) Copistul confunda iitlul lui Miron Costin cu redacția sa: <acum după is- 

v6de scos, cu porunca etc,..!!
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k) La fila 59. Cap. 15, este < Descălecarea țErcă leșesci». 
I) La fila 60 (verso), 16 : Descălecatul ţărei Moldovcă și la fila 62. 

Cap. 17. De Domnia lui Dragoși-Vodă. 
m) Urmeză intercalate multe din materiile publicate de D. M. Kogăl- 

niceanu în apendice, ca: istoria Crijacilor, alegerea Crailor Le- 
şescă. etc. 

2) (La fila 124 : «<dici scriem de lucrurile craică Ungurescă şi cum 
aă încăput crăia Ungurescă în mâna Turcului, în anul de la IIri- 
stos „avu, (1450) iar de la zidirea lumeă.... crăind Matiaş Corvin. 

0) La fila 163: de ţera și stăpânirea Astracanuluă, până la fila 168, 
când copistul dice : Iar să ne întârcem de unde am lăsat. De Dom- 
nia luă Ion Vodă. (Cap. 64). 

Fili vţiune a. — Codicele acesta este o copie ca și ceea ce numi- rămiă Codice Văcăresceanu. De altmintrelea Copia este aprope de.o- rigioalul lui M. Costin, căcă, la fila 7. citim : <Cu urechule mele (ca și când ar grăi M. C.) am audit (în Maramoroş) cum se nu fie fost (Dragoş) păstor, că ai fost fecior unui Bogdan Vornicul în Mara- MOroș». 
Asemene la fila 4 (verso). «În casa nâstră aii fost acâstă vorovă, în lași. cu un Episcop Italian, care între altele, fârte pe voia gen- dului meă mi-aă dis cuvinte de aceste neamuri dicend așa...» ete. La fila 8 (verso) : <Așa și lui Panaiotache marele Dragoman Îm- pă&răţiei turcesci, (acesta a fost înaintea lui Alexandru Mavrocordat Dragoman), ium răspuns la ce n'aă sciut cum mi-+ maj respunde, așa die și celora-T'alţi căți ai may scris... 
La pag. 25 : grăesce N. C.: «după care s'aii fost alunecat și să- racul Ureche Vornicul. Iar mai pre urmă Miron Costin ce ai fost Logofăt mare aice în ţâră». 

2 Depositul. — Proprietate a Muzeului di Ediţiuni. — Citat q 
D-lui M. Kogălniceanu. 

  

n Bucurescă, 
e D. Tocilescu în Revista sa. Ne cunoscu 

CODEX AA. (VĂCĂRESCEANU). 
In-folio 373 file Lipsesce fi] i i 

, a cu t încă, şe iSOr 
frumsă. ( Vegi facsimile AA). nt i încă Pe, erisare 

Pe legătura de pele, la mijloc, armele ambelor 
Iw. N. 

i țări și inițialele,
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Forte multe însemnări pe scârță şi pe ultima filă. 

Pe prima scârță iscălitura cu litere aruncate a lui. 

loan Bak. Bea acră. 
Ajurea : «Cinstit şi credinciosii boierulă Domnie sale Enake Vă- 

cărescu Vel spătar»; şi aiurea, deplin scris numele ce dăm codicelui : 
_ Joan Văcărescu Vel logoftt. 

Pe verso al ultimei file se citesce : 
«1808 Martie 9, luni n6ptea spre marți, fiind oștirea rusâscă aici 

în ţ&ra românscă veniţi de un an ai început viscol în cât ati în- 

gheţat Buzeul de trecea care cu povară şi aii ţinut tot aşa până 

la 27 şi nefiind nică notref ăi perit mulţime de dobitâce de ger şi 
de fâme şi o sumă Gmeni ai murit degeraţi pe drumuri». 

Alte însemnări pe filele nenumerotate de la finea codicelui: 

19. O ciornă de carte domnescă de la Iw Stefan Mihaii Raco- 
viță V.V. 

20. Acestă carte ce se numesce letopiseţ al ţărei Moldovei este « 
D-sale Sluger Nicolae Grecianu şi am cetit şi ei robul lui Dum- 
medeii pe densul la leatu o mie opl-sute-unul, Septembre în treă- 

spredece dle. iscălitura Petrake Postelnicul. 

3% Mulţime de cercări de condeiii, Codicele a aparţinut și lui 
Cesar Boliac. De aceea e şi subserierea lui și No. ali lui de Bi- 

bliotecă, 12. 

Data şi seriitorul. — Codicele acesta este din cele mai vechi. La 

finea, lui este însă o cronică mai nouă: Îlpeoczarra auz a npea A5- 

MHHATSASI mi npea înzauarSaSi Aomn Iw Nicolae Alexandru. V.V. 
de Nicolae Roset Vel Logofăt la 7235 (1727). Dar scrierea anterioră 
de letopiseţ o cred mai vechie de cât 1727 și anume din prima 

decadă a secolului al XVIII (1). E mult probabil că ai intrat acest 
Codice în Muntenia prin N. Costin refugiat la munteni după uciderea 

lui Miron şi a, lui Velicico. Lucrarea lui N. Roseti a fost adaosă în 

Muntenia în domnia a Il%a lui Nicolae Mavrocordat (1719—1730); 
probeză acâsta chiar și diferința de condeiii a scrisorei acestei lu- 

crără, scrisâre imitând tiparul. (Facsimale). 

Cine este copistul codicelui acestuia ? Nici un nume nu putem 

da încă. 

Cuprinsul. — 1. Defectuos la început. Predoslovia lui M. Costin 

subserisă Miron Costin 

care am fost Logofit mare în Moldovu. 

  

(1) Se scie că N. Costin era mort în 1713. La 1714 se editâză opera lui. «Cia- 

sornicul Domnilor> din ordinul lui Nicolae Mavrocordat.
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Este caracteristică acâstă subsemnare, cu titlul de Logofăt şi cu 
adăogarea vorbelor «în Moldova». Miron Costin serie la 1677 leto- 
pisețul săi fiind <biv-vel Vornic făreă de jos>. Va să dică în co- 
dicele Văcărăscean avem o copie de mai târdiii de când încetasă 
d'a fi Logofăt mare. M. Costin a fost Logofăt sub Duca-Vodă. La 1683 
fu prins de Poloni cu Duca, la Domnesci. Sub Constantin Can- 
temar €lă își dise «biv-vel Logofăt» și este numai staroste de Putna, 
adecă în situaţiune de a comunica cu 6menii mai însemnați ai Mun- 
teniloră. Am putea presupune că copia letopisețului săi iscălită 
«M. C. care amiă fost Logofăt mare în Moldova» să fie lost dată 
chiar de elii vre-unei persone din Muntenia, dacă nu amii afla, de 
la fila 47 material din cel atribuit lui N. Costin. 

d) Urmeză letopiseţul lui Miron Costin după IT descăleeare. 
c) La fila 36: Predoslovie-vorâvă. la cetitoriă : în tâte ţările, îu- bite cetitorule, se află acest fel de scrisăre cure elinesce Ritmos se 

numesce ete. 

d) La fila 38. «Inţelesul Stihurilor cum trebue să se citâscă». e) Viaţa lumei, poemul vestit ai lui M. C. coprindând filele 38, 39 și 40. 
[) Înţelesul pildelor ce sunt în Stihuri (fila 41). 9) Graiul Solului tătărese către Alexandru Makedon, se6să din Quintu Curtiu, care a scos Alexandria cea Adevărată. h) (Fila 44) Răspunsul lui Alezandru Makedon,. 
î) (Fila 44 verso) Epigrama Prea sfințitului Părinte Dosoftei. Proiu (1) Mitropolitul Sucevei. 
k) Urmeză, la fila 44 verso : Stihură împrotiva zavistică. I) De la fila 47 începe a fi amestecate codicele lui M. Costin cu redacțiuni d'ale lu N. Costin fiul săă. 
m) La fila 104 Letopiseţul descălicării țărei Moldovei de Ureche cu întrerumpere la, fila 219. 

| 2) La fila 219 cu cern6lă roșie titlul sub care D. M. Kogălni- ceanu a dat apendicea VIII ; De lucrurile Crăiey Ungurescă ete. A 0) La fila 245 (verso) reapucă narațiunea lui Ureche cu Petru areș, 

  

din 1852), 
(1) La 1687 fiind luat Dosoftei de Sobieski în Polonia, acest Pyoin ne dă și mal de-aprâpe data i2rey DDR A | de Putna p scrierei, Codicelui, pe atunci când M, Costin era Staroste
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q) La 304 (verso) se dă naraţiunea Domnilor, cu I6n Vodă. 
+) La fila 355 se termină cu a 2 domnie a lui Aron-Vodă, a- 

poi dice: «Serie Urcche Vornicul că încă până nu aii fost sosită 

Aron-Vodă la scaun, iar Petru Cazacul ete». 

s) La fila 358 începe o lucrare nouă: «Prea slăvită viță a prea 

luminatului şi prea înălțatului Domn lw Nicolae Alexandru Voe- 

vod Marele, Bunul şi prea înțeleptul Stăpânitor a totă ţera româ- 

nâscă dimpreună și cu tâte slăvitele fapte a fericiţilor săi strămoși, 

cari cu mare laudă ai împodobit scaunele Domniei. Din istoriile 

țărilor nâstre şi a celor streine, pre scurt adunate, în Bucuresci, 

întru al 81e2 an din a doua domnie a Măriei Sale, de Dumnealui 

Nicolae Roset, Vel Logofăt, leatu 7235. 

î) Indată apoi urmâză un medalion cu armele ambelor țări, pe 

verso de la fila 358 şi aceste «Stihură asupra peceteă şi a viţii». 

(1) Lumea, se află la mare mirare, 

Cum O:fei putu cu a sa cântare, 

Atrage întrun loc, lucruri minuvate, 

De fire întru sineși neasemănate, 
lar acum privesce de a ta înţelepciune, 

Nemuri adunate de locă şi streine, 

Căci că suptă ună Scheptru, fără de sfială,, 

Se află unite cu buna 'nvoială.: 

Corbul şi cu Zimbrulă, arme minunate, 

Suptii o stăpânire de Dumnedeii date. 

Corbulă este semnulii ţărei Rumânesci, 

După cum şi Zimbruli cei Moldovenesci, 

Şi cu ală t&ă vestită, biruitoră nume, 

Se împodobesce cu multă minune, 

Şi tâtă Dakia, multă se fericesce, 

Când de-a ta viţă se oblăduesce. 

Care din Despoţii Crăier Sârbesci, 

Şi din Jagelonii acelei lesesci, 

'Tostuzwy îipwwy, sânge prea-înălțată, 

Cu multe Arefes fârte minunată, 

Odrăslită prin Stefani şAlixandrii vecie, 

Cu slava'mpodobesce a ta semenție; 

Dakia dar ţie cunună'mpletesce, 

Cu slavă şi cinste şi te mpodobesce! 

u) După versurile acestea urmeză ca prefață o serisore către 

Vodă, și 
| 

) La fila 361: Viţa preaslăvitului nm, legâna -— mirabile dictu 

(1) Initialele cu versurile neperechi sunt în coldre roşie.
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= pre Mavrocordat de Alexandru cel Bun, de Stefan cei mare, ba 
și de Zagheloni! 

Filiaţiunea. — In partea reprodusă după Miron Costin, lucrarea 

este pe alocurea directă. Așa la fila 24 verso, vorbind de Podul lui 
Traian : «căruia en ochii noştri am privit pragurile prin apa 
limpede a Dunărei, când am mers cu Dabija Vodă cu oștile la 
Uivar». Dar la flla 86 (verso) este indirectă : «Scrie în isvodele sale 
Miron Costin» 

La, fila 28: verso : «cu urechile mele am audit . . . (în Mara- 
MOroș). 

La fila 31, despre Cetatea Kiliei : 
«Așa şi luă Panaiotake i-am răspuns, la ce n'a sciut cum mai 

răspunde», și ceva mai sus: «Reposatul Panaiotake 'Terzimanul cel 
mare și vestit pe vremile lui la împărăție, nu sciă unde și la ce 
istorii va fi cetit acest lucru; la vorâva cu mine pentru șanțul 
acesta ... etc. 

Depositul. — Codicele Păcăresceanu aparţine Academiei române. 
NB. Confruntă acest Codice cu acel cu litera A (după D-li To- 

cilescu) din biblioteca Muzeului și care e scris de Ieeiii Stanciu 
din Bucuresci, care a copiat la 1723, 

Ediţiuni. — D-li M. Kogălniceau n'a cunoscut codicele Văcă- 
vesceanu. 

  

  

CODEX No. 8. (BIBLIOTECA DIN IAȘI). - 

In-folio de 460 file, dar lacunar, ales la început și la finit. Lip- sesce titlul, — Scrierea de o regularitate mijlocie. Legătura moder ă . La început și fine cu hârtia ordinară eşită din fabrica lui EN li 
cu marca țărei Moldovei în pasta hârtiei, ui G. Asaki 

Data. Scriitorul. — Pe prima filă albă, D-] 
scris cele următâre : « Colecţia tuturor letopiseţi 
Miron Costin și anonimul tradus de Amiras în 
Kogălniceanu». Numele acestui din urmă Cron 
după 1774. Numele copistului nu'] putem deter 

Cuprinsul. 

M. Kogălniceanu a 
lor, a luă Ureche, 
Jrecesce, şi Enali 
Icar duce codicele o 

mina. 
Descălecatul 1 de Miron Costin, 

» II arangiat de N.C după 
j 

-U. după La fila 44 lăsând copistul o a treia parte de hărţie „1peeche. jaginei, un «lie Diacon Gospod pulnean, scrie 7 şirury i josul e cuge- 

 



îi 

tări creștine, în 1815 August 22. Pe verso e hârtie albă și la 

fila 45 începe lucrarea lui Ureche, 

La fila 91 (verso) «Aice am scris obiceiul Leșilor când fac Craiă 
noi (coronația). Apoi urmeză cu Stefan cel mare și înainte. 

La fila 112 verso: «Cum aii cuprins Turcii ţâra Ungurâscă. 
La, fila 154 : Pentru ţ6ra Astracanului. 
La fila 281 (verso) «Seris'am de aicea înainte Domnia lui Aron- 

Vodă mai pe larg precum scrie în istorii streine. 
Cronica lui. M. C. se termină cu finea Domniei lui Ștefăniță fiul 

lui Vasile Lupu. Apoi hărtia albă şi de la fila 319 începe Domniei 

Dabija de N. Costin. După aceea pre Neculcea îl urmeză Enaki Ko- 

gălniceanu și Canta până la a 42 domnie a lui Constantin Mavro- 

cordat, 

Filiațiunea. — Cât privesce primul cronice de descălecare a lui 

Miron Costin, copiarea nu e după un manuscris direct, dovadă ur- 

mătorele citațiună : i 

  

Fila 28 verso : «< Răpuusatul Panaitake Terzimanul cel mare și 

vestit la Pâria.... serie în isv6dele sale Miron: Logofătul, cumcă 
la vordva cu Panaitake pentru acest şanţ...» 

< Aşa să fie răspunse Miron Logofătul și lu Panaitake la ce 
maă maă sciut ce i-ar mai răspunde». 

Copia după letopiseţul de la Aron-Vodă a doua domnie, a lui 

Miron Costin, mi se pare directă, după un manuscris copiat direct 

după. al lui Miron. lată o citaţiune probătore : 

«De acesta cum şi de urmașii lui vom scrie unde vom ajunge la 

domnia lui Vasile Vodă, ce a domnit în ţeră la noi. De aicea ne 

întorcem la rândul istoriei nostre». 

La fila 276 verso, la domnia lui Gheorghe Ștefan Vodă, M. Costin 
amintesce că este martor ocular la fapte : <Așa și nouă, iubite ce- 

titorule, cu mult mai pre lesne am seris de aceste vremi, la cari 
la tote ne-am prilejit singuri». 

Depositul. — Proprietatea acestui codice este a Bibliotecei din 
lași, unde pârtă numărul 8. : 

Ediţiuni. — Este menţionat de D-l Mihail Kogălniceanu, acest co- 
dice, în lista manuscriselor de la tomul al 31% al letopiseţilor, edi- 

țiunea. primă.
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CODEX No. 11. (AȘI) (1). 

E copia modernă făcută după copia lui Postelnicul Hurmuzachi 
și «controlată cu originalul lui Neculcea, din mânile Banului Me- 
linescu». Acestă cronică fu dată de D-l M. Kogălniceanu Bibliotecei 
Statului din Iași, la 1 Decembrie 1845. Acestă copie a servit la pu- 
blicaţiunea primă a letopisețelor. La finea codicelui este lista auto- 
grafă a D-lui M. Kogălniceanu, de manuscrisele utilisate la tipărire. 

CODEX 12 OLTENICEANU 

Acest manuscris in-folio e modern, «fiind o copie după manuseri- 
sul ce sar fi aflând în Bucuresci la căpitanul Olteniceanu> dice 
D-l M. Kogălniceanu pe prima pagină a copiei. 

Coprinde acest in-folio numai cronica lui Ureche, de și DA Ko- 
gălniceanu însemnâză că ar fi coprindând și pre Miron Costin. 

CODEX No. 13. ȚINTILĂ. 

In-folio 460 file. Legat cu scorță de lemn și pele veche. Data şi Scriitorul. — Pintilă trete Vist. dice că a plătit să i se serie acest letopiseţ. Scriitorul care se dice «smerit şi bătrân» nu și dă însă numele. 
Scrierea e de Ia finea secolului trecut, după scrisore. Cuprinsul. — a) Pentru zidirea lumei ete. de N. Costin. b) Le- topisețul lui Ureche. 
La fila 273 terminând cronica lui Ureche dice : «scris-ati de aci înainte mai pe larg domnia lui Aron-Vodă precum scrie în istorii streine». 

| La, fila 460 însă spune cine a scris de la Aron-Vodă înainte, 

(0, In Biblioteca din lași am aflat trecute în catalge și alte trer codice de letopiseţe. Una de Beldiman, n'am putut'o avea fiind eşită, în mânile D-luy pro- 
fesor N. Ionescu, iar Numerile celejalte lipsesc cu totul. Mi S'aă s i aă tos 
aduse la Muzeul din Bucuresci. Ar fi fosţ bine că. dâcă să ia dela a deposi 
un manuscript, să se adnoteze măca t l6ge locul unde 

US 

car în ca a 
o d acela a fost dep
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căci dice : «Până aicea s'aă scris dupre isvodul repausatului Miron 

Costin ce ati /ost Vel-Logofăt». 

Filiaţiunea. -— Copie indirectă o probâză că este, următorele ci- 

tațiuni : 

Fila 48: «Serie în isvâdele sale Miron Logofătul, cum la vo- 

ESI 
Depositul. — Biblioteca Statului din lași. 

CODICELE No. 20 (FOST AL BIBLIOTECEI STATULUI). 

In-folio de 859 pagine. Legătura pele, model eclesiastie din se- 
culul XVIII-a. Scrisorea de două condeie diferite (1): unul a. scris până 

la fila 375 al doilea restul și 5 file, table sineronistice, de la în 

ceputul codicelui și aii adaos mai multe note marginali, mai ales în 

primele pagine ale codiceluă. 
Data. Seriitorul. — E lucrare de compilare a unui român, care 

începe a simţi nevoia unui sincronism între cronicile ambelor ţări 

române. Cu acest scop el scrie: 

«Letopiseţul ţ.răi românescă și a u.pah Moldovei. De viața a 
prea luminaţilor Domni ce aii stăpânit întru aceste 2 țări, şi ce s'aii 

lucrat în dilele lor, şi a părţilor streine, cară se mărginesc cu aceste 

țări : pre larg adunate din multe letopiseţe și cu bună îndreptare 

alcătuit precum se vede». (fila, «). 
Cronica merge până la mazilirea lui Moisi Moghilă. Urmâză. de 

aci că trebue să socotim codicele ca, din secolul al XVIllea? Nică de 

cum, autorul nu și-a terminat lucrarea, dar aparţine ultimei jumă- 

tate a secolului XVIILIea, ba chiar pote ati apucat și câți-va ani din al 

XlXIe2, judecând după icona scrisorei. 
Numele seriitorilor nu apare de nicăirea. 

Cuprinsul. — Seriitorul urmăresce un paralelism oră sineronism 

între istoriile ambelor țări, de aceea, pe o pagină pune domnii Mun- 

„teni ori de « Valachia», și pe alta, pe domnii Moldovei; saii făcend 
să alterneze, când istoria unui domn muntean, când a unui mol- 

dovean. 

Seriilorul citâză și pre Ureche și pre Miron Costin încă de la în- 

cepulul cronicului, dar citaţiunile nu sunt texlual aduse; cu tote a- 

(|) Vegi facsimile,
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cestea codicele servă prea bine la comparaţiunea codicelor diverse 
ale operilor lui Miron Costin. 

De observat este că notele marginale de la începutul codicelui 
sunt nu numai un resumat al textului dar și o critică istorică ade- 
sea remarcabilă. In nota, care de astă dată o pune sub text, la fila 9 
dice că : «lară la o carte tipărită de Dosotei Mitropolitul Moldovei 
am aflat însemnând pe Laşco etc.» 

Adnotatorul citâză și alte isvore. 
Depositul. — Proprietate a Muzeului din Bucuresci, 

CODEX Nr. 24 (FOST AL BIBLIOTECEI STATULUI). 

In-folio coprindend două codice. 
A) Primul in-folio de 153 file Și, 
DB) Secundul «de 160» 
Ambele legate la un loc, cu pele, în modul bisericesc al secolului al XVIII-lea, 
Pe coperta din faţă, înlăuntru se citesce o notă dicând, ca la 1785, acest codice era cetit la masă, înaintea Mitropolitului Kir ( “rigorie. lat-o : 

«1785 Luna lui Noembre am petrecut acest Chronograt dintr'o scorță până într'alta de multe ori înaintea prâsânţiei sale părintelui Milro- politului  itig Grigorie, citind ssra la masă; în loc de vorbă pot- tia citanie la masă și am însemnat spre sciință. » 
<Ghedeon Eclisiarh Mitropoliei». O altă notă spune că codicele a venit la 1812 August, cu alte cărți, moștenire lui Constantin Aninoșanul, care Și pune pe el, în mai multe locuri, sigiliu]. 

Pe coperta din dărăt, înlăuntru, se eitesc mai multe note de în- semnătate istorică. Așa, (verso) dice că Mavrogheni Vodă a plecat din Bucuresci spre Giurgiă în 3 Octombre 1789 și că la 29 a ace- eiași ună s6ra în același an ai intrat Nemţii în Bucuresc. Prima parte. — Scrisorea nu prea al6să și nu de același condeiă. Cel puțin două pene ai copiat acâstă parte a codicelui. Porta cu titlu lipsesce. (vei facsimila a +espectiva,). _Data, Scriitorul. — Este, pare-se, una din acele cojii ce se făcură la indemnul lui Mavrocordat. Nu putem numi Scriitorii ; pote de csistă titlul, pe fila I- (care lipsesce) era să fie trecut în aceea numele vre unui copist,
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Data însă a copierei resultă din inscripţiunea titulară a părţei I-a 
a codicelui, şi anume 1710, Iulie 6. (veţi facsimile). 

Cuprinderea : — 1. Descalecarea I. de N. Costin, începând cu 
«facerea lumei». 

20, Letopisețul luă Ureche, de la fila 49, cu variante numerose. 

3. La fila 92 (eerso), interealat : «De Impărăția Turcilor, a lui 

Simeon Dascălul (lucrare trecută de D. M. K. la pagina 408, T.I, 
ediț. nouă). 

4. Apendicele 6răşi de Simion Dascălul, următor la acelaș loc 
citat. 

5%. Continuă cronica lui Ureche, cu multe variante până la fila 153. 

Partea II. — Acestă parte a codicelui este din hărtie identică 
cu a părței [2 dar mult mai bine scris, cu litere imitând pre cele 
de tipar, ba chiar cu Gre-care pretenţiuni caligrafice : numerose in- 
luminără, arabescuri poliehromice, es-tâte de capitole, litere iniţiale 
înflorite și în roş etc., adornâză acâstă parte a codicelui No. 24. 
(vedi facsimile b) respectiva). | 

De ciuc şi când fa copiată acâstă parte? — Nu putem spune 
de cine e copiată, dar în cuprinsul titlului cronieei minunat scris şi 
ilustrat cu roș cetim : 

« Letopiseţul ţării Moldovei de la Aron- Vodă încâce, de unde este 
părăsit de Ureche Vornicul de țara de gios, scos de Miron Costin 
Vormicul de ţara de gios, în oraș în Iași, în anul de la zidirea lu- 

mei „3cni (1), zar de la nascerea mântuitoruluă lume, luă Isus Hri- 
Stos „ari (2) Ma Iulie 6; în dilele Mărici-Sale Luminatului Domn 

Îw Vicolae Vorvod Sati seris. 
Cuprinderez : — a) Predoslovie : Fostaii în gândul mei... 

Vb) Versurile : « Nemul fereă...» serise frumos cu litere roșe iniţiale. 
c) 22 capele în loc de 20, textul cronicei lui M, Costin, 
Capetele împărțite în aaueai. 
Tote aceste materii, cu variante notabile. 

Fiiiatiunea. —- fila 37 (verso) : în îsvodele lui Miron Logofătul 
aflu dicând...» Dar în Cronicele domnilor, M. Costin grăesce direct. 
Vedi Cap. XVIII. «Din cincă simţiră ce are omul...» Aci dice: «Așa 

şi nou€ iubite cetitorule cu mult mai pe lesne a ne scrie..> 

Deposithrea. — Este acum în păstrarea Museului de antichități 
din Bucurescă. 

11) Copistul a substituit datei pusă d> M. Costin, acelei de 1677, pre acea în 
care el a copial. 

(2) ldem...
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Editiunea. — 1). Gr. Tocilescu a reprodus din acest codice 'pa- 

sage în «Revista» sa la articolul săii asupra «etopiseţelor>. D. 'I'o- 

cilescu vorbesce de acest codice, numindu'l cu litera B.) 

N 

CODEXN a (mic) RAFAILEANU. _ 

In-4% de 185 file numerotate. Lacunar lu inceput şi la fine. Scriere 
mediocră. Numai la început câte-va iniţiale roşi. Legătura din Se- 
colul XVIII. 

Data şi Scriitorul. — Este scris la 1781 de Rafail Logofătul șin 
Popa Stanciul ot Filipesci Jud Prahova : «Și am scris la luna lui 
Martie în două qile la l&t 1781.» (inscriere pe verso de la a 32 filă 
înainte de fine). a 

Sunt multe cercără de condeiii pe seorțele codicelui și pe marginile 
_paginelor. Aprope de finit iată ce cugetare aflăm scrisă : «Cine ai 
scris cine scie cu cătă osârdie o hi scris și cine citesce i se uresce, 
necum să scrie 1» 

Coprinsul, —- Letopiseţul țărei Moldovei de la Aron-Vodă încâce 
de unde este părăsit de <Ovypanie» vornic de țara de jos, scosă de 
Miron Costin Vornieul de ţara de Jos, în oraş în lași, în anul de la 
zidirea lumei 7181, iar de la nascerea lui Isus Hristos 1673. M.ţa 
Decemvrie. | 

Aci .copistul a substituit la Datele lui Miron Costin date greșite. 
După Predoslovia : Postaă în gândul meă ete., urmâză versurile : 
< Nemul ţărei Moldovei... ete.» cu note marginale. Apoi pășesce 

îndată la Aron-Vodă, domnia II dicând :» | 
«ice acei Domnii reposatul Ureche Vornicul...» 
Lucsarea este din 22 de capitole împărţite în amueaaj. 

cgbebositul. — Museul de antichități din Bucuresci posede adi a- 

CODEX CANTACUZINEAN. 

In-folio de 417 file de o scrisâre bună. Codicele portă titlul 
Nponoradn, (1) nape ca kiaatz CAAROHEIțIL Akronnezuă tăp e aj ASA 

2 4 

(1) Ver Ccdex DDD,



pomzankekz : a aHnA0p ckpucwape aa tzpuii AMOAAaBei. ckpHe Ac 
MSANĂ HeTophuii. NpekSAM CA BA apară „ÎHanH'Te une ue a$ ckpute. 
«Și Sai scris în dilele Prea luminatului, Prea înălțatului Domn şi 

Stăpânitor al toată Moldavia, iw Gregorie Alexandru Ghica V.V. în 
anul de la zidirea lumei „zcwa, iar de la întruparea Domnului Dum- 

nedeii și meântuitorului nostru Is. Hristos 1775 luna April 6 dile, cu 

totă cheltuiala D-le Iordache Kantacuzino vel spătar». 

Apoi cu alt condeiii. care este chiar al Spătarului Cantacuzino . 

sc adaogă vorbele : «Și cste scris acest letopiseţ de părintele Iosaz. 

Luca fecior Lucăi Visi. Cu totă chelbuiala mea, când cram tel 

spătar> şi subscrie «Cantacuzino». | 

Mazareanu , în codicele stii, în posesiunea d-lui Climescu, are 

cunoscinţă, că un Cantacuzino vel spătar a scris «preste tot> Leto- 
piseţul ţ&rei Moldovei. O spune chiar în titulatura codicelui , fila 

primă. Atât numai că în loc de Zurdache, Cantacuzino e numit de 

cătră, Măzăreanu cu numele Jon. Ore-care nepotrivive în date re- 

sultă de a<emenea din compararea dateler lui Măzăreanul și ale 

codicelui Cantacuzino. 

După Măzăreanu codicele acesta este de înainte de 1773, pre 

când data de 1775 este serisă chiar în titulatura codicelui de care 

mă ocup aice. 

“La finea codicelui, Cantacuzino, care acum e Vornic, adaogă : « Pără 

(sic) aici am găsit de am iscodit acest letopiseț, dar de aice înainte 

urmașii mei cercetând tor afla. Subsemnat : Vel Vorn.» 

Cuprinderea. — Prin coprinderea lui, codicele Cantacuzino nu a- 

linge de cât forte puţin studiele ce am întreprins, căci de lu M. 

Costin nu are de cât «]lpraocaceia» : Inceputul fărilor acestora etc. 

Ada fiind, nu mai stăruesc a'l analiza mai de aprope. Studiul a- 

supra, lui 7. Neculcea va afla insă material în codicele Cantacuzino. 

Depositul. Proprietate a Academiri Române. 

CODEX AA) ION PAVEL GRAMATICUL. 

In-folio 167 file. — Scrisre forte bună cu dre-cari pretențiuni 
de caligrafie. Iniţiale mari în roș. Namerotarea începe numai după 
tabla materielor. (veqi facsimile). 

Titlu în roș : Letopisetul țărei Moldovei. Pe pagina I2 (verso)
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Marca Moldovei sub corână, încunjurată de inițialele: Iw' Iwan H, 
E.k. A. II. M GO. Apoi versurile: 

«Cap de huor, în coarne ste-i lucesce, 
Cu care loan Nicolae Vod pecetluesce, 
Stema acesta de la 'mpărăţie este dată, 
Spre isbânda vrăjmaşilor stâ încoronată. 
Doninul să'l păzâscă în mulţi ani cu fericire 
Iu domnie îndelungată, cu mare norocire. 

La fila Ia ep tîte de arabescuri cu armele Moldovei și inițialele domnului Iw' Iwan H. BT. AM. Fie-care capitol se termină cu rân- 
durile orînduite în mod descrescând ca o piramidă resturnată. cu 
basa în sus, 

La fila 15 o nota marginală de alt condeiii confundă pre 'Tatari cu Tribaliă. 
La fila 16 marca Daciei : doi lei. 
Data şi Seriitorul. — In titlul codicelui se citesce : «Scrisu sai cu porunca Prea luminatului Domnul Moldovei Măria Sa Iw Ioan Nicolae Maurocordat V.V. însă după isvodul răposatului Nicolae Costin ce ati fost Logofăt mare, în anul de la zidirea lumei 7954 Aug. 20, iar de ia Hs. mîntuitorul 1746, cu mâna lui Loan Pavel Gramaticul. 
Pe la 1779 April 28, codicele a aparținut lui Pavel Buhus (9). Pe prima pagină acesta subscrie Pavel Buhuș. EL dice însuși : « Acest letopiseț este al meti Pavel Buh, care am cumpărat cu 4 lei 17 pa- rale de la un loan Stanci....> 
Cuprinsul. — 4) Cronica descălecărei, de XW. Costin, b) Cronica Domnilor de Ureche. 
c) Cronica Domnilor de M. Costin. 
Filiațiunea. — La fila 23, unde e vorba de teoria lut M. Costin că Trajan a adus «Casași» din talia, dice, despre Bogdan Dragoș, că : se face mare năpaste, că ar fi fost Dăstor, «ce, pe mărturia DMara- moreşenilor, cum serie Miron ce at -fost Logofăt mare, că ail audit cu urechiele seale să fie fost Fecyor de Domn...» La fila 26, vorbind de cetâţile din 

  

țeră, citeză Filia și amintesce la a treia personă controversa dintre Miron Costin Şi Panaitake IMo- rona. Nu insistă însă asupra controversei şi nu pomenesce de M. C., dar menţionând pre Morona, e] dice de el, ca Și Miron Costin : “om ules la trebile Porţei pre atunce...» Va să dică copistul nu e din timpul luă Morona și al lui Miron Costin, nici copiază după 
manuscriptul direct a] lui Miron.
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La fila 104 termină cronica lui Ureche cu Aron-Vodă a doua 

domnie, apoi pe verso continuă domnia a [l-a acelui Domn cu tex- 

tul lui N. Costin. 

Codicele merge până la Roset. 

Depositul. — Este donat Academiei Române de secretarul săi ge- 
neral d. Dimitrie Sturdza, în 1885. 

Editat deja? — Nu'l aflu trecut în listele d-lui Mihail Kogălni- 

ceanu, căci cel de ia No.Il este de la 7220 (1714) de sub Nicolae 
Mavrocordat. 

CODEX CC. (STIRCIAN).x 

In-folio 252 file, însă după qece file de la început începe numero- 

tare nouă până la 242 file. ” 

Scris6re curată. — Titluri roșii. Veqi facsimile. 

La fila I, lăsate locură pentru titlură și litere iniţiale colorate, dar 
cari nu saii mai făcut. 

Conservaţiune bună. 

Data şi Seriitorul. — La verso al ultimei file e scris : «1784 
Ghenuarie 26. 

«De bine voitorii iubitului cetitoriii. 

Eii Ștefan Stircea care am scris» apoi subscrierea. 

Cupriasul. — Tabla materiilor. 

Predoslovia. lui N. Costin : «Nime mail bine și maj pre larg...» şi 

după lucrarea, lui Ureche arangiată de N. C., letopiseţul lui JM. Co- 

stin, la fila 143 (verso) : 

« Letopiseţul ţăreă Moldovei de la Aron- Vodă, de unde este pără- 

sit de Ureche Vornicul de ţara de jos, îsvodit de Miron Costin ce 
aii fost Vornic țereă de jos, în anii de la zidirea lumnei 7185 în o- 

raşu Iaşi.» 

La fila 193 : Pentru Cazaci, ce neam sunt... (Cap. 16 zăcela 1). 

La, fila 204 (erso) : «De aice începe a scrie Miron despre fapte 

ce a vădut insuşi,» 
Codicele se termină cu letopiseţul lui Miron Costin. 
Piliațiunea. — La fila 25 despre coloniștii căsași citâză pre Mi- 

ron la a 382 personă : «Cum serie Mirou ce âii fost logofet mare 

în isvodele sale, că aii audit, cu urechile sale să fie fost fecior de 

Domnu.» 
La fila 28, (verso) despre Panaitake Morona : «Numai am înţeles
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de Pan. Morona ce era Postelnie mare la noi aice în țară, om ales 

la, trebile ţărei la Porţi pre atuncea...» , 
Verbul «am» este contradis de verbul era și de adverbul atuncea. 

Dar îndată apoi adaoge : <în isvâdele răposatului Miron Logoftul 

aflu dicend...» | 
La fila 143, dând titlul întreg al letopiseţului lui Miron Costin, se 

începe aci a se urmări mai direct lucrarea lui, dar cu mici variante. 

În lucrarea. lui M. C. aflu intercalate doue monografii despre cari 

voiii vorbi mai departe. Aceste-s cea de la fila 101 (eerso) : < Aici scriem 

de lucrurile Craici unguvesci şi cum aă cuprins turcă țara ungu- 

rescă» (Cap. 25), publicat de D. M. Kog. în apendicea VIIL sub nu- 

mele lui N. Costin și la fila 193 : Pentru Cazaci, ce neam sunt. 

Din cuprinsul Letopiseţului lui Miron Costin, la locul unde el de- 
clară că serie cele ce însuși a vBdut, copistul lasă persona anteea, 
Vedi citațiunea în fac-simile. | 

Deci codicele Stircean, cât privesce letop. Domnilor de M. Costin, 
este copial după un codice de filiațiune directă. 

Depositul. — Este proprietatea Academiei române, prin donajiune 
de la D-l b. Sturdza. 

Ediţiuni. — Nu este citat de D. Mihail Kogălniceanu. 

CODEX DD (1). 

In-folio de 425 file. Lacunar. Scrisore nu prea bună dar cetâță Legătura modernă. ordinară de hârtie. Este cu două paginaţiă : prima. până la 297 file și a doua până la 198 file. 
Data şi Scriitorul. — Titlu : <Xponorpagn care se chimă moldo- 

venesce scrisorea anilor, scris cum se va areta înainte cine, ce aj scris și s'aii scris în dilele prea luminatului şi prea, înălțatalut Domn și stăpânitor a totă Moldavia Iwan Grigorie Alexandru Ghika Voevoda, în anul de la zidirea lumei 7274, iar de la intruparea lui Dum- 
seta Genul 1766 luna Martie 27 de dile întru pomenirea repo- mni ai pămîntului Moldovei, cu totă cheltuiala Post Ale 
zandru Hurmuzake.» uaia L 05 

Este acest codice direct după originalul | Re a Codex Cantucuzineun, oră pote 
ui Neculcea, cum er crede și D. Mihail Kogălni- ceanu, în nota Wail 40 , manuscrisului Il din lista, sa de manuscrise utilizate la tom II, al Letopiseţelor, edițiunea prim 

(1) Veqr codex Cantacuzinean. ' - PAL SogăInieeanu a
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chiar pe fila Ia (în 1845 August 20) că «acest letopisef ce cel mai 
complect, fiind. cc. originalul care se găsesce lu D. Banul Melinescu 
are o mulțime de foă rumpte». 

De cine a fost copiat au pot afla. 

- Cuprinsul. — a) Predoslovia lui Neculcea. 
b) > lui M. Costin. 

6) Pinax (tabela de materii). | 

d) Cronicul I de Miron Costin, până la fila 34, apoi eronicul des- 

călecărei 1 de N. Costin cu referinţă la Ureche, cu Cronica Domni- 
lor (fila 43). 

Urmeză cronica domnilor de M. Costin (cu domnia lui Stefăniţă fiul 

lui Vasile Lupul). Apoi începe : <O s&mă de cuvinte ce se aud din 

om în 0m.., etc,», opera lui Neculcea. 

Filiatiunea. — Cât privesce pre M. Costin, avem aci un codice 

imdirect, căcă la locurile ce aducem de esemplu de la alte codice, 

nu: grăesce direct Miron, ci se spune: 

«Dice Miron Logofătul că ai citit... 

Ori «spune Miron Logofătul, că ai uit cu urechile sale... 
«Așa artă Miron Logofătul întru iscodele sale» ete. 
“Depositul. — Este proprietate a Academiei. 
Editiuni. — Veqi observaţiunea, D-lui Mihail Kogălnicânu din T. II, 

al Lelopiselelo, la fila 465 (ediţiunea primă), 

CODEXEL. 

In-folio de 192 file și cu alte 23 file cu numerotare osehită, la in- 
ceput. Titu iluminat în sepia. — Legat pele. (Wed facsimile de 
scrisoare). 

Data şi Scriitorel. — « Letopisiţul țărilor Moldoca, ţera Muute- 
nescă de când s'aă descălecat. 1805. Iulii 20. Serisam ei iubito- 
rul de ostenclă» 

Subscrierea nedescifrabile. | 
Se vede însă altă notă la fine unde dice: 

« Scrisu-s'aăi acestă carle ce se numesce « Letopiseţul Moldovci». de 
mine mult păcătosul şi nevvednicul, în dilele prea înălțatului şi lu- 
minatului Domnu Măria Sa Alezandru Constantin Moruz V.V. şi 

Sai scris în sfinta Episcopiie Iuşi la anul 1806. Mupwn.>
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Acesta subseamnă și pe de lături, mai sus, cuiniţialele numele săă; așa: 

M H 

p (O 

H h 
La fila 159 se dice că : «Până aice s'aii aflat letopisețul scris de 

Miron Logof.» și adaoge : Aa 
«Serisu-s'aii de mine netrebnicul, în Huşi, la S. Episcopie a Hu- 

şilor, în leat dela anul mântuircă 1806 Mart. 1G.> 
Subscris : Vasile Pogor lucap j 

Cine din Vasile Pogor şi Miron este scriitorul? E probabil că 
amendoui, până la fila 159, de Miron și de Pogor mai departe. De altmin- 
trelea codicele este plin de erori de copiere și amestecare în text de 
date moderne ; așa aflăm la fila 15 verso prima numerotare. dala 1805 
luliă. Se vede că la acel an și di scriitorul ajunsese până acolo cu 
decopiarea. Apoi la fila 23 (verso) prima nvmeroture copistul serie : 
« Fărșit împreună cu ajutoriul a Prea puternicului celui cu multe 
sireluciri a cerurilor, D. nostru Isus Hristos, a descălecăturei velă și 
începutul acei nouă, la anul 1805 August 7, de Vasile Pogor însă 
K5pe BorYqsov vro zăy ăpaprodoy. 

Scriitorul se încâreă să scrie și nemțesce, la fila 129 : <Schreiben 
eh. m. v. 1806 april 1ă-te ! 

Filiațiune:. — Este o copie indirectă. 
Fila 23 verso termină cronica descăl. | Și apoi (noua numerotare 

începe a lui N. Costin : «Din Togarma al treile fecior a lui Gavril, ete.» 
Urmâză cronica Domnilor Moldovei. 
La îila 75 (terso) serie cu altă, mână : 
<Ilzuz anuc cas abaar AHTEIIHCELSA n zpin ckpuc Ac Speii B6p- 

HiKSA, 

1289 1781. 
De ce acestă dată? 
Se vede că era pe codicele de pe car 
Apoi începe : 
duren. uzpi îMoaa. ckpue 

AE AA AGAtia AS SIpon RoegoA. 
La fila 159 terminându-se cronica domnilor lui Miron C. qice : Ilznz aiue caş aBaar aurwa. ckphe Ac Mupwu aor. ȘI adaoge : «<Scrisu-s-ati de mine nevrednicul, in Huși, la St. Episcopie a Hușilor, în leat de la anul mântuirei 1806 Martie 16. Vasile Pogorpisar>. Apoi incepe domnia lui Eustratie Dabija și se termină cu mazilire lui Mihai Racoviţă Vodă. 

e a copiat Miron. 

A€ dlipon derog. „Întenzn Ab-ce
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CODEX MM(). 

In-folio 245 file. In vea stare. Defectuos la început şi la fine. 
Scrierea nu prea bună și de mai multe condee. 

Data şi Scriitorul. — O notă de la început dice : <Acâstă carte 

este a lui Iordache Ilschi (nacku) care este un om forte de tr6bă.» 
Apoi altă notă. dice : «Acesta de mai sus arătat scriitor și ostenitor 

la acâstă carte, cu umilință vogă pe toţi cetitorii cari prin vrere va 

iubi a se inglindisi cu cetivea acestei frumâse cărți, mare, mic, 

seaii ori-ce stare va fi, ca găsind vre-o greșală, care din prostimea. 
minţei lui va fi făcut, cu duhul blindețelor să le îndreptaţi, căci om 
în lume a trăi și prin ostenela lui făcând vre-un lucru vrednic de 

laudă, nu pociii crede, că se potă a nu face vre-o greșâlă. Pentru a- 

ceastă şi D-sa fără de nici o peraponisire, tâte să le îndreptaţi și 

-să le alcătuiți precum va fi mai cu rîndaială 1784. Marte. 

Iscălitură nedescifrabilă. 
Codicele a aparţinut lui N. Istrati care e subsemnat la fila 5. 

Cuprinsul. — La început o notă relativă la metrul în care e 
scris Omer. Nota e din 1784 Maete. | 

Domnia lui Dragoş Vodă după N. Costin continuă pe trei file şi 
amestecă, eronica, Iei descălecări de N. C. (de zidirea lumei etc.) și 
de Miron Costin. 

De la Aron Vodă continuă ca după N. Costin şi Miron Costin. 

Piliatiunea. — Din Cronica primei descălecări de M. Costin, lu 

fila 25 verso « Dragoș Vodă mare năpaste-i fac ceia ce dic că a fost 
păstor, ci pre mărturia Iaramorașenilor, cum serie Miron ce ati 

fost Logofăt mare, în isvâdele sale, că aîi audit; cu urechile sale.» 

La fila 26 ; despre Panaitache orona : «serie în îsvodele sale 

Miron Logofătul cum la voroava cu Panaitake pentru acest Șanț...» 

Deci copie indirectă. | 
Depositul. — Proprietate a Academiei, dar de la D. D. Sturdza. 

Editat ? Necitat de nime, în cunoscința mea, 

(1) Vedi şi Codex Z
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CODEX ȚICAU 

„In-folio cu trei numerotări. Prima merge până la 599 pagini ; 
„apoi numerotare nouă de la 1 la 140 pagine și iarăși de la 1 la 20. 
Legătură de pele. Pe călcăiii, prin fer cald și auritură, vorba an- 

. Uh. 
_ 

Scriu ceteță dar nu prâ frumosă nici egală, fiind de. mai 
multe condee. (Vegi facsimilele). | Ş 

Data, scrierii şi scriitorul. -— 'Tote aceste informaţiuni ni le dă 
prima pagină, cea cu titlul codicelui. O transcriem intregă : 
«Letopiseţul țercă Moldovei carile întăi ati fost scris până la un loc 

de Nestor Ureke Vornicul, iară de la un loe de Miron Logofătul 
lară de acolo de loan Neculcea. lară preste tot de loan Cantacu- 
zino Vel-Spătar. lar al cincilea rînd iarăși preste tot sa scris în 
s-ta Monastive Solca, fiind Mibopolit Moldovei P. Sa Kirio Kir Ga- 
vriil Mitropolit, după trup frate Măriei Sale loan "Theodor Voevod 
și Episcop Rădăuţului P. Sa kir Dosotei Herescul; prin ostenela 
și osirdia a lui Vartolomeă Măziranul „Arhimandrit sfintei Mona- 
stiri Solcăi, ca să-mi fie pentru a me trebuință și a celor ce or vre să cetâscă, lar după a me morte să fie sfintei Monastiră Solcăi, 
și lam scris în anii de la Hristos Mântuitorul nostru „ayror, înce- pendu'l în luna, lui lcnuarie ; 

. lar al șesele vind sai scris in tergul laşi, la începutul domniei 
Măriei Sale Alexandru loan Mavrocordat V.V. de Dumniahi Constan- 
din Grecianul Biv-ve] Spatar, prin scrisrea şi ostenela a me, a lui 
Ștefan Țikâă. La leat păvrne lanuarie în 30 qile s'aii început cu a- jutorul lui Dumnedqeiă. 

„ătnie leat. semnat : Stefan Ţilâă. 
Cuprinsul. — 4) Predoslovia, lui M. C. de la primul cronic: b) Primul cronic al luă M. C. 
c) La pag. 54 titlu: Începutul Let 

scurtare din N. Costin, dar numai de la finea capitolului al V-lea din edițiunea de la 1852 (1. 1) Şi apoi cu variante continuă, d) Urmeză, letop. Domnilor, de Ureche. 
e) La pag. 186 : «Până aice aiă scris Letopiseţul acesta Ureche Vornicul. lar de aice înainte Taă scris Miron Logofătul». 
După -Ifiron Logofătul, veprodus cu tăieri Și Variante, trece la 

opisețului țărei Moldovei. O pre-
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Iâtopisețul Ini Neculcea (pag. 315) fără să mai menţioneze acestă 

trecere. 

"Pre Neculcea de asemenea nul urmeză în totul și întreg, ci cu 

tăieri şi variante. 

“La, fila 367 copiază pre Canta, iar fără a spune acâslă schimbare 

de isvâde. Cu Canta se termină cronicele, la pagina 581. 

Țicaii mai lasă apoi câte-va foi albe, gândind că va mai alla is- 

vâde pentru ultimele domnii până la el, apoi cu nouă numerotare, 

adaoge (cred că tot după copia ce urmăria) un îndez rerun Memo- 

rabilium, cu titlu : «Eestract și scară acestei cărți . adică a Leto- 

pisețului Moldovei.» 
La pagina 125 (noua, paginare) se termină indicele. Apoi la pag. 129 

urmeză un tabel cu 4 rubrici. In prima rubrică Numărul curent, 

în a doua: câți domni aii fost în Moldova; în a treia: ce fel de 

dajdii aii luat în ţ6ră și în a patra rubrică: leatul. 
Tabelul e interesant aar necomplect la forte mulți domni. 

La pagina a) a treia numerolare un alt tabel cu 4 rubrice a 

Mitropoliilor, Episcopiilor și monastirilor. 

1-2 rubrică.: Numărul curent, 

da» Numele și Hramul, 

Ba o Care ctitor lau făcut, 

ra » La ce an? 

Si acest tabel este o încercare neterminală. 
“La fila 5 (ultima paginatură) Măzireanul, care proheză aptitudini 

penteu istorie, — maă schițeză un tabel intitulat : 

«Mortea Domnilor din Moldoru,>» 
în care cârcă să areate de ce morte ati murit fie-care şi unde ? 

În fine la pag. 8, mai cârcă să facă un tabel: «De câte oră aii 

prădat ţâra Moldovei 'Tătarii și aii robito și de câte ori ati prădat 

și ai robit'o Turcii, Leșii și alte neamuri, încenând de la Dragoş 
Voevoda, întâiul Domn până la mârtea lui Constantin Mavrocordat 

în lasă, adică până ati luat Muscalii Moldova de sub stăpânirea 'Tur- 

cului în anii 1761 Septembre în 5 dile.> 

Codicele se termină cu un tabel forte interesant : 
«Câte cărți aii tălmăcit și aii și scris Arhimandritul Varlolomeiii 

Măzireahul de când aii venit din țâra Moschicească de la Beligrad 

și unde sunt acele cărți». (fila 13—15 Inclusiv). 

Filiaţiunea. — In chiar titlul codicelui este indicată filiațiunea. 

Cat privesce opera lui Miron Costin, copiile nu sunt directe, și nici



46 

  

întocmai (mai ales eronicul al I[1e2) cu textele mai apropiete de cel 
original. 

Depositul. — Codicele e proprietatea D-lui profesor Climescu de 
la Universitatea din lași. 

Editat? — Abia titlul a fost editat de D. Densuşianu în cursul săi 
de literatură, Ju pagina. 282, şi atuncă spre a'şi susține cu el o ero- 
nată (precum la timp vom proba) părere asnpra patcenităței Leto- 
piseţului Ureche. 

Aci sar mai cuveni să înșirăm şi codiecle V. „1. Ureche, dar 
despre el vom vorbi aiuvea. 

CODICE AFARĂ DIN PEARĂ 

BIBLIOTECA GIMNASULUI LUTERAN DIN BRAȘOV. 

Historie von der ersten Hereinkunft der Râmer und dem von ihnen nachmals aufgerichteten Walachischen Reiche, Welche A” 1727 d. d September aus eines Anonymi Manuscripto Walachico zur Nachricht von uns in die deutsche Sprache iibersetzet angefangen wosden. 2. E- xemplare, unul în 4 247 pagine și altul 40 344 pagine. Conţine cronica de la Descălecat — 1696. E tradus în gesmana sub îngrijirea lui Ion Filsehtich—1790-—4743, (Vedi Egel-(ieseh. der Mol- dau und Val. (|. p. 58-—62). 
NB. Mai vedem un fragment înregistrat de D. Densușianu sub Nr. 112: «Walachische historie von der Hereinkuntt als sich erhoben die rechischafene Choisten. Traducere din secolul XVIII, fragment de 8 foi nepaginate. -— Este începutul cronicei precedente. ă 

CODEX NA VREA 
In-folio de 294 pagine. Sceisyre curată . . 

. . . poi, 
țiale rOȘIE, nu prea nimerite. Lipsesce fâia eu titlu. Legătură bise- ricească — pele. — Conservarea nu prea bună ” 

) «i Ş .* . 
4 

- 
e 

D:t. si Scriitorul, — Manuseriptul a aparținut când-va lui Joan Radu Leca, cave subscrie la fila 114 Nu pot alla absolut nimi 
ori dala copicrei. Singură s 
codice c scris în Moldov 

cetsță, — Titluri şi ini- 

că ce să'mi 
cris9rea ne po 

a, după 1730, 

destăinuâscă pre scriitor 
te ajuta să dicem că acest
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Cupriusul. — a) Cronicul de la facerea lumei și al primei des- 

călecări, de Nicolae Costin, și 
D) Letopiseţul complet al lui Ureche. 

Depositul. — Este proprietate a bătrânului comerciant și bun 
român din Brașov d. Navrea, care a bine-voit a-mi împrumuta co- 

dicele pe mai multe luni. Îi aduc aci viile mele mulțămiri. El nu-mi 

va, servi mult la acestă lucrare, dar de mult ajutor va. fi ediţiunilor 

celor noue a Operelor lui Ureche și N. Costin. 

_CODEX GASTER 

D. Gaster a reprodus în Chrestomalia sa un pasagiii din un co- 

dice de letopiseţ, ce dice că-i aparţine. Nu lam putut obține de 
la d-lui. Din comparaţiunea însă ce făcurăm cu codicele de letopi- 

sețe al d-lui Navrea din Brașov, ni se pare că manuscriptul d-lui (ia- 

ster este tocmai codicele acesta din Brașov. 

CODEX ȘINCAIAN 1 (1). 

In-4". 22 foi paginate, fragment seris cu lilere latine. 

Data-Copistul. — Autograf de G. Sincai. Conţine epoca de la 1574 

cu Petru Șchiopul la 1594. Pe fața ultimă Șincai copieză următorele 

cuvinte : « Și sosind cu scrisul până aicea, cât s'aă ajuns aceste istode : 

cură de aice înainte, am scris şi până lu aceste vremi, dupi orân- 

duiala isvâdelor tot a luă Miron Logofătul. Sfârşit și lui Dummnedeii 

laudă. > 

Acest codice fragment face parte din Cronica lui M. C. pre 105 pa- 

gine, din Oradea Mare : « Constautis Miron Logothetac Principatus 

Moldaviae Cronica». 
La, finea manuscrisului se mai citesce : 

«In anul „aena (7221, luna luliii 25) prin ostenela smeritului liro- 

monah Sava Moldovânul, din S-ta Monastire Săcul, ce ati fost la Me- 

tropolie. Și ei Protopopul Nicolae am legat acest AkToriticel,. 

(1) D. Densuşianu in însemnatui D-lui raport asupra escursiunel ce a făcut în 

Ardeal, dice că a aflat 20 manuscrise ce conţin diferite cronice ale Ţărel Româ- 

nesci şi Moldovei. (Analele Academiei 1879 - 80. Seria II pag. 105) De la D-lui 

împrumutam informaţiunile despre Codicele din Ardeal inai despre tote şi de 

la Ensel,
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Filiatiunea. — Acest codice este o copiă care amintesce 'codi- 

cele Nr. 11 de la Muzeul din Bucuresci, cel scris de Stanciii lerei 

din Bucuresci de la Toţi sfinţii, la luliii 9 „acaa (7231), deci. 1723, 

"căci la codicele 11 (Muzei) tot așa cetim : 5 

“«Și sosind cu scrisul până aică, cât saii ajuns aceste isvode, iară 

de aci înainte aii scris până la aceste vremi, după orânduiala i3v6. 
delor tot a lui Miron Logofătul. ulii 9, 7231. Sfieșit și lui Dum- 
nedeii laudă !» 

Urmeză dar că și la Bucuresci și la Metvopolia din lași s'a avut al 
2lea codice mai vechiii după care s'aii scos codex Sincaian și cel cu 
Nr. î1 (A) de la Muzeul nostvu. 

Depositul. --- Oradea Mare, Episcopie. La stabilirea Variantelue 
Codicelor de filiațiune directă vom avea în vedere și citațiunile ce 
Șincai face din Miron Costin, după un manuscris ce nu putem să 
determinăm înca care este. 

  

CODEX CLAINIAN. 

Volum in-4* de 215 pagine. 
Heropia ui Kponnta Wzpiii MOAAcREi KRSA'Ece un ckprice AAt „în'rzio Ac Roncranrunn Mipon acrodarăan. SIRSmM cipuen tapzuli At Gamona Raann În Biena flserpiei SInSa EpauSnsasn 1781. Ms. începe cu Cap. 16 (Descălecatul țărei Moldovei la ce an de la facerea lumei S'aii întemplat) și merge până la. Cap. 48 (Despot- Vodă). Până la pagina 207 cronica e copiată de Sam.-Clain, dar re- stul de o mână streină, 

| Filiaţiunea. — Nu o pot stabili, 
Oradea. Intormaţiunea o împr 
sus citat. 

Deposit. — Epi 

ne putând merge însumi la 
umut din raportul D-lui Densușianu, maă 

scopia de la Oradea Mare. 

CODEX ORADENSIS. 

In 2 Pagine 95. Ilistoria Pr 
tere latine. 

Data şi Seriitoral. -— La calcă <Și așa venind noi cu sep 
la al 5“ an al domniei lui 
nul 1724, facem jătatul pu 

encilor țăreă homânesci; scris eu li- 

iul codicelui se citesce : isul istoriei de la ani lui Hs. 1629 până Nicolae-Vodă, a do 
a: 

Me A ua, care este-în -a=: Omiţend că cu timpul Și mai în colo vom
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continua. Şi s'aii scris acâstă istorie mai ântâiii de tote de Samoil 
Clain în Viena anul 1770, iar acum, sub acâstă formă de pre cea d'in- 

tâii s'aii scris de Vasile Vlad, în anul 1780, în Viena.» 

După o informaţiune de la Șincai, Clain decopiă esemplarul săii 
după un altul ce era, în posesiunea unei domne din familia Balăcianu 

carea, la 1770 locuia la Viena (1). 
N'am vădut acest codice și nu-i pot determina coprinsul. nică fi- 

liaţiunea. 
Depositul. — Se afla în biblioteca, Episcopiei la Oradea Mare în 

colecțiunea lui Șincai. 

Ediţiuni. — A grăit de acest codice D. Densușianu în raportul 
săi către Academie despre escursiunea sa în Ardeal, în anul 
1879—80 (pagina 105 etc., din anale). 

CODEX. ȘINCAIANII. 

În 2%; pagine 105. Constantis Miron Logothetae Principalus Mol- 

daviae Ohronica. Descallecatul a tiarraei Moldovaei lă ce vălleât de 
la. zidhiră s'au templat. (Lom XXV. Colecţiunea Șincai). 

Cuprinsul, ete. — Ms. începe cu capit. XVI (Descălecatul ţărei Mol- 
dovei) și merge până la cap. 48 seaii domnia lui Despot-Vodă (1561). 

Copie până la pag. 70 de G. Şincai cu litere latine, iar restul deo 

mână streină, cu cirilice. Pe faţa ultimă se află lipite două fășii de 

hărtie, cari conţin extrase din capit. 49, 50, 51, 52 şi 54 ale croniceă. 

la călcâiul manuscrisului, Şincai serie : 

«Quod reliquum est de Vita Despotae descripsi ex aliis auetoribus, 

quia ex Mirone describendi tempus Vienae non hahbui, illa etiam quae 

in applicatis illieo schedulis continentur, ad sensum descripsi sed cetera 

de verbo ad verbum. 

CGODEX SAMUEL CLAIN DE SAD. 

In-40 ; pagine 481. 

«Istoria Domnilor ţărei Moldovei din vechi şi noui scriitori, culesă 

(1) Hanc historiam describendam Samueli Klaini concesserat foemina quaedam 

ex ill, ma familia, Balacianu, quae anno 1770 Viennae morabatur, 

4
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și scrisă de. P. Samuil Clain de Sad Ieromonahul din M-rea S-ta Tro- 
iță din Blaj.» 

Aceeași citată de Engel : Annales Principum 'Leansalpinorum et 
Moldavicorum (Gesch. der Moldau und Wal. 1, p. 91: 

Citată de Șincai : «llistoria Valachorum 'ransilvanorum, 'Fransal- 
pinorum et Moldavorum, cum rebus gestis Principum.> E citată şi de 
Laurian : 

«Historia Daco-Romanorum sive Valachorum » (Inst. publică 
din 1861, pag. 67). 

BIBI. MUZEULUI PESTA. 

In 4 82 pagine. 
A) traducerea latină a lui M. Costin : «Historia Moldaviae auctore 

Costin Miron Cancellario Moldaviae». 
(De la cap 16—48). 
Făcută după cererea lui Engel de pe exemplarul din Oradea-Mare 

sub îngrijirea Episcopului Vulcan. 
B) 40 10 foi. Altă traducese de la cap. XVII—XXIL de Sam. Clain 

orînduit sub îngrijirea acestuia, 
C) 40 8 foi nepaginate. Conspectus historiae Valachiae auxilio 

cum Divino ab anno reparatae salutis 1595. Eo traducere tot dupe Codex din Oradea, sub titlul: «Inceperea, istoriei românescă cu aju- torul lui D-qeii de Ja an. 1595.» Colecţiunea Engel. 
D) tot așa : «Continuatio historiae Valachiae ab anno 1595. 40 8 foi nepaginate (1). 

CODEX NICOLAS GRENIEIR. 

In 1856 sati 1857 se formase în Bucuresci o asociațiuue de mai mulți bărbați spre a traduce în limba francesă Cronicile scrierile i- storice, documentele ete. relative la Români. Un diar sfiţeran « LL Es- perance» a fost și început a publica foiletone din asemenea traduceri menite a ne face mai bine Gunoscuţi lumer culte. Lucrarea nu fu 

(1) Filsticn, I:ngel. Șincar, Sumuil Clain, Episcopul Vule nat, încă din secolul anterior asemenea div citațiuni de la unii din ei, 

an, Marienburg au adu- erse eroni /or tonice. Vom aduce mai departe
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sale, milostivului nostru domn Ioan Nicolae Alexandru Voevod s'a 
scris în.oraș în lași Velet 7220. mţa. Dec. 2 qile Vtorag gptăva. «| 
tom in 4. forte bine scris. La sfârșit este însemnat de același pre- 
scriitor următârea însemnare slavonă : n NANHCAX A32 AMHOTO rpiaur- 
Hei, n HEACCTolnni pasa Rocranant Haaasaoguuii Acrogar za 
AHBaN OT Duauneţră. Bacare 7233 aur Ac. 15 ahae». 

«Acest manuscris îl am de la strămoșul mei Enachi Kogălniceanu, 
care ai întrebuințat la scrierea, letopiseţului să, precum dovedesce 
o cronologie a domnilor Moldovei, serisă la sfârşitul cărţii de chiar 
mâna sa, și începând de la Dragoș Vodă, la anii 1352, şi închein- 
du-se la anul 1767 cu a doua domnie a lui Grigorie a lui Teodor 

Kalimah, și s'aii și tâmplat, adaogă el, și oştire: 'Lurcul cu Muscalul, 
1768, Iunie 1. — În dosul copertei dintâi este scris : acest letopiseţ 
sai cumpărat de Enachi Kogălniceanu hiv vel vatav de Aprodi aici 

în "Țarigrad fiind de la Dascălul Daniil leromonah, ce aii fost și la 
Antiohi Gianetul la I6 1760. August 17, și iscălit: Enachi Cogălni- 
niceanu biv vatav za Aprodi. 

III. — «Acest letopiseţ al țării Moldovii de descălecatul întâiii de 

Traian împăratul Rămului cu Rămlenii, și pentru a doua, descălecare 
de Dragoș Vodă, Lai făcut cu totă cheltuiala 'Teodor Costachi treti 

Logofăt, în dilele prea luminatului și înălțatului Domn loan Mihai 

Racoviţă V. V. în al 4i-lea ana înălțatei domnii, la a treia dom- 

nie a măriei sale, în anii de la zidirea lumii 7234 mţa. April. 25 
| tom mare in-folio 189 file; la sfârșit este însemnat că este scris 

de : bine voitorul subituluă cetitor Gligoraş sin Vasilie Urikar.» Veg 

codex C. îndârăt. 

«Acest manuscris cuprinde : 1. Cartea despre descălecatul dintâii 

al Moldovii de Nicolai Costin 2. Letopiseţul lui Urekie adăogit de Ne- 
culai Costin, și 3. letopiseţul lui Miron Costin. — Acest manuscris 
care este prea bine scris și care asemenea aii fost a lui Enaki Ko- 
gălniceanu, ai slujit la copierea mai multor altor letopiseţe, pre- 
cum dovedesc următârele însemnări din dosul copertei de pe urmă. 

Î. «de pe acest letopiseţ am seris eăi trei letopiseţe în dilele prea lumi- 

natului și prea, înălțatului domn Măria sa Alexandru loan Mavrocor- 
dat V. V. 1786, Avgust 4. Stefan Stărce.» — 2. «de pe acest letopiseţ 
am scris și eii un letopiseţ în dilele prea luminatului și prea, înălța- 
tului domn Măria sa Constantin Alexandru Moruz V. V. 1803 Sept. 20, 
Antohi Sion.» 

«Afară de manuscrisele mai sus citate, s'aii mai întrebuințat la ero- 
nicile lui Ureche și a Costineștilor, manuscrisele pomenite la tom. N.
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CODEX VIENNENSIS 

D. B. P. Hasdăii ni spune ca lucru sigur că există un Letopiseţii şi 

în biblioteca, imperială de la Viena. Nu l-am vădut și nu putem da 
despre el nici o informațiune. 

CRONICELE "TIPĂRITE. 

Editia D. M. Kogălniceanu. 

D. Mih. Kogălniceanu ilustrul premergător al istoricilor români 
contimporani, aii publicat donă ediţiuni din operele lui Miron Co- 
stin (dar nu complecte). Prima se coprinde în tom. |. tipărit cu slove 
chirilice la <Haurepa oii czreaţii ui inerirSrSA Maginei Pozna 
as5m în'TpSnime> iar prefața, şi apendicele la tipografia Buciumului 
român a D-lor 1). Gusti și Th. Codrescu, în 1852, la Iași. 

D. M. Kogălniceanu dice, că la edițimuea tomului săi Li a uti- 
lisat următârele manuscrise : 

|. — «O copie veche, și prin esactitatea sa. negreșit sc6să de pe în- 
suși originalul, cuprindend Letopiseţul lui Ureche și a lui Miron Co- 
stin, precum și adaosurile iui Evstrati Logofătul. Titlul și doue file 
de la sfârșitul domniei lui Stefăniţă Vodă, fiiul lui Vasilie Vodă lip- 
sesc. | tom in-folio, cu o scrisore veche dar corectă și frumâsă, 
164 file. — La sfârșit cuprinde doue file tratând despre aflarea pi- 
ciorului sfântului loan Botezătorul în Constantinopol și depunerea 
acestui sfâni os în mănăstirea Secul de cătră însuși Clitorii vel Vor- 
nic de țara de jos Nistor Ureche și soţia sa Mitrofana, în aniă de la 
zidirea lumii 7115 Avgust 29, în doninia lut Simeon Movila V. V. 
fiind "Teodosie Mitropolit Sucevii, Anastasie Episcop de Roman, loan 
Episcop de Rădăuti, și Filotei Episcop de Huși. — Acest manuscris 
este al mei» (1). 

II. — «Letopiseţul ţării Moldovei, de cână sait descălecat țara, și 
de cursul anilor, si de viţa domnilor, care scrie de la Dragoș Vodă până la Aron Vodă, isvodit de Simeon Dascălu, 
dupre un letopiseţ ce era isvodit. de mai înaint 
gorie Ureche Vornicul de țara de jos. lar 

care și el lati scris 

e de r&posatul Qri- 

acum cu porunca, Măriei 

(1) Veqi codicele Racoviţian.
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sale, milostivului nostru domn Ioan Nicolae Alexandru Voevod s'aii 
scris în-oraș în lași Velet 7220. mţa. Dec. 2 dile Vtorag gptdva. «Il 
tom in 4. forte bine scris. La sfârșit este însenmat de același pre- 
scriitor următ6rea, însemnare slavonă : n HâNHCAY 434 AMHOro rpăauu- 
Hei, i HeAccroiinui pasa Hocranaun BaaASaoenuii foroar aa 
AHBan or Duauneiă. Bacaro 7233 aur Ac. 19 anae». 

«Acest. manuscris îl am de la strămoșul meii Enachi Kogălniceanu, 
care Laii întrebuințat la scrierea letopiseţului săi, precum dovedesce 
o cronologie a domnilor Moldovei, scrisă la sfârșitul cărții de chiar 
mâna, sa, și începând de la Dragoș Vodă, la anii 1352, și închein- 
du-se la anul 1767 cu a doua domnie a lui Grigorie a lui "Teodor 

Kalimah, și s'aii şi tâmplat, adaogă el, și oştire: Turcul cu Muscalul, 
1768, lunie 1. — În dosul copertei dintâi este scris : acest letopiseţ 

s'aii cumpărat de Enachi Kogălniceanu biv vel vatav de Aprodi aici 

în "Țarigrad fiind de la Dascălul Daniil leromonah, ce aă fost și la 
Antiohi Gianetul la 16t 1760. August 17, și iscălit: Enachi Cogălni- 

niceanu biv vatav za Aprodi. 

III. — «Acest letopiseţ al țării Moldovii de descălecatul întâiii de 

Traian împăratul Rămului cu Rămlenii, și pentru a doua descălecare 
de Dragoș Vodă, la făcut cu tâtă cheltuiala 'Teodor Costachi treti 

Logofăt, în dilele prea luminatului și înălţatului Domn loan “Mihai 

Racoviţă V. V. în al fi-lea an a înălțate domnii, la a treia dom- 

nie a măriei sale, în anii de la zidirea lumii 7234 mţa. April. 25 
| tom mare in-folio 189 file; la sfârșit este însemnat că este scris 

de : bine voitorul iubitului cetitor Gligoraş sin Vasilie Urikar.» Vedă 

codez C. îndârăt. 

«Acest manuscris cuprinde : 1. Cartea despre descălecatul dintâiti 

al Moldovii de Nicolai Costin 2. Letopiseţul lui Urekie adăogit de Ne- 
culai Costin, și 3. letopiseţul lui Miron Costin. —— Acest manuscris 
care este prea bine scris și care asemenea aii fost a lui Enaki Ko- 
gălniceanu, ai slujit la copierea mai multor altor letopiseţe, pre- 
cum dovedese următârele însemnări din dosul copertei de pe urmă. 

1. «de pe acest letopiseţ, am scris eii trei letopiseţe în dilele prea. lumi- 

natului și prea înălțatului domn Măria sa Alexandru loan Mavrocor- 
dat V. V. 1786, Avgust 4. Stefan Stăree.» — 2. «de pe acest letopiseţ 
am scris și eii un letopiseţ în dilele prea luminatului și prea. înălța- 
talui domn Măria sa Constantin Alexandru Moruz V. V. 1803 Sept. 20, 
Antohi Sion.» 

< Afară de manuscrisele mai sus citate, s'aii mai întrebuințat la cro- 
nicile lui Ureche şi a Costineștilor, manuscrisele pomenite la, tom. II.
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Ioan Neculeea. i. |. Ul. IV. și la tom. II. Cronica anonimă II. E- 
naki Kogălniceanu. |. și Il.» 

Decă comparâm Codicele arătate în acestă listă cu codicele încă ne 

publicate, cât privesce pe Miron Costin, aflu mară şi multe variante. 

Le vom releva la locul cuvenit. Aci constat numai, că și la prima și 

la a 2-a edițiune, ilustrul bărbat a avut o copie din cronicile lui Mi- 

ron Costin, de o filiațiune directă, căcă: Miron Costin dice (pag. 20): 

«cu urechile mele am audit trecend pe la Maramoroș în solie la 
craiul leșese Sobieski ;» 

și despre Panaiotaki Tapsamansa : «Nu sciii la ce istorie va fi ce- 
tit acel lucru ; la voroava cu miue pentru șanțul acesta...» etc. «Aşa 

lui Panaitake i-am răspuns, la ce nai sciut cum îmi va respunde». 

In cronicul domnilor, iarăși cetim : <Așa și nouă, iubite cetito- 

rule, cu mult mai lesne a scriere de aceste vremi în cari mai la 

tote ne-am prilejit singuri... Incepem a scriere de domnia lui Ste- 
fan Vodă Gheorghie» (302); 

și la fila 305: «Noi măcar că am fi datori cu pomenire lăudată 

mai mult lui Stefan Vodă, de la carele multă milă am avut, de cât 

lui Vasile Vodă de la care multă urgie părinţii noştrii aii petrecut 
iară. direptatea».., 

  

% 

Ediţiunea Il tom. 1 (din opesile lui Miron Costin, cu litere, e din 

anii 1872 tipografia naţionala a lui Rasidescu, din Bucuresci. Puţine 

variante aii întrodus D. M. Kogălniceanu în acâstă a doua ediţiune. 

D. Gr. "Tocilescu, atât în «Columna li Traian» din 1876 August și 

Septembrie, N. 14 (8) și 12 (4) cât şi în «Revista sa de istorie şi 

arheologie» din 1885, aii criticat edițiunile de adi ale D-lui M. K. — 

Tot asemenea și D. B. P. Hasdăi în un articol ce a publicat în 
«Romanul» în anul 1872, 

Ediţiunea Tonid, 

«Istoria Moldo-României» editată, de librarul editor George loa- 
nid, la 1858 (Bucuresci), cuprinde reproducerea unor codice de le- 
topiseţe aflate de repaosatul D. Creţescu, în o eseursiune la monastirile 
Cozia, și Şerbănescii. Intre acele e unul care reproduce letopiseţele 
moldave. Nu puturăm a da de urma manuscriptului ce a servilii la 
edarea tomului L-iă al colecțiunei din 1858 și mărturim că un mo- 
ment am credut că editorul din 1858 se mărginise a da o ediţiune 
a sa după lstopiseţele mai nainte publicate de D. M. Kogălniceanu.
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O mai de aprope esaminare comparativă a teestelor din ambele e- 

dițiună, ne-a convins că în adevăr a existat un codice după care s'a 

făcut ediţiunea I6nid, care presintă destule variante de la codicele 

ce a servit la publicarea ediţiunei anteriore a D-lui Kogălniceanu. 

Data—Seriitorul. — Neavând manuscriptul nu putem să'l studiăm 

după metoda ce am aplicat la eele-lalte codice. 

D'alumintrele nică nu ne pote servi de cât pentru primul cronice 

al lui JM. Costin, despre Descălecarea I-a, căci nu se întinde preste 

domnia a Il-a a lui Aron Vodă cel cumplit. 

Se vede, din acâstă aserţiune, că în ediţiunea Ionid nu avem de 

cât pre N. Costin și pre Ureche, cum Vaii intercalat el în codicele 

săi proprii : 

Aşa fiind, din chiar primul cronic al lui Miron Costin, nu aflam 

de cât citaţiuni. Așa, bună-6ră la pagina 67 se cilesce: «In isv6- 

dele lui Miron Logofătul aflu dicând pre părere, să fie pre Ko- 

gălnic în Bugeac acea cetate căria "i dic “Lătarii şi ai noștrii Kara 

Burnar.» Si ceva mai sus : «Așa săi fie respuns hui Panaiotake, dice 

Miron Logofătul, la ce n'aii seiut cum va mai respunde Panaiotake» . 

CODICELE DE LETOPISEȚE 

Cunoscute de scriitorii străini. 

Încheiăm studizle nâstre asupra codicelor de letopiseţe cuprindend 

pre iron Costin, reproducâna aci, din câţi-va seriitoră străină, 

scirile ce avură ei despre codicele de letopiseţe ale cronicarului de 

care ne ocupăm. 

1. Iohann Christ. Von Engel în «Ciesehiehte der Moldau und 

Walachey nebst der historischen und statistischen Literatur beyder 

lâinder. Erste 'Theil-Halle, bey Iohann Iacob Gebauer 1804». La 

pag. 58 a acestui op, XLVII, cetim cele următore : 

«Ieh habe, Schreibt mir der Here Conrektor aus Cronstadt, den 

14 lan. 1801, das Manuseriptum aliquod incerti Auctoris, auf wel- 

chem eigentlich allein der ganze historische Werth Filstichs beră 

het, hier eben von mir. Der Titel desselben ist: Historie von der 

ersten Hereinkunft der Rămer und dem von ihnen nachmals aufge- 

richteten Walachischen Reiche, welche anno 1727 den 5 Sept. aus 

einem Anonymi Msto Valachieco von uns in die teusche Sprache 

iibersetzt angefangen worden». 

NB. Acest manuscript nu e al lui Miron Costin nică al lui Ureche,



nr O 
La Nr. 38 din catalogul săă bibliografie Engel înregistreză scirea de două cronice, cară iarăși nu sunt cele moldovenesci, ci muntenescă. 

2 

La pag. 67. Nach den zwey inlăndischen Chronisten der Wala- chey, welchde unterer zahl XXXVIII und XI.VII, vorgekommen sind, muss billig auch ein inlăndischer Cheonist der Moldau folgen, und dieser heisst Miro Costin. — Diesen citit Sultser UI, S, 507. Auf eine Art, welche zu verstehen giebt, dass er ihn auch gebraucht habe. Die Nachricht, die Herr Horanyi in der Memoria Hungarorum von ihm ertheilt, beruht ganz auf Kantemirs Zengniss. (Beschreibung der Moldau 1771. s. 340). Miron war Logothet in der Moldau gcgen das Ende des XVII. und auf des XVIII. larhunderts(?) kantemir nennt ihn den richtigsten Geschichtschreiber, den die Moldauer haben. Er schiekte seine Săhne nach Polen, und liess sie daselbst die latei- nische Sprache lernen und in den Wissenschaften unterrichten, — Ieh habe seine Walachise], geschriebene Chronik in cinem mâssigen Quartband in Iune 1800. zu Blasendorf oder Balâsfalva der Residenz das unirten gviechisch-kathol. Bischofs, Er Excellenz des Herrn oh. von Bob in Siebenbiirgen, und bin zugleich in stande, aus einem Schreiben des Herrn Samuel Klein folgende notiz von diesem Codex mit der eigenen worten dieses gelehrten Vasiliten mit zu theilen : «Miron Historiam Moldaviae Principum usque ad annum 1595 per- ducit (1) excurrit ilie extra limites Moldaviae, interdum 'Transilvaniae et Poloniae Les reconsendo, et quidquid habet, totum fere e serip- toribus Polonicis descriptum habet. Ex ill6 ego etiam plurimum ha- beo, et nihil perniisi intactum, quod ile habet, qui în mea opera (5. unteh Nr, LXXXIV) non inseruissem, exceptis rebus Polonicis et Transilvanis:" Tnio aliquando Res Moschorum et 'Tureorum extra Mol- daviam vecenset Miron...» — Ein Andrer, aber inkompleter Codex von Miron befiindet sich in Gross. Wardein in Besitz des Herrn Canonicus des 'dortigen griechisch-kathol. Domkapitels, Samuel Vulcan, welcher mir iiber diesen Codex folgendes gemeldet hat. Intitulatur : Historia et chronica Moldaviae collecta et descripta . per Constanti- num Miron Logothetam, anno 1708, sed hoe histum meum non sine jactura historiae Valachorum, si aliud exemplar non existit, est man- cum : desunt enim prima 25, Capita, et post. 48 Caput multo plura, uividetur ; nam usque ad hoc caput describitur historia Moldaviae 
(1) Dies mag vielleicht nur vom Blasendorfer Exemplar des Miron gellen; andre Exemplare măgen iiber das L 1595 hinausgehen.
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tantum ad annum 15614, et author, qui praeter domesticos, Hun- 
garicos quoque et Polonicos seriptores consuluit ad suam usque 
aetatem historiam hanc deduxisse videtur; u capite autem 16% con- 
linuat historiam Moldaviae ab anno 1366.» Es ist mir endlich 
gelungen, nach vielfăltizer Correspondenz eine lateinische Ueber- 
setzung fon Miron fir den historiker zu erhalten, hauptsechlich 
durch die Giite Sr. Excellenz des Herrn Bischofs von Bob, (der neu- 
lich eine summe von 145,000 fl. zur bessern Erzichung und Dotirung 
des Walaschischen unirten klerus gestiftet hat) und des Herrn Su- 
muel Klein von Szâd, velche», ohngeachtet seine Krănklichen Um- 

slănde, mit Hiilfe eines ihm von Herrn Bischof beygegebenen Cieri- 

kers, gedachte ueberzetzung fii» mich besorgt hat. Da der Raum 

nicht erlaubt den ganzen Miron in diesem Werke einzuschalten, 

so werde ich doch wenigstens, wie es bey der Gratschanischen 

Chronik geschehen ist, ein Stiick davon weiter am Schlusse der ăl- 

tern Geseh. der Moldau zur Probe mittheilen. In bibliographische» 

Riicksieht muss ich nur noch erinnern, dass Mwon bald umbestimmt 

aus Pohlnisehe und Moldavische annalen, bald bestimmt auf Stryi- 

kowski, auf Istvânfi, und 7. E. bey dem lahre 1549. beym Ivonia, 

beym Aaron, auf den Mold. Geschichtschreiber Ureke “sich bevuft. 

Man findet in der Geschichte einen Ureke, der Geheimschreiber 

des Woiwoden Aaron ums I. 1593, gewesen, vielleicht eben den- 

selben, der im ]. 1607 das Pobhlnische Indigenat erhielt, und in dem 

diesfălligen Reichs gesetze Nestor Ureke heisst. Ob diese fir einerley 

Person mich diesem Moldauer Chronisten Ureke z halten sind ? 

Wage ich noch nicht zu entseheiden. etc. te SS 
    

La pag. 119 Engel aduce după promisiune în n tepe probă, 

domnia lui Dragoş din Miron. 

Canaan Den Text dieses Kapitels gebe ich nach vorgenommener 

Vergleichung von zweyerley Ueberrsezungen, wovon mir die eine 

der domherr Sam. Vulcan, aus Gross-Woardein, die andre dor Ge- 

lehrte vasilit Sam. Klein auș Blasendorf in Siebenbiirgen gefălligst 

ibersendet haben. Ieh wâhle dieses Capitel aus, unzugleich zu zeigen : 

das Miron selbst iiber die altesten Woiwoden der Moldau wenig oder 

gar nicht iveiss.» Apoi urmează : «Dominatus Vojvodae Dragos. 1366.» 

BB;.-T7 CA î NTRALĂ 
UNIVERATARĂ
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Peyssonel a sciut despre Vreke și la pomenit în Considârations sur 
les peuples ete., dar de M. Costin nu aflu nimica la el. 

* 

Huse (1) Bibliotecar la Biblioteca, din strada Richelieu a făcut o 

recensiune despre cronicile române. O vom aduce în altă parte, cum 

deja am anuntat mai sus. 

Raicevică. Despre manuscrisul de istorie ce se păstrâză în familia 

Cantacuzinilor serisă Raicevici, dice Engel în Geschichte der Mold. 
TI, p. 49. 

Wolf. 
Beitrăge zu einer Statistiseh — historischea Besehreibung des Fiir- 

stenthums Moldau von Andreas Wolf, der Arzneigelahrheit Doctor, 
aus iibendem Arzte zu Hermanstadt, und der Kăniglichen Gros'brita- 
nischen Societăt der Wissenschaften in Găttingen correspondirendem 
Mitgliede. Esster Theil (Hermanstadt Bey Martin Hochmeister 1805). 

Wolf menţioneză despre un codice al lui Miron Costin lat. | p. 150 
unde dice, întrebându-se de cine e înființată Episcopia de Roman, că: 

(1) D. Guigniaut secretar perpetuii al Academiei de inscripţiune şi belle litere 
a cetit în 3 Aug. 1867 la Paris, o notiţă istorică asupra lui Charles-Benoit Hase, 
nu de mult mort. În acestă biografie, D. secretar perpetuii amintesce că Hase 
sa ocupat de cronicile române și dice aşa: | | 

«M, Hase, qui ne separa jamais, dans ses recherches, la philologie de Phis- 
toire, et qui dăs lors avait &tudi6 les annales de toutes les provinces qwem- 
brassa, jadis empire de Byzance, comme toutes les &poques de la langue grec- 
que, en fournit, plusieurs annâes apres, une preuve remargquable. Dans le dernier 
travail qu'il communiqua au Recueil des Notices et Extraits de manuscrits, en 
1827, siegeant enfin parmi nous, il enchâssa, dans une analyze substantielle et 
suivie, le; principaux passages de /'/Histoire de la Moldavie, composte en Mol- 
davie par Nicolas Costin, et traduite en gtec moderne par Alexandre Amiras 
en 1729. | y fit ressortir les traditions encore vivantes de la, civilisation grec 
que, conservâas jusquw'a. nos jours dans cette prin ci pzut€ c5l&âbro, et ii mantra, 
combien lui €taieot familiezs ces pays du Danube dont il vous eniretint dans 
mainte oceasion, comme s'il eât pressenti les destinses nouvelles qui semblent 
les attendre.»
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«Alte documente, die ich noch in lahre 1787 in dem Metropolitan 
Arhiv zu lassy. durch suehte, wo ich auch Mirons handsehriftli- 
che Chronik von der Moldau antraf,... ete, 

Ce va fi devenit Gre acel codice de la Metropolia din Iaşi ? 

* 

Antonio Delchiaro in «Istoria delle moderne rivoluzioni.» (Vene- 
zia — 1718) seie că, în Muntenia <ogni nobile Valaco tiene presso 
di se custodito quel manoscritto, in cui €& descritta la vita de 'Prin- 
cipi, tanto in bene, quanto in male, secondo che quel Principe & 
stato o favorevole, oppur nemico di quella Provincia, 

(Pagina 43. Parte prima.) 

Ei 

Ce dicii despre Miron Costin seriitori vechi ca Dionisie, Fotino, 
Cantemir, ori cum îl apreci6ză Fdgar Quinet, Hase, Vaillant, Ubi- 
cini ete., acesta se va vedea la locul unde vom face bibliografia 
lui Miron Costin.
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II. 

DEPOSITELE CERCETATE. 

In interesul publicaţiunei Opevelor complete ale lui Miron Costin; 
am cercetat și următorele deposite de documente ori arhive: 

1. Academia română. Documintele ei, 
2. Muzeul de antiguităţă din Bucuresci. — Documinte. 
3. Cabinetul de sciințe naturale din Iaşi. Documinte donate 

de On. D. Panaite Balş. 
4. Ministerul justiţiei, Registrele vechi de anaforale în procese 

de moșii și case ale Divanului domnesc din Moldova. 
5. Arhiva creditului fontiar rural din Bucuresci, graţie intere- 

sului ce pune la tot ce se referă la istoria patriei D. D. Sturdza. 
6. Arhiva minister. Domeniilor. 
7. Arhiva Sf. Spiridon din lași, pentru moșiile arătate ia vale, 
8. Arhivele tribunalelor din lași : — Secţia I—II]. 
9. Episcopi, Roman. Documintele rămase la acestă episcopie și 

amical puse la îndemâna nostră de învățatul prelat, Episcopul Mel- 
chisedec, care va afla mulțămirea sa negreșit în micul serviciti ce 
facem istoriei cu acestă lucrare a nostră. 

10. Documintele de familie a Onor. D. Grigorie Cantacuzino, din 
Bucuresci. Aducem Domnului Cantacuzino respectudse omage pen- 
tru ajutorul dat sciinței, istoriei naţionale. 

11. Documintele de familie ale D-lui Nicolae Oretzulesca învă- 
tatul membru al Academiei române. 

12. Documintele colectate de amicul nostru D. profesor Tocilescu. 
13. Câte-ca documente prestate de D. senator Gherghel. 
Î4. Arhiva Statului dia laşi : Documinte originale din cele 

puține ce aji mai rămas nestrămultate la: Bucuvesci, dar mai ales 
dosarele de procese de moșii şi acele de întărituri ale Divanului
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de întărituri, Mult timp a fost bunul obicei a se păstra copie la 

dosar după uricele, și actele în genere, a cărora întărire o cerâii 

cei interesaţi la desființţatul Divan din Moldova. Nu putem afirma 

că până astădi am scos, din aceste dosare, copii după tote actele 

istorice. Lucrarea o continuâm și astă-qi cu deplin succes, Actele 

ce ne vor mai veni din acestă sorginte, le vom da în suplement și 

vor servi și la publicarea ce pregătim a cursului nostru de istoria 

patriei secolul XVI—XIX. 

15. Arhiva Statului din Bucurescă. Directorul ilustru al acestui 

deposit important, colegul nostru B. P. Hasdăii, cu iubirea ce are, 

ca fruntaș munsitoriii, pentru toți cei cară lucrâză în ogorul D-le iubit, 

ogorul istoric, — a bine-voit a ne face tote înlesnirile pentru a ur- 

mări cu succes cercetările nâstre. D-sa a reservat studiului D-sale 

vro 4--500 de acte, îngăduindu-ne a studia restul. Primâscă aci 

D. B. P. Hasdei espresiunea recunoscinței n6stre și permită-ne să 
o dăm tot-odată și inteligintelui și neobositului săii împiegat D. Pe- 
truți, care a fost nouă cu cea mai mare bună-voinţă și răbdare, în 
penibila muncă a revizuirei şi citirei ce am făcut a câtor-va mii de 
documinte. — Până la data când scriem aceste șiruri, am cetit și 
cercetat documintele bisericilor și monastirilor arătate în lista de 
mai jos (B). 

A. Lista moșiilor ale căror dese le-am cercetat la St. Spi- 
ridon din Iaşi (1). 

__1) Ciopu sati 'Topu. — 2) Siliștea Mar 
3) Dumescii.—4) Bolcescii ai moșiei Blă 
6) Viile din Cotnari. — 7) Bor 

covicenii saii Bozieni. — 
A gescii.—5) Siliștea Lazesciă.-— 

cea-Bașanii: —8 șeni (Siliste). -— 9) Vădenii-Pășcaniă. — 10) Urecheşcii. — 11) RoeiC di resciă, —. 15) Crăinicenii. —- 14) Sârbii- Dreslave. — 15) Dănescii — 16) Iteseii. — 17) Logofeţii. — 17) Todireni. — 18) Șeptilici. — 19) Co- stescii. — 20) Docolina. —- 21) Bodesciă.— 22) Galbinit și “iulescir 23) Voreescil. —24. Bădeana și Ciiulescii. — 25.) Buzenii. —26) Bo- ocescii, — 27) Vascanii.—28) Bancovici. — 29) Pitiganiă —- 30) Po- pica — 31) Pădurenii, — 32) Domoșeșcii. — 33) Românii —- 4) Blagescii. — 35) Fraţieniă. — 36) Gărdenii. — 37) Giurgeșcii. — 

(1) Aduc aci publice 'mulţăm 
DD. Liteanu, Gane şi Gheorghi 
documintele și o sală în care 
nea şi fostului arhivist al S-iu 

ii onorabililor Domni E 
an pentru gr 
am lucrat în 
lui Spiridon. 

' pitropi ai St. Spiridon, 
a a cu care ni-a pus la disposiţiune 
orl-ce timp şi cât am voit, Aseme-
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38) Buhușescii. — 39) Coţofănescii. — 40) Puţenii-Piţeanii-Lungenii 
și Bălănesciă. — 41) Bargadnii. — 42) Boghenii. — 43) Pogocenii (A- 
deși). — 44) Hârcioganii. — 45: Puţenii seci. — 46) Şerbăcanii (Plo- 
eșcii ori 'Țărăncuţa). — 47) Kirica. — 48) Andriescii. —- 49, Papu- 
ceșcii. — 50) Dolfenii și 'Puvlicescii, — 51) Olănescit —- 52) Onceşcir— 
53) Bumbata. -—— 54) Petroiul. — 55) Kirka. — 56) Luţenii. — 57) Slo- 
bodia Bălţilor. —- 58) Visternicenii. — 59) Roșiescii.—-60) Orășenii. — 
61) Laslaoanii. — 62) Murgoșescii. — 63) Cornii și Strâmbil. — 64) Hâr- 
topul. — 65) Buciumii. — 66) Birceşcii. —- 67) Popeseii. — 68) Vul- 
pășescii. — 69) Poenile Orencei. — 70) Mândrescii. — 71) Luţea și Cor- 
donul. — 72) Siliștea- Narescii, Foltarescii. — 73) Brebescii. — 74) Fo- 
lescii Căpriora, Hăcenii. — 75) Corotenii-Piţigani., — 76) Măgura 0e- 
nei. — 77) Liescii. — 78) Ionășenii. -- 79) Purceșcii și Berescii. — 
80) Săducenii. — 81) Blândescii. —- 82) Drăghicescii. — 83) Vînderei. 
— 8%) Hinţenii-Secrujeni. — 85) 'Tufele P&curarului. — 86) Petresciă- 
Blagescă. -— 87) Borşa. — 88 Hârlăă ete. 

Peste tot circa 2000 documinte, arătate în trei registre sai opise. 
Aceste documinte, cele mai puţine se refer la secolii XV și cele 

mai multe la secolul XVIII. Așa bună-oră tomul II, din Opise co- 
prinde numai 20 documinte din secolul XV, 36 din secolul al XVI, 
214 din secolul XVII și 340 din al XVIII. Tomul al III-lea inregistreză 

"21 documinte din secolul XV, 46 din al XVI-lea; 290 din al XVIl-lea 
și din secolul al XVIII-lea la 549 bucăţi. Deci numai pentru to- 
mul II și III St. Spiridon din lași ne-ai oferit studiul a. 41 documinte 
din secolul XV; 82 din secolul XVI, 504 âin secolul XVII și 889 din 
secolul XVIII, adică în total pentru două tomuri de documinte la 
1516 bucăţi. 

B. Lista documintelor cercetate în Arhiva Statului, la 
Bucureseci, 

Documintele principale cercetate la Arhiva statului din Bucuresci 
sunt din ale următorelor monastiri saii biserică : | 

1) Metropolia din lași. — 2) Episcopia de Huși. -— 3) Monastirea 
Nemţu. — 4) M-rea Văratecu. — 5)Agapia. —— 6) Secul.— 7) Bistriţa. — 
8) Bisericani. — 9) Pobrata. — 10) Pângăraţii. — 11) Cetăţuia. — 

12) Galata. — 13) Precista și Răducanu (Bacăă). — 14) Bogdana. — 
15) Soveja. — 16) Sf. lon Gură de aur. — 17) Aron-Vodă. — 18) Răchi- 
tosa. — 19) Hangul. — 20) Bârnova. — 21) M-rea Cașin. — 22) Ta- 
zlăti. — 23) St. Sava. — 24) Doljescii. — 25) Mira. — 26) Vorona. — 

: 5
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27) Coşula. — 28) Barnovski, — 29) Nicoriţa. — 30) Bradicescii. — 

31) Golia. -— 82) Moșiile scoalelor.--33) Trei Erarhi. — 34) Lozonski.-— 

35) Hadâmbu. — 36) Agafton. — 37) Schitul românesc din Galiţia. — 

38) Adam din- judeţul 'Lutovei. — 39) Florescii și Golgota. — 40) Vi- 

zantia. —— 41) Trei Erarhi. — 42) Dancul. — 43) St. Nicolae, din 

Galaţi. — 44) Zagavia. — 45) Slatina. — 46) Episcopia Roman. —— 

47) Schitul Bradii al metrop. Iași. — 48) Schitul Goroveiii. — 49) Sehi- 

tul Scheia.—-50) Giurgenii.—51) Mălinu.—-52) Almășescii. — 53) Pâr- 
vulescii saii Crucenu. 

Publicăm în tabelele de mai la vale numai documintele cară prin 

vre o lature 6re-care se referă la Miron Costin, la Familia lui, ori 

la eveniminte la cari a luat ori a pulut lua parte. Vom utiliza mai 

departe altă serie de documinte, ca note sprijinitore ori negând a- 

serțiunile lui M. Costin în letopiseţul săi.



INVENTARIUL DOCUMENTELOR 

CARI PRIN VRE O LATURE SE REFERĂ LA MIRON COSTIN ȘI FAMILIA LUI. 
4 

NB. În înventariul acesta am făcut socotela datelor, cu începutul anului de la 
Septembre I. 

La finea înventariului vom publica documintele deja editate de alții.
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justiţiei. Tom, pe! ret... ce a cumpărat de la Balica drept 

| 1839. 50 zloți. 
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Arh. Academiei Ro- Aduce credința unui Miron Pircălab 
mâne. de Niamţ, 

3 perg. || Arh. Stat. Iaşi, Aduce credința ţboerilor, între cari şi 
S Dosar al secretar. |Miwvon pircalab de Niamţ. 
z de stat. No. 4363. 
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| Pomenesce de martor pe Miron pîrca-   
: Moşia Dumescii, Si- lab de Niamţ, 

liştea Marcovicenii 
sati Boziani. 

| " Azh. St. Spiridon laşi. 
1 : —— 
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. „|| Petrea şi sororile lui feciorii lui Hanco Golăe 
Ministerul, Domeniilor” | şi rudeniile lor ete. sai împărţit în Goluesci, — 

acei Ciocil şi Cotarlescil| Vodă pune credinţa fiilor sti Iliaşi-Stelan, Con- 
ale m-rei Văratec stantin şi dintre boeri : Miron pârcălab de Neamţ, 

i i Moghila Vistern. Pe
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am
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          i .. 
Arh. St. Spiridon. 
|Docum. sii To- Citează pre Miron pîrcalab de Niamţ 

direni. | şi pe Huru. 

Hrisovul No. Il. 

  
  

-Matei Paharn. sin îhedeon cel Bătrân 
Arh, St. Spiridon || vinde o ocină a sa. Este credinţa fraţi- 

Iașă „lor lui iaşi: Stefan şi Constantin şi 
--— dintre boeri: 

Roşienii, Plicul Va-!|  Stoinie Moghilă pîrcalab de Hotin şi 
| scanilor Bancovici || Miron pîrcalab de Niamţ. 

Arh. Românească Citează pre leremia Moghila şi pre Ioan 
de M. Kogălniceanu | Moghilă. leremia, e mare Vornic şi loan 
TI], p. 121. “este Paharnic.            
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= i Vă ” stantin şi dintre boeri : Miron pârcălab de Neamt 
& gliale m-rei Văratec. Moghila Vistern. > 
  

Arh. St. Spiridon. 
Docum. moșiei To- 

direni. 
Hrisovul No. ll. 

Citează pre Miron pîrealab de Niamţ 
și pe Huru. 

    
        Arh. St. Spiridon || 

Iași 

Roşienii, Plicul Va- 
scanilor Bancovică 

Arh. Românească 
de M. Kogălniceanu 

ivinde o ocină a sa. Este credinţa fraţi- 

Moghilă. leremia e mare Vornic şi loan 

“Matei Paharn. sin Ghedeon cel Bătrân 

lor lui Iliaşi: Stefan şi Constantin şi 
dintre boeri: 

Stolnic Moghilă pîrcalab de Hotin și 
Miron pîrealab de Niamţ. 

Citează pre leremia Moghila şi pre Ioan       T. 1, p. 121. este Paharnic.    
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Arh. Stat. Bucuresci 

St Sava pachet 
N. 35. 

Pentru o vie de la Copoi.   
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Arh. St. Spiridon 
laşi. 

Moşia Bodescil 

Plicul No. £. 
Doc. No. 2. 

cerul nepotei lui Gregore Post. (Ghian-; 

ghia Logofei) a ei drâptă ocină din is-; 

pisocul de danie și miluire ce are de la: 

Eremia V.V. şi din întăritura de la 

Const. V.V. o moşie, Verșescii cu vad 

de mâră pe Cracaă şi alte Siliște... «Deci 

când ai miluit pre copiii acelyi mai sus 

scris Gregore Post. Irimia V.V. cu acele 

moşii el a dat lui șese cai, drept aceea 

să fie şi de la Dnmnia mea acele mal 

sus scrise moşii Eftimiel fiice! lui Miron 

Clueer, nepâta lui Gregorie Posteln.> 

Ităresce Bftimiei fiica, lui Miron clu-| 
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Avh. St. Spiridon 
laşă. 

Condica de docum 
a M-cel Precista din 

Bacăă, pg. 507. 

«Scriem la sluga n6stră Miron...» În 
ordonă să nu se lege de moșia nepoți- 
lor lui Ciolpan Bătrânul, anume Patraşco 
şi Başota.: 

«Iar tu n'al tr€bă întru moşia lor nici 
fânețe ca să aibl a cosi în partea lor. 

Aşa să scii şi mai mult să nui învă- 

luesci peste cartea Domniei mele.» 

  

Arh. St. Spiridon 
laşi, 
Moşia Bodesci Ac- 

tul No. 16. 

„ «dămu-ţi scire că s'aă jăluit acesti 

nepoți ai lui Ciolpan Bătrânul, anume 

Patraşco şi Başot şi Lupul şi dicend pre- 

cum ai cumpărat o bucată de moșie din 

sat din Bodesci fără scirea lor, de la 

Gavril Bălici şi nu ţi se cuvine ţie să 

cumperi pentru căci este a lor dreptă 

ocină. Pentru aceea daca. vel vedea car- 

ltea Domnie mele iar tu să ie! banii tăi, 

i ae la. dânşii înapol, căci li se vine lor, 

ea să rescumpere a         ia lor. Aşa să scil 

| şi mai mult să nu-i învăluesci.» 

| 

lor moşie, iar tu să 

Imvalbi trebă întru moșşi   
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Arh. St. Spiridon. 

Moşia Lăslaoanii. 

«Adecă domnia mea am dat şi întărit 
jupânesei a răposatului Miron ce a fost 
clucer, pe a lor drâptă ocină şi miluire 
de la părintele Domniei mele reposatul 
Ieremia V.V. şi de la moşul Domniei 
mele Simion V.V. pe moşia. Verseştii pe 
Cracâii în ţin. Neamţului, care ai fost 
supusă, de ocolul din Târgul Neamţului.... 
am dat şi întărit jupânesei Mariuca a lui 
Miron Clucer, să-i fie ei ocină şi uric...» 
În josul acestui uric este scris de Const. 
Vodă Moghilă : as Aa Ac NABUNTEAE AM65... 
Ana am AaT ducea ASKpS ca NS cz Mali 

erenue. 
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Arh. St. Spiridon 
Jaşi. 

Intre doc. viilor 
de la Cotnari. 

Mărturie în privinţa unel vii din cot- 
nari. 

Se grăesce în corpul acesteia de faza 
lui Miron biv cel Clucer. 

  

M. Kogăln. T.|. 
pag. 72, dice că u- 

ricul e al Vorn. Pro- 
fira Dimaki. 

Arhiva română de 
Se citeză pe Hetmanul Isac Balica, ca 

proprietar, fost al satului Braescii. Stef. 
Tomşa i-a fost sequestrat moșia, căci 
venisă Balica cu oşti leșești contra lui. 
  

  
Uvicar. Tom V. 

pag. 383.     

  
Arhiva istorică par- 
tea II. f. 183 189. 

Probează că Hetm. Balica era unchiul 
lui Barnovschi-Vodă şi că satul Barbescii 
mai apoi al Costinilor fu al lui Balica. 

Că Barnovschi şi Moghilesci sunt ace- 
iaşi familie, vedi Pomelnicul m-rei Han- 
guluf și Tesaurul de Papiă. T. ÎI. pag. 17. 
Asemenea Uricar V, V. pag. 333, la 16 27. 

Miron Barnovschi lasă «sspravnic al 
Casei» adecă esecutor testamentar pre 
Costin Postelnicu ca om a! săă împre- 
ună cu Vornicul Gavrilași. La punct 5, 
pomenesce de hiserica din Iaşă St. lon Bo- 
tez. din strada Majilor. 

NB. Veqi autograful lui Necolae Costin. 
Costin Postelnicu avu femee pre Safta     nepâta lui Barnovski Vodă. 
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Arhiva Stat-Bucu- 
resci. 

Moşia Răchitosa 
pag. No. III. 

Se citează credința lui Costin.—lona- 
şco Ghianghia e mare vor. de ţara de jos. 
-Gavrilaşcu mare vor. de ţeara de sus.         
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| Ashiva Sf. Spiridon. | 
— Vînd lui Miron Postelnicul de 1, a 

Moşia Bodescii. || moşiei Bodescii şi 1/, din Dancescii la 
care sunt copărtaşi cu Drăgan Ciolpan. 
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Act. Ne. 18. 
  

«Noi Miron Barnovski W. ete. — Adică 
domnia mea m'am milostivit şi am mi- 
luit pre a nâstră s-tă rugă şi m-re de 

7 __ Îmoă zidită ce se chiamă Dragomirna, 

Doc, moşiei Verbia | unde este hramul Pogor. D. St. cu un 

şi Văculescii. sat ce se numesce Fărcenii (Dorohoi) şi 

7 cu vad vechiii de mâră pe Jijia şi cu tot 

i Arh. Creditului fon | hotarul satului aceluia, care! acela mai 

ciar varal din Bucu-l sus scris sat Fărcenii aii fost dreaptă 

resci. ocină şi cumpărătură a lui Isae Balica 
Hatmanul, de ja jupânâsa Andreiki biv.. 
(lipsă.) lar să fie şi de la Domnia mea. 

i dr&ptă danie şi miluire la S-ta Monastire 

| de vreme ce Domnia mea am dă»uit acel 

i sat pentru sufletul pomenitului Isac Ba- 

| lica Hatmanul şi părinților hă și rugăto- 

| vii nostrii călugări de la S-ta M-re să aibă 

Proprietate a D-lui 
Cortazzi. 

  
        

a ruga pe D. Dumnedei pentru dânșii și 

(Urmeză blestemul). 
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- Septembre 2. 

La 2139 | Moise Moghilă W. întă- 
16: | resce acâstă danie întocmai.   
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|sulger şi jupânâsa lvi Gaumia fata asi Mu- 
Ipon BHR RASUEAIO Di a$ apATAT ÎNARNTEA NSCTPA 

158 Banic Ac MzpT$pie uaS aaSTr TAaTZA 409 

|Ahuson aut KaSucp pe aa oaateni BSui anSme 
Ac aa Grzinaa XoTHor mn Ac aa Gate 
eSagep uin Ac aa Bachane Ann Gipai un Ac 
mă Ezcian, cuia CRAUHHA, UI AMZpTEGHCHHA : 
RSm Ra a$ RSanzpani Tarza 409 Mupon KAS- 
sp Ac aa Toma tin As Aa Magna tun Ac aa 

SIkcasa Hensunt czi vu Ac aa BpacTiiati e 
qiopsa Terni un Ac aa Bukoa mn Ac aa I- 
acana Goga, fecioru lui Simeon Tetiul a lor 
dreptă ocina şi moşie din satul Drislace 
ce este in ţinutu Doroboiului din a sa 
parte a treia parte, şi iarăşi din a treia 
parte a patra parte, şi iarăşi altă parte 
din a sa parte deci jumătate de jumă- 
tate a B-a parte. Și iarăși el singur ati 
cumpărat de la Avram şi earăşi dintru 
acea partea din 3-a parte de jumătate 
a cincea parte şi earâşi cum că el ai 
cumpărat Qe la pzuian mn ac aa Zpanil 
ASI si earăşi partea ApSaanri câlă sai a- 
les +i iarăşi a Eonin şi a lui finrnea cu 
fraţii lui şi aă ales partea B$aaceii de că- 

  

  

itră BamzS pacea margine. Acestea, tote 
părţi de ocină din satul Apneaese, el a 
cumpărat de la acei de mai sus scriși 
drept... taleri de argint şi ci iau dat în 
mâinvele luă, și un ispisoc de întăritură ce 
aii avut el pe acea ocină de la Alesandru 
cel Bătrân. Deci domnia mea v&dând a- 
cel zapis de mărturie dela acei omeni buni 
şi acel ispisoc de întăritură i-am credut 
pe dînşii şi de la noi încă am dat şi am 
“întărit boerului nostru Tomei vel sulger 
şi jupunesei sale Gonand gerd AS AMupon 
RHB KASucp fit audit Ac Mal cSc CRpHCE NAPUI A 
ounnz din Drislere, ca să le fie şi de la noi 
lor dreptă ocină şi cumpărătură nereşuite 
nici odată în veci. Și altul să nu se ames- 
tece» 

Fermat | lg 
— i : 2 . . . ! > 
= și note Face parte din ce co- ! Resumat interesând istoria sai menţiune de Ze 
8, ! earacte- Ă i ; Ls e 
% | ristice | lecţiune i copiare separată 3.5 

jex terne i 2 
i | | | 6% 

Is Ah, St. Sici | «Au venit înaintea nâstră şi a Boerilor 
Iz rh. St. Spiridon inoşiri Credincios boerul nostru Toma Vel 

      Arh. St. Spiridon 
lași. 

Moșia Dănescii     «Au venit înaintea Domniei mele cre-| 
dincios boer Toma vel sulger şi cu gi-! 
nerele săi (9) Biv clucer şi ai ar&tat uni; 
zapis cum au fost cumpărat cel mai sus 
scris Miron biv clvcer de la Simion şi de 
la sora lui Grozoca partea alor cât s'ar a- 
lege din moşia Dănescilor cu vad de moră 
dreșt 20 taleri de argint... Deci dar Domnia     mea... iam dal şi am întărit...>   
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Semnături 

Contra-semnături 

Diacul 

  

      

27 
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28 

Sub Moisi Joghilă 

Sub Moisi Moghilă 

Mărturie 

Zapis 

  

29 

  
Sub Moisi Moghilă     Zapis     

â
n
e
a
s
c
ă
 

R
o
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Sl
av

on
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Sl
av

on
es

ca
 

11
42

 
71

42
   

71
42
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34
 

Ma
rt
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3   

16
34
 

Ma
rt
e 

în
 

3 
Fe
br
ua
r 

28
 

16
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| 
laşi | 

lasă 

A
 e
 

  

Ghianghea mare l0- 
i gofet. Jonaşco vornic 
14. de jos. Pătraşco 
iBaşot v. ţ. de sus. 
| Costin Hatm şi pîre 
!Sucevei.Dumitraşcu 
„Soldan vel spătar. 
' Buhuşvel vist. Fur- 
'tună vel Post. Gra- 
ma vel sto. Împul 
Prajescu vel clucer 
Teutul vtori logof. 
Mierauţi vel sluger. 
Vasile Roșca vel 
Jitn. George Roşca. 

Ghianghia vel Log. 
| Ionașco Cehan vel 

voru. Dolz. 
“ostin Hetman i 

Pireal-Sucear. 
D. Şoldan vei spăt. 
D. Buhuș vel vistier. 
Grama vel stolnic 
Fortuna vel Post. 
G. Mierauţi sulger 
Vasile Roșca vel pa- 

harnic. 
t-eorge II Vistern. 
Neniul | vornic 
Tănase f Giotnici] 

  
NB. Vedi iscălitura 

facsimile a. lui Co- 
stin Heim.   
Ghianghia vel log 
Cehan Vornic. 
Roernn Xerman (vei 

facsim. cu sigilul săă; 
Grama stolnic. 

| D.Soldan vel spătar. 
D. Buhuş vel vist. 
Fortuna vel post. 
Zeutul vtori Logofet. 
Lupul Prajescu clu- 

cer. 
Mierăuţi vel sulg. 

i Vasile Roşca vel 
jitnicer. 
i      
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Format! ze 

2 gi note | Face parte din ce co- Resumat interesând istoria saă mențiune =5 

di || ristice lecţiune? de copiare separată 25 
exte'-ne | a e 

be Îl 2 a ae ÎN Ta Ă 
| i Arh. Statul. Buc. ||  Mărturisese că: Vodă al nostru Moisi 

i Epitropia Huşi. Pa- | Moghilă ai dăruit pre jupânul Pătra- 
| chet. No. 25 șcu Ciogolea logofătul şi pre Simion 0O-! 

| rea Vornicul cu un sat drept domnesc ' 
i j anume Ubriştii de lângă Hârlăi 

Ş î 
zi i 
n vi i 

iul i 
Zi 
LS 

| 

| 

| | L 
i 
! Arh. Stat. Buc. Aprâpe identice cu Zapisul din 7142 

Epise. Ruși pachet] (1634) Martie 8. E vorba de Todosia Mi 
N. 25. haeasa. şi frate-său Balan; vinde Brădes- 

cil lui Stratulat al 2-lea Ciasnic. 

| 
| 

= 
a | 

| 

i i 
a: | Arh. Stat, Buc. Gawy bomzi Toan Lianr'k geaukin 4croder 

i S Aa a 
i, i Â ÂWHaDIKW WEXaN BeAukîn ABWpunk BHurmkr 
Ig. ! Episc. Huşi pachet | a A A & = Ne, 23. ema A HK Wetuu Xe TAAN H OpPAKBAdAR 

| a | 3 | eSianeriu, A A ASAHTpALEW IUWAAGt BEA cn zTap, | 

IE | = ju ASmurpamrw BSySu Rea aucTrepnk A pop 

ŞI 9 i "Sua BEA MWCTEARHK Î rpama BEA CTWAHUK î, 

IS I = vaviSa BTopie aoroder A ASnSA npzWecRSA 
= 

| Ş | z ; kaSucp A anpaGul ara cSayep, A Racnate polona, 

Ia I li mHTHHuzp, A rewprie puuuka RuicrEgunk Ă nz-! 

| „ed | "7 pauiko Toreak awrwd îÎ nkuioa Â ragpna Mapa ;i 
« îi 

| | L ARWOHHIU PAVTHN UTĂ RHBX BA Epic 
E i 
ii U            
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ii | Semnătură 
= Domnul de la. care 8 DATA | Locul —— 

Ş |! ori de pe timpul căruia || Natura actiui 1:21 De! 5g bdin care, Contra-Semnături 

5 e actul ela | lă ||sa dat : 
= *] Ad.|Chr.] | Diacul 

i i | | G. Roşca, visternic. 
'Patraşco Ciogole log. 

Neniul | vornică 
: Gavril Mirce/Glotnici 

1 . 

| 

| | 

| | 
Lp | 

30 Vasile P. V. Ispisoc Iași || Contr. | 

Gavrilaș Vel logof. 

o 
— 

e - 

= || 
za Li 5 

E < 

. E 2 - 
<o 
— 

” 

31| Aoise Moghila vr] Uri | | 
| SI ee ea anieede stă- | lași || iscăzit Vodă. 

| iso loco Diacul Pătrașco. 
| velzlg 

i GUS 
! ' = 5IZ 
| i o Ia IRIe 

| - |<5 
i | = 

| i 
Il 

| i ji



Si 
OO e ieri 

    

Si
gi

li
i 

Format 
şi note 
caracte- 
ristice 
externe 

  

Face parte din ce co- 

lecţiune ? 

Resumat inţeresănd istoria sai menţiune 

de copiare separată 

  Pu
bl

ic
aţ

 
de

ja
 

de
 
ci
ne
-v
a?
 

  

  

a c.. şi ostașii cei fruntaşi din 
curtea domnească a. milostivirei mele, 
mărturisim că ai venit naintea nâstră 
Gavrilaş Seminicânul şi soţia lui Aniţa 
fata lui Stoica, biv armaş şi Cneghina. lui 
Ivana, de bună voia lor de nime nevoiţi 
nici siliți şaă vîndut a lor drâptă ocină 
şi cumpărătură, după direse de cumpă- 
rătură ce aă avut tatăl el Stoica armaș.—- 
de la Eremia vodă şi de la, fiiul lui, 
Constandin voevod şi din urice de întă- 
ritură de la Radul voevoa Mihnea, — 

jtote părţile lor câte se vor alege din sat 
| din Bradicescă, cu loc de iaz şi de mâră 
|pe pârâul Crasnef, din jumătatea, de sus 
La satului, — Acele le-am vîndut Credin- 
| ciosului nostru hoeriă Stratulat vtore 
paharnic drept... Ughi bani buny... ete.   
        Arh. St. Spiridon 

Iaşi. 

Doc. moşiei Sîr- 
bii. Dreslevele. 
Act Nr. 6, 

Întăresce cumpărătura, lui Zoma vel 
vornic din Dreslevele, <cumpărătură ce 
aii avut socrul. luk, Miron biv Cluceriă 
de la câţi-va domni ce ati fost înaintea 
nâstră. şi din ispisâcele de întăritură ce 
ai avut el de la Miron Barnoski V. V. 
şi de la Alexandru Ilias V. V., o parte 
de ocină din satul Dreslevele, ce este în 
ținut. Dorohoiului ete. 

NB. Toma este Toma Cantacuzino Vel 
Vornic de ţâra de sus sub Vasile Lupu. 
!Vedi ispisocul moşiei Dreslevele, Nr. 7 i- 
scălit de Gheorghe Stefan, care apot dă 
de furcă lui Vasile Vodă. 

  

si
gi
li
i 

mi
c 

în
 

câ
ră
 

ro
și
e 

fo
li
o 

mi
e     Arh, St. Buc. 

Mon. Pângaraţii. 
Pach. 3; Doc. 59, 

    
| a 
| Stăpânirea  Branesei căprăria din 
munte.      



  

  
  

  

No
. 

cu
re
nt
 

Domnul de la care 

ori de pe timpul căruia, 
e actul 

  

In
 

ce
 

li
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ă 

Natura actului 

  

Semnături 

Contra-semnătură 

Diacul 
  

  
1 

| + ceSnoau Gayvri- 

  

        
  

32|: Vasile Lupu. Zapisul Pas- : Stii 
calinei laco- o laşi Mateiaşi vel log. 
masa. rA Toderasco vel Dvor. 

o e D. z. — Toader Pe- 
a 2 triceaico vel Dv. Viș. 
a|3Is5 Z. — Gavril Hetman 
€|zle 'si Pârcălab Sucevei. 
& wi Apostol Catargi vel 

z Postel. şi Grigorie 
* Ureke zel spătar. 

Diac : Pătraşco 

33| Vasile P.V. Carte deo- | o 5 Voda * 
tărire. . Diac 

SI S lanuş Lanes 
SIR zI (scris cu litere latine) 
o aj 

«o 

| “| |* 
co 

34| Vasile V. V. Uric. o“ ŞI | Contr, 
! o = Toderaşco vel lo- 

2I-|8 gofăt. 
a|e|£ 
& II 1-a 

5] 
că E: 

«o 
. i 

35| Vasile V.V. Uric Zscălit Voda 
o Diacul Dumitraşco 

a CI Vlăgea. 
& z 
bla | 

s|s|> 
Şes la 
= i 
d SI 

“e 
i 

36| Vasilie VV. Poruncă că- 

  

        
  

  Peâtră,     tre Soltuzul şi 
Pârgarii din 

71
54

 

R
o
m
â
n
e
s
c
e
 

16
46

 
Gh

en
ar

 
12
       

Iscălit : Voda 

Diacul 

Focea.      
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Format , E 
2 ȘI note Face parte din ce co- |i Resumat interesând istoria, sai menţiune = a 
"Ep [caracte- = 
5 ristice lecţiuue ? | de eopiare separată 25 

externe| | 28 

Docum. Episcop. lacomasa, ia fii de suflet şi fiică pre |” 
Romanul, Conâica || Alexandru fiul luă Costin biv Hetman şi 
fila 109. pre nepâta sa Safta şi le-ai dat casa sa. 

şi 
5 s Arhiva Stat. Buc. | Egumenul de Tazlai să stăpânească o 
= = Mănăstirea, Cetă- |parie din Tulucesci, ciar cui se va părea, 
“5 ţuia, Pachet III. cu strimbatate (?) să-și aducă diresele şi 
39| £ să vie să ste denainiea Domniei mele». 
el $ 
<3 

= 
  

Arh. St. Spiridon 
Iași moşia Itescii 
în trupul Sirbilor. 
act. No. 2.   Toma stoln. cel mare a cumpărat Ite- 

scii (ţin. Dorohoi pe apa Başeului), care 
ocină ai fost cumpărătură socrului D-sale 
lui Miron Cluceriul şi din direse de întă- 
ritură de la Stefan Vodă şi de la Radul 
Vodă şi din zapisul vângărei de la Dră- 
gan Bentea...... 

      Arh. Stat. Buc. 
Mon. Pângăraţii 

Prin care întăresce Pângăraţilor Bra- 
niscea despre biserică cu tot hotarul   
  

Si
gi

li
i 

mi
c 

în
 
câ
ră
 

ro
şi
e 

[S
ig

il
iu

 
ma
re
 

al
bu

 
da
ta
, 

71
42
 

        
PE Pachet 3. moşiei 
= Doc. 71. 
S 

S 

£ 

.Ș Arh. St. Buc. Să scutescă pe un om ce are la Me- 
E | a Mon. Pangaraţii |toh din Pâtra, 
S Pac. 3, 

e        
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3 Semnături 
Ş Domnul de la care 3] DATA | Locul _ 
3 | ori de pe timpul căruia |! Natura actului [E £ Bs Be jdin care Contea-semnături 
Ș e actul 8 2 ca. sa dat Diacul 

36| Vasile V.V. Uricu a | lași || Todoraşeo vel lo- 
e 2 | gofăt. 
& la | Diacul Gligorie 
Zio|5 
3 ||a ja. 

Ele 2 
9 = 

ea «5 
— 

37| Vasile V.V. Uric laşi || Toderaşco vel lo- 
ca gofăt. 

3 2 Diac Bosie 
m -— i lz [a 
[= 

„3 % 
& = 

-— 

Îl __ 

38| Vasile V. V. Carte la ce || laşi Diac Ianaki Plop. 
Pârcălabii de! 8 Ca 
Neamţ. 3 z 

e lelslă 
= Is [| 5 e ă| [Ş 

— 

— | |s | 39 Gheorghe Stefan ? Zapis 3 Z între martori : 
E. In 1653. unie 9. = la [3 Miron vel Log. asile v.V. dă uric pe E ll .. e 
satul Volasenii. Dome- 2 | ba Velicico Costin 
nii, pq. 4163. e 5 Comis. 

—— n CI, ANII m A III III — 

-40| Sub Gheorghie Ste- | Zapis, Popal | | iri fan 9 »te- |apicon din Gia laşi | Semnăturile Boe- 
' vanesci vinde! rilor martori. 

lui Miron Cio- = 
golea Clucer o a Diac 
ocină din An- = Dumitrașco 
dreşeni pe apaj g e Uricar 
dijei (Iaşi), de] $ | | 8 
faţă cu Costel £ | | & 
Moţoc Sulger] & 'e | al „Sulgeri| E 
şi Ioniță, Pră-| pă E 
jescul fiori Vi- :8 
stier..... şi Ni- ; = 
colai Buhuşal 
3-lea lop.şi A- ; 
lexandru Co- 
stin. i 
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Format a 

= || şi note Face parte din ce co- Resumat interesând istoria sau menţiune a 
"sp || caracte- = 

|| ristice lecţiune ? de copiare separată 5 
externe 2-8 Ba 

Ş 
5 Arh. St. Buc. Mon. Intăresce stăpânirea locului Branişte 
ă o Pângaraţii Pach. 3. |din munte donat Monastirei. 
i & Doc. 75. 

9 o 
= = 
&| * 

„Ep 
d 

- | 
a Arh. St. Buc. Mon. || Prin care întăresce Mon. Pângaraţii 
Za Pângaraţii Pach. 3. | Braniştea. 
= e Doc. 76, 
3 & 

K-: S 
“| s 
O = 

21| e 
= 

= Arh, St. B. m-real| În proces de hotar între Dărmănesci şi 
> PR Pang. pag. N. [I. |IM-rea Pangaraţi pentru nisce poeni, să nu 
| 8 |Doe. N. 8. le mai lărgâscă tăind lemne. 
= 
* e 

= 
| e 
=   
    

Arh. St. Spiridon 
laşi   Popricanii. Doc. N. 
71. 

Zapis de danie a moşiei Bevenii A- 
lexandrei Spătăresei (cnzragoie) reuposa- 
tului (sic) Iordake spătarul, cătră fiul săă 
Tordake. 

  

    
  

Fo
rm
at
 

mi
c     

Arhiva Statului 
Bucur. Monastirea 
Cetăţuia. Pachet 
N. JI.       

Vedi la rubrica, Natura actului. 

    

 



Co
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=: , Semnături ş Domnul de la, care = DATA || Locul —_— 
S | oră de pe timpul căruia || Natura actuiui (23|! Ba Bo|din care||  Contra-Semnături 

3 e actul 9!] la | 1ă ||s'a dat ar 
Z “| Ad. Chr. Diacul 

. Stefan Boul mare vorn. 41| Sub Gr. Ghica Zapis. Iași |ițărei de jos. Pasile Het- 
co man. 
— Dabija mare vorn. de 

o o ţera, deisus.--Șeptilică mare! 
Ş 3 Post.—Gregorașco Rusul! 
a e |z mare Sp.— Mogaldea mare! 
ala Pah.—Solomon mara Vis- 
sie iern.--Stamate mare Stol- 
9 Fa nic. — Ionaşco Tăimaei| 

fa “9 imare Comis. — Prajescuj 
e mare clucer.—'Țirea, marej 
_ jitnicer. Beldiman şi Alee, 

Sandru Costin vornici de 
Poartă, ete. Diac : lon. 

49| Stefun V.V. Uric, lași | lw Stefan V.V. 
s3 

9 — 

& e 
=|2|3 
«3 = ss 

s|e |3 
9 

că = 
3 
i 

43 Sub Stefan fiul lui] Zapisul de - | Iaşi || Intre martori: Alec- Vasile Lupu. vândare a lui] g TI sandu Costin Pitar. 
Poroşo Gavril] & [o |, — 
cătrelordache! & | | Scriitor Gorovei lo- 
Vistier. 8 Ela gofăt de visterie. 

e |! | 
— 

= ă 
44 Sub Eustratie Dabija] Zapis 3 Intre martori: Mi- 

g & ron Costin Pâr- 
= călab, 

— 
<8 
<o 
Lu] 

_ EI 45|Sub Fustratie Dabija Zapis de la $ * Miron Kocrzn. 
Vasile Bonţu.| & s 

ele |z 
&I|S|a 
SI | 
9 

pă S 
«5 
i 

Ş E . -. . a 2 46| Sub Eustratie Dabija] Zapis „. || laşi || Între martoră este! 
o|8 citat Miron Pârcălab 
Sa de Hotin. EL subseriei 
DIR întreg. 

Ş Mupon Hocrzn. 
1 e 
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Format | E 

:= || şi note || Face parte din ce co- Resumat, interesând istoria sati menţiune de 32 
"2 jearacte- . . se 
i | ristice Jecţiune copiare separată 5 

externe 2-3 

Arh. Statului Buc.  Ramandi ce au fost Vistiernie nepotul 
— Kiriţei Postelnicul şi cu feciorii mei Du- 

Docum. Metropoliei | mitraşco şi Alecsandru, vindem Marelui 
din lași. Lugofăt Ionașco Rusu satul Buecaniă (i- 

nutul Lăpuşnei). 

. 

| Arh. Stat. Buc: Teona Arh. ce au fost egumen la, Ga- 
35| E — lata de sus să şi ţie ocine şi curapărături 
9 || Schitul Bradu me- ||vi!, Contesii la ţin. Putnei şi Sandrenii 

35| < toc (metrop, laşi). ||(Covurluiă) şi parte din Pășcani (Covur- 
| E ll pach 35. lui) la Prut, şi 1/, de la Moşnenii cu un 
| 2 vad de moră ce ati. cumpărat de la A- 
În = leesandru feciorul lui Costin (pe gîrla 
E 3 Putnel). 

— 

Arh. St Spiridon! Vinde ocina sa din Vădeni. 
din laşi. | 

Plicul III. Siliştea   
Vădeni (Borcea).Doc 
INo. 4. 

  

Proprietate a D-lui 
Senator Gherghel. 

  

Arh. St. Spiridon 
din laşi. 

Moşia, Blagescii. Si- 
liștea Bolcescii. pli- 
cul Nr. II. 

Bonţu vinde lui Jordache vel spătar a 
4-a parte din Bolcesci, înaintea lui Mi- 
ron pârcălab de Hotin şi a D-sale Baciog 
marele stolnic şi alui Neculai Buhuș ma- 
rele Medelnicer (urmeză subsemnarea în- 
tregă deşi în corpul Zapisulul e numal 
numele Miron). 
          Arh, St. Spiridon 

din Iași. 

Moșia, Bolcesci, plie 
Nr. 2. Doc. N. 2.       Vasile şi femeea lui Marica nepota luk 

Nikita Moţoc vinde ocina sa 1/, din Bol- 
cescă (ţin. Trotuşului în Câmpul lui Dra- 
g0ş) lui Iordake mare spătar.      
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S Domnul de la care 5] DATA || Locul Semnături 
9 [oră de pe timpul căruia || Natura/actului E Ds De din care — Contra-semnături 
5 e actul s| Fri dă, s'a dat Diacul, 

47 Sub Zapis scris Iscăliţi : Vânqăto- Evstratie Da-  |ehiar cu mâna rii: Todosiea şi Ga- 
dia PP. lui Miron Co- vriil Mercu. Intre 

stin. martori, Tudosie Du- 
băi, biv-Spătar (Vedi 
fac-simile), Contăș 

, logofet etc. 

a Le 
9 i 

So l'E 
& |S || laşi 
51 la 

Fa <> 
— 

N 

48 apese arie Da- Uric Cehan vel logofet 
Jar. Contaşi vtori Lo- 

gofet. 

Ş o . 
9 

île e 
& ||| laşi 
5 d 

ea Sr 
& 
ze] 
-                    
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] Format! [Sa 

:z | $ şi note Face parte din ce co- Resumat interesând istoria sati menţiune 3 : 
*% || caracte- | . 5 & 
i | ristice lecțiune de copiare separată IE 5 
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| , i NB. Pe îndoitura în şese a, actului 
folio Din colecţiunea || Miron Costin a scris cu propria mână 
mic | mea. DE vorbele : Zapis de la Mearco pe Cârsteşti 

Vedi Facsimile <Adecă noi Todosie fata lui Drăgan ne- 
| Ipâta lui Ionașco și cu feciorul miei cu 

Gavrilă, Merco facem scire cu acestă scrisâre a nâstră cum noi de nime ne- 
voiţi nice asupriţi, ce de buna, voia nâstră am văndut derepta ocină şi moşia! 
nâstră den sat den Carstesci, ce este în ţinutul Cârligăturei, tâte părţile n5- 
sire ce se vor alege de a moşului nostru a lui lonaşeo , cu loc den vatra 
satului, den câmp, den fănaţe, den poeni, den curăţături, den red ce este asu- 
pra. satului şi cât se va, alege partea nâstră şi din poiana ce se chiamă Ca- 
lugărul. Aşijderea ce ni se va vini partea n6stră şi dintr'una moşie stearpă 
ce am avut cu toţi seminţia n6stră. Acâste tâte părţi de ocini le am văndut 
Dumisale lui Miron Costin Pârcalab de Hotin dereptu şepte-deci de lei bă- 
tuţi și ne a dat D-a-lui bani deplin şepte- -deci de lei bătuţi pre mânile n5- 
stre şi la plata şi la tocmala nostră s'a prilejit D-a-lui logofetul Nenul și 
D-lui Gavrilaşco Nenul şi D-lui Stefan Părcălabul, şi alți marturi sunt 
şi inăintea D-sale Toderaşco comisul şi înăinte D- sale Tâlmaciu ce au fost 
comis şi înăinte D-sale Roşca ce au fost Visternie și înăinte a mulți boeri 
de divan și de năinte D- sale logofetului al treilea şi nime dentru fraţi sau 
sămințiile 'n6stre să p'aibă amestec căci am întrebat de toţi pre rându şi le 
am pus şi di şi la tocmala și plata n6stra au fost și toţi Răzesii anume 
Arsenie den Prigoreni şi Ionaşco Prebicitij den Prigoreni. Şi s'au prilejit. şi 
Pentelei feciorul lui Costantin den Cârstesci şi Goe den Munteni. Aceste părţi 
de ocini care mai sus scriem ca să fie Dumisale derepte ocine şi moşie 
D-sale lui Miron Costin Pârcalabul de Hotin şi cuconilor Dumisale în veci; 
şi pentru credinţă ne-am şi pus şi pecețile că a iscăli n'am șeiut». Urmdză 
subsemnările. 
  

z. 
2 £|| folio Din colecţiunea, <Adecă aii venit inăintea nostră şi i- 
= 

SR! mare | mea, cedată Acade- | năinte a tot svatul nostru Agahia fata 
53 miel. Sohiicai nepola lui lonaşco şi cu ficiorii 
ss săi cu Gavril şi cu Vasilie și cu alţi fi- 

ciori şi fete a ei, de nime nevoiţi nici 
asupriţi, ce de a, lor bună voie au vândut a lor direptă ocină şi moşie din 
giumetate de sat de Cârsteşci a treia, parte ce este la, ţinutul “Cârligaturei 
cu loc în vatra satului şi în țarină şi în tot locul acelui hotar; acâsta o au 
vândut boiarului nostru credincios lui Miron Costin Părcalabul de Hotin 
dreptu şese-deci de lei bani gata. Așijderea iară-și au venit inaintea nostră 
și a tot svatul nostru Todosia nepâta lui lonaşco şi cu feciorul săă cu Ga- 
vril Marco şi cu fetele sale Catrina. și Uliena, de a lor bună voie, de nime 
nevoiţi nice asupriţi au vândut a lor 'direptă ocină şi moşie dintr'acelaşi sat 
din Cârsteșei, totă pariea lor câtă să va, alge, partea de pre moşul lor de- 
pre lonaşco. Aşijderea, și cât li să va vini lor din partea unor moşi sterpi 
a cărora părţi au rămasă împărţitore pe frați; acâste le au vendut iară- -Şi 
boiarinului nostru credincios lui Miron Costin Pârcalabul de Hotin: pentru 
şepte-deci şi cinci de lei bani gata, şi s'au sculat boiariul nostru Miron Co- 
stin Pârcalabul și au plătit lor deplin aceştia bani întru mânele acestor 
vândători, din năintea, nâstră şi a tot svatul nostru. Pentru aceea vădând 
D-ia mea de bună voie tocmala şi deplină plată, D-ia mea încă am dat şi 
am întărit boiarinului nostru lui Miron Costin pre acele părți ce scriem maă 
sus, din tot locul, cu tot venitul şi din poiana c2 se chiami Cilugarul, cât 
să va, veni partea acestor părți, ca să-i fie şi de la noi direptă ocină şi cum-        



90 

  

  E ERA 
  

  
  

    
  

    
  

4 Semnături 
ş | Domnul de la care || DATA || Locul | —— 
3 oră de pe timpul căruia || Natura actului Is £ Be De din care!|  Contra-semnături 

seem 9] co, det acu 

Sub Zapis Cel din fruntea za- 
49| Eustratie Dabija ppisului, între car A- 

lexandru Costin Vel 
|Postelnic (vedi fac- 
'simile). 

o e 
e Ca 
& lo | 

Ei 
& S = Iaşi 
Ș | e 
9 e 

FC za 
—   

                     



91 

  

      

  

| 
aa, 

Format 8 

:z | şi note || Face parte din ce co- Resumat interesând istoria saii mențiune 3 
*% Icaracte- i | “ SE 

i | ristice lecţiune? de copiare separată E 3 

externe 2-2   

    

    
  

părătură, şi uric şi întăritură, cu tot venitul neruşeit nice dănădră în veci...» 
Pe dosul uricului îndoit în şese, Miron, Costin serie cu propria sa mână 

vorbele : Dires pre cumpărăturile mele de la Carstesci (Vedi fac-simile). 
  

lată dară. iță - | Arh. Stat Bucur. «lată dară. eu Racoviţă Cehan vel Lo 

  

  

3 | gof&t, i Toma Cantacuzino vel Dvornic 
= taia de ţera de jos, i llie Şepielici vel Vor- = | , y 
_, | Schitu Bradii; pach.| nic de ţera de sus, i Nicolae Racoviţ 
S |N. 24 Hetinan şi Părcălab Suceavei, i Alexan- 

Doc. N. 8. | dru Costin vel Postelnic, i lorgachie vel 
Spătar, i Gligorie vel Ceaşnic, i Solomon Brălădânul vel Visti&raic, i Miron 
Băcioc vel Stolnic, i Toader lorgachie vel Comis, i Hrisosol vel Jitniciar, i 
Statie vel Sulgiar, i Bejan Gheuca vel Pitar, i lonaşco vel Oruinte, i Con- 
tăş vtori Logofăt, i Postolachie Aga, i Petrașco treti Logofăt, i Dumitrașco 
Roşca, i Veatreş, i Stroescul, Dvorniţi Glotni, i Inii voini preadni, i boleari 
mladi ce bolearii wi top cre macrz. lo Bustratie Dabija Voevoda; Scriem şi 
mărturisim noi toți, cu acest adevărat zapis al nostru, cum ai venit înain- 
tea. n6stră a tuturor, priatinul nostru, părintele Teona Archimandritul, ce 
ai fost Egumen la Galata, de a lui bună voie, de nime asuprit nice silit, şi 
ai vândut a lui drâptă ocină şi moșie, de cumpărătură, satul Şendrenii, pa- 
tru bătrâni, ce se fac patru părți de acel sat, şi din sat din Dânceni doi b&- 
trâni, ce se fac iar două părţi, ce âmblă cu Şendrenii satul la un loc și la 
hrană şi la tote treahele, cu vatră de sat şi cu țarină, şi cu loc de co- 
sit fânaţuri şi cu vii și cu vaduri de mori și cu baltă de pesce, și cu tot ve- 
nitul, din tot locul, ce este la ţinutul Cohurluiului, pre apa Bârladului, drept 

|nouă sute lei bătuţi, toță bani gata, bani de argint, Dumisale priatinului nos- 
ltru, Rustea neguțătoriul, şi i-ai plătit toți banii deplin la mâna molitvei sale, 
ce acelea părţi de ocină le-ai cumpărai părintele Teona pre al săi drepţi 
bani, dreptu cinci sute de talere bani buni, de la Baba Celebi, feciorul lui 
Curtu Celehi doaâ părți de ocinâ den sat den Şendreni, earâ. doao părți de 
ocinâ din sat din Dânceni, eară lui au fostu cumpărălura de părintele sâiă 
de Curtu Celebi, de la mulți rezeași, şi aşijderea doi bătrâni din cei patru 
bătrâni, din Şendreni ce mai sus sunt scrişi, ear suntu cumpărătură lui Teona 
Archimandritu de la rezeaşii moşneni drepți din sat din Şendreni, anume 
de ia: Bărsan den Şendreni şi de la Bejană cu frate-s&i Hiluc, și de la Con- 
stantin nepotul Stoicăi, şi de la Căcăţuiu, cu Mariia, Oeneasă, din partea Dan- 
căi fata lui lon Părcălabul şi de la Dragul, nepotul lui Tudosie Sănăoae, şi 
de la Ion feciorul Mărzacului cu surorile sale, Petca şi Maria şi Mărica fata 
lui Bălan și de la alţi rezeași, carele se fac doi bătrâni partea din sus, din 
sat din Şendreni; — acestea două părţi le-aii cumpărat părintele Teona, drept 
o sută și şâse deci şi opt de galbeni de la aceşti rezeași, toți bani gata, 
deci acele toate părţi de ocină acei bătrâni ce mai sus scriem, patru bătrâni ||. 
ce se fac părți de ocină din sat din Şendreni şi două părţi de ocină din sat 
din Dânceni ce sunt la ținutul Cohurluiului, le-aii vendut molitva sa Teona 
Dumisale priatinului nostru ce mai sus scriem Hustea neguţătoriul drept nouă 
sute lei bătuţi, din naintea nâstră, tuturora, ca să fie Dumisale dr&ptă ocină 
şi moşie, şi i-ati dat pre mâna Dumisale şi un uric şi alte drease de întă- 
ritură de la Domni, pre acele părți de ocină, ce se face sat ales Șendrenii 

"şi părţi din Dânceni, şi Zapise de la rezeaşi ce ati avut toate când i-ai dat 

jbani, ca săi fie Dumisale, dreptă ocină şi moşie în veaci, şi pre această măr- 

'turie a, nostră, ca să'și facă Dumnealui şi drease Domnesci, şi mal pre mal 
mare credință noi toţi am iscălit, câtră acest adevărat zapis, și ei Apostol 
am Scris aac 3Haer. ” | | 

Urm&ză semnăturile, : mue:S tac gabr page (7170) Mart. 22. 

  

  

   



92 

    

      
      

    

  
  

  

  

  

  

= Semnături 
Ş Domnul de la care S| DATA |] Locul iata 
3 lori de pe timpul căruia || Natura. actului s£ Be; De |din care Contra-sernături 

Ș e actul e E i dă s'a dat Diacul 

50) Dabju V.V. Judecata = || Iaşi 
. - SI 

& | |3 
s [a |= 
a] [e 

«5 
— 

Eustratie Da- Uric lași Cehan Vel Log. 
dija V. V. — 

= Diac. Apostoli 
e [ani Tecuţ. 

ze =. 
a pi 2 

|” |$ 
zi Ea 

ce 
8 
& 
—     

                   



93 
SO 

  

    

    

Sa, 
Format | ] Se 

Zz|N note Face parte din ce co- || Resumat interesând istoria saii menţiune i 
a || caracte- . ! . _ se 

A || ristice lecţiune ? | de copiare separată. 3-3 
| externe | , j E e 

  

    
  

Reclamă Irimia Patolcea şi feciorul şăii George 
contra. lui M. Costin Pârcălabul de Hotin şi a lui Va- 
sile Stircea, dicând Patolcea că jumătate de sat 

! de Serbănesci' din jos, ce este pe Siret în ţinutul 
| Sucevei este al! lor, după mâşa lor Stanca. iar o 
parte, partea lui Dragşan li este cumpărătură de 

Doc. Academiei 
române. 

      

i 

i | 
| la Dragșan, iară acum JM. Costin și Vasile Stircea 

: iile imprescră. M. C. Susţine că Dragoș nu a fost 
: : vendut lui Paholcea decât a 4-a parte iar re- 

:: măşița a cumpărat-6 M. C. ete. de la Dragşan. 
| | In acest sens e şi dreptatea lui Vodă. 

i 

4   
     

rO
să
. | Arhiva Statului |.  <Adecă ai venit înaintea nostră şi îna- 

Bucur. jintea a toți ai noştri Moldovenesci boeri 
— acelor mari şi acelor mici, sluga nâstră, 

Mitropolia laşi. "| Vasilie Ureache ce ai fost Spătar şi sati 

4 
rt
ie
 

g 

N. 150. Doc. N. 1. |pîrit de faţă înaintea Domniei mele cu 
Popa Gligorie de la beserica Domniei 
mele de la St, Nicolae den trâg den lași 
și cu semențţiile lui: Maria fata Sofro- 
niei şi Neaniol feciorul Anghelinei Cocior- 
ivoae și Crastina, şi alte Semenţii a lor 
|toţă nepoţii și strenepoții Andreicai și a 
|sororei lui, Frasinei, pentru o jumătate 
de sat pre nume : Goestii, carii se chiamă 

acum Piscanii, însă jumătatea din Gros, ce este la tin. Carligaturei, dicând 
care mai sus seriem Vusilie Ureache, cum aceea jumătate de sat este a lui 
dreaptă moşie şi cumpărătură de moşul lui, Nestor Ureache ce au fost Vor- 
nic Mare, pre ai săi drepţi bani, de la Nastasia fata Goiasăi, nepâta lui Coste 
și de la ruda ei Lupa și de la Sora ei Todosia fata Sorei, nepâta lui Gli- 
gore şia Românescului şi de la toţi Gmenii lor, drept 50 de taleri bătuţi, pre- 
cum ni-a arătat noaă şi ispisoc de cumpărătură de la Miron Bărnovski Mo- 
ghila Vod, de la, acești Gmeni. lar alta jumătate de acesta sat de Goești ce 
se chiamă Piscamii, giumălatea din sus, iarăşi dentru acesta ispisee de la Bar- 
|noskie Vodă, aşisderea, este lui cumpărătură iar de la moşul săă ce scriem 
mai sus, de la Siroici Logofăt. lar lui Stroici Logofetul iai fost iarăşi; dreptă 
cumpărătură de la Marinna (sic) fata lui Ioan Ciocan şi de la semenţia lor 
Jon Sirbul şi sora lor Părasca şi Nastasia feciorii Ranhej şi de la semenţia. 
lor Iakin şi sora lui Varvara feciori Anușcăi, nepoţii lui Jon Ciocan şi se= 
menţia lor Gangur şi sora lui Sofronia. Și iarăşi semenţiele lor Gheorghie 
şi sora lui Ileana fata Mariţei, drept 50 taleri bătuţi, care giumătăţi de sat 
două se face satul întreg Piscansi, lar Popa Gligorie şi cu sementiile lui așa 
at respuns, cu acâstă giumătate de sat de Piscani, giumătatea din gios iaste 
a lor drâptă ocină şi cumpărătură de moşii lor Andreica şi Frasinna (sic), de 
la mulţi rezeși, anume, „şi ne au arătat un uric bătrân 
de la Bogdan Vodă scriind întracel uric cum moșii lor Andreica şi Frăsinna 
aii cumpărat de la aceşti 6meni dentro bucată de pământ den hotarul Ar- 
pașeștilor din a treia parte două părți. lar nu scrie întracest uric Goeştii ce 
se chiamă Piscanii. De acolea am socotit că n'aă grăit drept şi iam aflat 
grăind în deşert. Alta, iarăşi mi-ati arătat Popa Gligorie un ispisoc de la Va- 
sile Vod de piră iară pentru aceea jumătate de sat partea din jos. Deci am 
luat seama acelui ispisoc pre amenuntul şi Pam aflat că este viclean, de vre: 
me ce în uricul acel bătrân de la Bogdan Vod serie Arpăsescii iar în ispi- 

soc scrie Goeștii care se chiamă Piscanii. Pentru aceea Domnia mea împre- 
ună cu tot svatul nostru am socotit şi aşia am ales: de vreme ce scrie în 

  

Ma
re
, 

al
b 

cu
 

da
tă
 

71
70
. 

Fo
li
o 

ma
re
 

hâ
 

    

  
    uric întrun chip iar în ispisoc întwalt chip luatu-s-a acel ispisoc de la mâna



94 

  

        

No
. 

cu
re
nţ
 

Domnul de la care 

e actul 

oră de pe timpul căruia. | Natura actului 

  

5 9
 

Sub 
Eustratie Dabija V.V. 

Zapis 

    

  

  

In
 

ce
 
li
mb
ă 

R
o
m
â
n
e
s
c
e
 

    

53   Sub 
Eustratie Dabija 

Zapis         Sub 
Eustratie Dabija 

săi Toderașcol 

Zapisul Ale- 

  | 
R
o
m
â
n
e
s
c
e
   xandrei stol- 

niceasa, şi fiul 

Iorga. 

  

55 
Sub 

Eustratie Dabija     Zapisul A- 
lexandrei ju- 
pâneasa, lor-   săi.   

  
R
o
m
â
n
e
s
c
e
 

i 
i           

  

Locul 

sa dat: 

din care 

Semnături 

Contra-sem semnături 

Diacul 

  

71
72
 laşi 

    
71
72
 

16
64
, 

Fe
br
. 

12!
 

16
64
, 

Gh
en
ar
e 

29
. 

Iaşi     

  

Miron Costin Pâr- 
calab Hotin. 

Velicico Costin. 
Dumitraşco Roşca, 
Vasile Ciolpan. 
Ursul Vornic, 
şi 2 nedescifr, 

Intre martori : 
Miron Costin Păr- 

calab de Hotin. 
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Alexandra, (în grecesce) 
Ghedeon metrop. Nico- 

lae Buhuş vel Log. 
'Toma Cantacuzino vel 

vor. nij. 
Solomon Barladean vel 

vorn. Vişnei. 
Nicolae Racoviţă Het. 
Stamate Sacazlea vel 

Post, 
Toderașeo Iordache ve! 

Spăt, 
Gligorie vel ciașnie. 

'Toder Palade vel Stoln. 
Miron Costin vel Comis. 

  

Intre martori : 
Nicolae Buhuşi vel Log. 
Toma Cantacuzino vel 

Dy. nij. z. 
Solomon Barladean vor. 

Vis. z, 
Nicolae Racoviţ Het- 

man. 

Stamate vel Post. 
Miron Costin vel Co- 

is pete:   Sac elat Rugină.  
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popei lui Gligorie şi de la tote remăşițele lui şi am dat remaşi pre Popa Gli- 
gorie cu semenţiile lui. ca să nu mal scornească nici o piră pentru aceea giu- 
jmătate de sat de Goești ce se chiamă Piscanii partea de gios, nici dănă Oră 
în veaci. lar carele scriem mai sus Vasilie Ureache spătar s'au îndreptat dina- 
jintea Domniei mele şi dinaintea a tot svatul nostru boerii cei mari şi cel 
mici şi şaă pus Hierăia în vistiariul Domniei mele 12 zloți după wszcuna 
jărei. Pentru aceea acest sat Goeşcil ce se chiamă acum Piscani!, la Carliga- 
tură, ca să i fie lui dreptă ocină şi moşie de cumpărătură cu tot venitul în 
jveaci. lar Popa Gligorie şi cu semenţia, lui de se vor may ispiti în piră vre-o 
într'o vreame pentru aceea giumătate de sat de Piscanii partea den gios, saă 
ide se va mail ivi acel ispisoc de la Vasile Vod, să nu se mal crează nece la 
un giudeţ ce ca să se rumpă şi acâstă piră să nu se mai pîrască nică să 
mai dobândească în veaci Îlp-kacemS seruunom$ aner$ uuem$. 

Caam Tonua Beata (sigil.) 

: : | Nastasia fata Lupului Copilului de R i | . pului Copilului de Romaneşci 
foli 9 Arh. Academiei. |, feciorul ei Penteleit Va o prisacă ce ai a- 
Mac vut la Cărstesci (Cărligatura) cu casă şi cu zem- 

| nic şi cu pometu şi cu loc cu tot. cum e Obicina 
(sic) prisecelor — D-le lui Iordache marele spătar 
drept 25 lei bani de argint — în faţa lui Miron 

! Costin pâre. de Hotin şi Prodan., — Cu alt con- 
dâiu : și eii Pelicico Costin am dat banii cu mâna 
mea în mâna Nastasiet 25 lei bătuţi și s'au templai 
calugărul Prafor., 
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Arh. St. Spiridon! Constantin Frunteș şi femeea lui Tu- 
din laşi. dora dau şi dăruese partea lor din Co- 

Silistea Ceroteniil roteni (pe apa Bârladului) lui Nicolae 
şi Piciganil. Buhuș marele stolnic. 

Act No. 2.   
Arh. Stat Bucur. Vinde via din Vladicent lui Duca Vi- 
metrop. laşi pa-|istern. cel mare. 

chet Nr. 2. De faţă sunt cei arătați la rubrica 
semnături.   

Arh. Stat. Bucur. Vinde vii lui Vistern, Duca. 
M-rea Galata pa- 

chet N. î1.            
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l-a | aranături 
S Domnul de la care | || DATA | Locul Semnături 
3 lori de pe timpul căruia || Natura actului |,2 £ Dă [Da din care Contra-semnături 
5 tul , pi 5 e actu e A IC “a, dat Diacul 

| ÎI 
' , Sub [lasi | Martoră : 1 56| Eustratie Dabiia ; | Pc) | > Nicolae Buhuş Vel log. ! vy tie Dabija Zapis le A |] i Solomon  Barladeanul ! Pa [&le li |Vel vorn. de ţ. de jos — i | | 3 Ex = Nicolae Racori Cehan 

Ela IHetman i pârcălab Suce-l 
| lă 2 ivei. — Duca vel Vist. 

! % |_ Miron Koerhu (sic) vel 
| | | = etc. 

__ Sub N Zapis S | Iasi Martori : 57| Eustratie Dabija e = ” Nicolae Buhuş vel PV. île | Log. 
& II Nicolae Racoviţ 

) £ a 'Hetman ete. 
ec ji 3 Miron Costin vel 

Comis. 
NB. Se pare că e 

ticheta Curţei areta 
janume locul unde a- 
jvea să subsemne fie- 
care boer, căci în a- 
cest act sunt însem- 
nate locurile unde ar 
fi avut să subscrie! 
unii demnitari, cari 

nu erai de faţă. 
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Format 
Sa ! 2 |] sinote || Pace parte din ce co- Resumat interesând istoria sait menţiune 5: “20 || caracte- . 
se Vi || ristice lecţiune? de copiare separată 5:35 externe 
583 — L_ iu 

i . îi IE . i | Arh. St. Spiridon] Înaintea divaniştilor, Toma Cantacuzino laşi. «fratele nostru», marele Vorn. de ţeara | Docum. moșiei 1-] de jos cumperă Itesci. 
tesci. (vedi facsimile de subsemn. a lui M;- 

Actul N. 8. ron Comis. 

| Fi Docum. moşiei Ţi- , | =-8 ganescii, trupul 0] Groy noa Nicolae Buhuş Vel Log. i i E 20 || chestii Credit fun-l Toma Cantacuzino vel Dvor. nij. z.i So- i “i || ciar rural, lomon Barladeanul vel Dv. Vişn. z. i 
| 

  Nicolae Racoviţ Hetman i parcal. Su- iceavskii. i Stamatie Vel Postelnic i Toderaşco lordaki vel Spătar, i Gligore jvel Ciaşnic, i Duca vel Visternic, i Toader Paladie vel Stolnic, i Miron Co- sstin vel Comis, i Ursakie vel Clucer, i Lupaşco vel Jitnicer, i Gavril Rîtun- jdul vtori Logofet, i Patraşco Danovici trete Logofet, i Toader Veatreş, i Io- naşco Corpaci, i Ursul, i Dumitraşco Roşca , i Francul, i Enake. i Chirilă iGârnea, i Vasile Stârcea, Vornici Glotnii, scriem şi dăm scire cum aii venit "înaintea n6stră Coceală şi femeea lui Grajdiana fata lui Dumitra Postel- -nicul fratele lui Kocrin Hatmanul, de a lor bună voie de nime siliţi nică asu- Ipriţă și au vândut a lor dirâptă ocină Și cumpărătură jumătate de sat de i Spineşti ce acum se chiamă Borosaștii de sus pre Bârlad (Tecuciă) și cu loc "de mori în Bârlad, care parte de ocină au fost cumpărătură părintelui lor Lui i Dumitru ce au fost postelnic, de la Stanca jupaneasa lui Murgoci Toflea ce |aă fost staroste, din ispisoc de cumpărătură ce ai avut Murgoci Toflea de | la Irimia Moghila V,, care '/= sat sau venit lui Coceală şi femeet lui Graj- !denei de zestre, deusebi de alți fraţi ai lor. Acăsta ai vendut Mărie! Sale | Domnului nostru Noi Rustratie Dabija V. V. cu mila lui D-dei Domn ţărei i Moldovei drept m de lei bătuţi, şi aşişderea şi altă parte de ocină tâtă par- jtea Andreicăi feciorul Ulei calugărul cât se va alâge din sat din Ocheşeştă i (ţin. Tecuci) din vatra, satuluy şi din câmp și din țarină şi cu din tot locul [za tot venitul, care parte de ocină este cumpărătură iarăşi părintelui lor | Dumitru Postelnicul iarăşi de la Stanca jupaneasa lui Murgoci Toflea ce a fost staroste din ispisoc de cumpărătură ce aii avut M, Toflea de Const. | Moghila V.V. şi iarăși saii venit lui Coceală și femeea lui Grajdiana de ze- | stre deosebi de fraţii lor,—acâsta ai vândut Mărie! sale lui Vodă drept de lei și le-a plătit M. Sa, deplin acești bani întru mânele lui Coceală și a. fe- |meei lui Grajdenei denaințea n6stră ; deci şi noi vădând de a. lor bună-voie |tocmeală şi plată deplin de la M. Sa Vodă, noi âncă am făcut Măriei Sale Hui Vodă acestă scrisore, ca să fie Măriei Sale de credinţă şi cu toţii am is- |călit și ei. Stratulat am scris. 

    

In lași, l&. 7173. Msţa lunii în 19 dile. 

Nicolae Buhuș Vel. Log. -- Toma Vorn. + Solomon Vornicul este la ţeră 
Nicolae Racoviţ Hetm. (nedescifr.) (Nota diacului). Gligore vel ceasnic. Vel vistern. (la ţara dus) (Vel Spătar bolnav). Miron Costin Vel Comis. 

(koernu) Ursake vel Clucer. 

| 

| 

   



No
. 

co
re
nt
. 

Domnul de la care 

oră de pe timpul căruia 

e actul 
  

  

  

Locul 

'din care 

! sa dat 

  

Semnături 

Contra-semnături 

Diacul 

        
  

1 
GE
 

ț 

58! Dabija Vodă. 

Sl
av

on
es

ce
 

71
54
 

16
65
 

Se
pt
em
br
e 

4. 

laşi 
Intre boerii citați pen: 

tru credinţă : 
|. Buhuș vel Log. (con- 
trasemnat). 

| Apoi credinţa : 
Toma ceeurino ve] 

Dv. nij. 
IR Solomon Barladean vel 

Viş. z. 
P Hagi Panait; Kontâș 
pircălabi de Hotin. ete, 

i N. Racoviţ Hetman. 
Stamate Post. 
Duca vis. 

Z, 

    Gligore Ceașnie. 
Toader Paladi stoln. 

Miron Hostin Coniz, 
|| Diac : Pătrașco treti Lo- 
|gotăt. 

  

Sub Duca- Vodă, Zapis 

  R
o
m
â
n
e
s
c
e
 

71
74
 

16
66
 

Ma
rt
, 

27.
 laşi 

| Ghedeon metrop. 
Divaniştii :; Solo- 

non Bârladean. 
| Nicolae Buhuși vel 
Log. 

Miron Costin vel 
ciasnic. 

Diac. Tiron. 
  

10
 

bu
că
ţi
 

i 
60 Sub Duca- Vodă. Zapisul Po- 

pei Nicolae 
şi preotesei 
Marina şi fra-i 
tesău Lupul 

R
o
m
â
n
e
s
c
e
   

71
74

 

16
66
 

Ma
rt
e 

26
   

  

e
 

=
 Sub Duca- Vodă. Uric.   71

75
 

16
67
 

Apr
il 

22.
 

Divaniştii Nicolae 
Buhus vel log. So- 
lomon Bârlădeanu, 
Miron Costin vel 
Ciasnic. 
Scris de Tiron. 

  

Citează pe Miron 
Costin vel Vornie 
Contra-semnat So- 
lomon Bârlădeanu 
vel log. 

  

62 Sub Duca. Vodă.     | 
+ 

Zapis a Nus- 
căi, Gornas şi 
feciorii săi Ma- 
rica, Safta, ! 

Sanâul, Tode. 
rasco şi lon | 

| 
| 

      | 

ân
ca
sc
ă 

R
o
m
     16

67
 

Ap
ri
le
 

24
, 

| laşi     Ca martori: Solo- 
mon Barlădenul vel 
log. Miron Costin 
Pel Vornic, Vasile 
vel vornic Visnei. 
Stamatie vel postel- 
nic.— Toderaşco lor- 
dachi etc. 
Diac : Strătulat.      
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Format 
Sea = Și note Face parte din ce co- Resumat inţeresând istoria sati menţiune i: «e Le : . . 115. Ui || ristice lecţiune? de copiare separată 3-8 externe 
5 e 
> 

Arh. Academiei, Dăruesce m-rei Birnova satele Patra- | poi Foii . : , scanii şi Radescii și o vie la Nicoresci şi 
2 mori de la, Stoesci în apa. Putnei. 

3 — 

m = 
= o 

o S 
= ss 

s| £ = 

Ss RF 
& 

  

Arhiva, statului din 
B ucuresci. 

Doc. St. Sava din 
laşi. pag. N. 17 Doe. 
N, 2   Vinde lui Duca Vodă o falce vie. 

  

Arh. Stat. Bucur. 

Doc. St. Sava din 
laşi. 

pach. No. 17. Doc, 
No. 3. 

Vind o falce de vie la Cetăţuia lui Duca Vodă. 
NB. Mai sunt în același pachet No. 17, documin- 

tele cu No. 4, 5, zapise de cumpărare de vii ale 
lui Duca Vodă, tot din 1666 August 27. Apoi Doc. 
No. 6, 7, 8, 9, 10, st, şi 12, identice de vii cum- 
părate de Duca Vodă. din 4666 Marte 28, Toate 
subscrise de : 

Miron Costin Vel Ciasnie 
Scrise tot de Tiron 

  

Academie 

Condica m-rei Barboi 

pag. 35 (oerso) 

    Fo
li
o 

mi
c.
     

Relativ la moşia Sircova a monasti- 
rei Barboi. 

  

Documentele Mo- 
şii Codăescii, la 

Creditul funciar Ru: 
ral din Bucur.   Vând o ocină a lor din Codăesci Hat- 

manalui Nicolae Racoviţ.        
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& | Semnături 
S Domnul de la care || DATA | Locul !| Pe 

3 | ori de pe timpul căruia || Natura actului z£ 53| Do din care!  Contra-semnături 

- 3 l "3 pg 2 | Sa jel edi viaaa 
— 

63| Iliaşi Alexandru | Uric . Iaşi | Bârlădânul vel Lo- 
Y.Y. gofăt. 

a 96 Diacul : Stratul. 
e Sa 

â | |= 
sl” 5 
a| 18 

u Iliasi,  |Caxte domne- E i 64| Alexandru Iliași. Tie domne co | 
scă către M, E lo i 
Costin, E IS 

- Sa 

— m — ! 

% “vanistii: Bârlă-! 
65| Alexandru Iliaşi. | Zapis g a Divaniştii : Bâzlă-! 

” & leo | deanul. Logof. 
= L> 9 ! ; 
&i=!lO : Îi | 

5 = i 24. Costin vel vor- 

că $ | nic etc. ; | 
a — i 

:l ji 
66| Alexandru Iași. Zapis al I- | laşi i i 

lenei fata Sa- i 
lomiei, nepâta! i 
lui Pătraşco : | 

Ciogolea . i | 

_ ; 
e 

i 
9 e | [ 

e lo [2 | ! 
EI | | 
Sl | i | 
ze Ile 
9 za | 

cea rs 
«e 
«o 
i 

67| Sub Iași F.V. Zapisul lui e Martori Ro-)vormici 
Alexandru co | & man, Ursul, $ de. 

Vulpe Săoa- SI Ciocârlie, Portă 
riul şi nepo- "lo Miron Costin vel 

tul săă. £ | vornic. 
|   

sa scădut 5509 din 7176 Sept 28, ci numa; 554: 

      
întărirea sar fi dat cu un an în: urmă / 

          
(1) Se pâte să fie numai 1666, căci actul de împăcare este din 7176 Mai 1. Se vede că nu 

8. Decă cumpărarea sa făcut la 1766 Mai, cum  
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Yormat 
şi note Face parte din ce co- 

caracte- 
Resumat interesând istoria saii menţiune 

fa
 

Sig
ili

i 

lecţiune? de copiare separată 

  
  

fo
li

o 
ma
re
 

eu
 
no
ti
tă
 
ur
mă
tâ
re
 

: 

Si
gi

li
i 

ma
re

 
al

b 
da

ta
 

16
66
 

(7
17
4)
 

“S
i 

un
ul

 
ca

 
ac

es
t 

is
pi
so
e 

s'
au
 

fă
- 

cu
t 

pr
e 

o 
po

ve
st

e 
şi 
s'

a 
da

t 
și 

la
 

mâ
na

 
Dă

 
mă

ne
şt

il
or

. 
> 

  

Arh. St. Bucur. 
Mon. Pângaraţit. 
Pach. 8 Doc. 102. 

Doc. Academiei ro- 
mâne. 

  

  

Hotărnicia din Munte în potriva Dăr- 
mănescilor şi să nu vâneze nimenea pe 
uscat şi pe apă. 

Niași Alex. Vodă pune pre M. Costin 
să judice procesul Stirceștilor cu An- 
drian Paharnicul. 

    Arh. St. Spiridon 
lași. 
Opise vol. |. Actele 

moşiei Ciopu sai Ţo- 
pu. Act N.1.     Andrei Buznea şi Patraşco Buznea, şi 

Vasile Bogzea vînd Ocina Lacul din o- 
tarul slobozenilor pe Crasna (judeţ Vas- 
uit). 

    

Arh. Stat. Buc. 

Doc. Metropoliei. 

  
Vinde un țigan (Niculae feciorul lui 

Ager şi femeea lui Mărica şi cu toți co- 
pii lor «aceşti şerbi ţigani ..... i-a vân- 

'dut D-le Miron Costin Marele Vornic de 
țeara de jos.... drept 50 de lei ca să-i fie 
D-le drepţi șerbi şi Coconilor D-sale; şi a- 
cesti ţigani ce mai sus sezie au fost de mo- 
șie a D-le Vornicului de pe Balica Hat- 
manul. Deci după severșenia Balicăi a 
dat Miron Vod danie unchii-nostru lui 
Pă&traşco Ciogolii. Deci dacă s'a sevâr- 
şit şi Unchiul nostru Petrașco Ciogolea, 
sai împărţit tote rudele cu ce aă remas. 
Deci acest ţigan s'aii venit în partea mea 
şi alt nime n'a încăput să'l cumpere ce 
numai D-lui Vornicul, căci este de moşie 
D-sale. 

          
Arh. Academiei 

Condica, M-rei Bar- 
boiu, pag. 6.         Vinde lui Sturzea Ilie Stolnic mare o 

pimniţă, şi o casă lîngă Barboi, la laşi,   
Pu
bl
ic
at
 
de
j 

de
ci
ne
-v
a 
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3 Semnături 
S Domnul de la care S|| DATA || Locul eansturi 
3 | ori de pe timpul căruia. || Natura actului |!£ S Bes Bg din carei  Contra-semnături 

i 
o . —_—— 

Ş e actul 3 E | d | sa dat Diacul 

683| Sub Iliași V. V. Zapisul luă 
Toader sin 
Trincâi gine- 
rele lui Cos- _ 
tăs ot Kărs- a :5 s 
tești din ţinu-| € = ZA 
tul Cărligatu-| & le | £, S 
rel. | lal 9 

ZICI ll '3 
9 og 20 
«| [8] 

— = 

69 Sub Iaşi P. V. Copia Ho- 
tărniciei mo- o 
șiel Vornicenii| $ = 

: = (jud.  Covur-i $ ll | o 
luiă). & ||S & -Z 

Ele lo = 
9 E 

Fa > 

70| Iliași V. V. Carte de ju- Intre boeri iscă- 

decată a Di- «e lo lesce Miron Costin 

vanului. | vel Vorn. ţărei de jos, 
[i și Solomon Bârlă- 

deanul vel Logof. 

71| Sub Iași Vodă. Zapis. Ghedeon Metr. Solomon 
. Barlădean vel log. Mironj 

en iCostin vel vor. ţ. de jos. 
3 jVasile vel vor. $. de sus. 
2 IN. Racoviţ. Hetm. și Pir- 
3 călab de Sucâva. Stamatie 

Si jvel Post. Toader orgă 
= IA vel spăt. Postolache vel 
E |" “Postel. Ursachie vel Vorn. 

Ra Mie Sturzea vel stol. Io- 
oc inașco Branca vel Pitar. 
<S 'Lupașco Buhuși vel şatran 
* „Alex. Ramandi vel ușer.-- 

Ion Racoviţ vtori Ciasnic. 
(Contaș treti Zogof. ete. 

72|. Sub Iliaș V ll IS]. ] Du iași Vodă. i 9 _ , 
% Zapis, So | laşi Martori: între ei 

IIS E Velicico Costin Po- 
& | steluic. 
9 e 

ea «5 
i             
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Si
gi
li
i 

Ss 
| Format 

Se 
i - . a . . : 7 

Și note Face parte din ce co- Resumat interesând istoria sati menţiune = 

ad : : > 3 
ristice lecţiuue ? de copiare separată 25 
exteme 5.8 

E       |     
Colect. Acaderniei!!  Dir&pta sa ocină de moșie ce i-au fost 

Bucuresci, de la părinţii săi, şi loc cumpărătură de 
. la. alţi moşi af lor, un loc de prisacă la, 

sat la Cârsteşti ce mai sus scrie ce sînt 
în ţinutul Cârligăturei, o vinde D-sale 
Alexandrei lordachioaei Spătăroaei drept 
18 lei bătuţi bani gata, ca să-i fie de 
ocină, şi să'şi facă şi să deschidă pri- 
sacă, să'şi pue stupi, să fie D-sale moşie 

"şi cuconilor şi nepoților şi strenepoţilor 
D-sale; acâstă vândare a făcut'o «cu voia 
femeii și a cuconilor noştri şi zapisul cel 

'de cumpărătură ce am avut de ia pă- 
irinţii noştri lam perdut în celea r&sme- 
rițe ce au fost.» 

  
fo

li
o 

mi
c 

            
Archiva Stat. Bu-l  Hotarnicii raporteză lui Vodă că aă! 

cur. M-rea Cetăţuia. fost, după poruncă, la Vorniceni, pe, 
Pachet. NL. Prut (Covurlui), «care sat este cumpără-, 
Doc. No. 6. tură Măriei tale de la Safta ce ai fost: 

jupâneasa lui Moţoc Spatar, fata lui A-: 
postol Pitar şi a Ilenei. şi de la Safta. 
jupâneasa lui Alecsandru Costin ce ai! 
fost Postelnic,, fata, lui Miron, epola! 
Balicăi. ,   

S'au judecat înaintea Boeritor şi a lui, 

  

Arh. St. Spiridon,     laşi ; j 

D ; „ii Vodă Iliaş Alexandru. D-lor Ursakie Vel 

ee moşiei Todi- Vis, cu 'Toderaşeo Jora Vtori Medeln.: 

| Arh. No. 19. | pentru satul 'fodirenil. | 

  

    

Arh. Stat. laşi — | Proca, Post. şi cu Atanasie Egumen de 
Dosar de întărituri | Ja, Sta Monastire ce se grăesce Dealul mare 

a, divanului apelat'v|şi cu Gheorghie Hadembul face schimb 
  

    
        

— de vii. 
29 roş. | —— 

i Trans. 1765, Este acestă mărturie legalisată în 1837 

Opis. 2014. Oct. 26 cu No. 3536. 
pagina 361. 

Arh. Stat. Bucur. Nicolae din Ghireani vinde lui Ursachie 
— marele vistiernic, 

Cod. Metropoliel laşi, 
Tom. IV.           
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$ | Domnul de la care 3 DATA | Locul Semnături 
3 | oră de pe timpul căruia || Natura actuiui 4£ De Dejdin care!  Contra-Semnături 

z e actul 3 E că, | sa dat Diacul 

| Înaintea lui Ghe- 
73| Sub Iași Vodă. „A de învo- „|| Iaşi jdeon metropolit. 

ială, = — 

ce |'& Dosoteiă Episc. Ro- 
| man. Serafin — Ră- 
"ee dăuți. Ioan — Huşi. | 

> Miron Costin (vedi 
| faesimile) Diac : An- 

drei Mihul, 
, . 3] 

74 Sub Iași V.V. | Mărturia al $ îi lași 
15 boeri. | Ş 

& RR - 

o «o 

a |_|& 
7 3 Sub, Tliaşi Alezan- Zapis > Intre hoeri mar- 

ru rr. o | tonă : 
ES [3 Miron vel Vorn. 
= loan Răcoviţ vel 

% Co mis. 
* 

76, Sub iaşi Vodă. || Zapis. Iaşi Divanul : 

Solomon Bârlădea- 
nul Vel Log. 

Miron Costin vel 
Dvor., etc. 

e 
o ce 

a a 
O . 

3|5|8 
= — 

5|” la 
Ea e 

— 

PN II 
ÎI AO 

77| Sub Iliaşi Vodă. | Zapis SG Iasi Divaniştii, Solo- 
EI & . on Bârladean vel 
& = Logof. - 
5 S & Miron Koeran Vel 
SII Vornic Doln, zemli. 

eg = Vasile vel Vor. Gorn. 
% Zemli. N. Racoviţ 
* Hetman.      
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Format! | la 
= || şi note || Yace parte din ce co- Resumat interesând istoria sat menţiune de 3 Ea 
“2, |jearaete- a : - 58 5 | ristice Tecţiune ? copiare separată 3 

„externe 
S 

  

  

  

  
Doc. Academiei 

xomâne, 
Impăcare între Stircesci şi Andreian 

Paharnicul, făcută de Miron Costin. 

Vedi uricul din 7176 Sept. 28 de la l- 

1667 
liaşi Alex. întărind împăcarea aceasta, 
Acolo să se citâscă note GQespre dată.   Arh. St. Spiridon 

laşi. 
Opis TU fila 83. 

pe verso. 
Act. No.:55. 

Arhiva. Academiei 
Române. 

Condica  m-tirei 
Barboi, pg. 6. 

Arâtă cum sai împărţit feciorii luă 
Toma Vornicul siliştile ce le-ai r&mas 
de la tată] lor şi car: silişte ai rămas 
Catriuei soţia lui Velicico Costin (*/, 
sat din Bodesci etc.). 

liaşi Alexandru V.V. carea cumpărat 
de la Sală Aga un loc de trei case pe 
ulița Armenească la Iași l'a donat lui 
Pătrașco fost Postelnie. lar Pătraşco îl 
vinde lui lie Sturzea Stolnicul drept 
108 lei bătuţi si Pătraşco dice în zapis 
că i-au plătit toţi banii înaintea, boerilor. 

P
u
b
l
i
c
 

    

  

| 
laşi. 

| Arh. St. Spiridon   Moşia Bodescil. 
Doc. No. 55. 

Velicico Costin şi jupâneasa lui , Catinea fata 
Tomei Vornicul şt loan Facav (sic) Paharnicul şi 
jupâneasa lui Nastasia fata Tomer Vorn. şi Stefan 
Paharnicul feciorul Zome: Vorn. după tocmala, ce 
sai tocmit al doile rând, de a lor bună voie, de 
nime nevoiți nice asupriţi șau împărţit tâte oci- 
nile şi viile câte au avut ei împreună despre pă- 
pinţii lor Zona Vornicud și ; venita în par- 
tea, D-le Pelicico şi a jupânesei sale Catinca ju. 
mătate sat din Bodesci cu case, la Niamţ pe Cra- 
căii, şi Vezsescii sat întreg cu moră, la Siret în 
Suceava, Sirhii sat întreg cu heleşteti şi cu mori 
în Baia, la ţin. Dorohoiului, Stolnicenii sat în- 
treg cu loc de heleștei, la ţin. Iaşilor și jumătate 
de sat de Vasteanca (?) pe Nistru la ţin. Hotinu- 

lui şi i s'au venit din siliştele Slaoani (caawanin) 
sat întreg lângă Bodesci pre Cracăui şi Cornii ju- 
mătate tij pe Cracăuă şi părţile din Dancesci şi de 
Barlesci _tij. și Murgucești sat întreg lângă Vec- 
şești şi Clucereștii pre Başăi lângă Sirbi, la ţin. 
Dorohoiului și jer.... sat întreg tij. acolo şi Giur- 
geștii sat întreg tij acolo şi Ineştii şi Bozianiă tij 
acolo şi Drislavele și loganii și Bănisterii ij, şi 
Dănescii fij şi din vii i Sai venit 4 fălci vii la 
Piscop și 20 de prăjini aceeaşi în valea, Isicinei şi 
jumătate din casele din laşi. Iar partea etc.     

  
Arh. Stat. Bucur.   

M-rea Galata Pach. 
N. 15. Doc. N. 36,       

Pentru o casă vîndută m-rei Hadîm- 
bului sati Dealul mare.        
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= | Semnăt 
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3 e actul gi la | la lia dat! PR 
Z | “jaa. ere. Die 
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78 Sub Suret pe d | Iaşi Ghedeon mitrop. 
Iliaș Alexandru.  |mărturie a ini- Dosoftei Ep. Roman. 

tropolit. Ghe-! Serafim Ep. Ră- 
deon, şi epis- dăuţi. 
l-opix şi boeril! | Zoan Ep. Huşi. 
divanişti. Solomon Bârlad. 

vel Log 
Vasile vel vorn. ţi! 

de sus. i 
| Nicolae Racoviţ H. 
şi pîrcălab Sucevel. 

Stamatie vel Post, 
i Tod-rașco lorda 
che vel spăt. 
i Apostolake vel pa- 

9 „harn. 
5 -s ii Ursachie vel vist.| 
8 E: Tie Sturzea, vel 
Lg Z istoln. 
SUR | 8 i Alexandru vel ce- 

i £ Ela mis. 

' i % „Alex. Buhuş vel 
! „3 e pitar. 

5 - | Lupaşco vel şatrar. 
i = 

| 

79| Iliaș Alexandru. Zapis. | 
| | 
| 
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e | 
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    e Format | Sa. 
2 i IN : . a z . Bu .. 
= și note E Face parte din ce co- Resumat interesâna istoria sat menţiune ză 
'% lcaracte- , . _ E e 
A | ristice | lecţiune? de copiare separată ='5 

externe ;; j = 3 
  
  

- | Constantin vel elucer şi Alexandru Ramandi vel 
Arh. Statul. Bucur. uşer şi Conteşi treti logofăt i Tâder vetreş i Si- 

—— mion i Gheorghiţa i Ghergei îi Ciocărlie Vornică 
Mon. Doljesci. de pârtă. Scriem şi dăm scire cu acâstă mărturie 

a nâstră pentru Domnia lui fratele nostru Miron | 
aaa Costin vornicul cel mare de ţera de jos. După: 

| Pach. N. 16. Doc. perirea Balicăi Hetman câte ocine ai avut Balica i 
„9, ne fiind împreunat D-na lui Vorninicul Miron cu! 

giupânesa, Dumi-sale Ilâna fata lui Jon Movila, o-| 
cinile Balichii ai rămas tâte împărţitâre la, rudele | 
Balichii care aii fost 'seminţia despre Movilesci, | 

la împărțala lor sati venit despre Balica şi lui Savin Visternicul. A treia părte de Căcă- 
ceni ia ținutul Hârlăului şi satul Fărcenii şi alte părți ce li s'ait mai venit în partea lui 
Vist. Savil. Iar dacă sai împreunat D-nia lui Vor. Miron cu giupânâsa Dumisale Ilena fata 
lui Ioan Movila nepâtă de văr pre mare Balichii seminţie mai aprâpe de cât tâte rudele Ba- 
lichii, stătut-ai de ai eșit acele ocini tâte de la alte rude a Balichii numai pre sama Du- 
misale a. lui Miron Costin Vor. și giupănesii Dumisale a Ilenei, seminţie mai aprope Balichii. 
Rusatu-vai Savin vist. Dumisale Vor. Miron să-i vindă Căcăcenii saii Fărcenii. DI. Miron 
Vor. n'ai vrut să-i vîndă nici Căcăcenii nici Fărcenii, apoi Savin vist. vădând că nu pâte 
face nimic cu atâta, saii rugat după aceea D sale Vor. Miron pentru giumătate de sat de 
Vladeni pe Jijia, carele au fost iarăși despre Balica, să i-o dea ; iar DI. Vor. Miron socotind 
prieteşogul, mai vrut să-i frângă voia ci i-ai dat acea giumătate de sat de Vlădeni. Intre a- 
ceea. temându-se Savin Vist. că nu să va ţinea D-l Vor. de cuvânt, ci pentru ca să-şi facă a- 
șădătura mai buuă pentrn acea danie, sat rugat Dumisale Vornicului să-i facă scrisore de 
schimbătură. Să pue, cum Savin da Fărcenii Dumisale Vornicul şi Dl. Vorn. dă ace jumătate 
de sat de Vlădeni Iui Savin, schimbătură drept schimbătură, și pentru prieteşugul făcut'ai D-lui 

i Vor. pe voia lui, şi i-ai dat scrisâre de schimhătură. lar după mârtea lui Savin s'au sculat 
'rudele Iarei (?) şi a Ciogolii şi cu pîră aii luat acea giumătate de sat de Vlădeni de la feciori 
"lui Savin, dicând cum este de la dânşii luată cu împresurătură, şi acea scrisâre ce aii făcut:o 
!: Miron Vorn. de schimbătură lui Savin ai rămas la mâna feciorilor lui Savin. Pre cum ne-ait 
| arătat D-l Vornic şi împărțela rudilor cei mai departe Balichii şi sau venit Fârcenii şi Căcă- 
|! cenii la partea. lui Voruntariu. , | 

Iar mai apoi de la tâte acele rude mai departe sai luat pre sama Dumnilor sale lui Miron 
Vor. şi giupănesii D-sale Ilânei, căci Dum. lor sunt rudă mai aprpe de cât toti de cât alţii 
și încă şi Vlădenii atuncia ai fost pre sama Dumnilor sale. Deci și noi cu tot svatul ţierei 
sciind acest lucru cum este adevărat precum mai sus scriem, iată facem D-sale Vor. Miron, 
din tot svatul acesta mărturie ua să-i hie de credinţă ca de vor voi ficiorii lui Savin acea scri- 

ilsre de schimbătură Fărcenii cu Vlădenii care o tăgăduesce Jupânâsa lui Savin și feciorii lor 
să nu să crâdă, ci să se ia de la dânşii, pentru căci Savin n'a avut nici o trâbă nică cu Făr- 
cenii nici cu Vlădenii, nici au fost sehimbătură, ci ai fost făcută acea, scrisâre fără cale pen- 
tru voe de prieteșug ; și cu toții am iscălit și eu Stratulat Rugina am iscălit, ca să se seie...., 

Citind suretul acesta cu mărturie de pre care sai scos, care mărturie este la D-l. Iordache 
Hrisoscoleu Vel ban şi fiind tocmai scosă am iscălit'o 1766 Februâre 20. 

  
vel Logofăt, 

  

| | ani de Ametrae i Miron Costin face schimb cu nepoții 
i | |April-lunie) 1844.N.64.—|| lui Pătraşcu Ciogolea cu nişte părți din 

.. jânafor. N. 865, în proce-| Vlădeni cu vaă de moră pe apa Jijia. 
;sul dintre rezașii din par- 
tea de sus a Vlădenilori 
Vladnicul numit şi VIă- 
denii lui Albotă (jud, Do- 
rohoi) și între stăpânitorii 
părței de jos acelei moşii! 
din Vlădenii Iftodesci. — 
Acest act este citat şi îni 
lAnaforaoa No. 518 din 8 
Marte 1844. Condica T, L. 
INo. 63. Pe 1844 (Ianuar- 
Marte) în procesul dintre! 
jAgoia Profira  Catargită 
iproprietara, de Tăuteşti şi 
| stăpânitorii Vlădenilor 
pentru împresurare.         
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$ x | Semnături 
2 Domnul de la care Z DATA | Locul —— 

3 lori de pe timpul căruia,|| Natura actului 2.2! a! fa fi care, Contra-sem nături 
ă e actul 3] la | ia |lsa dat] Pi 

Z “ad. Chr | Diacul 
CN 

o N 

| Sub Zapis de la | & g& || laşi | Mărturia, hoerilor. 
80  /liaș Vodă. Sală Aga Tu 2 | | între car : 

cul. £ ZI |z Miron Costin vel 
S e vornic, 
Fă «o 

A .. 

Sub Zapisul lui lași || Mastori Gligoraşco. 
31 Duca Vodă. Ilea şi sora sajj , Hăbaşescu Yorn. dej 

Anna feciorii] 3 țeara de sus. 
Nastasiei, ne- e Gavriliţa spătar. To- 
pot lui Toder| a | |'& deraşco lordache spă- 
Usna. SSI tar. Contag log.al diea 

| 5 "1 i Prodan Drăgucescul 
că S isatrar. Roşca vorni- 

ză cul de Pârtă. Roman 
= vornic. Pătraşco vor- 

micul. 

i - 

82 Duca Vodă. Uvie laşi Contr. 
Barladeanul log. 

ixcal, 
Diac : 

| : Stratulat Ruginai 
| : 
| i 
i LIRI 

e 
9 iN 

| | i Du 5 
Sl! 

| ES 
9 

| că E 
| . <5 
! | ÎN 

83| Duca Vodă. Zapisul lui laşi Nu e subscris. 
Alex. Raman- s 

di care a fost] — 
Vistern. nepo-il $ 3 
tul lui Dumi-l & | | 
iraşco Post. şi] £ | “S 
care aii fosti Ș Bu 
Uşier mare. | & 

3                    
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| Format + | 55 = 1 e p i ȘI : a nai RI : > a le e ace parte din ce co Resumat interesând istoria sati menţiune 3 & 

ii |! vistice lecţiune? . | de copiare separată =:3 
| externe Se 

ela ca AS 
i ” Ei 

| Bibl. Academiri. Vinde un loc de irei care din uliţa ar- 
—- menescă. din laşi... lui Iliaș Vodă A- 

Condica monastirei | lexandru. 
Barboiă pag. 6 verso. 

Arh. Academiei Vindă ocina din Cărsteşti ce aii de la, 
Române. Toader Usnă şi strămoşul lor Vasile... 

lui Miron Costin Vornicul cel Mare de 
3 țara de jos, drept 30 lei bătuţi... «ru- 
= dele nostre să nu aibă a se amesteca, 
E că le-am dat de scire tuturor când am | 
= vândut. până a 3-a Oră şi nime dentru! 
e ruda noastră n'au voit să o cumpere, ce | | 

jam vândut D-sale pentru căci să rescum-|! 
N |păr alte moșii.» i 
| i | NB. Este în întreg autografal lui M. C. | 

| | | | 
3! sx | „ll o PE a. 

E] 28 i A fost al mei Şi! .... Aaecă au venit înaintea nostră și 
ESI £ în lam cedat Acadel'înaintea a lor noştri moldovenescă hoeri 
55| se |miei. 'şi mară şi a mică, Mea şi surora Anna; 
“si! sa | : (sic) feciorii Nastasiei nepoții lui Toader! 

zi |   
voiţi , nică asupriţi şi ai vândut a lor 

direaptă ocină şi moşie ce ai avut de la moșul lor de la Toader Usnă şi 
despre stămoşul (sic) lor Vasilie, din sat din Cârsteşti ce este în ţin. Car- 
ligaturei din stilpul moşu-săi lui Toader Usnă a 1i3 parte, din vatra satului 
şi din câmp şi din poeni şi cu loc de prisacă în readiu deasupra satului 
Cârsteştilor şi cu pomeţi şi '/ parte din stilpul strămoşu-săă din poiana ce 
se chiamă Călugărul. Acesta aii vândut boerialui (sic) nostru cinstit şi cre: 
dincios Miron Costin Vornicul“cel mare de ţâra de jos, dirept 30 de lei ha- 

ltuţă şi le-ai plătit deplin. Deci şi Domnia mea vădând de a lor bună voie 
tocmală şi plată deplin . de la Domnia mea încă dăm şi întărim boerului 
nostru ce mai sus scrie pre aceste părţi de ocină ca să-i hie şi de la Dom- 
nia, mea direaptă ocină şi cumpărătură şi uric şi întăritură neruşuit nică dă- 
năoară în veac, Saam gpnă Veleal. 

NB. Pre dosul uricului îndoit în 6, Miron Costin a scris cu mâna sa: 
«Ispisoc pe o parte de Cârsteşti. — De la Ilie Birăliţă.» 

(facsimile). 

| 
!Usuă, de a lor bună voie, de nime ne- | | 

  
  

I | Dăruesce ocina nașului săi Nicolae|| ji 
| Arh. Stat. Bucur. |ijitnicerul cel mare, în presenţa lui Ghe- | | 

O | deon metrop. — Solomon Barladeanul vel | 
| St. Sava din Iaşi. log. - Miron Costin vel Vora. ţâra de jos. | 

; : Pachet No. 15. — Gligaric Habasescul vel Vorn. țâra de: 
! i Doe. No. ?. isus: — Nicolae Bacoviţ Hetman și pîrc. 

i | Sucevei. — Stamatie Post. — Gavril Co-]. 
| | istache vel Spăt. — Lupașcu Buhuș vel| 

| i Ciaşnic. — Ursake vel Vist — [lie Stur- 
l izea vel stoln. — Ionașco Răcoviț vel Co-; 
| | mis, — Gligoraşco Ghiavghia vel medel- | 
| | nicer etc.        
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Semnături 
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s4 Sub Duca Vodă.     
Zapisul lui 

Antonie Bla- 
nariul. 

  
R
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74
17
7 

16
69
 

Fe
br
ua
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laşi Solomon Bârlădeanu vel 
02, 
Miron Costin vel Vorn. 

nijn. 
„Gligorașco Habașescu vel 

vişn. 
Nicolae Răcoviţ Hetm.| 
Stamatie vel Post. 
Gasril Costake v. Spăt. 
Zupașco vel Ciaşnic. 
Ursake vel Vist. 
Ilie Sturzea vel Stoln. 
Jon Răcoviţ vel Comis. 
Diac Stratulat. 

  

  
1 

5 Sub Duca Vodă. Zapis. 

Ro
mâ
ne
sc
e.
 

71
77
 

16
69
 

Fe
br
ua
ri
e 

20
. Solomon Bărlădâ- 

nul vel log. 
Miron Costin vel 

vorn. Doln. z. 
Gligore Habașescu 

vel vorn. Gorn. z 
Nicolae Racoviţ Het- 
man etc. 

  

86 Sub Duca Vodă. i ! 
| ! 
| 

| 

Carte de ju- 
decată a di- 
vanului. 71

77
 

16
69
 
Ma
rt
e 

12
   Iași Solomon Bărlă- 

deanu Vel log. 
Miron Costin vel 
vorn. z, etc, 

  

| 87| Sub Duca Vodă. Zapis. 

          | 
88 Duca V.V. 

    | | i ! | 
  R
o
m
â
n
e
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c
e
 

71
77

 

16
69
 

Ma
st

e 
27

, 

    

.—
 

g “A
 
_
 Divaniştii între cari: 

Solomon Bărlădeanul 
vel log. Miron Costin 
vel vorn. Dol. zemli. 
(Beciu), Habaşe- 

cu etc. 
Diac Mibuleţ. 

  

Mărturie a 
'boerilor. 

  
  R

o
m
â
n
e
s
c
e
 

  71
77
 

16
69
 

Ma
i 

16
.   Iași     Semnâză : Miron 

Costin vel Vornic.      
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Arh. Stat. Bucur. 

Dos. St. Sava di 
laşi. 

Pachet No. 17. 
Doc. No. +. 

| Vinde lui Duca Vodă 
deal la Cetăţuia. 

2 fălcă vie în 

n 

  
  

Arh. stat. Bucur. 

M-rea St. Sava din 
Iaşi pachet N. 35     

  

lonaşco Brănea ce aii fost armaș dom- 
nesc şi Pascalina. sora lul dăruesc dughene 
monastirei Dealul Mase zidită de lane Pos- 

telnicul. 
Iscălit Miron vel vornie.   
  

Proprietate a D-lui” 
iigeneral Pencorici. | 

          
  

Mare | 

| 
Ipach. N. 17. ActN. 

Î 

| 
| 

| 
i 

| 
| 

Arh. Stat. Bucur. 

St. Sava din laşi 
2 

Doc. Academiei 
Române. 

3 
4 

Duca Vodă cumpără vii de la Cetă- 

țuia. _     
O mărturie a boerilor despre moşia 

Bratenil din judeţ. Sucevei, reclamată de 

la M.rea din Cetatea Niamţului, de ut- 

maşii lui Postelnicul Iorga ruda lui Va- 

sile Vodă. După mârtea lorgăi, Vasile 

Vodă o dete acelei Monastiri şi acum, 

sub Duca Vodă. urmașii lorgal, o recla- 

mară, dar Duca. nu voi s'o iea de la 

M-re. In mărturie care e din 7177 Mat 16. 

2504 

1669 
M. Costin subsemneză.        



            

  

Rae 

Domnul de la, care | a! DATA Locul Sormmături 
e | oră de pe timpul căruia || Natura actului s£ 5 De din care|  Contra-semnături 
= | e actul $' la | la || sadat ” Diacu | a Ad.lGhe iacul 

|! ș i - | 89; Sub Duca Vodă. „caute de su-l | lași || Solomon Bârladea- 
ecată a hoe-! 

cilor lui Duca! ", MA og, rilor Miron vel Vorn, 
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o oi 

3 „e 
Se 2 
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90| Duca V.y. ientintă | Di Sentință - la Iaşi Cont. 
3 Lo Miron Vel Vornic. 
sg a Ea ne sua Kecrnn 
Ş 33 REA asr. 

&| 18 
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Se 

Format || [Sa = i pote Face parte din ce co- Resumat interesănd istoria sati menţiune E 
3 | ristice lecţiune ? | de copiare separată 2.3 

externe | E e | Es 13 . 
= | | Gewi? Romi” Solomon Barladeanul 'e Arh. Stat. Bucur. ? Ye . nu ă |.e iai Ti Vel log. i Miron Costin vel Dvornie = , , Pr aripa Z az Schitul Bradii (al Nijucă Zenli, i Gligorașco Habașescul 25 28 |metrop. de laș)) Vel Dv. Visnei z. i Nicolae Răcovi? Hat. 
za] se pach. N. u5. >  imani pîrcălab Suceavschi, i Stamatie Vel 
za E ia | Postelnic, i Gavril Costake vel Spătar, i 
23] Lupaşco Buhuș vel Ceasnic, i Ursakie vel 
a | S Visternic, i Ife Sturzea vel Stolnie, i on 
N 

Răcoviţ vel Comis, i Vasile Mălaio vtori 
Logof. i Contăş ireti Logof. i Dumnitrake Roșca, i Ursul, i Rusul, i Gligorie Ciocârlie, i Roman i Gheorghiţ i Irimia, Dvornici Glotnii, mărturisim cu acâ- stă carte a ndsiră pentru pîra, ce ati avut înaintea, Măriei sale Domnu no- 
stru, I& Duca V. V. şi înaintea a tot svatul Măriei Sale D-lui Rustea ne- guțitoriul cu egumenul şi cu tot soborul de la S-ta m-re de la Cașin, pentru 
sat pentru Şendreni, în ţin. Covurluiului, dicând Rustea neguţitoriul cum 
acesta sat lati cumpărat de la părintele Bcona arhim. ce ati fost egumen la 
Galata de sus, precum ne-aii arătat și zapise de la mâna lui şi ispisoace de 
întărituri de la Dabija W. şi zapise de mărturie de toţi boerii cei mari cari 
suntem acum unia și de față, iar lui Ocona arhim. i-au fost cumpărătură de 
la Baba Celebi feciorul lui Cuyt Celebi şi de la alţi rezeşi din Şendreni; iar 
lui Curt Celebi i-ai fost cumpărătură de la Constantin Cămarașul fratele lu! 
Ală Başa. Iară lui Constantin Cămărașul i-ai fost cumpărătură, de la toți re- 
zeşil moşeanii din Şendreni şi ispisocul lui Ocona de la Ştefan Vasile Vodă. 
lar călugării de la Caşin aii arătat şi ei dires de cumptrătură cum dinta- 
„cesta sat nesce părți de ocină le-ai cumpărat şi Gheorghie Stefan Vodă cti- 
jtorul s-tei Monastir de la nesce oameni din Șandreani. Deci M. Sa Domnul 
nostru ai socotit fârie pre amănuntul, cum Constantin Cămăraşul aă cum- 
părat mai dintâi de la, toți moşenii din Şendreni, iară Gheorghie Stefan aii 
cumpărat maj pre urmă cu 26 de ai (ani) de la feciorii vîndătorilor lui Con- 
stantin Cămăraşul : părinţii ati vîndut lui Constantin cămăraşul, iar feciorii 
lor ai vîndut lui Gheorghe Stefan Vodă. Deci aii rămas călugării de la Ca- 
şin din zoată legea ţevei (țării), să n'aihbă ei treabă cu Șandrenii ce să-și i€ 
banii de la vîndători, că at vândut rău. lar Rustea neguţitorul s'aă îndrep- 
tat şi şau pus și fiertia 12 zloți şi i-ai dat M. Sa Domnul nostru săși ţie 
el satul Șandreșcii cu vatra, de sat şi cu țearină, şi cu fEnaţe și cu vii şi cu 
vad de mori şi cu baltă de pesce şi cu tot venitul şi diresele cu carile ai 
cumpărat Stefan Vodă s'a lăsat la mâna călugărilor păn ş'or scoate banii 
de la vândătorii lui Gheorghe Stefan. lar de aci și acele direse să vie la 
Ruste şi de se vor şi mai ivi nescară direse altele, să nu se creagă ce să se 

|i€ şi să se de earăşi la mâna Rustei Aşijderea Gheorghe Stefan Vodă de 
iva hi închis acesta sal în Uricele mănăstirei, cu alte sate ce s'a dat la me- 
inastire şi de acolo să se sc6ță acesta sat şi pentru credinţă făcut-am şi de 
jla noi această mărturie, ca să hie de credinţă şi cu toţii am iscălit și e 
Stratulat Rugina am scris, ca. să se scie. pf 

      
  

| Sau piit la Domnie Stefan Stăneski 
fol, | Arh. Stat. Bucur. |luzbaşa cu Canilo fratele lui Hristodor 

— Săoarul pentru vii în valea lui Stefan 
M-rea Pobrata Vodă la Miroslava, pe locul M-rei Galata. 
pachet. No. 14. | Stăneski şi ai săi ai dis că aă cumpă- 

rat viile de la M-rea Galata. Hristodor, 
| că le ai cumpărat de la nesce oameni. 
Hristodor a fost apol în ţeara muntenea- 

| scă şi acum frate-s&i Canilo reclamă viile.   | 
|] 

3
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— = i 

5 Domnul de la care || DATA | Locu Semnături ! 

3 | ori de pe timpul căruia || Natura actului a £ De | De |din care Contra-semnătură 

S e actul Qi la | la ||sa dat ÎI 

Z 
Ad. iChr. Diacul 

91| Duca P. V. Carte la boerii laşi | Vel Vor.isc. | 
Bezan Gheuca Bine RHA KOCTHU REA 40- 
ce au fost Pi- ro. 

tar şi Zaharia! Diac. Stratulat Ru- 
ce ai fost Că- gina. * 
măraş. , 

e Ş 
a 
e |n |.2 

& | |5 
2 e | 
9 3 

pai 8 

—— | 
. co Pe 

92| Sub Duca V.V. Zapis. a Intre martori iscă- 
= 13 lit : Vasile Costin. 
—_ — 

Pio 
e 
:5 
— 

93; Duca V.V. Ispisoc laşi Contr. 
Barladeanul vel 

log iscal, 

e 5 
o 

z n e 

& Is |2 
S |n 
Ş & 
a] | 

| |_ Solomon Bârlădean vel 
94| Sub Duca Vodă, Zapi L . apl 0g. 

pis „| Iaşi. || “Niron Costin (Roersa 
o SI Vel Dvorn. nijn. z. 
9 Gligoraș Habaşescul vel 
Ol E Vorn. Vişn. z. ] 
&le|E N. Răcoviţ Hetm. și 
£ I|= pircălab Sucevei. 

o a Stamatie vel Post. 
Fa e Gavril Costake vel Sp. 

s* Lupașco Buhuşi vel 
Ciaşnic. 

Uzrsake vel Vister. etc. 
Diac : Stratulat Rugină. 
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Inav spre moarte şi să'şi scoaţă toţi derease cine ce va avea şi să întrebe 
„şi de Baba Celebi şi să le luaţi seama forte pre am&runtul şi cum veţi afla, 
maj cu dreptul să ne daţi scire cu o scrisoare. Datam şi la călugări o carte 

Act. No. 4, 

sl pe | A fost al all  «.. Vasilie Albul şi femeea lui Nasta- 
3] £$ Ta pi cade sia, şi fraţii lor Tanasie și Toader şi Ni- 
zl o cedat Acade-| cojae și Mărica, feciorii lui Ursu nepoţii 
să] 22 me lui Tiron, strenepoţii lui Pecurariul cel 
="| es |bătrân, de a lor bună voie, de nime ne- 

    
    

  

  

  

    

    

| Format 0 
32 || si note || Face parte din ce co- Resumat interesând istoria sai mențiune => 
'& || caracte- |, se 
Yi || ristice lecţiune ? de copiare separată. "2:85 

externe 5 o 
ES 

RI x __ - . rr oo 
sa] Arh. Stat. Bucur. <Scriem Domnia mea la boiarii no 
3=| 3 aril la Bejan Gheuea ce ai lost pitar 
Za] “> Schitul Bradi şi la Zaharia, ce ai fost cămăraş. Damu- 
os) * . ve scire pentru pîra ce aii avut Rustea! 
za] e imeguţitoriul cu călugăriă de la Cașin peu-| 
"Za jiu sat pentru Şandreni la ţin. Covurlu- 
pă: liului şi dedeasăm rămaşi pre călugări să 
= i?şi ţie Rustea satul şi călugării să "şi ia | 
Za “banii de la vândători. Şi dâcă ai mers 
acolo vândătoril s'a apucat foarte tare cum după ce ai vândut şi ati întors 
ocina, iarăşi; Deci iarăşi vă scriem : daca vor veni acolo să strângeţi 6meni 
buni de prin pregiur megiași şi târgoveţi din târg și să sârguiţi fără zăbavă 
sa mergeţi acolo pentru ca să apucaţi şi pre Baba Celehi viă, că iaste bol- 

ca aceasta şi pofiar (pofti?) şi Rustea Cartea acesta la mâna lui foaite pre 
direptate să socotăscă.   
  

Arh. Sf. Spiridon | 
laşi. 

M-rea, Dumescii 

  

  voiţi nici asupriţi ai vândut a lor di- 
râptă ocină şi moşie din sat din Carsteștă ce sînt în ţin. Carlig. 1/2 de bătrân 
pariea moşului lor lui Tiron feciorul lui Pecurar, din vatra satului şi din 
câmp şi din țarină şi din fâneţ şi din pădure, şi diu tot locul, cu tot veni- 
tul, aşişderea. şi din poiana ce se chiamă călugărescă ce se va alege partea 
lor; acesta aii vândut boiarinului nostru cinstit şi credincios Miron Costin 
(sic) Vornicul cel mare de ţeara de jos dirept 60 de lei bătuţi bani gata şi 
le-ai plătit deplin denaintea nâstră. Deci etc. 

NB. Pe dosul uricului, M. Costin a seris cu mâna sa vorbele: «Ispisoc de 
la Duca Vodă pre o parte de ocină din Carsteşti la Carligatură. Poiana 
Calugar.> (facsiinile).   

| | Arh. Stat Buc. Dumitrache Prajescu ce ai fost Cupa- 
| | -- riă , fecior lui Gligoraşco Prajescu şi-a 

S-ta, Metropolie laşi.| vândut al lui drept șerbiți ţigani, lui Mă- 
ria Sa Domnul nostru lw Duca. | 

| 
|      
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Ș o Semnături 
3 Domnul de la care || DATA || Locul cmpături 

3 | oră de pe timpul căraia || Natura actului | £ De [De âin care] — Contra-semnături 

$ e actul 9 pa Pa s'a dat | Diacul 

ol lea 
95] Duca V.Y. Judecată. | $ » || Iaşi 

> Ir.]'3 
«e > - 

E Il 
ea = 

| 

96| Duca Vodă. Uric Contr. 
Bârlădeanu vel 

Log. 

Diac : 

Dumitru Leca. 

ele 
= ZI 3 Iaşi 

o = 

ca & 
<e 
- 

. 
7, > * y 

97| Sub Duca Vodă _ Sentinţă de| |. = || laşi Solomon  Bârlă- 
Judecată. 5 a deanul vel logof. 

8 ln | — 
< ma . . 

& |S [2 Miron Costin vei 
E la Vornic nijnei zemli. 
să e Seris de Anton. 

— 

ț 
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Format | | z 
= |şi note || Face parte din ce co- Resumat interesând istoria saii menţiune 8 
“Ea caracie-, . s 
5 ristice | lecţiune ? de copiare separată E 3 

Jexterne| e 

9 Arh. Stat. | Întăresce otărirea dată de Miron Co- 
g — stin în procesul de care e vorba la de- 

! M-rea Cetăţuia.  ||clararea, boerilor din 7177 Iuilă 21. KE pini 
& Pag. 16. | 1669 

3 | e it înai “S 3-8 || proprietate a mea. <Adecă aă venit înaintea noastră şi 
2 |s& înaintea alor noştri moldovenesci boier 
25| o alor mati şi celor mici Todosia fata, lui 
sg 33 Drăgan nepoata lui lonaşco și cu fecio- 
32| = rul ei Gavril Marco, de a lor bună voie, 

de nime nevoiţi neci asuprţil şi ati vân- 
dut a lor drâptă ocină şi moşie din sat din Cărstestă ce easte la ţinutul Câr- 
ligaturei, toată, partea moșului lor Ionașco ce se va alege, din vatra satuluy 
şi din câmp și din țarină şi din fânaţe şi din pomi, din curaturi şi din Rea- 
diul ce este asupra satului şi cât se va alege partea. lor din Poiana ce se 
chiamă Călugărul şi aşișderea ce li se va veni iarăși partea lor dintrun moş 
sterp anume * ce aii avut cu toată semenţia lor; aceste părți 
toate ei le-aii vândut boiarinului nostru credincios și cinstit lui Miron Co- 
stin vornicul cel mare de ţeara de jos drept 70 de lei bătuţi ban! gata şi 
le-ai plătit lor toți deplin acești bani cât mal sus scrie w lei bătuți întru 
mânile Tudosiei fata lui Drăgan nepoata lui lonaşco și feciorului ei Gavril 
mirco (mc'ks) şi așișderea ati venit înaintea noastră și înaintea, boerilor no- 
ştri Pantelei şi cu surorile lui Porhira şi Alexandra feciorii * 
şi cu verii lor Hilotie şi sora lui Maftina și alți fraţi al lor, de a lor bună- 
voie de nime nevoiți nici asupriţi şi-aă vândut a lor dreaptă ocină și moşie, 
partea lor ce se va veni din poiana din Călugăr, ce aii fost dreaptă cumpă- 
rătură, părinţilor lor de la Călugări. Aceasta earăși ai vândut boiarinului no- 
stru ce mai sus scriem lui Miron Costin vornicul cel mare, drept 20 de ler 
bătuți bani gata şi le-ai plătit lor tot deplin aceşti bani ce mal sus scriem, 
i lei bătuţi, întru manule lui Pântelei şi a surorilor lui Porhirei şi Alexan- 
drei şi a verilor lor lui Hilotie și surorei lui Maftinei şi altor fraţi a! lor şi 
cu aceştia bani aii dat ei de şa rescumpărat alte moşii de aiurea. Deci și 
Domnia mea deacam vădut de a lor bună voie tocmală și plata deplin, de la 
Noi încă am dat şam întărit boerinului nostru credincios şi cinstit lui Miron 
Costin Vornicul cel mare pre aceale părți de ocină ce mal sus se dic, din 
sat din Cărstescă şi din poiana ce se chiamă Călugărul, ca să” fie D-sale 
şi de la noi ireaptă ocină şi cumpără(tură **) şi uric și întăritură cu venitul 
neruşeit şi neclătit în veac) : 

NB. Pe îndoitura în 6 a uricului M. C. a scris cu propria sa mână : «Ilpz 
nzpui ace aa kazpereai Ac Akpro (Vedi facsimile). 

Arhiva Statului din! Înaintea boerilor Solomon Bârlădean, 
Bucuresci. Miron Costin, vel Dvorn. Nijni zemli... 

— sat pirit naintea lor şi a lui Vodă Du- 
M-rea Cetăţuia. |ca, etc. Iani Praveţul etc. şi cu Enaki 
Pachet No. 14.  |cumnatul lor pentru rămăşiţa surorei lor 
Doc. No. 4. Ileana femeea lui Enake. 

«Deci Măria Sa, Vodă ai ales şi ai 
*) Loc liber **) [lipsescu aceste silabe].   
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& » Semnături | 
e Domnul de la care | DATA | uocul | —— 
3 | oră de pe timpul căruia || Natura actului Ep Da De din care!  Contra-semrături 

3 a , —— 

z 2], los, |sa ce | paza 

| 

| 
Zapis înainteall . 

98| - Sub Duca-Vodă. boerilor: Solomonj laşi || Cele de rubrica na- 
Bârlădenul vel lo- o 2 A zofăt, Miron Cos. tuvei între care : 
tin Vornic ţărei Miron Kwerin 22 
de jos; Gligore vornic. 
iHăbăşescu Yor- - | 
nic țărei de sus; > e 
iNicolae Răcoviţi & 
hetman și părcă-l 9 e |,8 
jlab Sucevei; Sta-l| Ş || !'3 
imatie vel post; & [le 
Gavril Costachel| S e 
vel spătar ; Lu-! f& |& 
pașcu Buhuș vel i 
ctasnic; Ursachie! ' 
vel vist; Ilie Stur- 
zea vel stoin.; 
Stamatie vel elu- 
cer; Hagi Pana- 
jiot vel Şatrar;ete. 

549| Sub Duca PV. Zapisul mo- lași Martori : Gr. Ha- 
şiei Haruţoae . başescu vorn. de ţ. 
fata Costan- R de sus. Gavril Cos-! 
dei, nepâta o tache vel spătar. To- 

= ! . 
Rusului, 2 jderaşco Iordache biv 

stren. lui Pă- E |E spatar. Ion Racoriţ 
curarită, S|S vel comis, 

O |! Gheorghiţă, Vornic 
3 n Irimia, Cio-! de Portă 
e | cârlie. | 

|Contaşă D.| m'am tem- 
i] : lat la acâ- 
i Roşca stă toemâlă. 

ore l 

. ! Divamiștii : 

100| Sub Duca V.V. Zapis laşi | Solomon Bartadean vel 
!Log. 
| Miron Costin vel Dvorn. 

N nijnei z.— Gligoraşco Ha- 
SI |băşeseul vel Dv.Vişnei z. 

8% : !— Nicolaio (sic) Răcoviţ 
a "= | Hetm. i pracalab Suceav- 
g 2 = "ski. — Stamatie vel Post. 
ela | |— Gavril Costake vel Spă- 
Sl 8 itar.— Lupaşee Buhuș vel 
9 Ciaşnic —  Ursalkie vel 

se Ş "Vint. — Die Sturzea vel 
5 Stoln. — Jon Hăcoviț vel 
_ |Comis.— Contaș trete lo- 

gofet.-—Dumitraşco Roșca 
|- i Ursul—i Gheorghiţă 
iși Rusul— i Buta Dvor- 
jnică Glotnii ete, | 
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Format 2 

m || ei , . aa: . : 
=|Ș note Face parte din ce co- Resumat înteresând istoria sai menţiune ZE 
'% || caracte-i . . Sa 
wi || ristice lecţiune? de copiare separată = '5 

externe 52 
exierne | Go   
  

pus pre D-lui fratele nostru pre Miron Costin Vornicul cel mare de ţera 
de jos şi le-au luat sâma fârte pre amănuntul şi ai adus Enake și pre Popa. 
Toader Duhovnicul şi pre alţi ulicen! vecini de prin prejur şi Gheuca Ar- 
|maşul şi Chira zlatarul şi Sava Cadiul... şi Dima Săbierul şi Gligorie Să- 
bierul şi Sterie Săbierul şi Chiriac staroste de zlatari şi Ion Săbierul şi ai 
mărturisit cu sufletele lor.... 

„ŞI aii rămas lane şi Gheorghe din t6tă legea ţărei, iar Enake s'a îndrep- 
tat înaintea Măriei Sale lui Vodă», 
  

Archiva Stat. Bu- 
curesci, M-rea St. 

Pentru opt dughene pe uliţa cărvăsă- 
rieă ce rescumpără Cantea Vameșul cel 
Mare, fratele lui Duca-Vodă. Să menţio- | I6n Gură de Aur. 

Pachet. No. 2. neză şi o cărvăsărie nouă şi la finea za- 
pisului se dice: «Și să seuscrie şi la 
catastiful târgului». . * 

  

Vinde ttă partea sa şi partea frăţi- 
|Ineseii Nebunelei cât se vor alege părțile 

lui «carele le-am cumpărat eă în foamete 
(şi alte părţi diverse acolo numite), care 
aceste părți toate le-am fost pus zălog 
la D. Miron Costin Vornicul drept 30 
lei bătuţi... iar acum "mă ai mai dat pa- 
tru-spre-dece de lei cari fac cu toţi bani 
daţi 64 ler bătuţi.» 

NB. Acest zapis este scris de mâna 
lui M. C. 

Academie 

fo
li
o 

mi
e,

 

  
  

          
Arh. Statului din! 

Bucuresci, 

M-rea, Cetăţuia. 
Pachet No. î1 și 

No. 12.         
Boeril de sus atestă că <Anastasia fe- 

meia lui Hapcă r6ba lui Vasile V. V. şi 
a Doamne! Catrina, vinde casele .. . E- 
gumenului Qrogan de la M-rea Hlincea. 

Iscălit : KocTrin Era BO9pH,    



te
a 
9
 
9
 

  

  

  
  

    

  
  

  
  

    

  

ş Domnul de la care || DATA Semnături 
3 lori de pe timpul căruia! Natura actului SE 555 Contra-semnături 

4 o 

5 e actul 9 A că, Diacul o 
D= 
SN 

104| Duca FV. YV. Uric de în- e a Contr. 
tărire: a unei & a | E Barladeanul vel 
cumpărături | $ [e |£ Log. 

de case. E IRIS Diac : 
” £ 8 Stratulat Rugină 

[=] 
— 

102| Sub Duca Vodă Zapis. Ş Ş Martor : 

& < Anpon Kochi Bea 
se! 8|5|s Bop. 
Sie iz 
9 e 

= Ss 
$ 

103| Sub Duca Vodă Zapis. Divaniștiă : 

S Solomon Bârlăd&- 
o a nul vel log. 
â a Miron Costin, vel 

Ls IRI vorn. nijn. z. 
$ =|8 Gligoraşco Hăbă- 
9 a șescu vel vorn. visn. 

ea 8 z, etc. 
e Diac: Stratulat Ru- 

gnă 

|Zapisu lut Pin. 
to, telie şi cu su- 

ivorile salePor- 
'hira şi Alec- 
sandra, ficiori să 
lui Constantin! e 
mepot lui Toa-| $ -= 
der Usnă, străl Şi | $ 
mepot lui Val E |sRIS 
sihe Căcăces-| 5 = 
cul şi cu verii] A a 
lor Hilotie şi! e 
Maltina, ficiori N 
lui Ionașco iar 
strenepot lui 
Vasilie, | e al 

| a i 

105, Duca V. V, Copie de uric. a Miron Boeriu vel 
| E Vorn. de ţara de jos. 

i e Ș 
S|a = IA 

Ş 

“o 
_i   
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Format isa 
:2 || şi note || Face parte din ce co- Resumat interesând istoria sait menţiune = : 
“& |earacte- . , E E 2 || ristice |] lecţinue ? de copiare separată iz'5 

externe | E o 
i > 

p= 5 Arhiva Statului]  Intăresce vândarea de case făcută de 
5 5 din Bucuresel, Anastasia femeea lui Hapcă roaba lui 
= £ — Vasile V.V. şi a Dâmnei Catrina cătră 
a a Monastirea Cetă-]| Orwan egumenul de la Hlincea, în za- 
= 2 tuia. Pachet No. 12.|pisul dinaintea divanului din 7178/1689, 

5| = Oct. 27. 
  

| Archiva Stat. Bu-l Nastasia a Preotesel vinde loc din Vă- 
curescă. săesci (ţin. Lăpuşne!). 

Metrop. de Iaşi. 

  

Arhiva Stat. Buc. Angheluşa Isacioaea vinde țigani lul 
Doc. Metropoliri de| Duca Vodă. 
laşi. Iscălit Miron vel vorn. 

  

Vinde a patra. parte dintr'un moşă din 
Kîrsteşti şi cu părţile poenile calugăru- 
luă, D-sale lu! Miron Costin Vornicul cel 
mare de ţara de jos, cu 40 ler bătuţi. 

«Iar dintru rudele nâstre nime să n'aibă 
a se ispiti, a întârce, căci le-am dat şcire 

tuturor de câte-va oră şi mi-ai dat voie toți să vindem acele părţi de moşie 
care mai sus scriem, și acestă toemală s'aii făcut dinaintea Domniilor sale 
Necalai Racoviţ Hetmanul, Todiraşco iordachie spătar, loan Racoviţ comi- 
sul cel mare, Kontâş al treile Logofăt, Ciocârlie Vornicul de Poartă şi Ro- 
man Vornie şi Ursul Vornic şi alți feciori de hotari sai tămplat, şi noi ne- 
am pus degetele». 

| Urmează semnătura lu! Pintelie, și trei pune! de degete, precum şi săm- 
inăturile Martorilor hboeri aretaţi mai sus, 

Academiă 

fo
li
o 

mi
c.

             | 

| 
i 

| 
i 

  

| Arh. St. Spiridon Iaşi 

| Moșia Berlesci (Bo- 
deşc!), 

Plicul cu titlu : 
<Xzprni de dei.» 

  

       



  

  
  

  

  

    

  

  

  

    

  

    
    

    
      
  

      

            

    
                    

-_ 
i ! S ăt . 

S Domnul de la care | zi DATA | Locul ermnături 
3 | ori de pe timpul căruia '! Natura actului 2 Dee |din care Contra-semnături 
| e actul a! la | la |ls'a dat a 3 Sil Aa.|Chr. |] Diacul 

106: Duca Vodă. Ispisoc | laşi Contr. 
| , Barladeanul vel! 
| a Log. 

8 , Diac : 
31.18 Andrei Mihul, 
5i5|g NB. Pe îndoitural 
5 ile 4 în 6 a ispisocului M. 

%î | (Costin a, scris însuşi 
3 ' . | $ | 'vorbele ; <Dires de 

i = la Penteler pre Căr- 
| steşti» (facsimile). 

| | | 
A e 107, Ducu V.V, Uric a — || laşi Logofet Solomon 

SIX ls Barladeanul. 
sI | Diac : 
W = Pascal Corlat 

«o 
— 

i 
108 Sub Duca. Vodă. Zapis Iași || Între martori: So: 

8 e lomon vel log. 
8 lo [E Miron Rocrin vel 
& | [2 Vornic. 
g = e Scris de Stratulat. 

fa o 

Da NI II ÎN — 
L09 Duca V.V. Carte dom „aŞi : nescă, 

| 

L E 
e — 

Ş = N=i 

o 2 

pa t5 
Li 

a 

110| Sub Duca Vodă. Suret de mar- 7 lași || Solomon Barladâu turie de Ia 3 vel Logof. Divan pentrul = — 
Buhuşesci. Ss i Miron Kscran vel 

A Vorn. țărei de jos. 
o 
D= 
<e 
—        
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Si
gi
li
i şi note 

caracte- 
ristice 
externe 

Format 

  

Face parte din ce co- 

! lecţiune? 

de
ja
 

-v
a 

? 

  

Resumat interesând istoria, saă menţiune 

de copiare separată 

  

Ma
re
 

cu
 

16
66
 

şi 
71
74
. 

Fo
li
o 

ma
re
. 

Hâ
rt
ie
 

gr
os
ă.
 A fost al mei şi 

Vam cedat Acade- 
miei. 

"P
ub
li
ca
t 

<Ati venit înaintea Noastră şi alor noş-; 
tri Moldovenescă hoeri şi a mari şi a mică. 
boerinul Nostru credincios şi cinstit Mi»; 
ron Costin Vel Vornic Dol. Zemli şi ni-aă 
înfățişat un zapis de cumperătură înain- 
tea hoerilor... și anume : Necolae Racoriţ 
Hetman şi pîrcălab Sucevei, Zudoraşco 
Iordache Vel spătar, loan Racoviţ Vel Co- 
mis; Kontăş trete logofăt ; Ciocârlie, Ro- 
man, Ursul Dvornici glotnici... mărturisind 
că Pentelie şi fiicele lui Porhira şi Alexan- 
dra etc... aă vândut din Cărstesci!,, parte.» 

  

Ma
re
 

fr
um
os
 

Pe
rg

am
. 

ma
re
 

Arhiva S-tului Spi 
ridon laşi. 

Picigani.   Credinţa lui [lana AAnpoua Bocrhn Btan- 
KHi AEOBNHK AOANA 3tMAu. 

Neculai Răcoviţ Hetman. 
Ioan Răcoviţ, Comis. 
    Arhiva Statului Bu- 

curesci. 
  

Metrop. de lași. 

Costea Căpitanul din ţeara muntenâscă 
din sat din Creţeşti din judeţ Ilfov, fe- 
cior lui Birca, nepot lui Neagoe Vornicui, 
vinde lui Vodă Duca nisce ţigani. 

Aii fost de faţă la vândare şi Constan- 
'tin Cantacuzino feciorul lui Constantin 
| Postelnicul. 
    

Ma
re
 

ro
ş.
 

Fo
li
o 

mi
c.

 

M-rea Galata 
pachet. No. 7. 

Arh. Stat. Bucur. | Învoesce M-rei Galata de sus a-şi căuta 
vecinii fugiţi din Satul Fontâna... «de-i vi ţi 
afla saă în TapSre sati în car$ Roepsek$ 

(sic) sai în slobodie, sai în budă /sic) 
ca să aibă a-l lua pre toţi de grumazi 

'cu toate bucatele lor... însă cari or hi 
ifugit de la Ghica Vodă încoace...» 
| Sigil mare roş. Apoi un autograf în 
coprindere : «mi Sac op aaa auf cats! 
"mata af (Sic) vor lua de va hi cislă întra- 

lcela sat să se ie partea lor din cislă cât 
se va veni.» 

(Seamănă a fi de Miron Costin). 

i 

              
Arhiva St. Spiridon 

laşi. 

Condica de docum. 
a Precistei din Ro- 
man, pach. 254.   În corpul acestei mărturil se some-| 

nesce de una altă anterioară scrisă del 
Vasile Popa Uricar, şi în care se pome-| 

nesce de Ureche mare spătar. E tot pen- 
tru Buhuşesci ca şi acesta de faţă. | 

| 

i           
| d

e 
ci
ne
 

       



    
No
. 

cu
re
nt
 

ori de pe timpul căruia 

Domnul de la care 

e actul 
Natura actului În

 
ce
 
l
i
m
b
ă
 _ 

    

Semnături 

Contra-semnătari 

Diacul 

  

ui 

112 

113         

Sub Duca- Vodă. 

  

Sub Duca V.V. 

  

Sub Duca v.V.   
  

Zapis. 

Zapis. 

= III AR INI A 

Zapis. 

Dătătorul zapisulul 
Lelica feciorul Gon-   

3. 

71
79
 

Ro
mâ
ne
sc
e.
 

16
71
 

la
nu
ar
ie
 

în
 

  

ciului din târg Iaşi, 
Zapisul e făcut îna- 

intea. boerilor diva. 
nului, între cari So- 
lomon  Bârlădeanul: 
vel Logof. Miron Kos- 
tin vel vornic, Neculai. 
Răcoviţ Heiman etc. 

  

R
o
m
â
n
e
s
c
e
 

R
o
m
â
n
e
s
c
e
.
   

lași     71
79
   

16
71
 

Ia
nu
ar
ie
 

8,
 

Divaniştii ete. 
Miron vel vorn, 
Diac. Leca. etc. 

Vedi la resumat. 

  

Iaşi 

71
7 

16
71
 

Fe
br
ua
r 

6.         | 

  

Ghedeon mitrop. 
Sucevei. 

Dosotei Episcop 
Poatanekzin. . 
Solomon Barladea- 

nul vel Log. 
Miron vel Vorn, 
Diac: Andrei Mi- 

hui Uricar.    
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4 Ss | Format le ma , , oa - . = je note Face parte din ce co- Resumat interesând istoria saii menţiune E “î || caracte- , ' d 
W || ristice lecţiune ? de copiare separată E '3 

| externe E o 
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i Arh. Stat. Bucur, Sa tocmit cu A7doca Sluger pentru un] 
M-rea Galata paeh. |loc ce este şi teasc de ceară pre dânsul! 
No. 15. pre ulița Sarăriei, care teasc lau făcut 

Abdi-Turcul «deci eă apoi m'am fost toc- 
mit cu Sat cilibi fratele lui Abăi-Turcul, 
iar când au fost acum m'aii îndemnat 

nişte Omeni de acolo din uliţă ca să es cu Aldoca la pîră ş'am eșii la divan 
de faţă şi ne-am întrebat cu D-lui Aldoca pentru acel teasc şi după acea 
eu am lăsat iarăși pre tocmâla ce am fost tocmit etii întâi cu Umeb cilibi 
ca să'l ţie tot D-lui acel loc cu teasc cu tot şi să nu mat aibă D-lui Aldoca 
Sulgeriul nici o nevoie de mine în veci și această toemală sai făcut înain- 
tea D-lor Solomon Bărlădeanul vel Log. şi Miron zel Vornic; Neculai Răco- 
viţ Hetmanul.... 9 

Isc. lași let, 717 
se. laşi let, 167; Ghenarie 3. 

Iscălit Mnpen ea Bopn. 

            

  

<f Adecă noi Gavril Ratuudul biv log. 
Arh. Stat. Bucur. || şi cu femeea mea Nastasia, şi cu fiul nos- 

M-rea Cetăţuia. Pa- |ltru lanache scriem şi mărturisim» —vina 
chet No. î3. Doc. [4 dughene şicu o pimniţă de peatră şi cu 
No. 7. Itot locul în i6rgu de sus pe ulița nouă 

|în Iași, Se vinde lui Duca-Vodă drept 
660 lei bătuţi bani gata. 

Dinaintea boerilor cei mari şi mici: Solomon Bârlădeanul vel log., Miron 

| i 
i 
i 
+ 
Îi 

i 

| 
| 

Costin vornicul cel mare (sie) de țara de jos, Gligorie Hăbăşescul Vorn. cel 
mare de ţara de sus și D-l Neculae Răcoviţ Hătmanul. D-l Costantin Vel Pos-! 
telnicul şi D-l Gavril Costache spătar şi D-l Ionașco Tăimaci vel paharnic (sic)! 
şi D-l Toader Palade vel vistier şi Ilie Sturdza vel Stolnic, şi Ion Răcoviţ| 
vel Comis şi Grigogie Ghenghea Medelnicer şi Alexandru Buhuș Serdarul şi! 
Stefan Petriceico vel clucer şi Contaş vel sluger şi Lupașco vel jitnicer, şi! 
|Dumitraşco Nacul vei spătar, şi Cehan vel Armaș, şi lonaşco Balşe vel şă-! 
trar, Todosie Dubăă al 2-lea logof. şi Vasile Gheanghea, al 3-lea logof, şi alţi! 
mulţi boeri din curtea M. Sale. 

  
  3 a 

38 38 Arh Stat. Buc. Gawy pomi Ghedeon Archiepiscop i 
Sa|| £ se - Mitropolit Seceavscăi, i Solomon Barla- 
Să 9: | Schitul Bradir dianul vel Logofet, i Miron Costin vel 
ăi] Sa Pachet Nr. 25.  |ldvornic Doln. Zemli îi Gligorie Hăbă- 

"3 = şescul vel dvornic vişnei zemli i Neculay 
| Racoviţ hetman i părcalabu Suceavscăi 
i Costantin vel Postelnic i Gavriil Costache vel Spătar i Ionașco Tîlmaciu 
vel ceașnie i Toader Pâladie vel visternic i lon Răcoviț vel comis i Lupaşco! 
vel jitnițar i Cehan vel armaș i Enache vtori ceşnic i lonaşco Bogdan vtori! 

!jitnicer i Dumitraşco Roşca i Ghiorghiţa i Rusul i Neculai Duraşco i Iri- 
imiea dvornici Glotnil. Seriem şi mărturisim cu cest adeverit zapis al no- stru cum a venit inăintea, nostră svinția sa Părintele şi alesul Dosiftel epi- 
scopul de Roman împreună cu Dumnialor cești negutători ce ai fost de Şar- 
horod precum Mihai Hagi și Rustea şi Enache și Manea a Stamei şi Con- 
stantin și Zamfir şi ne-aă mărturisit pentru nește vestemente şi od6ră ce ai 
fost făcute de D-lor şi de alți frați ai lor neguțători ce aiă fost în Şarhorod 
acolo la bestrica în Sarhorod, unde este hramul Sântului Ion Crâstetel, cum 

    i 
| 
i 
i    
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g l Semnături 
5 Domnul de la care Z DATA || Locul !) Mii 

5 |ori de pe timpul căruia! Natura actului |3:2! DE | De |din care, Contra-semnături 
| gl] la | la |] sa dati) Pan 
2 e actul 9 Aă, Che, sa dat | Diacul.     
  

  
      

| 

          
                   



        
  

sa. Format | la, 
= i . : Aa . - > : IT = & note | Face parte din ce co- Resumat interesând istoria sai menţiune 3 &! 
ii a e i : 3 19 dă |] ristice lecţiune? de copiare separată [35 

externe | [Es         
  

le-ai fost făcut să le fie pomană, la acea svîntă rugă; într'acea ai venit 
vremea, de sai sculat pre acela loc oşti şi prădi şi dintre acele veşmente 
şi od6ră ce aiă fost făcut ei multe aă şi perit, iar câte n'a perit, ei le-ati 
adus aicea în ţâra n6stră şi le-ai pus de ai stătut la svinia Monastire la 
Pobrataa 23 de ant închise înti'o ladă, care lucru socotitu-s'aă D lor ef în de 
ei, că într'atâta, vreme ce staii închise li se uită şi pomană şi fiind şi în ț&ra 
n6stră, de bogate ori cu nepace, socotita şi acâsta câte ati prisosit să nu 
cadă la vr'o pagubă şi să rămână eă fără pomană, ce fiind aicea în ț&ra n6- 
stră svinția sa alesul şi luminatul Dosoftei Patriarhul de Ierusalim, voroti- 
tu-s'aă aceşti neguţători ce mai sus scrii cu toţii şi aă închinat şi au dat 

jacâle vesmente şi odâre idte la svinta biserica mare la Ierusalim unde 6ste 
îugroparea Domnului D-qei şi Mântuitoriului nostru lui lisus Cristos, ca să 

|fie acolo la acea svîntă bistrică şi la acel svint, loc pentru ertarea păcate- 
„lor lor a tuturora câţi sunt ctitori pre acâle vesmente şi odâre fie morţi. fie 
vii, să fie pomeniţi în veci. Și acele vestmente şi odâre s'ati seris aicea 

cea pre la svintele monastiri ce sunt închinate la svinta bisâriea c& mare 
la Ierusalim : un terfolog, un angheretru, un falo» de urşenie roşiu, un 
falon zerdava cu flori, d6ă procovece cusute cu sîrmă, patru procovâce 
iar cusute pen pregiur cu canati, un procovăţ ce 6ste de-asupra potirului, o 
pereche de naracliţe de urşenic vechie, o cruce roşie de atlas cușulă cu sîr- 
mă, trei patrahire unul de adamasc vechii, unul verde, unul de atlas alb, d6ă 
pâle de icâne de adamasc galbâne pen pregiur verdi, un aer de la Sâmbă'a 
mare roşu de atlas cu sirmă, d6ă bucăţi de atlas fistichii trei-spre-dece i- 
câne. d6ă cununi de argint de icâne, patru candile de argint, șese cordue 
de argint, o cruce de lemn scumpă, patru lanţuji de argint, o cunună de ar- 
gint, trei cunune de argint o cruce metiutea şi o bucăţea de cunună de ar- 
gint, opt ochi de argint, 9 nasturi de argint. un inel argint, o pâlă de icână 
de mătasă, d6ă oprocovâce mici, un procovâţ vechiă de adamasc, un potir 
argint, un discos argint, o lingură de argint, d6ă potire mici de argint, doă 
scorțe, opt lei bătuţi, o pecete de hier, puţini bani de cei vechi leşesci. Deci 
dintr'aceste din toie s'a scos numai o scârţă şi o iconă Precista și cei 8 leii 
bani şi o pecete de aii dat la Svinta Monastire la Pobrata pentru că ce aul 
ținut călugării acâste unelte 23 de ani intr'acea svintă Monastire ; iar altele 

  
t6ie precum şi sai dat pre mânule tutulor egumenilor care sînt ai- |i 

  jtote câte mai sus scriem le-aă dat tâte pre mâna egumenilor de. la, svintele 
monastiri ce mai sus scriem, carele sunt închinate la Ierusalim, ca să le 
ducă acolo, să fie în svînta, biserica cea mare care mai sus scriem și să fie 
pomenite acolo la svîntul jertfelnic acei ctitori toţi, şi așa din tâtă inima 
lor le-ai dat şi cu mare afurisenie, cum de se va scula cine-va din feciori! 
fieşte cărui ctitor, ori din cei morți ori din cei vii, ca să gâlcevâscă şi vor 
vrea să tragă unii pre alţii, aeela ca să fie neertat de D-lu D-qeă ce aă tă- 
cut cerul și pămîntul şi de pre cinstita Maica svinţiei sale Mariea, şi de pa. 
tru Evangheliști şi de svinţii apostoli şi să fie blastemat şi afuresit de 318 
svinții părinți ce ai fost în cetatea c& svînta, în Nicheea, şi să aibă parte cu 
luda și cu triclătul Aria întru fără fund, întmaceea şi noi dacă am vădut 
pre acesti negnțători făcând lucru bun ca acesta, netrăgând ei la sine ca să 
ica cine cum va putea, noi încă de la noi am făcut la mâna lor acest zapis: 
adevărat ca să le fie de mare credință, că n'a astricat ei aceste odâre ce 
le-aă dat la svîntul locul unde a fost îngropat D-ul D-deu şi Mântuitorul no- 
stru lisus Christos şi pentru mare credinţă am iscălit cu toţii şi ei Andrei 

| Mihul uricar um scris da se znaif, 

|          
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MAMA URAM 
  

No
. 

cu
re
nt
 

Domnul de la care 

ori de pe timpul căruia 

s actul 

Natura actului 

| 

In
 

ce
 
li
mb
ă 

  

Locul 

din care 

Sa dat 

Semnături 

Contra-semnături 

Diacul     

  

114 Sub Duca V.V. 
ț 

Zapis de vân- 
dare. 

R
o
m
â
n
e
s
c
e
 

71
79
 

16
71
 

Ia
nu
ar
iă
 

8.
 Iaşi 

    
Divaniştil şi Teo- 

dosia jupâneasa, re- 
posatului Stamatie 
iPostelniceasa, și co- 
conii ei: Alecsandru 
şi Iliași. 

între boeri iscăliţi : 
Miron vel vorn, 

  

  

Duca V.V. Carte către 
ilrimia, Ciocâr- 
lie Pîrcălab 
de Neamţ. 

R
o
m
â
n
e
s
c
e
 

  
71
79
 

16
71
 

Fe
br
. 

10
 Iaşi Vel log. 

  

116 

117 

      
Sub Duca V.V. 

Sub Duca V.V. 

Toader Clen- 
ciu ficiorul A- 

gafiei, nepotul 
lui Ion Dri- 
diul. 

| 
| Zapisul lui 

| 

Zapis. 

R
o
m
â
n
e
s
c
e
 

R
o
m
â
n
e
s
c
e
 

      
(1) In text e citat Miron Kocran vel vorm 

  

71
79
 

16
71
 

Ma
i!
 

în
 

6, 

71
87
 

16
79
 

Fe
br
ua
ri
e 

21
,   

  
  

  

laşi 

Jaşă 

      
martoră : 

Solomon. vel log. 
Miron vel von). 
George Catargiu vel 

vorn. 
T. Palade vel Visi. 
O subscriere gre: 

'ccască nedescif. 
| Stef. Petriceico vel 
cluc, 
Contăș vel sulger. 
Lupașco vel jitnicer, 
Vasile Gheuca treti 

logot. 
Talmaciii vel stoln. 

Diac : Andrei Mihul. 

Nicolae Răcoviţ Vel Lo- 

sof.—Miron Costin biv ve 

logof. Gligotie Ghianghia 

vel Dvor.—lonaşco Balsei 

biv vel Dvorn. Alexandrul 

Buhuşi Hetm.-- Gavril Co- 

stache biv Hetm. Alexan- 
dru Ramandi vel Post.-- 
Jon Răcaviţ Vel Spătar.— 
Chiriac Sturzea vei Pah.-- 
'Contăş vel Stolnic.—Scar- 

lat Şerbul vel Comis. — 
lie “Moţoc vel medein.— 
lanachie vel Clucer. —Ga- 
vril Brăescu vel jitnicer.--] 

Savin vel sulger.--G. Bog-, 

dan vel şătrar.—G Albota 
v. armaş. — Panaiotache 
vel uşer.--lani aga-- Vasile 
Gheuca 2-le logof. etc.    
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. Format 
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= | note || Face parte din ce co- Resumat interesând istoria sai menţiune de [E e & |learacete- , Ă : se i || ristice lecțiune? copiare separată SE externe E o e 
G* fi | op a ună A = i | i eodosia jupâneasa, reposatului Sta- | | Arhiv: Statului din matie ce au fost Posteln. mare şi cu co- ; | ucuresci, conii «noştrii Alexandru şi Iiași, vindem ! | „T „12 dughene gata şi cu o pivniţă de pea- Iu "Monastirea Cetăţuia. ,ă şi cu tot locul lor pe ulița nouă la Nu 

Pachet N, 13, 

Doc. N. 8, 

Podul de sus în Iași,... M. Sate lui Duca 
Vodă. 

(vedi numele hboerilor în zapisul din 
7179) 1671 lanuar 8 a lui Gavril Ro- 
tundul. 
      

ma
re
, 

co
lo

ar
e,

 
cu

 
da
te
le
 

74
14

 
şi 

16
65
 

(1)
. 

fol mic Arh. Stat. Buc, 
Metrop. laşi, 
pach. 144.         

| 
| 
| 
| 

Se face alegere moșier Aldeştir. 

  

    

to
l.
 

mi
c 

Arh. Stat. Buc, 

iscop. Huși, pach. 
42. 

Ep 
N. 

Vinde ocina sa din sat din Scheişoara, 
pe Sărata, la Fălciă, un bătrân şi :/> Dle 
Nicolae Răcoviţ Hetmanul drept 50 de lei 
bătuţi, pentru că D-lui a cumpărat mai 
dinainte vreme într'acest sat un bătrân 
Şi 1/- de la Arsenie; deci n'aii încăput 
altul să cumpere peste D-lui Hetmanul. 

    

Al
e 

ma
y 

ma
lt
or
 

bo
et
.     fo

li
o 

ma
re

. 

Arh. Stat, Bucur, 

M-rea. Cetăţuia, pa- 
chet No. 11. Docum. 
No. 26.     

Boerii alăturea ar&taţi dic : <a venit 
înaintea n6stră Gavril Luca căpitanul şi 
Sterie negustorul... aă adus şi au arătat 
nisce zapise de datorii de la Enachie gi- 
nerele Popei Constantin din târg de laşi... 
cu zălog casele lui din uliza rusescă... 

Aceste case le cumpără Duca-Vodă. 
Iscălit : Miron biv Logofăt.     

NB. A se compaia data acâsta cu altele în care avem dala de 1666! 

   



No
. 

cu
re
nt
 

Domnul de la care 

oră de pe timpul căruia, 
e actul 

130 

  

Natura actului 

  

În
 

ce
 
li
mb
ă Locul 

din care! 

s'a dat 

  

Semnături 

Contra-semnături 

Diacul 

    
  

117 Sub Duca Vodă. Zapis 

R
o
m
â
n
e
s
c
e
 laşi 

16
79
 

Ap
ri
l 

2. 

  
Martori mai multă, 

între cari: 
Miron vel logof. 
Teodosie Dubătă vel 

spătar. 

  

118 Sub Duca Vodă. Uric. 

R
o
m
â
n
e
s
c
e
.
 

71
78
 

16
70
 

lu
ni
e 

12
.   Iaşi Mivon vel Vornic. 

Diac : Anton. 

  

119 Sub Duca- Vodă. Zapisul lui 
Vasile Stîr- 
seii şi a fe- 
meei lui Na- 
stasia. 

  R
o
m
â
n
e
s
c
e
.
 

71
79
 

16
71
 

Ap
ri
le
 

15
. 

Iaşi 

  

Divaniști : 
Solomon Bârlădeanul vel 

Log, 
Miron Costin v.vor. D. z. 
Gr. Habașescu Y.Y. Viș.z, 
N. Racoviţ Hătm. şi 

pîrc. Suc. 
Costantin vel Post. 
Gavril Costache vel Sp. 

Ionașco Talmaci v.Ciaşn. 
Toader Palade vel Vist. 

fie Sturzea vel Stoln. 

fon Racoviţ vel Comis. 

Gligorașco Ghianghia Vel 

medeln. 
Contăș vei Sulger. 
Tupâşeo vel jitnicer. 
Vasile Gheuca treti Log: 

Diac : Stratulat. 

  

120 Sub Antonie Ruset. Zapis.   71
83
 

16
75
, 

Ma
rt
e 

25 

Ro
mâ
ne
sc
e.
 

Erei Constantin 

(Feciorul Popei Iri- 

mia de Carstescl). 

  

121 Sub Antonie Ruset.     Zapisul lui 
Arsanie fe- 
cior Rusului 
cu nepoţii săi.         R

o
m
â
n
e
s
c
e
.
 

71
83
 

16
75
 

Ap
ri

l 
20

.     Ber- 
hescă           Martori megieşi şi 

-lrazeşi şi Soltuzul de 

7. Frumos : Nico 

lae Comis. Dumitra- 

che pîrcalab de T 

Frumos.— Preot Va- 

'sile de Hotin. | 
12 iscălitură grecesci)      
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Arh. Stat. Bucur. <Contaş ce am fost stolnic mare şi cu 
—— femeea mea Irina fata lui Istratie logo- 

Monastirea St. Sava fătul am dat m-rel Cetăţuia un loc de 
din Iaşi. cramă şi de pivniţă în târgul Cotnari.... 

—— pentru sufletele reposaţilor părinţilor no- 
pach. N. 33. Doc. | ştril.» 

£ 
3 „Ministerul dome-l Carte de remas în favârea lu! Pascal 
& niilor No. 7834, SR NR . 
2 Croitorul contra, lui Spiridon feciorul lui 
z j . . 1. . 
s păcurarul, pentru ocina din Sălivestri. 
3 
ă| 
  

| Arh. Stat. Bucur. 

i Doc. St. Sava din 
laşi. 

Pachet. No. îl. 
Doc. No. 4. 

Vînd ocina lor şi cumpărătura din tot 
satul din Frasini (ţin. lași) în obîrşia 
Reutului, lui Duca Vodă Domnul ţărer. 

  

  Fo
l.
 

mi
c.
 

Arh. Academiej. Vinde lui Miron Costin partea sa din 
Cârstesci şi din Gâureni şi din Muncel, 
«cât se va alege partea mea ce se chiamă 
Boldasască cu 65 lei bătuţi arvună până 
va trimete D-lui un om a D-sale ca să 
vagă locul şi săl alâgă; deci de va plă- 
cea D-sale ca să mil plătâscă deplin, 
iar de nu-l va plăcea să albă a da banii 
D-sale 50 lei înapoi.» 
  

Fo
li

o 
mi
c.
   Arhiva Academiei.   Vinde ocina lor de la moşul lor Va- 

sile Cacacescul din Cârstesci 3], dintr'un 
bătrân lui Miron Vornicului de ţera de 
jos, drept 90 de ler.          
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Aaaa 

= Semnături 
3 Domnul de la care %5|| DATA | Locul Malina 

3 | ori de pe timpul căruia || Natura actului =£ Daf Deldin care!  Contra-semnături 
| , 

Ş e actul $ 5 ce sa dat | Diacul 

122| Anton Ruset. | Uric de re- lași Miron Costân vel 
mas de jude- logof. 
cată. Diac : 

5 Dimitrie Leca. 
9 = 

a a 

“lao 
<< 
E RI 
9 eo 

ea «5 
— 

123| Anton Ruset. Carte e 5 || laşi || Vel log. (cu mâna 
2 n | lui Miron Costin). 
& | |s Diac : 
> 
S | Pavel. 
e = 

Be «5 
-— 

124! Sub Antonie Ruset.|] Zapis 

e SH 
vb —_ 

Sle|E! & 
< | = rs 

£|ID Is 3 
9 E Aa 

ea — 

125| D: Ve i Ş = : i 2 uca Vodă. Uric. a a || Iaşi Miron Costin 
218| (Bocrsn) vel log. 
«3 || 

sa | |9 
Ş Ș 

[az] o 

= 
126, Duca Vodă. | Carte către| « ci || laşi | Miron vel Los. 

Teodosie Du-| & al 
băi Marele &lei& 

Spătar şi Ru-l se | | 

gină Vornicul,. e 2 

Ş    
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Resumat interesănd istoria saii menţiune 

de copiare separată 

  

  

  

M-rea, Secul se judecă cu răzaşii din 
Baloşesci pentru o bucată de loc din Ru- 
sciori (țin. N.). Gregoraşco Cărlig. Vorn. 
de gloată aii mers cu Const. Arapul ce 
aii fost pîrcălah de Neamţ. «De vor a- 
duce Baloşescii 12 oameni buni bătrâni 
de acolo să jure cu sufletele lor cum le], 
este uricul lor răsărit în altă ţeară şi cum 
waii vândut nimica din rezăşia lor din- 
îmacel uric, ei se ţie ace bucată loc. ... 
iar de pu or avea Gmeni giurători să 
aibă atunci călugării acel loc. 

Rezaşii m'aii adus acei 12 Gmeni deci 
aii perdut judecata. 
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| 

   | 

  

Cartea, lut Broaccue ce ai fost mitropo- 
lit şi Egumenului de Bogdana să'şi apere 
otarul la Helteiul de sus (ţin. Bacăă) să 
nu aibă nime a'și face arături, nici să co- 
sască, nică să tare lemn din Branişte, nică 
să vâneze pesce, nici fiare, nici din pă- 
dure lemn de buţi. 
                

| 

  

Format 

:= || şi note || Face parte din ce co- 
*2 |caracte- 
i || ristice lecţiune ? 

externe 

9 Domenii 
5 —— 
— . . aa 
| Satul Jidesci ţin. 
fe a : 9  |Neamţ. 
Ș 29 
e . 

E = 

Ss e 
[i 

s|| & 
= . 
9 — 

o 
oil 
s 
£ 

o - 
3 o Domenii 
s| “e Moşia Helteiul de 
O g  |sus, Ciofresci a m-rei 
E Bogdana. 
zi e 
e <% 

“d Archiva Academiei. 

2 | 
S-a 
Sa. 

stru 

Anghelachia, Chiosea şi Constantin şi 
Gheorghiţă şi Ion feciorii lui Simion Păr- 
călab s'aii tocmit cu Miron Costin logo- 
fetul cel mare, pentru un helesteii vechii 
în protiva Popişcanilor la care hălesteiă 
este un țărmure din matca părăului no- 

de Popişcani, iar alt ţărmure de Bărbesci şi de Cârstescă. Sau învoit 
cu D-lui logofătul «care a lăsat tot hălesteul vechi pe sama ndstră în vecă 
şi când ne vom apuca să ezim hălesteu D-lui să nu se amestece.» Miron “Şi 
„tezervă dreptul de a'şi face un helestei din pazisce, mai jos de cel vechiu; 
iîntre un țermure din Bărbesci şi unul din Popişcani «şi așa ne-am tocmit 
icu D-lui de va îneca apa din hăiesteul D-sale ceva loc de hrană din hota- 
rul nostru noi să tăbdăm precum rabdă şi D-lui pentru locul D-sale ce va 

  
  

    

  

înca hălesteul nostru». — Urm&ză mai multe iscălitură prin punere de de- 
igete şi una originală, 

lz3 
Ia ŞI e Sunt remaşi Baloşeştii din toată legea | az ă a 

23| 3 Minist, Domen. ț&rei în procesu de împresurare ce a 
9 x . ZE] £ . i făcut M-rea Secul pentru un loc din sa- 

Ep 5 Satul Jidescil țin. [41 Ruscioria judecată făcută deja la An- 
| Sal 39 lam. ton Ruset V. V. 
IS gl 

  

Arh. Epise Roman. 
Condgica de docum. 
fla 1%5. 

  

Spune Vodă că : «Părintele şi rugătorul 
nostru loan Episcop de Roman s'a jăluit 
contra Egum. de la Trisfetitele că ai mu- 
tat un pîr&u de la Steteani.. .. şii însărci- 
nează să aleagă lucrul.    
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= 
Se x Si 

5 Domnul de la care || DATA | Locul emnături 

3 |oră de pe timpul căruia || Natura actului s£ De De din care! - Contra-semnături 

3 
e 3 —— 

> e actul 9 2 i s'a dat Diacul 

4 

127, Duca V.V. Uric, lași Cont. 
Barlădeanu vel log. 

— | 
Diac. 

Andrei Mihul. 

4 

8 = 

| 2 lo |%3 

&|S|E 
Sie ll 
5| |5 ca Ş 

. SI Divanul: 
ial | | Zapis a lu EI Ş lasi Metropolitul Dosefi. | 

Sub Duca Vodă, |iNicolae Raco-] & | | Solomon Bărlădean (| odă, vi Hetman şi) & |S za zofătul celmare. 
„17 Ii e |— 13 Miron Costin Vornicul, 

Pîrcălab Suce-! £ | | 2 cel mare de ţeara de jos] 
vei. & E G. Catargiă Vorn. mare 

= de ţeara de sus ete. 

| , i a s Metrop. Dosofitii, 
129 Sub Duca Vodă. , Zapis na 9 3 laşi Mivon Costin vel 

intea Divanu-l| £ |& 12 vornic.—G.Catargii 
lui. $ = |= vornic mare. 

5 = Constantin Postele: 

_ pa e etc. 

130 „Dumitragco Can- || Carte la Gli- A || laşi || Nicolae Racoviţ bi 
acuzino. goraşco Co- $ 9 vel Logot. l 

curliga şi la| 2 „3 
Vasile. Purical £ [% | asile Purice) & | | & 
căpitanul din! s | | 
Nemţu. e “a 

= 
= 
«o 
—    
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Format ze 

2 Şi note Face parte din ce co- Resumat interesând istoria sai menţiune 3 

= tea | lecţiune? de copiare separată = E 

|externe | 2 3 

2 s Și , R 1 aa: , 
55| 3.5 Arhiva mea proprie.) «Adecă a venit înaintea Domniei mele 
E ŢI] £ & |NB. Am cedat actullşi înaintea, alor noştri Moldoveneşti boeri 

5sl s-a Academiei Române.la mari şi a, mici boerinul nostru Credin- 
sa] Să cios şi Cinstit Miron Rocrzn marele vor- 
a ez nic de ţera de jos şi aă adus un zapis 

de cumpărături şi de mărturie denaintea, 

a, boieri de curte şi oameni buni aşa scriși, precum Dumnealor Toderaşco 

ce aii fost spătar mare, i Ion Răcoviţ vel Comis, i Stefan Petriceico vel clu- 

cer, i Contăş vel sulgiar, i Ursul, i Duraşeo, i Silion, i Rusul Buta vornicii 

de Poartă, așa, scriind şi mărturisind cum aă venit înaintea lor ion Aprodul 

şi frate-săă 'Tanasie ficiorii Constandei, nepoţii Rusului, strenepoţii lui Pă- 

curar şi lui Nistor—dintralor bună voie, de nime siliți nică asupriţi şi au 

“&ândut a lor dreapte părți de moşie şi de cumpărături din sat din Cărstesci, 

ce sunt la ţinutul Cărligaturei, doaă părţi ce le sînt de la părinţii lor şi doaă 

vărți ce le sînt cumpărături de la fratele lor Mihăiţa Pietrariul și de la so- 

rusa, Marica, care sînt în partea den gios din giumătate de bâtrân ce se im- 

parte în şâse părți : patru părță, aceste 4 părți le ai vândut boiarinulu! nos- 
înv. credincios şi cinstitului Miron Escrn vornicul cel mare, drept 40 de lei 

bătuți. Şi le-ai făcut D lui plata, deplin toți banii câţi mai sus scriem 40 de 

1eă bătuţi, întru mâna, vândătorilor. Deci Domnia mea deaca am vădut acel 

zapis adevărat, credut-am şi de la Domnia mea încă am dat şi am întărit 

boiarinului credincios şi cinstit a lui nostru Miron Costin (Rocrxn) marele 

Vornic, cu acele patru părţi de ocină din sat din Cârsteşti ca să fie Dumi- 

sale de la Domnia mea dreaptă ocină și moşie și cumpărătură, din vatra sa- 

tului şi din ţarini şi din pădure cu loc de prisăci şi din poiana călugărului 

şi din tot hotarul satului, cu tot venitul daanie şi miluire şi uric și întări- 

tură neclătit nică odănăoară în veari. 

NB. Pe dosul uricului îndoit în 6, M. Costin aă scris cu mâna sa: 

+ Zapis de la fraţii Haraţ pre parţile den Cărsteşti. (Vedă facsimile). 

  

Arh. Stat. Bucur. Vinde ţigani către M-rea Dragomirna. 

Metropolia laşi. 

  

Arhiva, Stat. Bucur.| Mai mulţă călugări din M-rea Drago- 
Doc. Metropoliei dej mirna se învoese cu Nicolae Răcoviţ Hăt- 
Iaşi. man pentru nisce. ţigani. 

  

Documentele Moşiei| Că s'aiă jăluit Vasile Costin pe reza- 
Braniştenii. Cred. |şir lui, pe Simion Erhilie şi pre rudele 

Fun. Rur. Bucurescă. || lui, dicând că ai moştenit împreună la 
sat la Brănişteni pe care moşie se afla 
400 de pământuri şi cu heleşteii—pe care 
moşie sunt 4 betranf.... Deci poftinduse 
Vasile Costin şi cu alți rezaşi să'și a- 
leagă moşia sa, hiecineşi partea sa, că- 
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5 Domnul de la care || DATA Locul | Semnături 
3 lori de pe timpul căruia! Natura actului = 4 Dee |din care!  Contra:semnături 

3 e actul e » îi 2 o A că, s'a dat Diacul 

| 
i 

131| Antonie Ruset. Urie de jude- lași Miron Kocrnn ee 
cată. aer. iseal. Apoi 4 

ftauge vorbele: caayi 
435 aanncSa de 
D-lui Visternicul» 

Diac : 
Stratulat Rugir 

si 
N 

O o 

î = 

&||ş 
E el 
o = 

Pa 9 
D= 
«e 
bai . 

| 

„132| Antonie Ruset VV.] Ispisoe laşi Contr. 
Miron vel log îscal. 

Diac nu este. 

ai | 
e a z & | 

3 |3 [E | 
& [= |= 
9 co 
= 5 

—                    
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Face parte din ce co- | 

    

Resumat interesând istoria. sai menţiune 

ristice | lecţiuue ? | de copiare separată 
externe | 

Sig
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| rula, cât i se va, veni pe zapise... Pentru 
aceea deaca vei vedea cartea Domniei 

| mele iar voi să mergeţi acolo la Brăne- 
- șteni și să strângeţi oameni buni..... şi 

să alegeți partea lui Vasile Costin .... să 
nu-i dați loc mai bun nici mai r&ă ci să 
ise tot de o potrivă să nu hie nici unu 

| cu strimbătate.   ! 
| 
ț 

Arh. Stat. Buc. <Iw Antonie Ruset Voevod v. ete.—A- 
M-rea Râ&sea. decă aii venit înaintea noastră şi înain- 
pach. N. 20. tea alor noştri moldovenesci boeri a mari 

şi a mici, boerul nostru Miron Stircea|| 
l|ce au fost pîrcălab şi ne-ai arătat uni! 
zapis de la mâna boerului nostru cinst. | 
şi cred. Toderașco lordake ce aii fost a- 
tunci Spătar mare, iar acum este vister- 
nic mare, cu iscălitura D-sale, scriind şi 
mărturisind într'acel zapis. cum s'a pî- 

| rât cu călugării de Pobrata pentru o bu- 
cată de hoiar din Havgu ce se chiamă 

Bistricioara, ce este a Bălţățescilor şi a Manjescilor, şi i-ai rămas pre călu- 
gări dinaintea Divanului, în dilele lut Vasile Vodă. Apoi după ce ai r&mas 
pre călugări, ai socotit visternicul de voia sa şi aă dat 200 de lei călugări- 
lor pentru acea bucată de loc. Apoi vâna treabă şi Manjescil la acea bu- 
cată de loc, ati întors Miron Stircea 100 de lei boerului nostru lui Toaderaşco 
Visternicul şi sati tocmit să le ţie acel loc de preună în Hangu Bisiriciora. 
Deci şi Domnia mea vădând acest zapis de la mâna boerului nostru Tode- 
raşeo Visternicul cu iscălitura D-sale, cum i-aii întors Miron Stircea 100 de 
lei pre jumătate de acel loc, de la Domnia mea încă-dăm și întărim buia- 
riului nostru lui Miron Stircea pre jumătate de acel loc în Hangul Bistriciâra, 
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și 
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| 
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i 

cară mal sus scriem, cum acele vii sunt a lor de moşie şi le-ai vândut ma- 

| 

ca, să hie şi de la Domnia mea ocină şi cumpărătură în veaci şi uric ueru- 
şait nece dănăoară>. | 

: ş , el 
| „„«Adecă ai venit înaintea Divanului! 
Ah. tat Bucur Domniei mele Iane ginerele ai (sic) 1e- 

. Ag mi melieasei şi femeea lui Alexandra fata 
ceea jur nitod lui Zemelie şi Curstea fratele lui Temelie 
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  i și ati pîrit de faţă pre boiarul nostru 

ma
re
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n 

71
84
 

(1
67
6)
 

Pach. N.9. Doc. N.14,| cinstit şi credincios Constantin ce ai fost 
| i "|| Paharnie mare, pentru nisce vii de la Cru- 

cea de jos, dicând Iane cu oamenii lui 

steha lor Carstina Temelieasa. boierinului nostru lui Constantin Paharnicul 
fără de scirea lor şi acum vor să întoarcă banii. lară boiariul nostru Con- 
stantin Paharnicul așa ai dat seamă înaintea noastră: când a cumpărat a- 
cele vii de la Temeliasa aiă sciut şi ei şi mau vrut să cumpere, precum ati 
adus boiariul nostru ce mal sus scriem şi mărturii boiari de curte anume 
lacomachian Şetrariul şi Frangolea. săoariul şi Andronic Armașul şi Nicula 
Cămărașul, de aii mărturisit ei singuri înaintea noastră într'acesta chip, cum 
ai fost ei de față când aii cumpărat aceste vii şi n'aii vrut să dee bani să 
cumpere viile. Atunci deci Domnia: mea i-am judecat şi într'alt chip: să jure 
lane cu femeea lui Alexandra şi cu Cârstea fratele lui Temelie cum n'aă 

  

| 
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RE N | | Semnături 
Ş Domnul de la care ! 5 DATA || Locul i — 

3 |ori de pe timpul căruia | Natura actului |&:= De [e din care; Contra-semnături 
. , —— 

5 e actul | 8 pa ca, sa dat i Diacul. 

a : =] Cu el logafăt . 7 , = iron vel logofăt cu au» 133| Antonie Ruset V.V, || Carte. & a || lași |ograful: și d az d] 
za [2 “cului se lie cu toţi re- 

Ss E | [deși (Vedi faesinize). 
Şi 

| 

134| Sub Antoniă Ruset.| Zapisul că-l | 5 Dorafteia. 
- lugăriţei Do-l| & a || Martori : 

rofteia ce pe-| & la [:3 Miron vel Log, 
trece la Epis-l £ [lo | 2 Dumitrașco v. Post, 
copie la Huşi. & |" |«e Gavril  Costaki p ŞI] e os 

Pi 5 ornic. 

. S 
135| Duca V.V. Uric. Ş “o || laşi Contr. 

2 & Miron Bocu vel 
| Logof. 
&|e|= 
9 a 

ca 5 
bai 

136| Duca V.Y. Cartea boe-| ş S | Iaşi || Miron Costi vel 
rilor diva- 12| | Log. 
niștă. 2 le | N, Răcoviţ. 

ZII Gavril, +“ Costake 
9 e Yorn. 

ea t5 
— 

137|  Ducn-Vodă, „ Poruncă. Iaşi Miron biv Loşolt. 
Neculae Răcovi', Ga- 
vril Costache veLvor- 
nic, 

$ 3 
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= 15 |3 
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sciut ei nimica când ai vendut Zemelieasa acele vii necă le-au dat scire şi ei 
mai vrut să jure. Deci Domnia mea şi cu tot Svatul nostru, vădând atâţia 
boeri de curte mărturii şi nevrend ei să jure, ati rămas Jane şi Alec- 
sandra şi Cărstea. Deci de acum înainte ca să aibă a ţine acele vii de la 

în veaci....> (form. slavonă). 
  

Ministerul dome- | 
pi No. 7834, | 

e
 

  

  

      
        

Procesul pentru moşia! 

Arh. Stat. Bucur. Dăruesce Episcopiei Huşi trei dughene 
E: — din Chişinău pentru sufletul ei şi a fiu- 
E Episcopia Huşi. |lui săi Toader — înaintea lui Miron Co- 
o Pach. 55/36, stin Logofetul cel mare (sic)—Sturzea Ilie 
= Act. No. 6. vel Dvornic — Apostolakie vel Spatar, 
2 Dumitrașco vel Post. — Toderaşco vel 

Vist. — Gavriliţa. băiv vornic. 

sg| . 
Se : Arh. Stat. Bucur.| Pentru întărirea stăpânirei a nisce case 
E: se — de lângă Carvasarie pe uliţa rusâscă. 
ge & | M-rea Bârnova. 
aa] SS || Pachet. No. 12. 
ol a 

Să 
zâ i 

i - 
| ași Ani ceia 7 Recunbsce lui Roman Balş Vornicului 

om. IV pe 180.  |ldreptuldea lua de a 10-2 din tote după 
| „ganafora „No. 3329, din moșia Slobodiel. 
| 

1 

Slobodia dintre Băneasa! 
|iklena, Donici cu casa re- 
|jposat. Hetman C. Paladi. 

    
Din colecţiunea mea. Miron Costin Vel Logofet i Neculae 

Racoviţ biv logofet, i Gavril Costachi 
vel Vornic, scriem şi dăm scire cu a- 
c&stă scris6re a nostră cum s'a pării 

| de faţă înăintea n6stră, Dosoftei egume- 
nul de la svinta Monastire de la Păn- 

gărați cu Pavel nepotul lui Pantelei din Mărăşeșci pentru o parte de ocină, 

de sat din Avrameşci din ţinutul Tutovei, partea lui Gavrilă călugărul ce laă 

chemat din mirenie Grăjav ficiorul Nedelei nepotul Ghindei , strănepot lui 

Dumitru Marco, așa, dicând Dosoftei egumenul cum acea parte de ocină, par- 

tea, lui Gavrilă călugărul din Avrămeșci este drâptă danie svîntei monastiri 
Păngăraţilor de la acesta ce mai sus scriem Gavrilă călugărul, precum a 

arătat înăintea nâstră şi zapis făcut de la mâna lui Gavrilă călugărul şi is- 

pisoc Domnesc de întăritură de leremia Vodă, iar Pavel nepotul Îui Pantelei 

el încă aă scos un zapis înăintea nâstră pre acea parte de ocină, scriind 

cum o aă cumpărat moşul lui Pantelei din Mărăşeșci, acea parte de ocină 
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Crucea de jos boiarul Nostru Constantin Paharn. însă numai partea ai (sic) |! 
Temeliesei ce se va veni el, ca să! fie D-sale direaptă Ocină și cumpărătură |; 
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5 Domnul de la care 4, DATA | Locul Semnături 
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138| Sub Duca Vodă. | Zepi a Gli- a | Iasi Martori: Miron Co 
aș 1 frate- 2 . 'sti — 

său Alexandru fe-l| & = 3 tin Vel Logofet. . 
iorul Ursului dini| & [69 | | Nicolae Racoviţ biv 
Cacăţeni nepotul gi | | d log.--Gavril Costache! 
pui 4rușan. E Ș vel Vornic.— ilie Stur- 

| ce ea biv Vornic. 

139| Sub i e si . AER Sub Duca Vodă. „Zapisul To. a |. laşi || Divaniştii, între cari 
osiei fata lui 4 | 13 Miron vel logofăt. 
Pălămidă și |€ | 2 
feciorii săi, 5 Esi 

2 co 
ÎN OO | AI : -— 

140) Duca v.v | LII] uca PV, “arte. - > 
Carte. laşi Comtr. 

, Miron vel logofăt. 
9 S 

PA e 
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a | |3 
3 — — 

EI” lo 
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Pa _ 

141| Sub Duca V.V. Zapis de _ laşi (Miron, Costin vel logof. 

schimb de o N. Răcoviţ biv logot. 
moşie, 9 SN Gavr. Costake vel Vor. 

ă - Doln. Z. 
=182|3 Gregor. Ghianghia vel 
Sia 2 Vorn. Vișn. Z 
E Li a Alem. Buhuș Hetm. 

Tudosie Dubău spătar. 
ea e loan Răcoviţ vel Pa- 

_ barn, 
Velicico vel comis. 
Ziie Moţoc vel medeln. 
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Format Si 2 si | - a : : a ; ze 3 SA note Face parte din ce co- Resumat interesând istoria sai menţiune 3! 
20 p . . = i 
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de la un nepot a lui Gavrilă călugărul, mai pre urmă dece o aii fos: dat 
danie Monăstirei, deci noi aşa am socotit şi am gludecat cu dreptate şi am 
pus di lui Dosoftei egumenul până în tomnă, la Vinerea cea Mare. să margă ; 
la monăstire şi să se socotâscă cu soborul să al6gă nişte părinți călugări 
bătrâni dintre dânşii şi să-i trimită aici Ja svinţia sa părintele Mitropolitul 
să iea ei legături cu credinţă de la părintele: precum atuucă când aă dat 
Gavril călugărul acea ocină monăstirei o ai dat el de bună-voe şi nu i-ati 
făcut călugării vre-o silă cu împresurături sai cu alte meşterşuguri să-l hie 
făcut zapisul, deci dacă vor lua călugării legături cu credinţă de la părintele 
Mitropolitul întacesta chip, să hie ocina, aceea tot a mănăstirei precum serie 
zapisul, iar Pavel să ravde de acea ocină să-și întrebe cu vândătoriul cine 
le-aă vEndut ; însă şi până la di cum mai sus scriem, tot să hie ocina pre! 
sema călugărilor pânâ, or veni să iea şi legături cu credinţă ; acesta scriem 
şi întralt chip să nu hie preste scrisorea nâstră, 

Autografel lui Miron Costin pe dosul uricului, îndoitura a 6 a uricului, 
unde se citesce vorbele: <Zapis de pîră de Avrameşel.» 
    

Documentele mo-| Vinde partea lu! din Hărăgeştă cătră 

    
şiei Ciortolomul din 
Jud. Tutov la Cred. 
func. Rur. Bucur, 

Fo
li

o 
mi
c.
 

Vasile Gheuca vel vist pentru un bine 
ce iau făcut. 

NB. Costin subscrie numai Miron vel 
logofăt. 

  

Arh, Stat. Bucur. 

M-rea Nicoriţa, pa- 
chet No. 3,   

Dăruesce o moşie lui Nicolae Răcoviţ 
ce ai Jost logăfăt mare şi jupânesei sale. 

  

sarul de întărituri 
al Divanului apelativ 
No. 97 

29 roş. 
Trans. 165 opis 2014. 
pagina 261. 

Arh. Stat. Iaşi. Do-| 

  
Intăresce lu! Antohie Jora Clucer si- 

liştea Ariceștii şi Poiana Cârnului (ţin. 
Vaslui) cari moşii le are ocină de la 
părinţii săi Gavrilaşi Jora sulgerul şi a- 
cura i le ţin cu împresurare oameni! de 
acolo... «iar de li se va părea vro strâm- 
bătate să-și câe di şi să-şi aducă şi hri- 
s6ve ce vor avea pe acele moșii, să vie 
la Domnia mea să luăm sama şi nime 
să. nu culeze a sta împotriva, cărţei Dom- 
nică mele.» 
  

Academia.       
Schimb. de moşie între moşia Secul și 

Cetatea Neamţului cu D-lui marele Po- 
stelnic Conștantin.    
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144| Duca-Vodă. Carte Iaşi Cu autograful lul 
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| Diac : 
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_ Format, EI 
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3 —— „Ha 

Academia 

e Archiva Statulu : : 3 d Bucuresci tului Iancu Butnaru, ginere lui Temelie, îm- 
Ss , nf = 
5 a M-rea st. Lon gură parte averea părintâscă cu sora sa. 

5 3 de aur. 
fă Pachet No. 12. 

3 
Ss, 
22 e An, Stat. Bucur. <lo Duca V.V. Bojio ete. Seriem Dom- 
> s £ Mon. Aron Voda. Doc,|! niea mea la boiarinul nostru la Andreea 
Za e |27. Pachet. Săpotanul vornicul de Pârtă. Dămuţi scire 8 3 aporanu VODICUL, 
sI că s'aă jăluit înăintea D-ei-mele sluga 
Se im6stră Andreia Mihuleţ ce au fost Păr- 

călab, pre Iordache Porcul din Pocri- 
şani şi pre nepoţii lui, pre Arsenie şi pre Savin și pre Vasilie Hodorogea și 
pre alți fraţi a lor carii sînt răzeşi la sat la Pocrişani, dicând că ai avut 
multă strâmbătate de dânșii, şi i-ai impresurat hotaru satului săă Ohrin- 
cea cu hotarui Pocrişanilor şi în Domnia n6stră dîntâiii, i-au fost fărămat şi 
un plug şi multe strâmbătăţi i-au fost făcut, carele atuncia Domnia mea am 
trămis de au socotit acâle lucruri, şi omul D-ei mele carele am trimis aă a- 
flat vinovaţi pe Pocrişani şi le-ai luat 12 boi de hatalm, pre cum ne arătat 
Mihuleţ şi mărturie de la Prodan carele aii fost hotarnic, şi ispisoc de piră 
şi de fierăi şi de rămas pe Iordache Porcul şi pre toți fraţii lui de la. singur 
Domnia mea şi mărturie de la alți hotarnici mai de nainte vreme, și drese de 
la repăosaţii Domni Radul V.V. şi Vasile V.V. scriind în semne hotarul ot 
Hrincii despre alte părţi şi despre Pocrişanii până la un isvor unde se îm- 
preună cu hotarul lui Pocriş şi până la fântâna Hoţului. şi aşia scriind şi 
ispisocul ce Pam făcut D-ea mea atuncia, cum. se ţie Ohrincea lui Mihuleţ 
până la isvoru şi până la făntâna Hoţului şi legai Pocrişanii cu tare giu- 
deţ de vor nai trâce Pocrişanii se împres6ră locul lui Mihuleţ peste cum le 
am aflat giudeţ cu divanul D-ei mele să fie de glohă 24 de bol şi să fie de 
mare certare. lar acmu Mihuleţ de isnoavă să jălui, cum Iordache Porcul 
şi cu nepoţii lul și cu Vasilie Hodorogia ati trecut peste acâle semne şi is- 
pisocul de la D-ea mea n'ai băgat samă şi ai arat nisce pământuri şi gră- 
dini cu sila şi şa făcut pohărni pre locul lui în tărie şi i vânâză bălțile 
cele cu peşce peste t6tă vremea, şi căci le ati dis Mihuleţ cu cuvântul să nu-i 
impresâre locui şi să se ţie de hotarul ce aă hotărit Prodan omul D ei mele 
atuncia, Iax Iordache Porcul şi cu nepoţii lui, Arsenie Savin şi a vrut se ucigă 
pre Mihuleţ tocma, la isvor unde i&ste hotarul lui Mihuleţ. După aceea acmu 

fiind Mihuleţ, aicea, la Iaşi, îmblandu bucatele lor iar pre hotarul lui Mihuleţ 

şi pescarii lor vănând bălțile cele cu pesce a lui Mihuleţ, să se fie sculat 
nesce cuconi a lui Mihuleţ mici şi le ai dis să nu le vEneze bălțile neci să 
le calce hotarul cu sila. lar să se fie sculat Arsenie Cocule şi cu un fecior 

a lui Iordache Porcul şi ai hătut pe cuconii lui Mihuleţ de pre ocina a lor, 

peste cartea D-ei măle ce le-am făcut să'şi apere locul, care lucru D-ia mea 

am învățat pre al nostru credincios şi cinstit boiarin Miron Cestin logofătul 

cel mare, de ati trimis acolo pre sluga nâstră pre Leca Uricariulă şi am s0- 

cotit D ia mea să mergi şi Dumnia-ta acolo la sat la Ohrincea împreună cu 

uricariul şi să socotiți cu Gmeni buni cu mare dreptate pre dresele lui Mihu- 

leţ cele bătrâne, şi pre ispisocul ce am giudecat D-ia mea. De vor hi pre    
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146| Duca V.V. Carte la Gli- ij Cont. 

goraşco Car- SIE Miron vel Log. 
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o = t 142| Duca- Vodă. Uric z 3 | lași | Contra s. de Mi- 
SIL i i £ [8 |= iron Costin vel log. 

Ele l= . Ia 
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| 9 ai 148 Duca V.V. Zapis 3 || lași || Nainteaţlui Miron 
a E Kocrhn vel Log. 
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— 9 SI8 
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14 | dejul 8] 1£ 9| Duca Vodă. | Carte de ju-l & e || Iași || Courr. 
decată. & &|8 Miron Bscrhn vel 

zIcIlS Log, | 
Ş z Scris de Andrei 

IN N | A O NIN | ARN 3 Mihul, 
e | ss 150|? Duca P.V. «a Miron vel Log 

ele ” 
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cum Pocrişanil peste acele s&mne, şi-au făcut grădini şi ogoră şi i calcă lo- cul în silă, și i vâneză bălțile, şi or hi vrut să ucigă pe Mihuleţ de pe hota- rul lui, și acmu i-ai bătuţ şi cuconii, să aveţi a le lua 24 de boi gl6bă pre- cum le scrie ispisocul ce i am giudecat D-ia mea, şi pre aceta ce veţi afla, că aă făcut acestă reutăţi cu tăria lor peste giudețul D-eX mele să-i aduceţi aicea la D-ia, mea, şi să stălpiți hotarul Ohrincei tot. din semnu în semnu, precum scri drâsele lui Mihuleţ şi precum veţi afla mai cu dreptul cu 6- menii buni și veţi stălpi şi veți aședa să faceţi o mărturie încredinţată să 
ne daţi scire etc. (formula Slavona). Aci începe autograful lui Miron Costin 
în coprindere : 

«lar de or arăia şi ei niscare direse vechi cu respunsuri în potriva dire- 
selor a lui Mihuleţu să-i aducă aicea la. Domnia mea de faţă cu diresele lor 
să'şi intrebe. (Vedi facsimile). 

= arh St. Spirido | Vândare de ocină din Petresci. | 
e Moşia Petrescii | 
S  |l(Blagesti) plie N. 6. 
=  |iDoc. N. 20. 

l 

32) a , oz PI 
"EE e | Arch; loan Episcop de Roman sa jăluit că 

i 3 | €£ | Arohiva Stat. Buc, Batcu şi Apostol Beţul ai împresurat ho- 
I3 2 e piei E 1 " Jtarui Braniştei lângă otarul Țipeştilor la 
EEE: “5 ian ţin. Covurlui, danie de la Petru VV. 
5! = «Să socotiți fâră suflete vătămate...» 

Mp - i 2 Fi Intăresce dania, lui Gheorghe bacalu şi | 7 
i Z aebiva Stat. Buc. femeia sa Marica către M-rea Arghiro- Nu 

! o de aur. - 8 castru din Rumelia, referindu-se la chri- 
' = Pach “No 14 sovul lui Anion-Ruset din 1677, Ghe- 

Pai i [ narie 26. 

| Arh. Stat. Bucur, Vândare de case către m-rea Cetăţuia, 
— Din acest zapis apare că S-ta Vinerea 

M-rea Cetăţuia. | venia la 1681 pe Uliţa mare «un loc 
Pachet No. 17. |de case din Iași pre Uliţa ce mare în- 

tre locul m-rei S-tei Vineri şi a lui Ene 
Peveţul.> 

Epis. Roman. In favorea Episcopiei Roman. 

Condica, de Docum. 
fila, 923. - 

| a Archiva Stat. Buc.|  Împresurarea unor rădași asupra Bra- 
| & Episcop. Roman. | niştei: <a mâncat pânea de pe acel loc 
LE Pach. No. 1. și au fugit în ţeara muntenească». !   

10



  

    
  

  

| Locul 
Semnătură 

  
  

  

  

  

              
    
    

  

  

    
  

  

3 Domnul de la care 8) DATA 2 
$ | oră de pe timpul căruia || Natura actuiui = 4 BI De din care!  Contra-Semnături 

S e actul 9 E | că, sa dat! Diacul 

, . S 
151| Duca PV. | ZApisu Poeri- 3 || Iaşi | Naintea lui Miron 

ieiigeei a] le sl ÎN Moni e 
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156| Duca VV. Ispisoe. Iaşi Miron Costin (Bo- 
3 erau) vel log. 

* % Diac : 
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157| Duca V.V. | Urie e Contr. 
i Ș Miron Costin vel 
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| Arh. Stat. Iași. D | 
m , . Iași. Do- . -ă ijiei. (țin. i i Sarul 598 (cu datări. ase o moară pe apa Jijiei. (ţin 
i jturi pe 1840, pagina] * 

| (569) — Originalul la 
| IM-rea Agapia. Copia 

| întărită la 1840, 
i 

| | | Arh, Stat. Bucur, Intăresce zapisul făcut înaintea lui Mi- 
3 ! M-rea, Cetăţue pa- || pou Koeran vel logof. de vândare de case = li chet 16. de lângă S-ta Vinerea cătră M-re. 

E i Archiva Stat. Bu-l  Hotăresce procesul dintre rudele repo- SS euresci. M-rea Răchi-| satului Stamatie ce a fost Postelnic mare, 
23 lesa pachet No. 7. 

za 
| i 

| 5 | | Arh. Stat. Bucur. | Să ajute Episcopia a lua de a decea la 
181 a — pânea familiei de un Manolaki pe pământ | ji Episcopia Roman. din moşia Braniştea a Episcopiei. 

| £ | Pachet No. 1. 

Arh. St Spiridon Judecata jupânesei lui Andronie ce ai 
laşi. |tost Postelnic mare, și ginerele Mihai 

— neguțătoriul. 
Moşia Boroșescii, 
Act. No. 24, 

E Arhiva Stat. Bu-| : Ispisocul de stăpânire al Mitrăşenilor 
să curesei. cu tote părţile. 

a 5 M-rea Răchitosa. 
z3| £ Pachet No. 3. 

sa) e 
35| 

28] = 
32| 
E 3 

= 

za 
7 L 

  
              

  

    Uric întărind actul din 7188 cel cu 
autograful cel mare al lui M Costin.    
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Ş Domnul de la care 35| DATA || Locul oranăiuri 

2 | oră de pe timpul căruia|| Natura actului e & Be Be |din care Contra-semnături 

Ş e actul 9 2 | A sa dat Diacul 

158 Dumitrașco Canta-| Copie din | Miron Costin 
cuzino. 7254 Mai 9. . 

o ci 
o 

Sa !z 
3 || 8 
& | | 
9 a 

i %& 
i 

159 Sub Zapis 9 ă Velicico Costin. 
Dumitrașco Canta= z 5 na 

cuzino. = |8|g 
” 

G l— = 

& | le 

&| |$ 
- 

160 Sub Zapis de în- lași || Martori: 
Dum. Cantacuzino.lfiere a jupâ- Oroaocue  metropol. 

nesei Safta a Sucevei. o 

lui  Alexan- Nicolae Răcoviţ vel 

dru Costin ce logof. 

au fost Postel- Solomon Baxladea- 

nic mare, fatal nul div zel logoj. 

lacomesei. = Miron Costin vel 

Ş co Dvorn. Dol. Zemli. 

$ a | lonaşco Balş vel 

s|8 | vor. Vist. Z. , 

2 | | Gligore Ghianghia 
o D= - 

[=] e biv vel Dor. | 

Preotul Istratie de 

la monastirea <mea» 
Comisoae.-— Vasile 
Costin. , 

Velicico Costin 

bip conuis. 

Diac : 
Pavel Uricar.   
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Arh. Stat. Bucur. Miron, Costan Vei Dvorn. Dolnei Zemli —— scriem şi mărturisim cu această scrisoare M-rea Doljesci pa- ||a noastră cum aă venit la n0i Anghelaki chet No. 13. ||şi Constantin de Papiscani cu cinstita || 
cartea Măriei Sale scriind la not să mer- gem să socotim cu oameni buni pentru un loc de prisacă, căci ati et gâl- ceavă cu D-nei Tălmăcioae Paharniceasa, dicând D-nei jupâneasa, Talmacioae, că acel loc de prisacă este pe locul în hotarul satului Ruseanilor. lar An: ghelake şi Constantin aii dat seamă că acel loc este pe hotarul lor a Po- piscanilor, Deci noi deaca am vădut Cinstit carlea Măriei Sale lui Vod seri. ind la noi, mers'am acolo la acel loc de prisacă, strîns'am oameni buni bă- trâni şi Târgoveţă şi dinprejur megiaşi Şi s'a templat acolo şi DI. Manolaki Komisul. Adus'aă şi uricul tirgului Frumos carele scrie în semne Gin movi- la în movili. Pentru care lucru arată că Ruscaniă ati fost de ocolul Târgului !Frumos. Deci noi am socotit precura scrie Uricul. și semne şi precum măr- turisesc oamenii buni și aşa am ales cu sufletele nostre, că acel loc de pri- |sacă este pe hotarul satului -Popiscanilor. Deci noi precum am socctit aşa lam ales acest lucru. Făcutiam aceaste mărturii de la noi şi de la oameră |buni ca să fie lui Anghelake şi lui Constantin de credință. Şi pentru mai | mare mărturie am iscălit şi aă pus şi peceţile la această mărturie, să se creadă. — Miron Costin Vel Vorn. (adaugă cu mâna sa : «Precum am mers de am văduit movilele cele de hotar. Este prisaca aceea, pre locul Popisea- nilor, mai jos de movila ce este de hotar.s 
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| 
| 
| 
  

  

Sântul Spiridon Iaşi, 

| N | | 
| | Episcopia Roman. <Scriem și mărturisim cu acest zapis al 

— mei cum eă de bună voia mea, vădând 
Condica de docu-lcă ni sai săvârşit cuconil și mam alţi 

mente fila 195. nimenea pe urmă dentru semenția mea, 
ca să mă grijească şi să m& socotească 
la, boaia mea, şi la, lipsa. mea, socotit'am 

Ie - 
şi am ales pe D-lui Gavril Costake ce 
ai fost Vornie mare pentru care este și 
D-lui omul nostru, datuiam D-sale casa, 
mea din sat din Ruşi cu tot satul... de la 
reposala maica nâstră Pascalina Comi- 
șGia .. pentru sufletul reposatei maicei 
nostre Pascalina şi a jupânului meă şi,.. 
a fiilor mel Dumitrașco și Măriuţa,....> 
toate aceste le dai lui Costaki şi jupâ- 
nesei lui Tudosia, de faţă fiind...» 
(vedi numele martorilor), 
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rească o mo- S|E Norn. (facsimile). 
ișie a s-tei Vi- a i - 
jneri din Iaşi. 5 | 

a + 2 2 — PI | 

164 Dumitrașco Canta-l Caxte la slu-l $ * Neculai Răcoviţ vel, 
cuzino V.V, ga sa căpita-l] a I$ | > logofăt. 

nul, Salaj ” 
£ | a || Diac: ” 

pă | e Vasilie Neagul. 

165| Antonie Ruset VV. Uric laşi Vodă. 

Diac : Stratulat. 

e Ş 
2 la 

Ss 
& |&|= 
& IE 
S 4 

Pa «e 
—        
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ă 
Sa. | | Format| E 

33 | şi note! Face parte din ce co- Resumat interesând istoria. saii menţiune 5 “2 |I caracte- Ă , > Ss di || ristice lecţiune ? de copiare separată 5 
externe | 5 

= 9 

E 
= =] 5-9 Arhiva Statului Se scutese 12 poslușnică ai mănăstirer 

Si! & & |Bucuresei. Hlincea. = 8 
5 a.e || — 
do ZE | M-rea Cetăţuia. 

E | Pachet No.1. | 
  

Anghelache şi Constantin de Popis- 
cani s'aă jeluit pre jupânâsa reposatului 

Doli ti Talmaci pentru un loc de prisacă din 
M-rea Do Ia hotarul Popiscanilor, că, este hotarul lor 
Pachet No. 13.  |ja, Paharniceasa că e pre hotarul Ru- 

scanilor, Deci Domnia mea... am trimis 
la credincios și cinstit boerul nostru la 
:Miron Vornicul prelejindu-se la ţară ca 
;să socotâscă aceste otare întră care ho- 
tar va veni acel loc. Deci D.1 Boerul ) 
| nostru Miron Vornicul împreună cu Ma- 
imolache Comisul şi cu alţi Gmeni buni 
a socotit şi ai adus o mărturie de la 

i mâna D-sale ce întracest chip scrie : nu 
i : |este prisaca în hotarul Ruscanilor ci pre 

ial Popiscanilor (Cărligătura). Pentru a- 
ceea şi Domnia mea vădând acestă a- 

Arh. Stat. Bucur. 

      = 
m
r
 

  
  

      
              
E devărată mărturie și ca mâna D-sale 
| mai jos să scrie şi iscălitura şi a co- 
| | misului Manolache...» ețe. 
— 

| Academie. 

zu a A 
1? = Arch. Stat. Buc. Să otărasce Ocină lui Manolache, cu 
iz z — Omeni buni. 
a 9 Episc. Roman pa- 
3E| 9 lchet. No. 11. 
= S|| Pi 

ea PE EI 
Ig & Colecţiunea mea!  <Adecă Dumnialui al nostru cinstit şi » Y . - oa e . 
5 5 cedată însă Acade-icredineios boiarin Miron Costin marele 
Ls o Imiei. logofătu arătat-au înaintea, D-ei mâle şi 
Lel 3 iînaintea a tot svatul nostru un zapis de 

E | za Ha mâna lui Arsănie ficiorul Rusului şi mi 
| de la, nepotu lui de la Gheorghie fecioru 
“lui Tebiţ cel bătrân şi Constantin şi Mierea feciorul lui 'Tebiţ şi sora lor 
“Marica fata, lui Tebiţ şi Marco ginerele fratelui Tehiţ, şi Ignat şi Gheorghie 

| ginere lui Dumitraşco şi Toader Trinca toți nepoții şi strănepoții lui Vasi- || 
| jie Câcâcescul din Cârstesci, făcut de năintea a mulţi Gmeni buni megiași 
i şi râzași, anume Toader Rotilă ginerele Borşâei și Constantin Pârcălabul şi 
i Anghelachie de Popișcani și Ursul de Ciumcesck ȘI Ion Șoltuzul de târgul 
| frumos şi popa Ioachim de la beserica Domnescă din Târgul Frumos şi Ma- 

| 
|    
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- Semnături 
g Domnul de la care Z DATA | Locul — 
2 | oxă de pe timpul căruia || Natura, actului SE Ba | De |ldin care Contra-semnături 

5 actul Ş|i ia | la | sa dat ” 
& ” |_“laa. ler. Diacul 

166| Antonie Ruset V.V. Ispisoc Iaşi Contr. 
Miron vel logof. 

8 > 
9 

3 a 3 
& le |3 
£ | le 
S E 

pa 3 

6 8 3 Conte ) i ntr. . 167| Antonie Ruset V.V.| Urie 3 „3 Conte osti va Lai 

SR || o = El adaugă cu mâna sa 
Si vorbele : Am adus de faţă 

SIE [e O [eopi ata marite 
Fa <S nainte 

— 
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4 
| Format | | Be. 

22 || şi note i Face parte din ce co- | Resumat interesând istoria sati menţiune E 3 
“o || earacte- o gs = 
di || ristice lecţiune ? de copiare separată. =:5 

externe | 3 e , 2-2     

nolachi Comisul şi Dumitrachi Pârcălabul și Vasilie preotul din Hotin şi lo- 
i maşco preotul de Prigoreani şi alți mulţi 6meni buni tineri și bătrâni de prin 
| pregiur, megiași carii toți sunt iscăliți întracel zapis şi şa pus peceţile şi 
degeteie, scriind și mărturisind într'acel zapis, Arsenie şi Ghierghie și Cos- 
tantin şi Micra şi Marica și Marco şi Ignat și Ghierghie şi Toader Trinca, cum 
de a lor bună voe, de nime nevoiţi, nică asupriţi, ai vândut a lor direplă o- 
cină şi moşie şi cumpărătură ce au avut de la alţi frați ai lor şi părţile lor 
ce au de la moșul lor Vasilie Căcăcescul din sat din Cârstesci ce sunt la 
iținutuli Cârligaturii, dintr'un bătrân trei părți, din vatra satului şi din câmpu 
şi din ţerină şi din f6naţa şi din poiana satului şi din poiana ce se chiamă 
Călugărul şi din tot locul, cu tot venitul, acâstă aii vândut boiariului nostru 
cinstit şi creilincios Miron Costin logofătul cel mare, dreptu nouă-deci de lei 
bătuţi şi Vaii plătit deplin. Așijderea ne ai mai arătat şi altu zapis făcut de 
naintea a mulţi Omeni buni şi boiari, anume boiariul nostru Manolachi co-!. 
misul şi Vasilie Şoltuzul de Târgul frumos şi preotul loachim de la biserica 
Domnească din Târgul Framos şi preotul Vasilie de Hotin şi preotul Ionașco 
de Prigoreari şi Ursul de Ciumcesci şi Anghelachi de Popişcani și Arsănie 
cel bătrânii de Cârsteşci şi Dumitrachi Pârcălahul şi alți Gmeni buni de 
prin pregiur megiaşi, scriind şi mărturisind Mărica Borşoae depreună cu fata. 
ei Aftimia şi ginerele săii Toader Rotila şi nepotu săi Toader Trinca şi fra- 
ţii ei Constantin şi Gavril şi sora lor Aniţa şi Catrina şi Toader Albiţ și so- 
vusa Porhire, şi toţi nepoții lor, de nime nevoiţi, nici asupriţi, ce de a lor 
bună voe ai vândut a lor dir6ptă ocină şi moşie tâte părţile lor ce se vor 
alege din fânaţă, din poiana Călugărului direptu cincă deci de lei bătuţi, bo- 
iariului nostru Miron Costin logofătul cel mare și li-ai plătit deplin. Deci şi 
D-ea mea vădând acele zapise făculie de naintea atâţia hoiari şi preoți și 6- 
meni buni, credut-am şi de la D-ea mea încă dăm şi întărim boiarului nos- 
tru cinstit şi credincios Miron Costin logofătul cel mare pre acâste cumpă- 
rături ce scriem mai sus, ca să-i hie şi de la D-ea mea, direpte ocine şi cum- 
părături şi uric şi întărituri neclatite şi neruşeile nici dănădră în veci. 

NB. Pe dcsul Uricului îndoit în şâse, Miron tiostin scrie cu propria sa 
mână : «Dircs pe părțile lui Arsenie din Cârsteşti şi pre poiana Călugărulul» 

(Vedi facs:.mile). 

  

i Arhiva Statul. Buc. 
M-rea Bogdana. 
pach. N. 11. 

Dat'am cartea Domniei mele Aniţăi fe- 
meea, lui Gavril Barladeanul şi fiului său 
lui Vasile, să hie tari şi puternici cu car- 
tea D, mele a ţine şi opri o curatură ce 
se chiamă, la Podul frumos, cu locul sa- 
tului ce este cumpărătură de părinții dră- 
guțului Vornicului de la Staver, din 
câmp etc... lar cui se va părea sirimbul 
să vie să steae de față și să'și aducă şi 
direasele cine va avea. Intr'alt chip să 
nu hie. 

Ma
re

 
ch

in
ov

ar
 

Fo
li

o 
mi

c 

  

  

Arhiva Statul. Iaşi.   ti N.20 Trans. 1765] Intăresce cumpărături de ocine din Sta- 
(Acte înfățișate la 1835 nigesci făcute cu diverse zapise de către 

d3 D-na Tarsiţa Boteanul Gayril feciorul lui Gregoraş Deruş. 
eu procesu cu D. Rădu- 3 

e;inu Casimir, pentru Sta- 
țatesci.—) Actul. N. 14.                



  
  

    
  

    

  

  

  
        

  

  

  

        

- | a zau 5 t 
3 Domnul de la care | 3 Locul | erona uri 

3 | oxă de pe timpul căruia || Natura actului 3z din care, Contra-semnături 

$ e actul 8 sa dat | Diacu 

168| Antonie Ruset. Carte cătră Iași Contr. 
Dumitraşco şi Miron vel Log. 
Albota. „| Apoi cu condeiul săi! 

si | adaogă : «Jar la ale- 
o Pa . 

8 a lg sul locului să hie 
Se [3 toți rezeșii » 

| £ IE li (Vedi facsimile). 
9 [53 

- i 
| 

| 

169| Antonie Ruset V.V.| Uric de în- Iaşi Domnul. 
tărire în stă- — 
pânire. i Pe îndoitura ex- 

ternă a pergam. :; 
AAnpon Roca Bea Aor, 

| "HCRAA, 

o 
a E 

2] | 
lg |X|= 
iz | le 

i Lo 
| a < 

i 
| 

_ | 
Ș Carte către Gli-l| € Ii . 170| Antonie Ruset. gotaşco Cani, | 2 || = lași Contr. 

Vornic de Pârtă| a |% |3 Miron vel logoi. 
şi către Const, Ş = |ls 
Arapul. 3 3 

Fa = . 

171| Antonie Ruset. Suret, | ci Miron Costin vel log. 

A Adaoge autograful : 
PR E «lar de ar fi eşii ord 
IX |3 0 vândare saii vre 
[a danie cuiva dintr'a- 

e cest hotar, acela să ţie 

Ş pe drese. 

172| Antonie Ruset V.V|| Ispi a |&a Contra. 
! SPISOc. les Miron Costin e] 

” [85] logofăt.                
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, Format - Se 

E îi note Face parte din ce co-: Resumat interesând istoria saii menţiune de = î 

W |] ristice lecţiune? copiare separată 2.5 
externe 

E 

| Arh. St. Sbiri «Să strîngă Gmeni huni şi să mergă 
| lasă „ Si. Spiridon la sat la Pitaresci (nirapripi) să strîngă 

8 die Omeni buni megieși de prin prejur «şi 
a _ „__I|să socotiți să alegeţi partea Arapeştilor 
= Moşia Petrescil despre Boteşii pre derese ce vor avea 
E (Biajeşti»). Plicul 6. şi precum or ştie şi &menii buni, din 

Ia Doc. No. 17. vatra satului şi din câmp şi din pădure 
Il şi din poeni sau fînețe şi din tot locul 
| cu tot venitul și precum veţi alege să 
= puneţi şi semne... și precum veţi afla 

şi veți aşeda să ne faceţi scire cu o seri- 
s6re şi cine va, avea strâmbătate să fie 

| | faţă.» 

sa Arh. Stat. Bucur. |  <Miluit de Dumnedeui Not Antonie V.V. | 
= = — D. ţ&rei Moldovei (în -vorbe românesci) 
&, 5 $ M-rea Galata. semnele aceste facem cu acestă carte a! 

= 2 = : A x . se || Pachet No. 15. nâstră tuturor cine pre dânsa va căuta 
|| n sai cu urechile va audi. Adecă Domnia ||     

    

  
  

  

              
mea dăm și întărim boeriului nostru 

credincios Hadiîmb ce ai fost Postelnic al 2-lea şi sfintei monastiri zidirea 
sa din Dealul mare în Codrul Iaşilor, unde este hramul Naşterei prea sfintei 
prea curatei ...... „un loc de case în târg în laşi între casele lui Petrachie 
și între acele ale lui Andrei nepotul lui Varlaam mitropolitul (cumpărătura. 
lui lani Postelnicul de la Necolae Becerul şi de la femeea lui Urita drept 
u lei bătuţi (şi alte diferite locuri în târgul vechii şi pe Podul vechii)» 

Aduce credinţă fiului săi Alexandru Ruset V.V., a boerilor: lie Sturdza 
Marele Vornic de ţara de jos şi credinţa lui Gregore Ghianghia Marele Vor- 
nic şi Alex. Bahuş Hitman şi Pircal. de Suceava şi Ramandi mare Posteln. 
şi Velicico Costin marele Comis.... Invăţatam pre al nostru cinstit şi 
credincios hboerii Miron Costinovică (sic) (Mngon Kocrunosnuh) marele Lo-   gofet de a scris și a n6stră pecete aă legat cătră acâstă adevărată carte a 
nâstră.> 

  

Arh. Stat. Bucur. | Să meargă la sat ia Baloşesci să a- 
— dune razeşi 12 oameni betrâni să jure 

M-rea Niamţ pachet! cu dânșii că uricul lor n'a fost în ţeară, 
No. 3. ci în ţera muntenească. 

Mi
c 

Ma
re

, 
co

lo
re

 

  

Arhiva statului de  Ispisocul moşiei Poiana la Tazlaşi, 
lași. (Menţionează de Alexandru Vodă cel 

bătrân). Copia a fost poslăduită cu ori- 
ginalul în 1791 luliti 4 de isprăvnicia, 
de Bacăi.       
  

Arh. Acad. Române.|  M.rea Barboi cumpără o pivniţă de       Condica M-rea Bar-1a, Aniţa, Armeanca. 
boi pagina 8. i  



  

  
  

    

  

    

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

    

  

    

156 

- 
Semnături 

5 Domnul de la care | Z DATA || Locul a 

5 | oră de pe timpul căruia i! Natura actului [E De | Dg |ldin care Contra-semnături 

5 e actul Şi! la | la |lsa dat PI | 2 “Aa. Chr. Diacul 
a || Şi 

|173| Antonie Ruset. Uric Şi o || laşi ||: Vodă. 
| all Diac : 
i $ = lz Pavel. 5 = - 
a ea «o : e 
ÎN = Di 

, e e , 174 Antonie Ruset. Carte dom- $ 2 | laşi Contras : 
nească. 219 |8 Mivon vel Legof. |! 

g RIS Scris de Pavel. 
o «o 

i sa & 

175| Antonie Ruset. Urie & || Iași Contr. 
" 98 Miron vel Log. 

e [> 
D= 
“9 = 

ms 
176| Antonie-Ruset V.V. || Urie, | S laşi Contras. Miron Co- 

e |2 stin vel log. 
— 

= > Diac : 
53 Enachi. 
Ş 

, ; el 177| Antonie- Ruset V.V. vi = Contras. Sturzea v 
ţ Uric, $ A laşi vornic, ne întâm- 

ale ['3 plandu-se ve] logo- 
€ SI | făt. 

& SI Diac : 
Ş Gligore. 

178: Antonie Ruset V.V Act de pro- $ | Iaşi || Neculai Răcoviţ vel 
pietate. 8 „a logofăt. 

& = 
= [e | Diac : 
SIa|a Isac. 
o — 

Fa 00 
D= 
«o 
— 

je. Carte către Ilie] $ s 3 179| Antonie-Ruset V.V. Pleşca cămiăra. z | laşi Contr. Da 
şul de ocnă şi! &|£ | Niculae  Răcoviţi.- 
“Fâder Ungurenul|| Si | fa vel Log. 
ce ai fost pârcă-|] E e Diac + 
lab. 9 5 ic: 

— a ” Andronic. 

180| Antoni s] IS]. a ntonie Ruset V.V.| Ure, 2 || Iași Necolai Răcoviţ 
4 Ş|z vel Log. 

E] [a S orlat. 
Fă 5 

— 
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. OSSIS NS ie 

Format . Sa 
:3 || şi note || Face parte din ce co- Resumat interesând istoria sat menţiune E '8 |icaracte- | . s 5 i) || ristice lecţiuue ? de copiare separată 3 

externe 
Es 

&- | Mare || Arh. Stat. Bucur. Întăresce o cumpărătură de case : «fra- 
& —— telui nostru Ducai Vodă.» 

Ss M-rea Cetăţuia - 
= Pachet N. 16. 

3 Arh. Stat. Bucur. Serie lui Stratulat Uricar şi lui Docan 
<a —— vatavul să otărească moşia Siliştea Res- 

h M-rea Adam pachet! popii să aleagă moşiele m-rei Adam ce 
3 IN. 152. este la codru Zigheciu. 

Arhiva Stat, Buc. Pentru satul Shieroae a, m-re! Cetăţuia. 

M-rea, St. Sava Iași. 
Pachet N. 87. 

e 

2 ş Arhiva Stat. Bucur.  Intăresce dania făcută M-rei Arghire- 
g£ M-rea St. I6n Gurăljcastru din Rumelia de două dughene la 
a 5 de Aur. Pach. No.11.| căpetul podului Vechii. Dăruitor este 
38 Gheorghe băcal şi femeia lui Marica. 
2 ş Aa 

2 
zi 9 Arh. Stat. Bucur.| Acordă M-rei Bistriţa privilegiul de a 
3 &  |M-rea Bistriţa. deschide şi face poduri pe Siret : «de se 
3 = Pachet No. 14. va prilegi vr'un fermure altor răzăşi să 
| e aibă a se învoi împreună cu egumenul 
5 e să facă pod». » = = 

B = _ 

. | Arh. Stat. Bucur. Moșia Baloreștii s'o apere de Gavril 
e s  |M-rea Pangaraţi; pa | Moga de acolo, carele se leagă de acea 
S | "E |chetIIl, Doc. No.107.| moşie fără e ispravă. A pus di şi aă 
S o “J|aşteptat călugării 4 dile peste di şi Moga 
e = n'a venit, lar cui se va părea cu strim- 
S| = bul să aducă direse şi să vie și să stee 

de faţă. 
| 

. | , „| 5 Arhiva Stat. Bucur.|  Poruncă să mârgă la Milueşti să alsgă 
Ş| & — |părţile M-rei Caşin ce o aii de la Gheor- 
= S | M-rea Caşin. ghe Stefan Vodă, titorul că şi de la pă- 

| e Pachet No. 2. |rintele săi Dumitraşcu logofătul. 
f . 

| 5 5 Arh. Stat. Bucur.| Relativ la locul de la Gadinţi. 
az) £ — 

| “a | o Episc. Roman. 
5 e Pachet 10 şi 29. 

      

        
E BOT CA pr NTRALĂA 

UNIV'.p-. pană a? 
IM 
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= i all par Semnătun = | „Domnul de la care | E DATA || Locul emasturi 
8 lori de pe timpul căruia; Natura actului 28 De De din care]  Contra-semnături 
Ș e actul i i 1 illa | la i sa dat e a i “iad |ch Diacul 

| i NI 
181' Antonie Ruset V.V.] Carte la toți i laşi Vodă 

; ! slujitorii — | Diac : 
i strîngătorii de Gligore 
i |dăjdiă  preo- | 
| 'fesci. 

- i 
& e | 

ela | 
& |X |3 

| 5 = ce 

ca «e 
— 

i 

182| Iw A Sa Roczoaa Bs-|] Uric de întă- „| Iaşi Contr. 
HO MHA. rapi 3, moa-lritură. Q — Miron Costin vel 

j AdRcKoH Hi BEmaH SKpa- 8 lo l'z Log. : 
- jnekon, sI = Diac: 

i 5 bai a Ionacke Icap. 

ea Ş 

| i 
183 Sub Dumitrașco Uric laşi Iscălit. Vodă. 

„Cantacuzino. 

i 1 ! 

| i 

9 cs i 
e — Îi 

2 la ) 
e lee |'3 i) 
<a Ş = i 

îles i 
că &%i | 

Da i | 
ţ 

| 
| 

ÎN DI II N | 
184% Const. Cantemir. Mărturia boe-| a | laşi ||'Tudosie Dubău mare : : : S | Ş 

rilor divanişti!! & ii logofăt. Ş î [ 5 _ 

Ş NE - 
£ | Velicico Costin (ho- 
S | erau) mare spătar etc.   

  

  
    

              
  

       



  

  

  

Format, 
|] și note 
caracte- 

| ristice 
jexterne 

    

Face parte din ce co- Resumat, interesând istoria sai menţiune 

lecţiune? de copiare separată 
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Arh. Stat. Bucur. 
M-rea. Socola. 
Nr. 2. 

Se lasă în pace un preot şi un ţîrcov- 
nic ce este la sfânta monastirs la Socola, 
de aajde şi de dajde vlădicească, și de! 
colaci şi de deseatină de stupi, şi de go-! 
stina. de rmascuri .— şi de alte dări şi an-: 
gheril de toate câte sunt pe alți preoți 
în ţeara Domniei mele, nime întru ni- 
mica, să nu'i învăluească şi fircovnicul 
să fie în pace de zloți, de lei, de galbeni, 
de orţi, de alte dări şi angherii de toate 
câte sunt pre alți mişe! în ţeara dom- 
niei mele, nime întru nimic să nu” în- 

i v&luească, căci au cărți şi de la alți 
i domni ce au fost mai nainte de noi, iar 

cine i-ar învălui peste cartea Domniei 
mele va hi de mare certare. Și într'alt 
chip nu va hi. 

Fo
l.
 

mi
c.
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rt
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mi
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de
 

co
lo
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Întăresce boerinului Zaharia clucerul 

şi jupânesei Stefana, jumătate sat de Sol- 
dești la ţin. Putnei, cumpărătura de la 
Ieremia feciorul lui Pătrascan cămăraşul 
şi de la, Toader căpitanul de Batinesci. 

Arh. Stat. Buc,     
Schitul Bradii (me- 

trop. Iaşi) pachet 
IN. 37. 

Fo
l.
 

ma
re

     'M
ar
e,
 

ce
ar
ă 

ta
re

 
(c
ăd
ut
).
 

  
1 

Boeriul nostru Constantin cakna vel! 

  

Doc. Moșşiei Brăni- 
şter. Cred. Func.Rur. 
Bucuresci. 

NB. Pe dosul actu- 
lui se citesce seris cu: 
mâna lui Miron Cos- 

Postelnic arată mărturie de otărnicie a; 
satului Felestilor cu -heleşteul Micota pe: 
pîriul Negru în ţin. Niamţ cu porunca 
Domniei mele... (urmează otarele) dreptă 
moşie despre socrul să moș jupănesei | e 

& tin «Carte de alesu/Dumisale de pre Dumitrașco Săkil şi 
E  llpărțile la Brănisteri de pre jupâneasa lui Nastasia, (jumătate | 
9 şi Za Schieuleţi». sat) care acestă 1/, sat cu heleşteul Micota 
S aii fost vândut Prăjescului şi eşind la 

vendare fără scire de lau fost cumpărat 
Miron Costin logofătul în dilele Ducăi 
Vodă, s'-aii venit de ai întors banii lui 
Miron Costin logofătul ce au fost dat 
și sau aşedat să ţie D-lui Constantin 
vel Postelnic, sămenţia Sachileştilor. 

Mi
c,

 
oc

to
go

n 
ro
şu
. 

        Arh. St. Spiridon Pentru nisce brățare de aur ale Ma- 
relui Hatm Zosim Başot. 

Condica de Docum. 
a M-rei Precista din 
Roman. Pachet 271                
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= A Semnătură 
E Domnul de la care | | = DATA || Locul pai 
5 | ori de pe timpul căruia i] Natura actului [22| pg Delldin care]  Contra-semnături 

; o >, + —— S | e actul | 8 E | da. sa dai Diacul 

| - - | | Tudosie Dubău vel 
185: Sub Constantin Otărîve a di- laşi logofăt. 
| Cantemir. vanului. o Şi Ion Răcoviţ marel 

a  Paharnic. — Velicico. 
& e | Rocrn marele spătar 
g Ia —. Toader Iordache 
& EA marele vist --IlieDră- 

S guzescul sărdar ete. 
Manolache uayas shav- 

tăens (1) 

Si 

186| Cantemir Const, = zi Vodă, 
= le 
| 

«o 
— = 

s ș 
187 Sub Constantin V.V.] Zapis. z|_la lași Între martori la! 

33 Is5 zapis : Tudosie Du 
SIRIS băii Vel Log.— Veli- 
9 = cico Costin Hetman, 

ea & - 

. 5 i 
V 

188|  Suh Constantin | Zapis al Pal a 5 | laşi Inaintea lui Ludo- 
Cantemiv. scalinei fe- = ZI a sie Dubăi vel Log. şi: 

meia Nichiu-| & | | e Velicico Costin b&t-! 
lui din Dră- S E=I man. | i 
geşcă. sa 3 

189 Constantin V.V. Carte cătră laşi 
| Apostol Ca- ” 

targiu Comi- 
sul. i 

.5 
— 

% | 

SI [5! 
& |£ [3 | 
SIE e 
2 o 
i Ss 

o 

să 1   
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| 

Arh. St. Spiridon] «Că aii venit înaintea noastră fratele Iaşi. nostru Zosim Bașota Hetmanul'de ni sta Moşia Cornii şi |plâns pre Statul Bran dicând că au a- Strâmbii întrupaţi lal| vut D-lui dous brăţere de aur puse de Bodesci; plic No.5 bis. D-lui zălog la, fecioru lui Costin din Pea- Doc. No. 7. tra pentru o datorie a Dumnisale » (Pen- 
tru o brățară perdută i se ie o moşiă: 
Strimba din ţin. Niamţ). 

    

  

  

Uricar, T. II, pg. 35.| Între boerii Domniei este Velicico Co- Proprietate a D-lu'l sin Hetman i Pîrcalab Sucevei. 
Polihronie Arbore.       Pe

nd
en
t 

Pe
rg
am
. 

  | 
| Arh. St: Spiridon]  Andronie diac de Visterie şi femeea lui 
din Iaşi. cumpără o ocină din Dumesci. 

Doc. moșiei Du- 
mescii. 

Doc. No. 8.     

  

  

Arhiva Stat. Buc.| Vinde un sat la Gârcina în Rachova 
M-rea Răchitâsa. | ţinutul Tutovei lui Iliaș Postelnicul, 
Pachet No. 3. 

+ 

Doc. moşiei Bră-| «Noi Constantin V.V. B. M. Gs. Z. Mold. 
nisterii. Cred. Func]  Seriem Domnia mea Ja credincios hoe- 
Rur. Buc. rinul nostru D-lui Apostol Catargiu Co- 

misul sănătate. Iţă facem scire D-le că 
ni s'au jăluit cinstit şi credincios boe- 
rinul nostru D-lui Miron KEwernn ue a8 

ocT5 aorog. pre cinstit şi credincios boerinul nostru Constantin ce ai fos 
Posteinic şi pre Vărnav din Secueni şi pre Purice din Sofraceşti dicând cum : 
când aiă fost lipsit din ţeră odat cu primejdia. reposatului Ducăi Vodă, ce i s'a 
prilejit la Domnesci, s'a scula! Constantin Postelnicul în dilele lui Dumitraşcol 
Vodă cu Vărnav şi cu Purice și ai făcut jalobă cu meşterşug la Dumitraşcu Vodă! 
dicână că li se împres6ră hotarul a unui sat anume Feleştii la țin. Niamţului 
pe Moldova, și aii scos carte de la Dumitrașco Vodă de hotărât la Cârligi 
Vornicul ce aă fost vornic de Poartă şi au pus în carte şi un heleşteu a-i 
nume Micota de pe Valea Neagră, cu mare meşterşug scriind în carte că 
scriu deresele lor heleşteul Micota şi acel heleștei se află drept de Brani- 
şteni pe hotarul Braniștenilor, care loc până a se ezi heleşteul aă fost fâ- 
mațe pe acel loc Branișienilor și ca să dobândească acel „heleşteă anume 
Micota să hie spre Felești ai făcut silă oamenilor pe'n prejur să mârgă la 
hotar şi hotarnicul ce ai fost Cârlig Vornicul şi pre unde ai fost voia lul. 
Purice înspăimându'i cu scârha de la Postelnicul și pre oamenii lui și pre 
hotarnicul, ai pus stâlpi de hotar împresurând presecile, pomeţii, fenaţele de 
Scheuleţi şi de Branișteni, care de sute de ani sunt tot de Skeuleţi și de Bra- 
niştenă; nefiind Di Miron Costin Log. aice și fiind și oamenii d-le sub grija, 
la Dumitraşco Vodă atunce, cu meşierşug ş'ati aflat vreme cari sînt mai sus 
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| 190| Sub Constantin Raport de Iscălitura hotarni- 
Cantemir. hotărnicie. cului însărcinat de 

Vodă, Apostol Ca- 
targiu Comisul. 
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scriși când n'aii avut nime să le respundă, care asuprială, acelor sate a Skeu- 
leţilor şi a Braniştenilor și călcătura de hotar, să hie mărturisind şi Cărlig 
Vornicul Hotarnicul de acel hotărît schimb, la moartea sa Duhovnicului săă 
preutului ... de la Bozieni și cătră femeea sa Safta; şi la aceasta jalbă a D-sale 
Boeriului nostru Miron Log. ce ati fost înaintea noastră, ai fost de faţă şi DI. 
Constantin Postelnicul şi alt respuns rau dat, făr cum : călcându'i hotarulFele- 
știlor satul Trifeștii ai trimes carte domnească la Cărlig Vornicul să hotă- 
rească despre Trifeştii ia nu despre Brănişteni şi Skeuleţi, şi de s'au pus stâlpi 
Sati pus fără scirea lui şi ai fost pre atunci şi el în cale. Deci am ales 
Domnia. mea pre D-ta la acesta lucru, să mergi D-ta, acolo la acela loc şi la 
acel sat cu chipul D-le singur și să iei sama acelui otar în ce chip s'au fă- 
cut, să stringi oameni buni megiași penpregiur şi să cerci acel loc pre unde 
aă pus petre de semne de hotar, a căruia sat ai fost din bătrâni prisacele 
și pomeţii şi care sat a ţinut din bătrâni, aşişderea şi heleşteul anume Mi- 
cota, pre a căruia sat hotar şi loc stă ? Tâte aceste alegând cu direptate şi 
vei afla d-ta petrele acele puse răă şi cu strîmbul să pui D-ta îndată să scâtă 
Jacele petre aflate şi cu mărturie de la d-ta cum vei afla cu direptate, şi să 
„alegi d-ia cu oameni huni penprejur pe unde va veni derept hotar între Bra- 
nişieni cu Skeuleţii și între Feleşii şi precum va mărturisi şi preutul de Bo- 
zieni de sila care ai mărturisit Cărlig Vornicul încă să pui d-ta, în mărturia 
d-tale de Divan. Așişderea ne arată Di. Miron Log. şi 2 zapise pre Feleştă 
din partea Başoteştilor, unui de cumpărătură de la Prăjasca şi feciorul stă şi 
altul de danie de la Simion Purice. Deci şi acele părți câte se vor alege din 
1/2 de sat de Feleşti să le alegi D-ta pre zapise ce are Dl. Miron Logof. A- 
şişderea ni se jălui cum tot atuncea la Domnia, lui Dumitrașco Vodă aii fost 
venână heleșteul Micota slugele D-sale Logotetul cu pozvelnie (sic) de la 

| Dumitrașco Vod, că măcar că heleşteul ai fost rupt iar pescele în dat l'a 
jfost închis cu gard oamenii D-sale Logof. Au venit asupra slugilor a lut Mi- 
iron Logof. Gmeni ai lui Purice trimeşi de dânsul şi nesce prisacari a Po- 
istelnicului şi ai scos pre feciorii Logofătului și ai intrat ei cu mrejele în 
j Heleşteii şi ati vânat heleşteul neavând treabă la Heleşteii şi ai mers şi la, 
pomeţi de ai cules Gmenii d-lui Constantin Postelnicul pomii pe la prisacă. 
Care tote să le afli D-ta cum aii fost cu direptate şi deacă vei afla d-ta 
acele toate precum sînt, să faci toate mărturie pe mâna D-sale Logof. M- 
ron Şi să puli şi zi să de Postelnicul Const. și nesce direse ce ati: făcut rele 
de la Dumitrașco Vod. Această scriem d-tale; să hii d-ta sănătos.» 

  
    

Confirmă tot ce a dis Miron Costin şi 

aduce măsturia duhovnicului din Bozieni 

și a văduvei lui Roşca carele a nedrep- 

tăţit ca. hotarnie pre Miron Costin şi a 

părtinit protivnicilor lui, lucru de care 

se căeşce la mârtea sa, precum ai măr- 

turisit cătră disul duhovnic şi către fe- 

meea sa. 

Doc. moşiei Brăni- 

Stenii. Cred. Funciar 

"Rural Bucuresci. 
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Ș Domnul de Ia care z DATA! Locul emnături 

5 | ori de pe timpul căruiali Natura actului |Z:5|| fe Dgldin care | — Contra-seranături 
Ş e actul e pa d, sa dat Diacul, 

| p_. . 
191. Sub Constantin V.V|| ZapisulU v- | Teodosie ce ai fost 

sei femeea lui Arhiep. şi Mitropolit. 
Moţoc din O- S — lie Drăguţeseul 
dobesci. 5 be biv Serdar starostei 

& = ot Putna etc. Hi 13 
= || A 
ll = 
sg il | 
9 e 
a] [8 

— 

|192| Const. Cantemir. | Carte Dom- 
nâscă către 
Miron Co- 6 | 
stin. E i 

mii Dai 

193|Sub Constantin VVI| Judecată. Miron Costin Lo- 
'gofet eu un autograf| 

, frumos, 
e . « 

= (Vegi facsimile). 
ce | & 
Şi-a 
E leo 

cd 
“o 
— 

194 Constantin Cantemir] Carte cătră Iași Vei log. Sunra. 
Mivon Costin. 

e| 13 
8 lee | 
= = [= 

= 
CO S 

«| |£          
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Format E = 
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Dăruesce Mon. Mira ocina sa în ho- Arh. Stat. Iași.  |ltarul Vârtiscoilor şi tote moşiele de pre Dosar de întărituri, Milcov. Spune că Mon. Mira, «ce o am 
Divan apelativ 1838. fost început noi să o facem, până a No. 34. fost soțul mei viti, Moţoc, împreună, cu Tr. 1765, /zeposatul Părint, loan ce ai fost Episcop 

Opis 2014. la Roman și întemplându-se săvărşirea 
Pag. 13. părintelui dacă ai adus D-dei pe Măria, 

Sa Domnul Nostru Iw Constantin V.V. la 
scaun, sai apucat Măria Sa să istovâscă 
Mon. ce mai sus scriem ca să o facă 
Măria Sa Mon. mare ce se dice Mon. 
Domnâscă» etc. 

Oondicele de anaforate] Serie lui Miron Costin ce ai fost 
Yinist, justițier. Tom. IL] Logof. Mare, să iea zapisele de la Poiană Ne, 48 (0ot.Dec.) 1842. “Văsian cu care el a arătat că are cum- nafora 28 feb. 1842 No. Y 45] . Hi . 504. Procesul dintre M-real| părături şi schimburi pe apa Milcovului Profet Samoil din Focșani! din sus de târgul Focşanilor şi să chiame | inchinată St Spiridon din| pre vendători. şi pre cei cari aă făcut aşi și Spătar Costache . CIA . | Elefteriu, pentru pământ| Schimbul şi pre cari zapise le va afla, | din moșia Stăneșcii. | bune să le adevereze. 

| Episcop. Roman. Egumenul și Soborul M-rei de la As- | _— Hei (?) anume Stat Călugărul .... ai ve- 
Condica de docu-lnit în fața lui Miron. pentru o moşie 

mente, fila 249, [din gura Racatâului şi s'aii judecat cu 
| Apostol. Miron Costin adaugă vorbele: 

«Și Sai aflat și eapisul lui Buciog ras 
| în doue locuri, unde este scris a 4-a parte, 
| precum mărturisesce şi Bpifanie Egume- 

nul la mortea sa sai aflat împresurarea 
Braniestilor.» 

Miron Costin Legof. Inaintea nâstră 
Saă aședat.> 

3 £a, || Azb. Stat. Bucur. „e. . Scriem Domnia mea la credincios 
s [|.2 S [Schitul Braqi (Me-lşi cinstit boiarinul nostru la Dumnealui 
s 4 1'o % [trop. lași). pac.27;29 ||] Miron Costin ce ati fost Logofet, facem 
SS la scire Dumitale : deacă vei vedea cartea       
Domaiei mele, iar Dumneta, să trimeţi la Zăbrăuţi şi să strângă oamen! buni megieşi de prin prejur şi din sus şi din jos și să ie! D-ta sama unei moșii ce este acolo la Șoldesci la Zăbrăuţi jumătate de sat din Şoldesci partea Ba. tinescilor, care moșie ai vendut-o Irimiea tatăl lui Pătrăscan căpitanul şi cu 
alți fraţi şi rezeşi a lor Părinteluy Oreoaocine. Acea moşie să i6i D-ta sama: face pe câți bani iai fâcut plată părintele Oreoaocine, aă mal pe puțin este moșia, şi aflându-se bani luaţi mai mulţi şi va hi moşia mal pre puţină să întoarcă banii toţi înapoi părintelui Orroascine, saii să cauţi D-ta altă moşie 
aiurelea de vor hi având, să i se dee până se va, plini suma, ce a dat pă- riatele Oeoaccine cu moșia ca să vie la ace sumă și precum vel socoti D-ta şi vel afla drept cu acei oameni buni să faci și o mărturie de la mâna D-tale, 
să avem scire. Aceasta scriem D-tale». 

(L. 8.) In Iași 7196, Mal 11, 
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g Domnul de la care %3|| DATA || Locul Semnături 

5 lo i ărui E] — ll; stă 
o ori de pe timpul căruia || Natura actului [.2;=2|| 53| Bo din care!|  Contra-semnături 

9 e actul a _— 

. ao . Tudosie Dubău vel log. 
195| Sub Constantin V.V.| Zapis înain- Şi Miron Costin biv 4 

tea boerilor,. 2 logofăt. | 
= | Vasile Costache vel vor: | 

nic dol. Z. 
Ş 2 Ionașco Rali vel vor- 

| nic viș. Z. | 
= Alex, Ramandi biv vel 
SO wornic Vişn. Z. | 
* Felicia Costin Het- 

jan ete. 

S C fr 

196| Cons: ; : 9 & ontr.. 

onstantin VV. Uric. a || lași || 'Pudosie Dubau vel 
O «o = - 

asa logofăt. 
3 |s|= , 
S e Diac : 

ea | Ş Gligorie. 

197| Sub Constantin VV.| Zapisul Preo- Mira, | Teodosie biv Mi-| 
tului 16n Cio- n | tropolit. 

chină şi a lui] « 2 Sava, Epise, de Ro- 

[Neculae Mur-| $ „a man, , 
uleţ Posteln.| € [lt 5 | Serafim biv Episc. 

nepotul săă ls |3|e Rădăuţului. | 
El |a | Filofteii Arhim. E- 
e e gumen din Focşani.-- 

S 'Miron Costin biv lo- 
gof. Staroste de Pui- 
pa. ete. 

Sub Zavi "Teodosie biv Mitropoti. 

, pisul preo Sava, Episcop Roman. 
198 Constantin Cante- |tului Ionașco a Ș i Serafim biv Episc. Ră 

mir V.V,. ani || 8 a ăuţului. 

dela Odobesei. Z = = | ozn Arhica. Egum. 
& 5 S < din Focșani. 

SS | 9 9 Miron Costin biv logafăt 

Ele |A “£  |etavoste de Putna. | 

9 S Alexandru Ramandi biv. 

FA * s vel vornic. 

&| Vasile Damian treti lo- 
= gofăt etc. scris de Vasile 

IRugină. 

199|Sub N Zapisul Crăsti- . Mariuri 
ub Constantin V.V.mei fata. Gramei «5 || las uri 

ce ai fost stol- a ȘI || Tudosie Dubăă vel 
nic, nepoata, lui n IA Log. 

Hotinag a toai Z |= Velicico Costin 
heasa Die repo- “la Hetman. , | 

satului Statie cel % Trei greci şi alţi 

— pă fost clucer. ÎN boeri. 

200/Sub Constanti Zavi , 
” tin VV, |Zapisul satu | e o Teodosie biv Mli- 

ui Odobesci. | £ = |'& trop.— Serafim ce aă 

& 312 fost Epise. — Miron 

E = la Costin ce aă fost lo- 

ea e gofăt mare. 
—                          
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Arh. Stat. Iaşi. 

Dosar No. 20. 
Trans. 1763. 
Trib. Sect. III. 

Episcop de Rădăuţi, de ocină pentru M-rea, 
Mira, 

Cumpărătură făcută de Serafim proin 

  

Arh. Stat. Iaşi. 

Dosar No 20. 
Trans. 1765. 
Trib, Sect. III. 

Intăresce otărîrea dată de Miron Cos- 
tin în procesul dintre Egumenul M-rei 
Acne şi Apostol şi Gheorghie Stefan de 
Branişte pentru împresurare. . 

  

Arh. Stat. laşi, Do- 
sar de întărituu. Di- 
van apelativ. 1838 
IN. 34, tr. 1765 op. 
2014. Pagina 19. 

Dăruesce o ocină Mon. Mira. 

    | Arh. Stat. laşi. Do- 
lar de întărituri Di- 
van apelativ 1838. 

No. 34. tr.1765. op. 
2,014. pag. 10. 

  Dăruesce Mon. Mira pe Milcov ca să'l 
înscrie la pomelnicu pre el şi pre părinţi 
sti, 50 de falci de fenaţ. 

  

Arhiva Stat. Buc. 
M-rea Neamţu. pa- 

chet N. 22. Act N. 23. 

Vinde din Epuresci lui Constantin Ne- 
guţitorul drept 250 le! bani gata. 

            Arh. Stat, Iaşi, Do- 
sar de întărituri Di- 
van apelativ 1838. 
N. 34. tr. 1765 op. 
2014. Pag. 19.     Sătenii din Odobesei vând ocinele lor 

lui Constantin Vodă. 
NB. Vedi cartea lui Constantin Vodă 

din 1689 Mai 3 către: «toți locuitorii de 
pe Milcov, care aă moşii prin prejurul 
Săntei Monastiri Mirel, care o am făcut    
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s Domnul de la care 3 | Seranături 

o ori de pe timpul căruia || Natura actului |£ £ Contra-semrături 

3 e actul 9 —— 
Diacul 

204| Sub a „Copia încre- 5 I 
pub Const. Cante-ldinţată de Va- A Miron Costin Lo-! 

mur. sile Danul de | gofet și Vasile Co.) 
pre o mărtu- Ş Ş stake Vorn. | 

rie a celor a- = |Ă i 
r&taţi la ru- a 
brica semnăt. & 

E 

202 Sub „ Cantemir Con-]  Zapis. a | 3 In faţa lui Vel; 
S |'& jeico Costin Vel vo 
IIS nic (9) 

Ş 
= 

, Zapis del EA] - — 
203 _ ap | a Tudosie Dubăă jel 

Sub Const. Cante Danie la mi- Ş Ş | za Log.-- Costin Velidco 

tropolitul | € Is! vel Vorp. — Lupul 
— Sava Ei g Bogdan Hetman 

204| Sub Constant. Can- Zapis. Nicolae Butimân. 
emir. (2) | — 

De faţă : 
Velicico Costin 

Spătar. 

205| Sub Const Cante-l Zapisut1ui aul i Gligorie Ghosul.— 

nr. ore Grosul fecio-l! a & Tudosie Dubbăă vel 

maieu Sal ăla |E log] 
tem ES | ae Lupul Bogdan Het 

& IS la man. — In ţext citeză 
e — și pre Vdlicico Ve 

S Vornic, dâr nu estel 
e ÎN — subscris. : 

Ti 5 

206| Sub Const. Duca. Zapisul A- | e Lavrentie Episcop 

i niţei Logofe-i ş | e Radovski. . | 
teasa repau- || & | . = Şi e loan Buhuș 
Satul Solo-l& le 3 m'am, prilejit și 
mon ce a fosti £ E |! 3 mărturisesc. 
Logofet mare. E | w Tidaga sa To Rip. 

22 Una grâcă, nedes- 
> cifrabilă.
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Domnia mea, Dacă veți vedea cartea D-ei mele, iar voi să căutaţiisă vă luaţi 
banii pe moşii cine cât i se va veni, precum s'aii socotit d'aicea. lată că 
vam trimis şi banii. Deci numai săi luaţi să nu mai îmblaţi fără de is- 
pravă, că vedeţi voi că cu D-nia mea nu'ți putea ţine moşia să fiţi răzeși. 
lată, de cum sai vândut locurile şi moşiele altă dată, câte ? orţi D-nia mea 
am maă dat câte 2 potronici, care fac câte un zlot de pământ. Deci nu mai 
îmblați fără ispravă ci vă luaţi banii, să nu hie într'alt chip. Acesta Vă 
scriem. laşi 7197 Mai 3.» 

1689 
NB. 5 pământuri fac 12 fălci. ă 

Cond. de Anaforale del - , , 
la, Ministerul justiţiei, 't.| Er rînduese pre Episcopul Mitrofan de 
II, pe 1837. „la. Huşi şi pre Buta Vornic de Pârtă să 

Procesul dinţre Vorni- „N i : 
ceasa Smaranda Belgi-l|al6gă moşiile lui Voda, Constantin Can- 
Imam și Vorn. Stef. Si temir, unele de înainte de Domnie şi al- 
targiu, pentru Lungenii umpă ă făcu Domn. din ţinut, Fălciii, anafora! tele cumpărate după ce se făcu D 
din 27 Aug. 1837. 
  

Arh. Stat. Bucur. Ste făniţă şi Gligoraşco feciorii lui Dum- 
M-rea Barnova. |bravă care sai călugărit la M-rea, Ga- 
Pachet No. 6. lata vend ocină, 

Arh. Stat. Bucur. 

Metropolie. 

| Donaţiune de o poiană către Metzop,| 
| Sava. | 

  

Arh. St, Spiridon lași. Nicolae Butiman se îinprumută, cu 35 
Moșia Bodeseti (ju- lei de la Zosim Başota. 

dețul Niamţ pe apa 
|Cracâu), pach. No. | 
  

        
3 Arh. Stat, Bucur. Dărur see Metropolitului Sava Poiana 
g — Popei cu vad de mori şi loc de prisacă— 
= Melropolia, pacheii| de față cu cei arătaţi în rubrica : sem- 
TI No. 152. - năturiă. 

E 
= 
E 

Bi Ș | Arh, Stat. Bucur. Scriă și mărturisesc cu acest zapis al 
ZE = D ro! de Iasi | Mei, precum am dat satul Storneşcii 
ză 2 | “%, chei A e cu tâte părţile câte sunt împrejur cum- 
zi E | ae N 10. "1%. | părături şi danii, Datam acestă moşie     Bogdanei m-rei, care este făcută ge ju- 

pânu mei și de mine, ca să fie acestă 
moșie cu tot venitul ei în veci a Svintei m-ri, Nime dintru semenţia nostră 
să n'aibă a se amesteca, ci ca să fie monastirei direaptă ocină şi moşie în 
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a. 

5 Domnul de la care '5|| DATA | Locul | Semnături 

3 | ori de pe timpul căruia || Natura actuiui s& 55| De din care Contra-Semnături 
e actul gila |lă |isa dati RI 

Z S] Aă.Iehrl* | Diacul 
4 

| 

, Urie. (Copie). . 
207| Duca Constantin. ÎNB. Ori data ori! a — || Taşi Conte. 

numele Log6fătu- Ş FE: Miron Costin vel 
lui trebue să fiel O = Tosot 
greşit în acâstăl| = 1020l+ 
jcopie- La, 1694 £ 3 Diac : , 
liron e mortii o = j iagu, uricar. 

Este cre Nico-l| Fă 3 Vasile Niagu, 
lae C.2 

208| Sub Const. Duca. || Suret dupe cax- 
, , teaCaimacamiloz, 

Caimacamii Ioan |Act produs îa ju- 
Buhuşi logof.— Anton decată. Era de 

. . ute 

Jora Logof. şi Nico-la ai Decenr- 
lai Costin Vornic. 1732 brie 18. 

de un Niculai 
Blăniţa. 

| 

209| Sub Antioh Voda. || Carte de la | | Misail arhiep. Și 
|Divanul ţărei. Mitro. Suceavei. Toţi 

i Episcopii. Apoi loan 
ai | Buhuş biv Log.—Ne= 
= leulai Costin vel Dv. 

a o 'Dol.Z.— Ioan Neculcea 
Fi -3 vel sp.-— Dumitrașcol 
a 12| 3 Cuzea biv v. spăt.— 
Slala Dabija vel Paharn-— 

II & lie Catargiul biv v. 
ea a Comis.— lon Pogor 

R vel medelnicer. 
— 

Diac : | 
Acsinte Uricar. 

! i SI apr: i i , ; Metrop. Misail. Borrii) 
210| Antioh Vodă. Uric Z Ş cari iscălea în actul de 

” le | sub Antioh din 7213-Sept 
ăla | e 12. (Doc. N. 32 —40) Intre 
sI | ei e citat Nicolae Costin 
9 a biv vel Hetman. (?) Dar 

fa Ș nu subscrie.      



171 

  

    
  = 

Format ze ; : , an iata “ : 3 :z (îi note Face parte din ce co- Resumat înteresând istoria sai menţiune de = 
20 IL CLe- : , Pi 93 5 || ristice lecţiune? copiare separată 25 

externe E3     
veci. Nici să fie volnic nime a, vinde sai a o schimba oră pre bucate sai pre 
altă moșie măcar de s'ar şi templa vi'o scăpăciune (sic) m-rei saii vr'o lipsă 
lde bani sati de altele să nu fie nime volnie a 0 vinde sai a 0 schimba, ci 
până când a hi monastirea tot acestei sv. monastiri să fie satul acesta, care 
mai sus scrie. lar cine se va amesteca a'l vinde sai a'l schimba măcar pre 
altă moşie saii cine a lua moşia acesta de la monastire, ori din Vlădiă, ori 
din titori, oră din sâmenţia n6stră, sait din egumeni saă Pistecine ar hi, acela, 
ca să fie triclet şi proclet şi afurisit de 300 şi 18 oteţi şi neiertat de Domnul 
Hs. şi de mine în veci amin. Şi pentru credință mi-am pus şi pecetea și 
boerii cari s'âi templat la făcutul acestul zapis saă iscălit. 

  

Arh. Stat. Iaşi. Intăresce lui Gavril Vornic de Pârtă 
Doc. No. 1% dinl fecior lui Grigoraș Gieuca Deruş ocinile 

= ale Stanigescilor. In] din Stanigeşci pe apa ezărului în ţin. 
a Dosar No. 20. Tutovei, după hrisovul .de la Antonie 

Trib. Secţ. lil. 
| Trans. 1765. Ruset V.V. 

Cond. de anaforale 
de la Minist. justiţiei. 
Tom III pe 1837. 
Anaforaoa judecăţei 

dintre schitul Orgo- 
escii (Tutova) supus 
M-rei Niamţ şi dintre 
rezeşii de Orgoescă, 
din 16 Luliă 1837. 
  

Arh, Stat. laşi. <Impreună cu luminatul şi milostivul 
Doc. No. 32 (40). | Nostru Domn M. Sa lw Antioh Const.V V. 

cu mila şi cu darul lui Dumnedeiă stăpâ- 
nitor și oblăduitor ţărei noastre a Mol- 
dovei... luat-am aminte pentru sfintele 
Monastiri cum cele Moldoveneşci ce sînt 

sub ascultarea ţărei, aşa şi monastirile cari sînt închinate la Sfetagora şi 
la Sinai şi la alte sfinte locuri, ce le stăpânesce călugării greci, aflându-se 
la mare neputinţă şi slăbiciune şi la mari pustietăți, una de nevoile ţăreli 
şi a vremilor cari sunt adeverite întru toţi, a doua de oşti şi de prădi şi de 
tâlhari, ce s'a întâmplat pre această săracă ţeară din zavistia diavolului și 
ibentru păcatele noastre, și aşa ai sosit la o cumpănă mare, cât să le pără- 
sească părinții călugheri, se le lase pustii şi să se ducă de unde au ve- 
init, căci milostenie de tutindenea ani lipsit, că domniile asi slăbit şi noi Bo- 
erii cu toată ţeara am sărăcit. Deci vădând luminatul nostru Domn această 
visipă a sfintelor monastiă s'a umilit M. Sa cu toată inima. .. -» 
| (Deci le aşeda Ruptă). 

        Hâ
rt

ie
 
ma

re
 

Arh. Stat. laşi. Pentru ajutorarea cu aşedarea ruptel 
a monastirilor din ţeară sărăcite. 

Pe
rg
am

.     
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3 Domnul de ia care z| DATA Locul Semnături 
8 lori de pe timpul căruia|' Natura actului a &i De | De |]din care Contra-semnături 
= e actul | 3| A cl s'a dat Diacul 

ITS 
211| Sub Antioh Cant.|| Cartea, Cle- 9 | 3 Iași Intre subscriși : 

rului şi boe-! 2% | 5 Neculai Costin biv 
rilor Ela E vel Hetmnan. j 

| a Diac : Acsinte. ; 
| E 

-| e < 212| Antioh Vodă. Carte don 3] 3 Iaşi Contr. 
Gligoraş Loral & ă 2 Ion Buhuș biv log. 
vel jitnicer şi £ a = nefiind Vel log. 

Lică, Posteln. E = 
= 

213, Sub Mihai Racoviţ] Zapisul lut 
lordake Toma Be 
Cantacuzino. = 

= 

a | 3 
Rs 

o 

> 
D= 
— 

| = a 214 Sub Antioh Cantemir. Zapis e |& | = | 
N a - 

= E 

| = 
| Zapisul lui s - 215| Sub A. Racoviţa. Ghete E als Între martori : gum. mei || +3 |E Neculai Costin vel 

Bistriţa, | js Vorn. 
| | “ls 216 Mihai Răcoviţ. Uric 5 A || laşi || M. Racoviţ. 

& | A Diue : 
£ la Acsinte, 
5 % 
E IȘ i DI 

| 
> : , Elena Logofeteasa 217 Nicol. Mavrocordat. Zapisul E- laşi repaosabulut Nicolae 

i lenei Logofe- Costin. 
iasa a ripău- _ Ghedeon mitrop. 
lae Roca Ş 5 Sava Episcop de Logofăt. la |S Roman i <a | Calistr. Episcop. 

' ZI | Ioan Epise. Huşi 
[az = Antioh. Jora Von. 

” Jora vel vist. 
| Ioan Buhuș Het. 

Jon Palade vel spăt. 
— Nedescif.        
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coana Maicei Preciste, care sat îmi este şi mie de la, repousatulul (sic) tata 

mieii Duca Vodă, iar măriei sale i-aă fost cumpărătură de la Vasilie Ureake 

di» Spătar, feciorul lui Grigorie Ureake, iar lui Vasilie Ureake i-ai fost de 

la moşu săi Nistor Ureake vornicul, iar lui Nistor Ureake i-ai fost cumpă- 

vătură de la Stroici Logofttul precum scrie zapisul de cumpărătură a tătâni- 

mi-o Duca Vod. Pentru că neavând es feciori dintru noi am socotit de am 

dat acest sat sfintei monastiri ce scriem mai sus pentru vecinica pomenire 

              

Format Sa 

a 2 pote | Face parte din ce co- Resumat interesând istoria soi menţiune 3 i i 

di || ristice lecţiune? de copiare separată =:5 
externe = 

= ES 

Uvicar T. 1, pa-l Pentru şâse mânăstiri grecesci. 
gina 104, 

Arh. Stat. din Bu-| Să meargă la Piţcani să aleagă păr- 
curesci, țile de ocină şi de moşie a cinstitu cre- 

— dincios boerin Niculai Costin vel vorn. 
Metropolia din laşi de Piţcani. 

Fac scire cu acest zapis al meu la cin- 
Arh. St. Spiridou| stita mână a Măriei sale lut Iw Mihai Ra- 

lași, coviț VV. precum să se scie-pentru nesce 
— sate şi vii ce ne-aii rămas împărțitoare 

Doc. moşiei Itesci. | de Za mătușa noastră Catrina hetmăneasa 
Act. N. îl şi 12. |ja reposatuluă Velicico ce aă fost Hetman 

fata moșului nostru Tomei Cantacuzino 
ce aii fost vornic mare şi ni le-ai îm- 
părțit vărul nostru D-lui reposat Vasile 
Cantacuzino ce ai fost vornic mare de 
țeara de sus la dilele D-lui Iw Constan- 
tin Duca VV. 

h, 
Cronica Huşilor Citează ca martor la vândare pre uns ş 

pag. 163. Gavril Costin vel sulger. Ag 

n, 

Academie, Zapis de dăruire din partea m-re! Bar- 
Condica m-rei Bar-| por a unet ţigance cătră Vasile trete 

boi, pag. 94. Logof. 

o " Arh. St. Spiridon  Intăresce stăpănirea. Morgoseşcilor şi al 

& laşi. Verceşeilor lui [lie Cantacuzino. Mihai Ra- 

— coviţ amintesce că Ilie Cantacuzino este 
9 Moşia Bodescii, plic) vărul lu şi ca tatăl aceluia, Toma, î-a 
= N: 4. Doe. N. 5.  l|fost moş. 

8 ES: Arh, Statului Buc. «De nime silită ci de bună voie a mea 

A £ — am dat danie dintre osebite a noastre 

5 | e» Metrop. de lași. moşii anume satul Piscanii din ţin. Căr- 
Ss] :3 || Pachet N. 50. Actlligaturei S-tei mon. Niamţul unde este 
ASI e IN. 3. hramul Vitnesenia Domnului şi mântui- 

ze "torului nostru Is. Hr. unde se închină î-  
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5 Domnul de la, care | || DATA Semnături 
3 | ori de pe timpul căruia || Natura actului JE £ De | De Contra-semnături 

o —— 
Z | e actul _ o A da.| Diacul 

218| Sub Nicolae Ma- || MHotăsnicie. . 
orocordat. 218 ) îi | £ 

= |Z 
însă 

= 

a . zi g ; . , 
219| Miha: Răcoviţ V.V.| Otărnicie. | $ ș Scris de Acsinte 

zilei Uricariul. 
SIN = 

Ella 

&| |& 
, | 1 

220| Nicolae V.V. Uric frumos, | Voda. 
ilustrat cu ş-: Vtori Logof. 
niţiale colo- Diac : 
ate. Acsinte Uricarul, 

S 
5 Sa 

leg 
& INI 
£ r- — | 

pă = Pa            
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a noastră şi a părinţilor noştri, să ne scrie la Pomelnicul ctitorilor. Pentru 
aceea, ca să fie satul Piscanii ot Cărligătura cu tot venitul de pre tot hota- 
rul moşiei vecinică S-tei monastiri Niamţului unde este hramul Inălțarea 
Domnului nostru Is. Hs. unde se închină S-ta, Icoană a Maicei Preciste. Deci 
nime dintre frații noştrii sai din rudenia şi neamul nostru să nu se ame- 
stece a 'sirica dania noastră acâsta nici odată, că cine ar îndrăsni și ar vrea 
a strica, această a noastră pomană, acela să fie etc. (blestemat).... Şi acâstă 
danie a nâstră cu acest zapis s'aii scris şi s'aă întemeiat înaintea a toţi ar- 

| 

  

hiereii și boerii curţei M. Sale lui Vod şi câte scrisori vechi şi înoiri ce sînt 
pre acest sat ioate sai dat în mânile Sfinţiei sale Părintelui Chir Pahomie 
proin Episcop Romanskie, ce este de la această s-tă monastire a Niamţului, 
ca, să'şi facă şi ispisoc domnesc; şi pentru credință am pus pecetea şi numele. 

În sigilii sunt două coase. 
Elena Logofeteasa repaosatului Micolae Costin. 

  

| 

Minist. Domeniilor. Intro hotărnicie de la 7223 Noem- 
No. 9364 |brie 23 iscălesce ca hotarnie al Şerbă- 

neştilor. ţinutul Tecuciă, un Gheorghe 
Costin (pag. 53 la Condica No. 9364). 

  

Arh. St. Spiridon 
lași. Otărnicia Laslaoanilor , proprietate a 

Moşia Laslaoaniilui Mihai Racoviţ V.V. care ati dobânâit 
(Niamţ). acestă ocină de la, Moșul s&ă repos. Toma, 

Plic No. 3. Cantacuzino ce ai fost Vornic Mare. 
Doe. No. 8. 
  

«Au venit înaintea nâstră jupân&sa | 
Safta Spătăresa, a reposat. Lupaşco Bu- 
huși Spătarul şi ne-ai ar&tat un zapis 
de mărturie de la D-lui cinstit şi credin- 
cios boerinul nostru Nicolae Costin vel 

| Logof. şi de la jupâneasa. D-sale Ileana 
fata repos. Duca-Voda — iscălit de Sf. sa Părintele chir Ghedeon Mitrop. Su- 
cevei şi chir Pahomie Episcop de Roman şi kir Calistru Epise. Rădăuți și 
chir Sava Episcop ot Huşi. Aşişderea şi de la boerii cei mari din sfatul dom- 
niei mele D-lui Ilie Catargiul vel Vorn. de ţ. de sus și loan Buhuș Hetman 
şi Pire, Sucevei şi loan Siurdzea vel Vorn. şi loan Palade vei Spătar şi San- 
dul Crupenski vel medeln. etc. scriind un zapis de mărturie, că D-lui Ne- 
culai Costin vel Logof. şi cu jupâneasa D-le Ileana fata repos. Duca V.V. pen- 
tru satul anume Cepleniţa (ţin. Harlăă), precum acel sat le-ati fost dat de 
zestre reposata Domnă Nastasia a reposatulu! Ducăi Vodă, care pentru acel 
sat mai nainte vreme avut'aii multă pîră și gâlceavă Dâmna Anastasia cu 
D-nei Safta Spătărâsa, De acum pe urmă vădână că D-nei Safta Spătăresa 
se plânge tare de strîmbătate, cum că i-ai fost luat acel sat Cepleniţa cu 
mare sirîmbătate și cu împresurare Dâmna Anastasia şi încă pentru acestă 
nedreptate şi carte de blăstem asupra, tuturor le făcuse. Deci D-lui de mal 
sus numitul Neculai Costin vel Log. şi cu jupânesa D-le Ileana, măcar că 
le-aii fost dat acel sat de zestre maica lor D-na Anastasia, vădend cartea de 
blăstem , a socotit creştinesce , aă întors satul Cepleniţa de Vai dat D-sale 
Saftii Spătăresei, mătuşei lor, care sai numit mal sus, ca să'l stăpânăscă 

Cabinetul de sci- 
inţe naturale din 
Iaşi. 

Doc. Cepleniţei,     D
o
m
n
e
s
e
 

Fo
li
o 

ma
re
. 

    

  Dumntei. lar D-lor să nu se mai amestece la Cepleniţa, şi cartea de blăstem
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= » Semnături 
5 Domnul de la care Ă =! DATA || Locul mer 
3 |oră de pe timpul căruia !| Natura actului mi De | Bg din carei  Contra-semnături 
Ș e actul 3|| la | la || sa dat Diacul 
z | Slaa. lene. „acu 

| 
i 

221| Nicolae Alexandru || Carte de di. Iaşi Diac. 
Vasile Uricar. 

o că 
& = 
O |iea 5 

a | [<a 
5 |” la 

fa = 
— 

m 222  Mihaiă Racoviţ. Urie. laşi Vodă. 

a] |£ 
W = 
o 22 

5]ă|£ 
E |S |= 
9 =) 

& = 
—  
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încă sai stricat. Deci şi Domnia mea daca am vădut acest zapis de măr- 
turie încredinţat de patru sfinţi Arhierei ai țărei nâstre Moldovei şi de boe- rii cei mark, am credut. Intru aceea și de la Domnia mea am dat și am în- 
tărit D-sale Saftei Spătăresei care sai dis şi mai sus, jupâneasa lui Buhuș 
Spătarul, pre acel sat anume Cepleniţa de la țin. Harlăului ca să-i fie şi de 
la Domnia mea dir&ptă ocină şi moşie şi uric de întăritură cu tot venitul şi 
cu tot hotarul stătător în vâci și nepoților ei, car se vor alege mai aprope 
de semenţia, ei şi altul nime să nu se amestece.» 

Iw Nicolae Y.V. 

  

Arh. Stat. Bucur. Autoriză pre Pahomie proin Episcop de 
AR Roman ea prin cine va trămite, «să fie 

Metropolia de Iaşi] Volnic să sorocească pe Iorguleasa să vie 
pachet. 130. “||la Divan faţă să'și întrebe pentru un sat 

Piscanii de la ţin. Cărligaturei ce Vaii dat 
danie D-na ileana Logofeteasa repaosa- 
tului Neculae Costin ce ai fost Logofăt 
mare, Sf. monast. Niamţului şi Iorgulâsa 
să amestecă şi ea la acel sat. Deci să 
vie cu diresele ce ar hi având să le luăm 
seama, şi de astădi Vineri April 2 până 
Duminică April 4 dile să fie aice... Iar 
ne viind om trimete un om domnesc de 
o va aduce şi a da şi ciobote. Aceasta 
scriem.> 

D
o
m
n
e
s
e
 

ma
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Archiva Stat, Iaşi „_<Noi Mihai Racoviţ V.V. boj. milostiv. 
Dos. 77. Tr. 1765JIgospodar. Zeml. Moldavscoi. Adecă ai 
fila 104. venit înaintea nâstră şi dinaintea tutulor 

boiarilor noştri mari şi mică, Pandele fecio- 
| rul lui Frangole ce ai fost vameş mare 

și at făcut mari jalobe pre feciorii și pre 
nepoții a reposatului Miron Costin ce au fost Logof. mare, arătându-ne şi [.,. și [”. pas (?) cari cu acești bani i-au făcut bine Frangole la nevoea lui de...... 
caca (Oră, dobânda, fOră nemică şi după mârtea lui Miron Logof. au remas a- 
ceşti bani ca daţi fâră cât din sumă lui Pandele, i-au dat Niculae Costin Logof. până ai fost viă numai 25 lei Și un Zlot, că apucase el cai va plăti 
datoria părintelui s&ă. După mârtea lui Niculae Logof. i-au mai dat şi givpa- 
nesa lui Dâmnei lâna Logofetâsa 8 lei ear şapte suie şi 25 lef şi 3 par. 
tot stau ne dați şi cum că feciorii şi nepoți lui Miron Logof. ai apucat de țin moşia lui. și datoria, lui de atâta vreme stă neplătită: — Deci Domnia 
mea vEdend jaloba, lui și strâmbătatea, am socotit împreună cu sfinția sa pă- rintele Kir Ghedeon Mitropolitul și cu tot al nostru sfat că nică la sfânta pra- 
vilă mu dă să încapă fecior sas nepoți la rămășițele mortului înaintea dator- 
nicilor ne vrând ci să plăttscă datoriile mortultă. Drept aceea întâiă le-am dat 
şcire Domnia me feciorilor şi nepoților lui Miron Logof. de se vor apuca ei 
să. plătească datoriile mortului, și atunci neapărat să fie din moșiile părin- 
ților sei. Deci ei așa ai dat respuns înaintea Domniei mele, că nu se vor a- puca să plătiscă. Intru aceia, 'cercetându-se de amănuntul pentru moșiile lui 
Miron Logojet din câte ui remas ne vendute, cu câte sate ș'ati fost lăsat Mi- 
ron Logof. pentru plata datornicilor săi şi pentru comăndul seii, anume : satul 
Davida ia Orheiu pe Nistru despre Tighina Pau luat Turcii, ear satul Kon- 
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ceachi (?) pe Prut la Ținutul Iaşilor Pau dat Nicolai Costin Logof. Tomii Heggu= 
țitorul_ 300 lei pentru datoria sa, şi ati fost mal rămas numai un sat la ţi- 
nutul Sorocii, anume Matăuţii, care neputându-se cuprinde să plătescă datoriile 
cu alt mijloc și viind datornicii cu jalobă, și mai aflându-se şi satul Căcăcenii, 
Sefăvcenii și partea Balicăi, aceste la ţinutul Hăvlăului, pe apa Jijiei şi sa- 
tul Barboșii la ținutul Neumţului, cure aceste sate ai fost venit în partea 
îui Pătraşco Costin, ce ai fost Logof. al treilea şi după moartea luă nearend 
el fecior aii cădut pe sama frăține stii lui Nicolai Costin Logof. că se apucasă 
el că va plăti datoria lai Frangole Vameșul, și apoi satul Bârboșii Pai fost dat 
el zestre nepoatei sale fetei lui loan Costin ce ai fost Hatman, măritând'o 
după Miron feciorul Cuzei spătarul, care am socotit că lati fost dat ri fără 
nici o dreptate, că aşă am aflat cu tot sfatul nostru, că nai cu cale este Să se 
plătescă datoriile mortului cu moșiile lui, de cât să plângă datornici! cu lacrămi; 
deci Miron feciorul Cuzei am socutii să fie lipsit dintacel sat ce s'aiă dis mai 
sus, ear el după tocmeala lui ce aă atut să meargă să'şi ien un sat de potriva 
aceluia din moşiile socru-so lui loan Costin Hatman. Că acel sat Bărboşii de 
la Neamţu şi satul Mătăuţii de la ținutul Sorocer s'aă judecat să fie în sama 
D-s. Ilenei Logofeteasa îi Nicolai Logof. săl vândă să scoață odoarele D-sale 
ce sânt zălogite drept 60 lei la Hagi Ismail Turcul și să plăteuscă D-ei Ileana 
Logofeteasa din prețul acestor două sate şi 80 de lei ce mai este dator Nico- 
dai Logof. și la D-lui Hagi Ismail Turcul, case acești bani saă fost apucat 
Miron fecioru Cuzei căi va plăti, că luundu-se satul Bărboşii din mâna lui 
și dându-se D-sale Ilenei Logofetesei, va plăti D-ei și aceste 80 de leă cum 
sai scris mal sus; ear satul Câcâcenii, Sefărcenii şi cu partea Balicăi. ce este 
la ţinutul Hârlăului, pe apa Jijiei, cu vecini, eu Biserica de peatră, cu Heleş- 
tei, cu mori gata şi cu tot venitul, am socotit Domnia me cu tot sfatul no- 

!stru şi din Divanul nostru, cu toate îndreptările ce-am dat lui Pandelea, care 
;s'aă numit mal sus, feciorul lui Frangole Vameşul, ca să fie volnic al vinde 
leui ar găsi pentru acei bani, 725 lei 3 par. ce este dator Miron Logo- 
fătul tatăni-săă lui Frangole Vameşn ; iar neputându'l vinde, să” fie uric de 
la Domnia me şi moșie în veci de veci lui şi feciorilor şi nepoților lui cu 
tot venitul şi i-am dat şi dresele satului cele vechi, ear de s'ar mai afla niscat 
drese la niscai-va şi scoțendu-le să nu se ţie în samă, ci să se ice şi să se de 
la mîna lul Pandele și de acestă piră să nu se mai pîrească în veci. 

  

  
    

    

Act. No. [4 mei Constantin Vodă o carte la mine 
CI O. Ie ca să vendu (sic) din moșii de aice 

din ţeră ce are şi să dai banii neguţi- 
toriului şi m'aă făcut pre mine epitrop 

să vendu (sic). Pentru aceea dar și eii am scos la vândare i fălci de vii 
de la Cotnar, la Piscop, paragine şi un loc de cramă veche ce ai fost a 
viilor şi pomet pe lânsă vii şi neaflându-se nime să le cumpere fiind pâră- 
ginite de mult, am ajuns şi la Măria Sa Domnul nostru Iw Mihai Raco- 
viță VYV. şi le-am vândut M. Sale câte 10 lei falcea» (peste tot 160 lei bani 
techi, nota lui V. A. U.).., ete. 

Actul e scris de Gregoraş sin Vasile Popei Uricariului, după disa D-le L- 
lenei Logofetesei, In anii 7238. | 

Vândarea este prin urmare nai vechiă de cât 1730, şi anume sub Mihai 
Racoviţe 1716—1727. 

35] Arhiza St. Sbizi | Vândăt6rea Ileana Logofeteasa, dice că 
să a th ” pin «fratele mei Constantin Duca-Vodă fiind 
28 i SA La iilbr dipljdator cu bani lui Hagi Osman Neguţito- 
sE |, Actele viilor cin! „u] qe la Enikioi.... deci ai seris frate- 
23 Cotnari. 
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Arh. Stat. Iaşi. Balica Hatmanul ai dăruit aceste părță 
— de ocină de Brăeşci lui Stefan post. gi- 

Secţ. III. Dosar 77.| nerile lrimiei Brăeștii; deci peniru a- 
Tr. 1765, Fila 110. ceste părți din Brăescă ce ai fost a Ba- 

licăi Hatmanu care ne scril Măria Ta, 
așa am aflat, cetind acele ispisâce ce 

sînt la Gheorghi Gorovei. lar pentru hotarul Căcăcenilor este tot pîriul Bră- 
escă, în sus până peste drumul Petrosului, şi acolo este capul hotarului Că- 
căcenilor din sus de drumul petrosului, unde s'a socotit şi s'aii pus stâlpi 
de peatră, şi de acolo spre Jijia pe unde se împreună cu hotarul Verbii, sa- 
tul Monastirei Suceviţei şi până la un puț de peatră ce se chiamă a Miro- 
nesii care este lângă drum unde sai socotit, sâ se pue stâlpi de peatră şi 
de acolo drept la movila găunâsă şi din movilă drept în-matca Jijiei, unde 
s'aă încheiat tot hotarul satului Căcăcenii, din apa Jijiei prin pregiur despre 
ținutul Hârlăului; iar pentru o silişte Fârcenii ce sint peste Jijia în ţinu- 
tul Dorhoiului, neaflându-se nime din rezeşi cari ai moşii din pregiur ace- 
lui hotar. nici se află Omen! care să scie. acel hotar, n'am putut alege, ci am 
lăsat pe altă-dată. Acâsta facem scire Măriei Tale și fii Măria ta sănătos. 

Robii Măriei Tale, Macri div vel Ban. 

  

  

i, 

s5l e Doc. Moş. Brăni-l! Miron Ernilie şi nepoţii săi Gavril Bar- 
Su] 8 steril. Cred Fun.Rur.lcuţ și Bratie Toader şi Sanda sora lor 
23| E IB i alți frați ar | X il, străne- £e uc. și alţi frați af lor toți nepoţii, străne 
8] 2 poţii lui Gavril Placsa cu boerul nostru 
Bel e Nicolae Costin logofătul pentru satu a- 
se nume Branişterii şi Skeuleţii ce sunt la 

ținutul Neamţ. Care aceste sate precum 
aii îmblat din scrisorile vechi şi mai 

vârtos dintrun ispisoc de împărțală de la Pătru VV. s'ai adeverit ca 1/4 
dintr'aceste sate ai fost a Gaftonei Preoteasa şi 1/, aii fost a lui Gavril Plaxa 
măcar că la ispisocul lui Pătru VV. acel de împărțala satelor el se numia, 
numai Gavril iar nu și Plaxa, numai dintralte direse mai noul în care 
îl numesce Gavril Plaxa sai cunoscut că tot acela este. Deci DI. G. P. și 
pe partea lui de moşie fiind acești oameni de mai sus numi[i, jeluit-aiă et Dom- 
niei mele că cuprindând o samă de parte de moşie a unora din frați Costi- 
nescă niamul D-sale Logofătului, unde D-lui Logofătul Neculai ai rămas cu 
aşedare întracel sat în Branişteri, ar avea ei împresurare de către Di Log. 
Neculai, pentru care fiind ei orînduiţi cu judecata, la cinst. şi Cred. boer nostru 
DI. Sandu Sturzea vel Logofăt şi stând D-lui a, le lua seama, arătataă şi 
D-lui Logofătul o împărțală ce sati împărţit moșul D-sale Vi 

    
asile Costin cu 

alți fraţi, mărturisind întwacea împărțală că Gaftona preoteasa, ce aă fost stă- 
pânitoare pe 1/„ de sat de Branişteni şi pe 1/» sat de Skeuleţi fiind stearpă 
fără fecior aii lăsat moşia sa danie nepoților sti și pe urmă nepoții săl s'aă 
împărţit cu partea Gaftonei cu 17, de sat de Branişteri şi 1/, din Skeuleţi în 
4 părți, o parte ai luat Vasile Costin, o parte Giuleştii, o parte Bolheștii şi 
altă parte Piacseştii şi aceste părți toate care coprind câte 1/, dintr'amândouă 
aceste sate s'aă aflat cuprinse în cumpărături de părinţii, moșii D-le Logo- 
fătului Nicolae, însă partea Placşeștilor ce ai avut ei din partea Gaftonei s'a 
aflat vândută la Costinesci de Constantin feciorui lui Pavel Placsa, precum 
la aceasta înşii Miron Ernilie cu nepoţii săi mau tăgăduii că și el a mărtu- 
risit. că toată partea Gaftonei 1;, sat de Branişteni şi 17, sat de Skeuleţi a- 
devărat este coprinsă de părinţii, moşii D-sal: Logol&tului Nicolae însă 
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cu aceia a 4-2 parte din :/„ de sat de Branișteni şi t/, parte de!/, din sat 
de Skeuleţi ce ai vândut'o Constantin Placsa neamului lor. lar afară din- 
imaceasta aii mai cerut D-lui Log. Nicolae nisce părţi de moşie cumpărătura 
părinţilor, moşilor săi şi din cea-laltă 1/2 de sat din Branișteri şi de 1/, din 
Skeuleţi din partea lui Gavril Placsa, arătând I) un zapis de la Scoarţăş comisul 
scriind că aă vândut el partea lui de moşie de Branişteni lui Vasile Costin 
şi i-aă dat preţul de lei... înainte şi pe urmă alegându'și moşia partea, lui 
să'i mai dea. cât i sar mai face, socotind câte 1 lei pământul şi atunci săi 
facă şi alt zapis pre câtă parte i s'ar alege şi alt zapis nu s'au "mai aflat; la 
aceasta ai rămas Miron Ernilie cu nepoţii săi că acest Scorţăş nu este “din 
neamul Placseştilor ci ar fi de rudă Costineştilor şi acea parte ce ati vândut 
ar fi din stâlpul lui Costin. Dar cu această pricină a lor ne arătând ei nici 
o lumină de dovadă, şi de vreme că ispisoacele vechi areată că Scoarţaş co- 
misul aii fost nepotul lui Const. Placsa şi mai aproape neam Placseştilor de 
cât lui Costin, sau judecat Nicolae Logotătul să stăpânească pe zapis iar Mi- 
ron Ernilie de are el acel prepus că ar fi din stâlpul lui Costin partea lui Scor- 
țăş, să facă Carte de blăstem asupra lui N. Log. şi el de va sci că este din 
stâlpul lor saii de va sci vr'o întunecare n-a primi blăstemul. Mai arătat'aă 
N. C. Log. şi alt zapis de cumpărătură din partea Placseştilor, anume de la 
Vasile Gorovei Logofătul, scriind că ai vândut un loc de case din Branişteri 
de s'âlpul Hiupanai, lui Miron Costin Logofătul, care şi lui Gorovei i-a fost 
cumpărătura de la Anghelina fata Placsei; şi ne-ai mai arătat N. Logofătul 
şi alte trei zapise de la Constantin şi Nicolae feciorul Mariei Truşeniţei, fata 
Placsii scriind că ai vândut toată partea lor din Branişteri și din Scheuleţi 
ce se va alege, partea din mijloc Maviei Trușeniţei fetei Plăcsei şi pentru a- 
ceste părţi de la Gorovei şi de la feciorii Mariei Trușăniţei nică Miron Erni- 
lie şi nepoţii săi n'aii pus nici o pricină, ei aă răspuns să și le stăpânească, 
N. Log. pe zapise ce se va alege drept partea lor. Osebhii de aceasta ne-aă 
ar&tat N. C. L. o carte de la Antonie Ruset VV. din veleat 7184 scriind că 
aă avut pîră de faţă M. C. Log. cu Toader Trușan şi cu Gheorghiu sin Er- 
nilie şi cu Stratulat Potlogul şi cu Apostol Drăguș semințiele Placser pen- 
tru a 8-a parte din satul Branișteri şi alte p. din s. din Scheuleţi partea 
lui Toader fecior lui Gavr. Placsa, care parte de moşie aii fost vendut Toa- 
der Placsa verei sale Hătmăneasa lui Costin în țeara leșească fiind ei pribegi 
acolo, lar seminţia Placsa ai respuns atunci la acea judecată că partea a- 
celui Toader a fust dat'o el mai nainte cu zapisul săi sororilor sale Anghe- 
linei şi Stefanci pentru alte părţi a lor din Blagesci şi din Cărbunesci ce le 
va aduce fratele lor Toader Plaxa. Şi judecata lui Anton W. i-ati judecat să 
aducă semenţia Placsa Gmeni să jure că n'aii vândut mai nainte Toader Plaxa 
varăsa, Costinesei acea, moşie în ţ. leşească și a mai adus şi ai dat moşia, 
partea lui E. Placsa, la stăpânirea lui Miron Logof. pentru care acum Miron 
Ernilie şi nepotu săi aii jăluit că acea judecată nu s'aii făcut cu drepiate a- 
supra lor, ce dacă a şi vândut acel Toader Placsa acea ocină în ţeara, le- 
şească n'a avut el nici o cale s'o vândă de vreme că moșia era poprilă de 
fraţii săi aice pentru altă moşie ce vânduse T. Placsa din părţile lor din Blă- 
gesci şi din Cărbunesci lui lordake Vist. şi a arătat ei şi zapisul lui T. Plaxa 
de veleat 7150 cum s'au tocmit cu sororile sale de le-ai dat partea lor din 
|Bran. şi din SE. pentru părţile ce ati vândut din Cărbunesci și din Blăgesci. 
Şi tot acest Placsa aii fost mai vândut tot această parte din Sieuleţi şi lui 

| Cosma Majă şi cu judecata au luat'o Anghelina şi Stefana sorori lui Placsa din 
imâna Cosmei Majă cum am vădut în cartea lui de jud. de la Vasile Vodă 
din 7151, şi pentru această, prieină venim D-nia mea împreună cu tot sfatul 

|nostru luând seamă aşa am judecat că ori mai întâiă ori mai pe urmă de 
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a vendut acel Toder Placsa, acea ocină din Bran. şi din Skeuleţi varăsa Hat- maneasa, lui Costin, încă şi vândare din țara, leşească nu se ține în seamă, şi aii remas ain judecată N. Log. ca să n'aibă nici o trâhă cu partea lui Toa- der Placsa și să aibă a o stăpâni neamul ce se va trage din Stefănesci din Anghelina sorora lui Toader Placsa şi de 1/, de sat din Branişteni şi de :/4 
de sat din Skeuleţi ce aii fost partea moşului lor lui Gavril Placsa, alegân- 
du-se partea lui Scoarţaş Comisul şi partea Mariei Truşăniţei şi cu loc de 
casă din Branișteri ce aii cumpărat M. Costin Log. de la Gorovei pe zapisul 
ce ai arătat Nicolae Log. numai aceste părți ce star alege să -le stăpânească 
Nicolae Log. sai altă moșie asemenea dintr'această, 1/, de sat din Brăn. 
şi 1/» sat Skeuleţi, ce aă fost partea lui Gavril Placsa toată să aibă a o stă- 
pâni Miron Ernilie şi cu nepoţii săi Gavril etc. (ca mai sus) şi le-am întărit 
lor şi de la Domnia mea ca să le fie lor şi feciorilor lor și nepoților lor și 
străn. şi de la domnia mea drâptă ocină și moşie și uric şi întăritură cu tot 
venitul neclintit nerăşuit, stăpânitor în veci, şi altul nime să nu se amestece 
şi de această pîră să nu se mai părească peste cartea Domniei mele. 

7249 (1741) Iuliă 14. 

  

  
    

    

. Vinde cu tot Soborul 1/, din sat de 
ani St. Spiridon] Respoeni D-le Neculai vel Sulger şi ju- 

3 Docum. moşiei ||Pâneasei D-sale. . . şi dice că acâstă mo- 
„a Resboeni.. ? șie a fost vândut'o Maria Prăjasca, D-le 
z Actul No. 19 lui Velicico Hetmanul ca să ne dea D-lui 
& NB. Actul No. 23| NOuă 120 de lei ce ai fost datâre Maria 
= Qin acest pachet tot Prajasca, St. M-rei Hangului. .. Deci ne- 
— de acăstă afacere dând mâna D-le lui Peticico Costin Hat- 
= trateză manul ca să ne dea, banii ni aii dat za- 

rateză, pisul ce aii fost luat de la Prajasca pe 
acestă 1/, de sat, 

| 
Arh. St, Spiridon]  Intăresce vândarea 1;, satului Res- 

din Iași. boeni de M-rea Hangului cătră Nicolae 
— Sulger anunțând cum Velicico Hetmanul | 

Act. No, 25 de do-inu a putut da 120 lei pentru el, bani 
PR cum. moşiei Resboe-l ce se angajasă ai plăti M-rei ca preț de 
= Nil. cumpărare a moșiei de la Prajasca. 

In acâstă cuprindere Gr. Ghica a mai 
dat un hrisov în domnia sa de la 1740 
(7248) Ian. 23. 

  

Arh. Stat. Bucur. Intăresce dania călugăriței Dorolia, 
— după zapisul din 7184, şi amintesce că 

Episc. Huşi. acel zapis era iscălit şi de Miron Costin 
Pachet 55/36. vel Logof. etc. Apoi întăresce tot la 

cererea lui Varlam Episcop. Hușilor o 
pivniţă dăruită Episcopiei în târg la Lă 
pușna <în mijlocul uliței din deal de 
lângă hbărbierie şi lingă pivniţa şi du= 
gheana Matasarului și între jidovi ; pe 
loc domnesc». 
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23 Ghica Vodă Cartea lui Ghi- 
„ca, Vodă către Ni-l 
icolae Costin Vtorii 
logofăt vel căpi- 
tan de Niamţ.(?) 

l| Lista satelor 
231| Const. ataoroeoră | clironomite a 

de trei copii aj, = 
dlui M. Costin]] 

| 
232|. Const. Mih, Geica] Uric. | SE lași Contr. 

Răcoviţ. | IL Să Ioan Bodan vel log. 
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Pr . .a 
|  Conâdicele de ana- | .ordonă 2 cerceta d devărat 
forale de la Minist. ” cerceta deaca e adevera 

  

aa SOON 

Yormat II a 
2 || şi note te di x : 4 Fi . - . 3 
“2 |eâracte- Face parte din ce co | Resumat, interesând istoria sai mențiune E 3 

d || ristice lecţiune? de vopiare separată 23 
externe 3 

— i” 
| : o 
i i Arh. St. Spiridon Stefan Prăjescu tata lui Andrei aă fost | 
| laşi. dat zapis lui Velicico Hatmanul ca să 
| $ = rescumpere Velicico acestă moşie «de la i 
= Doc. moşiei Res. Călugăr, şi a lui să fie, şi întâmplân- | 

hoenii. - du-se peire lui Velicico riaiă apucat să 
Actul Nu. 26. o rescumpere. 

| Justiţiei. 'Tom 4 pe Vitele Ursului Vicolescu şi ale fratelui 
'Oct.-—Dibre 1829 P dă Ion ar fi mâncat popuşoii Ciocărli- 
aforaoa No. 2731 escilor de la moşia Goesci. 

  

Arhiva istorică (Vedi la addenda întrega listă). 
partea lit pagina 281. 

  

Museul (Cabiuetul Că M-rea, Niamţ să stăpânească viile 
de sciințe naturale) din dealul lui Vodă de la Herlăi şi un 
(ast, ” | vad de moară în Buhalniţa, cu loc de 

(Douat de D. Pan. casă, după dieta ce aă arătat... de repo- 
Balş), în actele mo- satul Miron Costin ce au fost vel logof. 

şiex Cepleniţa. din leat 7186 (1678) în care serie că a- 
” ceste vil cu pomeţi şi cu loc, cu pivniță 

de peatră şi cu cramă ai fostă dintru 
întâi tot a M-rei Niamţului, 

  

    nostru Ion Grigore Ion V.V. am mers 
la sat Cârsteşcii ce &ste în ţinutul Car- 

|nigăturer, care moşie este a D-sale Sie- 
fan Bosie biv vel Jitriceri ce ai cum- 
p&rat de la socrul D-sale Sandu Toma 

vel Vistier şi Sandului Tomil 1-aă fost zestre de la Nicula Lazul biv vel 
Slugeri şi aă mai cumpărat D-sa Jitnicerul Bosie şi alte părţi din Cărsteştă 
şi de la alţi rezeși și mergând noi la numita moşie Cârsteştil am strîns pre 
toţi rezeșii şi megi€şii din pregiur anume : Grigori Piviţi rezeşi din Cârsteşei 
şi pe Stefan Pascal mazil ot Scorţeştii și Constantin Calca-in-traur mazil ot 
tam şi lon Ghineţi ot Popiţeani şi Constantin Burciuman post. ot tam şi 
Vasile Sirhu ot tam şi llie Teulu mazil ot Prigoreni şi am făcut măsură fu- 
pii de trei-deci de stînjeni şi stînjenul de 11 palme de om de mijloc şi am 
început a măsura pe dâlui Comorii pe mijlocul moşiei din potiiva ezetu:e! 
heleşteului Popiţeanii ce este în apa Plaponiţei pe lungu moșiei în jos d6- 
lul până în hotarul Brăeştilor în ruptura drumului de jos ce merge la Ro- 

|man. şi aă eşit șepte-deci şi nouă funii şi am măsurat şi marginea mo- 
| și-i despre apus pe apa, Plaponiţei şi s'au găsit opt-decă şi două funii până 

  Arhiva, laşi. | Din luminat porunca pre înălțat D-lui 

Dosar No. 100. | 
Tr. 1765. 
Fila 501.         

  

    
      

în vâlcea ce merge drum la Roman şi am mai măsurat și valea Cârsteşti-i; 
ilor despre răsărit ce merge alăture cu hotarul Brăeştilor şi s'au găsit 75 
„funii şi s'aii pus peatră hotar despre răsărit în matca, văii lacului, şi mă- 
'surând şi capul moşiei din sus din peatra acea până în eazul Popiţcani- 
Hloc alăturea cu Barheştii, s'aă găsit trei-deci fanii, şi am pus peatra ho-    
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tar în zarea dâlului despre apus de valea Cicului și tot spre apus câsta cu 
Berbeştii pe din sus ţintirimul Câsrsteștilor şi de heleşteul D-sale Jitnicerului 
Bosie ce ste intră acâstă moşie şi tot spre apus în d€lul Comorii întrun 
pisc înpotriva eazului Popiţeanii şi s'aă pus peatra hotar şi am măsurat si 
capul moşiei de jos şi am găsit 22 unii 19 stînjeni şi am ales părţile D-sale 
Jitnicerului Bosie pe scrisori ce ne-ati arătat 7 funii 14 stînjeni şi aă r&- 
mas şi părțile rezeșilor 14 funii 17 stinjeni cu 4 funil ce aii mai dat lipsa, 
ce n'aă ajuns, 3 funii latul moşiei din jos şi aşa s'a stâlpit moşia Câr- 
steştii partea D-sale medelnicerului Bosie de cătră rezeşi puindu-se hotar o 
peatră despre apus în marginea Cârsteștilor lângă hotarul Koşeştii întrun 
pisc cu bour întrun stejar şi de acolea la deal spre răsărit în matca dea- 
lului în curmătura în respintelea drumului s'a pus peatră și de acolo la 
vale pe din jos de locul ce-i de prisacă a D-sale Niculae biv vel Paharnic, 
la vale spre răsărit s'ati pus peatră lângă drum şi despre răsărit peste pîrâiă 
până în hotarul Brăeştilor şi atâta s'au încheiat parte hotarul D-sale Stefan 
Bosie Jitnicer despre părţile răzeşilor din Cârsteşti şi într'aceste hotare a 
D-sale Jitnicerului Bosie, are şi D-lui Paharnic Alexandru Niculce două locuri 
de priseci cu pomet, cu serisori vechi. Aşişderea și Grigorie Piviţi iarâ-și are 
un loc de prisacă cu ispisoe de la Vasile Vodă din let. „spmr, tot în acest 
hotar ce i partea Jitnicerului Bosie; iar în poiana Călugărului rezeșii n'a 
trebă. că-s vânduți toți după cum scrie mărturia D-sale Log. Miron care 
este la mâna vezeșilor, ci tâtă poiana Călugărul rânâne la stăpânire D-sale 
Jitnicerului Stefan Bosie, rezeşii să nu aibă a se amesteca; aşişderea și 
pentru heleşteul din Cârsteşti se aibă a stăpâni şi rezeşii pe cât li s'au 
venit partea din câmp de vreme ce alt heleșteii nu se mai află pe t 'ârsteştă ; 
şi aşa, s'aii încheiat tot hotarul Cârsteştilor şi după cum am ales şi am ho- 
tărit am dat şi noi acestă încredințată mărturie cu iscăliturile nostre la 
mâna, D-sale Stefan Bosie biv vel Jitnicer ca să-i fie de credinţă. Let zacsa, 

    

  

i 

  

  

lunie 24. Acsente hiv vel Paharnie. - 

3 | „2 Arh. Stat. Bucur. În procesul monastirei Dragomirnei cu 
E S — D-lui lordalke lrisosculeo vel Ban pentru 
| 3 M-rea Doljescii, pa-| o moşie Furcenii ot Dorohoi ce! cere 
E sa |chet N. 16, m-rea, în virtutea unui ispisoc de la Mi- 
=] ron Barnoski Vod din 7135 (1627), în 

„cate areată că după perirea Balicăi Hetm,. 
Ine rămâind alte rude mai apropiate fără numai Măria Sa au rămas toate 
moşiile Balicăi Hetmanul la mâna Măriei sale și Măria Sa dă danie această, 
moşie Furcenii la m-rea Dragomirna. lar alt mai mult nu are să respundă 
fiind lucru vechii de 138 ani. Deci întrebând şi pe D. Vel Ban, să ar&te cu 
ce stăpânesce acea moşie Furcenii, D-lui aii arătat scrisori precum o are cum- 
părătură de la, D. Vasile Costake biv vel ban, fiivd și tatului Dumisale D-lui 
Const. Costake hetm. cumpărătură de la Pandelie feciorul lui Frangule Va- 
meș, fiindu'” şi lui luată cu giudecata Măriei Sale Mihai Vod pentru datorie 
ce avea, tată-săi Frangulea Vameşul la Miron Costân- (Bocrzn) biv vel lo- 
gofăt. Iar Logofătului Miron Costin i-ai fost după giupâneasa Dumisale I- 
leana fata lui lon Movilă nepoată de văr primar Balicăi Hetm. după cum 
pe larg areată o mărturie de 97 ani scrisă din veleat apoă Aug. 26, care este 
iscălită de Sf. Sa Ghedeon Mitrop. ţărei, Solomon Bariadeanul vel Logofăt,! 
Vasile vel Vorn. Nicolai Răcoviţ Hetm. Stamate vel Post. şi de toţi veliţii| 
hoeri scriind precum Miron Costin vel vorn. după perirea Balicăi Hatm. 
câte moşii a avut Balica, nefiind D-lui Vorn. înpreunat cu giupâneasa D-sale 

  

  

    Elena fata lui Ion Movila, ai r&mas moşiile Balicăi toate împărţitoare la ru- |
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dele Balicăi care au fost semenţie despre Movilesă. Și la împărţala lor s'aă 
venit despre Balica şi lui Săvin Vist. 1/7, parte de Căcăcenii ot Hârlăă şi sa- 
tul Fărcenii şi alte părți ce li s'au mai venit în partea lui Vorontai. lar deacă 
saii împreunat D-lui Vorn. Miron cu giupâneasa D-le Eleana fata lui loan 
Movilă, nepoata de văr primar Balicăi Hatm. semenţie mai aproape de cât 
toate rudele Balicăi, slătutaui de aii eşit acele moşii toale de alţe rude a Ba- 
licăă numai pre seama D-lui Miron Kocrzn Vel Vorn. i a jup. D-le Elenei 
fiind semenţie mai aproape Balicăi, şi Săvin Vist. rugându-se D-lui Vorn. Mi- 
ron săli vândă Căcăcenii sati Furcenii, iar vorn. Miron nu a vrut să'i vândă 
nici Căcăcenii nici Furcenii, ci pentru voia prieteşugului ce ai avut amân- 
doi i-au dat 1/, de satul Vlădenii pe Jijia, care au fost iarăşi despre Balica. 
lar Căcăcenii şi Furcenii au rămas la mâna D-le Vorn. Miron i a jup. D sale 

illenei. Aşa scim că după cum am sciut adevărul cu toţii am dat acea măr- 
jturie la mâna Vorn. Miron Costăn. Noi Doamne așa am socotit a se urma 
şi în frica lui D-deii am judecat : de vreme ce mărturia aceasta, ce o arată 
Vei ban este iscălită de mitropolitul țărei şi de toţi boerii Divanului și în 
96 de ani de când e făcută tot ai stăpânit acesta moşia făcă nici o pricină 
nime alţi nu s'aii mai sculat, — se înțelege din mărturie precum pe urmă 
aproape rudenie Balicăi Hetman nu aă rămas alţii, ci numai Elena jupânea:a 
Logof. Miron Costin fata lui lon Movilă, după cum se încredinţează cu rnăr- 
turia aceasta şi cu stăpânirea ce este mai de 100 ani. şi la acea m-re Dra- 
gomirna mai nainte ai fost un Sava. şi alţi egumeni bătrâni care scia mal 
bine pricinile şi îndestul le-ai și cercat şi nimica nu ai găsit, şi aceştia fi- 
ind mai tineri şi mai noi la m-re mai mult nu sciu, ci numa! o ispită de 
cercetare, cu acel suret de ispisoc vechi fac, socotim că nici o dreptate nu 
are m-rea Dragomirna a trage această moşie Furcenii de la D-lui Vei Ban și 
însciințăm pre M. Ta. lar cea desăvârşit otărâre remâne la Prea Înalta în- 
ţelepciune a M. Tale.   Balica Hatmanul fiind hain, Mironescii 

lipsind de aice, sa. luat moşia Barbescii 
“de Stefan Tomşa şi aă dat'o danie lui 
Vasile Roșca, ce ai fost armaş mare. 

Acest: document e cuprins în docu- 
mentul de la 1765 lulie 21. (Vedi copiile 
întregi la vale). 

Uricar. Tom. 3. 
Pag. 387. 

| 
Uricar. T. II. Despre moşia Barbescii de la Tudo- ! 
Pg 388. sîa fiica lui Miron Costin Logof. (Ac&-| 

stă moşie, până la 1765 trecuse prin! 
5 mâni). Tudosia [u nora lui Grigoraș! 
Spătar. (Vedi la Addenda, 

Noi Alexandru Constantin V. V. Boji 
Copia la D. N. |M. G. Z. M. Find-că aceasta mărturie ce 

Creizulescu. se areată mai jos prin anaforaoa veliţi- 
lor boeri s'au citit înaintea noastră, pen- 
tru aceea sai adeverit cu a noastră 
domnească pecete. 

ÎS. 1783 Sept. 18 
Proci. Vel Clucer. 

        
Prea înălțate Doamne, 

Din luminata poruncă a Inalt, tale am cercetat neamul Ds. Loniţa Mo-            
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N. Racoviţ logofăt. 
Gavril Costache vor- 
ic. 

Ia 

24 > , 0 Porunca că Iaşi Iscăliţă Mi on Cos: 

tră_Gheor- = tin şi Neculae Raco- 
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| tenco care din cordonul nemțese ai venit aice să'și ite mărturie spre ade- 
| verirea neamului săă, şi după cercetarea ce am făcut, întracesta chip ne am 
"adeverit, adecă Reposatul Miron Costin hiv vel logofăt carele ati ţinut pre 
Domnița Elena fiica reposatului Domn loan Movila V.V., aă făcuţ pre Ioan 

i Costin Hutman ; și loan Costin Hatman, aă făcut doi feciori, anume : Ne. 
jeulai Costin biv vel jiîniceriii şi pre Miron Costin Mutul—(care ai fost mut 
| din nascere). Şi jitniceriul Neculai Costin aă făcut pre Dumneael Vorniceasa 
i Casandra, jupânâsa D-sale Iordache Cantacuzino vel vornic, i pe paharni- 
iceasa Vitoria (sic) jupâneasa D-le Mateii Hurinuzache biv vel Paharnic, i 
]pe băneasa Saftai jupăneasa, reposatului Tomiţa, Creţulescu biv vel Ban din 
“t&ra românescă, i pe Stolniceasa Maria, jupâneasa D-lui Iordache Cuci, biv 
| vel Stolnic, lar cel al 2-lea fiii a Hatmanului Ioan Costin, Adecă Joan Cos- 
[tin Mutul, aă făcut pre acest de acum: Ioniţă Mutencu, carele este drept 
| văr primar cu t6ie jupânesele de sus arătate, și nepot de ficior Hatmanului 
| I6n Costin şi strănepot Logofătului Miron Costin, şi cu t6tă direptatea este 
| să fie acest Ioniţă Mutencu în răndurile neamului boeresc ca şi alte rude şi 
| veri a sale, iar nu în rândueala mazililor; şi însciințăm pre Înălţimea Ta! 

A Inălţimei tale plecate slugi. 17883 Septembre 12. 
Subsem. Constantin vel Logofăt, 

loan Cante. Logofăt. 
George vel vornic. 
Iordache Rusul vel vornic. 
Neculai Vei vornic. 
Iordache Canta vel vornic, 
liie Canta Hatman. 

  

Uricar. E vorba de un Mateiu Costin Conâi- 
Tom 1, pagina 129 |lcar la, Mihaiu Sutzu V.V. 

  

Arh. Stat, Iaşi. Do- olnicea - i0r . sar No. 33. Intărituri Se volnicesce pre Pavel feciorul lui | 
. rimja .... Ca să aibă aşi ţine ocina la 

de la Divan pe sat la Răcăciuni. 

  

Din colecţiunea | «Miron Costin Vel Logofăt Neculae Ră- 
mea. ă coviţ logofăt scriem la D-alui Gheorghiţă 

posteluecul şi la Carlig Vornicul, vă fa- 
cem scire câ aii venit aicea Ghelasie că- 
lugărul de la Mănăstire de la Pângăraţi 
cu un uric de la Irimia Voda ce scrie pe 

o parie de moşie de la Bâlosăşcă din giumătate de sat pariea din gios a 
şesea parte, care moşie o ai ținut tot Ghelasie călugărul, mai de mult iară 
de la o vreme încâce Gavril Mogal şi cu fraţii săi se apucă de acea partie de 
ocină și dice că are şi el direse şi ia de a decea fâră de giudeţu; pentru a- 
cest lucru să socotiți cu Gmeni buni și să al6geţi acea a șesea parte din 

| giumătate de sat din partea din gios și să pui di lui Gavri: Mogai şi fraţi- 
„lor lui în două săptămâni să 'și aducă dirâsele de unde or hi şi să le daţi 

Fo
li

o 
mi

cu
. 

          d       n 

13
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241 Zapis de vân- 
dare, 

  

| Înaintea lui Ghedeor 
metrop. 

Dosoteiă ep. de Roman. 
Sarafim Ep. de Rădăuţi. 
Joan Episcop de Huşi. 
Nicolae Buhuş ve! Lo- 

gofăt. 
Solomon Barladean vel 

vorn. Nijnei z. 
Miron Costin Vel Vorn.| 

Ninel z, - 
Nicolae Racoviţ Het- 

man etc. 
  

242 

o — ——————— 

243     
Epistola că-   

tră Miron ma- 
rele Logojăt. 

ai 

R
o
m
â
n
e
s
c
e
 

        
Iscălituri nedesci- 

frabile, 

  

Ispisoe             Ghianghea, ve l0- 
gofât. 
Diac : 
Costea, Damian.          
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să vie aicea, cu dirâsele de faţă, iar de nu ş'or aduce ei dirâsele în două săp- tămâni să dai acea parte de ocină se o ţină Ghelasie călugărul pe cum o ai ţinut, și cât va hi luatu Moga de adecea, de pe moșia, luă Ghelasie călu- 
gărul tot să plinesc lui Ghelasie călugărul de la Moga şi precum veţi afla 
mai drept... să faceți şi o mărturie de la omeni buni; acâsta vă scriem. 

  
  

Arh. Stat. Bucur. 

M-rea Barnovei. 

Pachet N. 5. 

  
  

Arh. Stat. Bucu-l|  Cinstit al nostru ca la un părinte D-lui 
rescă. Miron marele logofăt să fii D-ta sănătos! 

— cătră acesta facem ştire Duinitale, cai 
M-rea Neamţului. | venit Danciu cu o carte a Mărie! Sale 

lui Vodă și cartea scrie la D-a lui Vor- 
nicul Balșu dicând că ai cumpărat Dan- 

ciul două&-deci paşi de moşie de la lonaşco feciorul Luca! din Durătă deci 
cartea scrie la D-a lui Vornicul să alegă moşia acel 20 de paşi. Deci D-a lui 
Vorn. ne tâmplându-se a casă ce s'aii dus la, 6ste iar not ara chiamat Gmeni 
bătrâni megieşi şi răzași cari a moşie împreună deci aii măsurat cu pasul! 
tâte părţile a tutor moșenilor cât ati avut acolea şi s'aă aflat lui Ionașco 
numai 10 paşi, iar 10 paşi s'aă aflat că este lui Vasile din Drăpănesci ce 
este v&r lui lonaşeo. Deci aă pus o brasdă în cap unui om bătrân ai în- 
cunjurat acei 10 pași cari s'aii venit Danciului şi i-au ales cu Omeni bun! 
şi bătrâni şi i-ai făcut şi acâstă mărturie de la mâna nâstră şi de la Gmeni 
bătrâni de ce vel socoti D-a ta pe cum te va îndura D-deă ; şi la astă socotâlăi 
sai tâmplat Pravă din Duresct şi lon Boş de acolo... ete. ..... şi alță 
Omeni bătrâni şi pentru credință aceşti Omeni buni cari scriă mai sus şi-a 
pus şi iscăliturile ca să fie de credinţă înaintea D-tale. 

            
  
  

Arh, St. Spirido <Dâ Credinciosului boer luă Toma Ma- 
Iaşi. - Hrelui Sulger şi jupânesei sale Efimiei fii- 
Actele viilor de lal/cei lui Miron biv vel Clucer, alor dreptă 

iCotnari. Act. No. 2. |locină şi moşie 0 1/, falcă de vie ce este 
la Cotnari în dealul Mandiului ce aă fost 
dreptă ocină şi Moşie a moşneniler Gri- 
pinei Monahiei. 

Aceasta a dai via danie lui Grigorie 
Clucer şi Efimia fica lui Miron biv Clu- 
cer ce este nepot lui Grigorie Clucer ete. 

Tot Toma Cantacuzino cumpără viile 
din Cotnari.        
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244, — Zapisul Ifrosiei fata lui Sprinceană femeea lui Andrei şi cu feciorii 
sti Vasile şi Oprea din sat din Plopeni. Martori: Apostolache mare spătar, 
Velicico Costin mare Comis, lorgu Caracaş Vel spătar, Bolat pârcălab, A- 
lexandru Nădăbaică Vornic de Poartă, Cărăiman (comis). Vedi facsimile a 
lui Velicico Costin Comis. Arhiva Stat. Bucuresci. Episcopia Huşi pachet 
No. 19. Moşia sa, două părţi, ce este între Prutură (sic) si între Catargieseii 
o vinde lui Alexandru Ramandi marele postelnic. 

245. — Moșia Țigănescii. Otărnicia lui Poiana Uricar, [Cred. Func. rural 
Bucuresci.]-— <Adică ei Poiană Uricar scriem şi dăm scire cum ne-aă trimis 
M. Sa Domnul nostru Noi Eustratie Dabija V.V. cu o slugă a Măriei sale 
cu Grozav Dregătorul, ca să socotim şi să alegem şi să otărim satul Țigă- 
nescii :/, sat partea de jos care sat aă ţinut Costin Matmanul moșie de 
pe Dumbravă Vornicul şi o bucată loc ce are cumpărătură Costin Hetma- 
nul de la Hereiul din locul Cărbuneșlilor din partea de sus pe Bârlad. 

2465. — Zapis, în românesce. lași. Martori : Ghedeon Mitropolit. Dosoteii 
Episc. de Roman. Sava Episcop de Rădăuţi Joan Episcop de Huşi.. Nicolae 
Buhuşi vel Logof. Solomon Barlad. vel Vorn. Nj. zem. Miron Costin vel 

(Vor. Vișn. z. Nicolae Răcoviţ Hetm. i pârcalab Sucevei ete. Arch. Stat. Buc. 
M-rea Bîrnova pachet No. 5. 

247, — Constantin Cantemir V. Invoială pentru satul Vrăbiuca la ținutul 
Soroca. Suret din 7154 Iunie 12. Iscălituri între martori Miron Costin ce a 
fost logofăt mare. Arh, St. Buc. Mon. Sant Sava din lași. Pach, 3%. Ion sin 
Donici Logofătul și Stefan sin Mavrodin Visternicul se învoesceu loan Ba- 
got Posteinicul şi Ilie Smucila nepoţii lui pentru satul Vrăbiuca din ţinutul 
oroca. 

248. — Zapisul lui Zotic Potlog biv Medelniceri feciorul lu Costin Potlog 
nepotul lui loan Potlog fost logofăt. Românesce. lași. Martori Solomon Bar- 
ladeanul Vel Log. Miron Vel Vornic dolno zemle , Gligoraşco Hăbăşescu vel 
vornic Vişnei, Gavriliţa vel Spătar, Talmadiu vel ceasnic, Tâder Palade vel 
Vist. Ilie vel Stolnic, Grigoraşco Ghenghea vel Medelnicer, Scarlat ireti post.— 
Folio mie. Documentele moşiei Codăesci la Creditul fonciar rural Buc. Vinde 
a opta parte din Codăesci Hatmanului Nicolae Racoviţ drept 75 lei bătuți. 

249.— Duca Vodă. Slavon. Iași. Solomon Barladeanul Vel Log. Diac Stratulat 
Rugina. Sigiliii Pendeni, dar lipsesce. Pergament. Documentele Moşiei Codăesci. 
Pentru o bucată loc a mon. din lanina cu hramul S-tul Nicolae. Aduce cre- 
dința, lui Miron Costin Vel Vorn. doln. zeml. — Grigorie Hâhășescul vel vor- 
nic Vişnei.— Nicolae Racoviţ Hatman. Deci după boerii din Divan se vede că 
este din timpul logofeţiei iui Solomon Bărlădânul, 

250, — Zapisul Agapiei fata Sohiicăi nepâtă de fie lui Ionaşeo și toți fe- clorii mel ... şi fetele mele. In Românesce. Martori : Stefan Pircalab de 
Conţesci ete. etc. Autogratf pe dos de (.: «cumpărătura, ., . șleștea Carliga- tura». Folio mic. Colecţ. Academiei. Vind ocina lor din Carstesci (Cărligă- 
tura). din 1/, de sat a treia parte iar din tot satul vine a 6-a parte lui Mi- 
ron Costin ce ai fost pîrcalab de Hotin, drept 60 de lei bătuţi «mal nainte 
de vândare am dat de scire tuturor (rudelor) şi i-am pus şi i-am întrebat 
Şi le-am pus și di Omenilor mei denaintea lui Neniul Logof. și Constantin Pîr- calabul să dea banii şi n'a dat ce mi-ai respuns singuri să his slobod eă 
a vinde partea mea şi am vândut D-le Miron Pircalab, de Hotin,» 

  
  

 



ADDENDA. 

Suntem convinşi că nu am adus, în tabelele din urmă, de cât o 
mică parte din documentele cari prin vre-o lature 6re-care pot in- 

teresa studiul nostru asupra lui Miron Costin și a! familiei lui. A- 
tâtea am aflat până astă-qi. -- 

Mai înregistrăm aci, unele în prescurtare, altele în extenso, două 

categorii de documente : «) cele deja publicate unde-va și b) câte- 

va nepublicate, cari ne-ai venit mai de curând la mână... | 

Până acum cărțile cari aii publicat documinte românesci sunt : 

1) «Uricariul» D-lui T. Codrescu, 2) « Archiva romântscă» a D-lui M. 

Kogălniceanu ; 3) «Archiva istorică» a D-lui Hasdăi; 4) Urkunden 

aus den Kivchenslavischen und rumănischen Handschmiflen , îber- 
setzt von Fr. Ad. Wickenhauser (în opul săi «Moldawa oder Beitrăge 

zu einem Urkundenbuche der Moldau und Bukowina (1); 5) Privire 

rapede preste 267 dem proprietățile așa numite moșiile monasti- 
resci de'n carele s'a format, măreţul fond relegionariii all Besearicei 

drept credincioase reseritene de'n Bucovina, faecutae dupae adeverinţe 

autentice saă urice, pren Aron Pumnul profesoriii de limba și lite 

ratura rumaenae la gimnasiul plinariii de'n Cernaeuţi. (Cernaeuţi, 1865, 

la tipogr. Rudolf Ecktardt); 6) « Zesaurul de documinte istorice» al 

lui Papiii Ilarian (îrei volume); 7) « Ateneul român» fundat la Iași 

în 1860 de V. A. Urechia (în ambele ediţiuni, cea în 49 din 1860 

și cea în 8" din 1861); 8) «Cronica Hușilor» de Melchisedek Epi- 

scopul Dunărei de jos (Bucuresci); « Cronica Romanului» de același 

(Bucuresci, 1875). 

Vom spicui în aceste publicaţiuni divezse, unele documente nein- 

(1) 1 Heft-Wien 1862. II Abteilung-Czernowitz 1877,
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trate în tabelele din urmă ori numai în resumat înregistrate. Vom 

alege pre acele ce sunt neapărate studiului despre Costin. 

Nu vom neglige d'a estrage și din actele publicate în foi streine. 

Nu vom trece cu vederea mai ales publicaţiunea însemnată «3a- 

nucka QOaeccraro e. 

D. Bianu ne spune că, la Cracovia nu va intârdia d'a apărea un 

repertoriii bogat de documinte poloneze din secolul al XVIII. În a- 

cela e posibil, e probabil că să fie aflat loc mai mult de un docu- 

ment interesând lucrarea n6stră. - | 

Dar despre acele, la o altă ediţiune, de vom mai fi dăruiţi de 

Ceriă cu câţi-va ani de viață! 
Să ne apucăm acum a cerceta publicaţiunile mai sus enumerate, 

cât privesce documintele cu referință la studiul nostru : 
I. «Uricarul» D-lui T. Codrescu : 

Din acestă colecțiune am înregistrat câte-va documinte. Aci dăm 
în întregime unele cari intereseză lucrarea nâstră. 

lată-le : 

Urice Dommnescă atingătore de confiscarea moșiilor luă Isac Ba 
lica Hatman. (Tom V. pag. 378). 

«Cu mila lui D-qeiă, noi Stefan Tomșa V.V. Domn ţ6rei Molda- 
viei. — Facem scire cu acest hrisov ali nostru tutulorii cară pre 
densul va căuta seaă citindu-se va audi, fiind-că acest adivărat și 
credinciosu sluga nostră Vasilie Roșca Stolnie, ne at slujit noue cu 
dirâptă și credincioasă slujbă, pentru aceea și noi vădând a lui di- 
reptă și credinci6să slujbă ce ne ai slujit n6ue și țărei nostre, 
lam miluit pre dânsul de la noi, în pământul nostru al Moldovei, 
cu un satii anume Berbeșcii ce-i în ținutul Cărligăturei, cu he- 
leștee și cu loc de mori pre acele părie, care acel sat de maă sus 
scris aii fost dirâptă cumpărătură lui Balica Hatmanul, şi Vai pră- 
pădit în a sa hainie, atuncea când sa rădicat elti cu mulțime 
multă de oaste leșâscă, și cu Constantin Voda asupra Domnieă-mele, 
și asupra schiptrului cinstitului Impărat, și care resboiii făcând cu 
dânșii la apa Jijiei, prea milostivul D-qeii i-aii dat pre dânșii sub 
sabia Domniei-mele , unde și Osele zacu față întru vecinică mărtu- rie. Pentru aceea dar să-i fie lui de la not uric și ocină și danie și 
miluire cu tot venitul lui și cuconilor lui, și nepoților i strenepoți- loră lui îi a tot nemul lui, ce i se va alege mai de aprope, neră- șuili nici odinidră în veci. Iar hotarul satului de mai sus scris, se 
fie despre tote părțile după hotarele sale cele vechi, pe unde aii îm-
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blat din veacu. lar la acâsta este credința Domniei mele a mai sus 
scrisului Noi Stefan Tomşa V.V. și credinţa boerilor nostri : Credinţa 

D-sale Costachi Roșca vel vornic de ţera de gios; credința D-sale 
Dumitru Stefan vel vornic de ţera de sus; credința D-sale Musteaţă | 

și Ciogolea pârcălabii de Hotin; credința D-sale Panaiti și Calcea 

pârcălabii de Roman; credinţa D-sale Miron Bârnovsehi Hetman și 

Pârcalab Sucevei; credința D-sale Gheorghie vel Post. credința 

D-sale. .... Spătariu ; credința D-sale Apostol Pah ; credința D-sale 

Dumitraşcu Stol; credința D-sale Mihalachi Vist; credința, D-sale I- 

cân Comis, și credința tutulor boerilor nostri a marilor și a mici.— 
lar după viaţa nostră şi Domnie, cine va fi Domn din copiii nostri 

saii din nâmul nostru, saii iară-și pe cine îlu va alege D-qeii a fi 

Domnii ţerei Moldovei, acela să nu-i strice lui a nâstră danie și 
miluire, ce mai vârtos să-i deie și să-i întărâscă, căci că-i este lui 

dirâptă danie și miluire, pentru a lui dirâptă și credinci6să slujbă ce 

de aii slujit nouă și țărei nostre. lar cine s'ar ispiti să strice a n6- 

stră danie și miluire și aşedare, precum ca acela să! strice Domnulu 
D-deii cu mâna sa ca pravul din tâte închieturile și costele, și cu 
vendătorul Iuda și cu Arie şi cu necredincioșii jidovi, cari ai stri- 
gat asupra, lui Christos, sângele lui asupra lor și asupra, copiilor loru; 

să fie blăstemat de D-lă D-qeii și de 4 Evangheliști și 318 părinți 

ce ai fost la Nicheea, și de toţi sfinţii, şi să aibă parte cu luda, 

în acea, fâră de sfârșit și vecănică muncă, amin. lar pentru mai tare 

tărie și întăritură, celor scrise mai sus, am poruncit cinstitului și 

credinciosului boerului nostru D-sale lui lonașco Ghenghea vel lo- 

gofet, ca, se serie și a n6stră pecete să o lege, câtră acest adevă- 

rat hrisov al nostru. 

In Iași au scris Dumitru la anul 7130 (1622) April 1. 

Iscălit Stefan Y.Y. 

Pecetea . RR „_v , 
Gospod | NB. Iscălitura Domnescă este aurită. 
legată. 

  

      

«Cu mila lui Dumnedeu Noi Radu Mihnea V.V. Domnu ţârei Moldovei. 
— Facem scire prin acest chrisov al nostru tutulor carii spre dânsul 

vor căuta, sai citindu-se vor audi : precum că am dat și am întă- 

rit boerului nostru lui Vasilie Roșca, vel Medeln., un sat anume Băr- 

bescii în ţinutul Cărligăturei, din uric de danie şi de miluire pentru 

a lui drâptă slujbă de la Stefan Tomșa Voda, care acesta ai fost
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mai nainte a lui Isac Balica Hetman, și Vaii prăpădit întru a sa hai- 

nie, când s'aii rădicat cu Constantin Voda şi cu mulțime multă de 

leși și de cazaci, și aii venit în ţâra Domniei-mele, și a făcut resboiti 

“mare cu Stefan Tomșa V.V. Iar Dumnedeii a tot puternicul i-aii dat 

sub sabia lui. Pentru aceea, dar i-am dat și de la Dorania-mea ace] sat 

ce scrie mai sus Bărbescii boerului nostru de mai sus numit Vasilie 

Roșca, Medel, ca să-i fie lui şi de la noi danie și miluire, și uric 

de întăritură şi ocină cu tot venitul lui, şi cuconilor lu, nepoților 

și strenepoților, și a tot n6mul lui, ce i se va alege mai de aprope, 

nerușăit nică odini6ră în vecii vecilor. Iar hotarul satului de ma 

sus scris, anume Bărbescii să-i fie despre tote părţile pe unde din 

veaciă au îmblat. lar la acesta este credința, Domniei-mele a mai sus 
scrisului, Noi Radu Mihnea V. V. și credința boerilor nostri, D-sale 
Ionașcu vel Vor. de ţâra de sus; credința D-sale 'Tudosei pârcălab 

de Hotin; credința D-sale Ionașcul Bașota pârcăl. de Nemţu ; cre- 
dința D-sale Eni pârcăl. de Roman; credința D-sale Miron Bârnov- 
schi Hetman și pârcal. Sucevei; credința D-sale Neculai Stol., cre- 
dința D-sale Hrizea Vist. credința D-sale Furtună Comis, și eredința 
tutulor boerilor nostri a marilor și mică. Ear după viața nostră, cine 
a fi Domn din copiii nostri, se oii din neamul nostru, seaii earăș pe 
cine va alege Dumnedei a fi Domn al ţărei Moldovei, milostivirea sa 
să nu strice a n6stră danie și întăritură, căci căi este lui pentru a sa 
dreaptă slujbă. Ear cine sar ispiti sea ar îndrăzni să strice a noas- 
tră daniă și întărire, unul ca acela să fie blăstămat de Domnul Dum- 
nedeii cela ce ai făcut cerul și pământul, și de prea curata lui Maică 
și de 12 Apostoli şi de 4 Evangheliști şi de 318 sfinţi părinți din Ni- 
cheea, și blăstămul lui Arie să vie pre capul lui și să aibă parte cu 
luda vângătorul lui Christos în munea nesfirșită în veci, amin. lar 
pentru mai mare tăriă și întăritură, celor de mai sus scrise, an 
poruncit cinstitului și credinciosului nostru boier D-sale lui Dumi- 
tu Stefan vel logofăt să se scrie și a nostră pecete să o lege că- 
tră acest adevărat al nostru hrisov. Ai scris Dumitru pisar în lași 
la anul 7132 (1624) Martie 24.» 

Pecetea| 
Gospod 
legată = 

  

Iscălit din dos Dumitrașco vel! logofăt.   
* 

Surei de la Miron Bârnov ski Moghilă V.V. din 7135 (1627) Fe- bruarie 23,
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«In numele Tatălui și al Fiului și al sf. Duh, troiţa sfântă de o ființă 
și nedespărțită, iată ei robul stăpânului mei Domnului Dumneqeii 
și mântuitorului nostru Isus Christos ce mă închin sfintei troițe, Lon 
Miron Bârnovski Moghila V.V. cu mila lui Dumnedeii Domn țărei Mol- 
dovei, adecă domnia mea bine am voit cu a nstră bună-voință și 

cu curată și luminată inimă, din tot sufletul nostru și cu ajutorul 
de la Dumnedei, am dat și am miluit a nostră sfântă rugă ce'i zidită 

din temelie mănăstirea din Hangu, unde este hramul sfintei Vovide- 
nii a prea sfintei și curatei Născătorei de Dumnedeii și pururea feciorei 

Maria, cu un sat anume Bărbescii în ţinutul Cărligăturii, care acel 
sat a fost drâptă cumpărătură unchiului domniei mele lui Isac Ba- 

heăi Hetman, şi mai înainte de acestă vreme, ar fi miluit cu acel 

sat Ștefan Vodă Tomșa, în domnia de'ntei slugei nostre Vasile Roșca 

Vel Armaș, pentru hainie, de vreme că aii avut răsboii Ștefan Vodă 

Tomșa, cu Constantin Vodă și cu alţi boeri, și tote moșiile lor le-ai 
împărțit în mâna boerilor săi. lar pre urmă Ștefan Vodă căruia, i-aii 
venit steag de domnie, de la cinstitul împărat să domnescă, el aă 

socotit cu tot sfatul să, și n'aii aflat nici pre unul hain, şi ai în- 
tors tote moșiile lor în mânele feciorilor și a n6mului acelor boeri 

cari aii cădut întru acel r&sboiii, și când ai dăruit Domnul Dumnedeiă 

mie Domnia în moșia Domniei mele, strâns'am părinţii şi rugătoriă 

Archiereii Domniei mele, și boeri mari și mici și feciorii boerilor, 

și am întrebat pe dânșii pentru acest lucru, cade-se a stăpâni acele 

ocine, acei boieri Omeni străini și de alt neam? lar ci toți cu un 
glas aii r&spuns că nu se cade a stăpâni 6menii cei străini, ce ca 

să aibă a stăpâni cine va fi fecior şi neam acelor boieri. Pentru a- 

ceia Domnia mea am luat tote moşiile unchiului Domniei mele, a lui 

Isac Hetman și le-am dat pe la mănăstiri, și lam scris pe dânsul 

în sfântul pomelnic cel mare; luat'am și acest sat ce scrie mai sus 

Bărbesci în ţinutul Cârligăturei și lam dat la a nosiră rugă, ce scrie 

mai sus, si i-am făcut lui pomenire mare din an în an, de vreme 

că nu s'aii aflat nimene mai aprope rudă lui fără de Domnia mea, și 

am dat pentru acel sat 270 taleri, lei bătuți, credinciosului și cin- 
stitului boierului nostru Lupu Vel Vornic, pentru că aii fost pus la 
dânsul zălog de Vasile Roșca Armaş pentru a lui nevoie, şi am luat 

de la dânsul și zapisul ce i-ai fost făcut Lnpului Vornic și zapisul 

de la Lupul Vornic iarăși lam luat pentru credinţă, pentru aceea ca 

să fie acel sat Bărbescii de la Domnia mea, ce serie mai sus, monă- 

stirei Hangului, danie şi miluire și uric cu tot venitul neruşăit nică 

odănădră în veci. lar cine se va ispiti ca, să strice a nostră danie și
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miluire și danie, seaii a se lua de la dânșii acel sat, acela să fie blăste- 
mat de Domnul Dumnedeii cel ce ai făcut cerul și pământul și de pr6- 
curata lui maică, și de toţi sfinţii cari i-ai plăcut lui, și ca să aibă 
pirișă la înfricoșatul judeţ a, lui Christos pre hramul Monăstirei Vo- 
videnia, prea sfintei și prea blagoslovitei născătoare de Dunmdeă și 
pururea fecioarei Maria, și alţii ca să nu se mai amestice în veci.» 

* 

«Noi Grigorie Alexandru Ghica V.V. Boj. Milost. Gospodar Zenmli 
Moldavskoe. 

Cetindu-se anaforaoa aceasta 'naintea Domniei mele, bine și cu 
cale aii judecat dumnealor veliţii boieri, și de vreme că această mo- 
șie Bărbeseii, de când ati eșit de sub stăpânirea mănăstirei, este 
vreme irecută peste 160 şi mai bine de ană, și cu ce chip s'a în- 
streinat de la monăstire nu se scie, fiind că egumenul acei vremi 
n'aii căutat pricina aceasta, cum și singur fericitul patriareh, nu de 
multă vreme fiind aicea, de ar fi avut monăstirea vre o dreptate, 
n'ar fi lăsat'o necăutată, și mai vârtos cu această moșie Bărbescii de 
la “Pudosea fata lui Miron Costin logofet şi până la Stefan Bosie Jig- 
niceru, cu vândarea, aii îmblat în cinci mâni, și de când se stăpâ- 
nesce de Bosie încă sunt 20 de ani; după dreptate, Domnia mea am 
hotărit ca să stăpânească jupâneasa lui Bosie, moșia Bărbescii cu 
bună pace, și despre igumenu de Hangu supărare mai mult să nu 
aibă ; întărindu-se anaforaoa acssta, și cu a n6stră domnească iscă- 
litură și pecete.» 

(Subseris) Noi Grigorie Ghica Y.Y. 
(L. S.) 1765 August 11. 

«Prea Inălţate Domne, 
Din luminata poroncă Măriei Tale, de isnâvă am luat seamă între 

Sftia sa Partenie, egumenul de la monastirea Hangu cu loniţă Bosie 
ot Visterie, vechil din partea Ilincăr Jigniceroaei, jupănesa, lui Stefan 
Bosie Jignicer, pentru pricina moșiei Barbescii de la ţinutul Cârli- 
găturei, ce o cere numitul călugăr de la Bosi6sa cu un chrisov de 
la Miron Bărnovschi V.V. din let 7150, care de atunci și până a- 
cum ai trecut 165 de ani, care chrisov întăresee monastirei pe 
inulte moșii și serie Și pentru acâstă moșie Bărbescii, la care între- 
bând noi pe vechilul Bosi6săi ce are să răspundă împotriva acestui 
hrisov, și cu ce stăpânesce acea moșie; el ne-aii arătat că acestă
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moșie ai fost a Balicăi Hetman, și a Mironescilor, şi întîmplându-se 
de ai murit Balica Hetmanul fiind hain, și Mironesciă lipsind de ai- 
cea, s'aii luat acâstă moșie de Stefan Vodă Tomșa, și aii dat'o da- 
nie lui Vasilie Roșca ce ai fost armaș mare, și Vasilie Roșca ai 
zălogito la Lupul Vornic drept 270 taleri, și apoi, cădână Domn 
Miron Bârnovschi Voda, și fiind neam Balicăi Hetman, ai r&scum- 
perat moșia Bărbescii de la Lupul Vornicul și aii dat'o la mânăsti- 
rea Hangul. Pe urmă venind în ţâră nâmul Movilescilor şi al Miro- 
nescilor, tote moșiele lor ce aii avut ei, care le-ai fost luat Stefan 
Vodă Tomșa și Bârnovschi Vodă de le-aii fost dat danie pe la mo- 
nastiri, le-ai luat înăpoi, după cum și Miron Costin log. şi-aii luat, 
moșia Bârbescii fiind a lor, și răi le-aii fost dat danie, neavând 
irebă cu moșiile. Și la acâstă saii cunoscut şi din scrisorile ce aiă 
fost pe acestă moșie (adecă) un ispisoc de la Stefan Tomșa V.V.,. 
care ai fost danie acestă moșie lui Vasilie Roșca Armașu, și din 
zapisul cel de zălogitură la Lupul Vornic și dintr'un ispisoc al lui 
Miron Bârnovsehi V V. ce întăresce pe acâstă moșie și o dă mo- 
nastirei Hangul, care acâsta s'a fost dat la monăstire, și când și-a 
luat Mironescii moșiile aă luat și scrisorile. Deosebit ne-ati arătat și 
împărţiala ce ai făcut Miron Costin logofet de moșii feciorilor săi, 
în care împărțială este și moșia Bărbeșcii de la Cărligătură, dată 
zestre fiicei sale Tudoscăi ce aă ţinut'o Grigorașii Spătar, şi Tu- 
dosca o aiă vândut “acestă moșie Lupului Costachi Vornic, şi Lupul 

Costachi Vornic ai vândut'o lui Neculai Lazu Sulger și Neculai Lazu 

Sulger aii dat'o zestre ginere-săii Sandu, ficiozul Tomii neguţatorul , 

și Sandul aii vândut Bărbescii ginere-săi lui Stefan Bosie Jignicer, 
care de când aii luat Stefan Bosie moșia Bărbeșcii sunt 20 ani mai 

bine. Am întrebat și pe numitul egumen ce răspunde împotriva a- 

cestor dovedi de mai sus arătate, seaii de aii stăpînit mănăstirea a- 

cestă. moșie vre-odată ? — Egumenul altă doveadă de stăpânire seaii 

scrisori afară dintr'acela ispisoc al lui Barnovschi V.V., în care în- 

tăresce pe multe moşii, cum și pe acestă moșie Bărbesei, dar a stă- 

pâni n'aii stăpânit nici-odată acele moșii,—altă n'aii arătat, şi scriso- 

rile ce sînt la mâna Bosiesei, care acele scrisori cunoscut este că 

s'a luat de la Monastire cu vre-o giudecată, care cine pote să scie 

de 165 de ani, după cum şi alte moșie ce areală într'acel ispisoe, 

nu le-aii stăpânit, nici le stăpânesce ce numai Băicenii și moşia 

de lângă Monăstire, iar alte moșii, tote saii luat de la monăstire cu 

giudecată Domnescă ; din care moșii Mânăstirea Hangul le-aii fost 
dat mai nainte și schimb la unii și alţii, precum și cu Cantacuzi-
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nescii ai fost făcut schimb dând moșia Căcăcenii și Miclăușenii, și 
aii luat Bălțăteștii și Hangul. Pe urmă viind Mronescii cu giude- 
cată Domnsscă, fiind și Patriarhul aice, și aii luat moșia Căcăcenii 
și Miclăușenii fiind a lor, și Cantacuzinescii încă, și-ati luat de la mo- 
năstire Bălţăteștii și Hangul și ai rămas dania lui Bârnovschi Vodă 
rea. Care după atâtea scrisori și doveqi ce aii arătat numitul vechil 

al Bosiesei, stând noi de am luat seama, și de vreme că acestă mo- 
șie nici-odată n'aii stăpânito monăstirea de 165 ani, măcar de ai 
și fost dată danie și aii trecut atâția ani. și ai îmblat printr'atâtea 
mâni ce scrii mai sus, cu tote scrisorile cele vechi ce aii fost la 
monăstire, care se văd la mâna Bosiesei, și de atuncea și până a- 
cum, monăstirea n'a stăpănit nici-odată cu acel ispisoe ce-l areată 
Egumenul. Al doilea, că la ispisocul ce aii arătat egumenul, scrie cun 
că hainindu-se Balica Hetman, ati luat moșia și ai dato danie lui 
Vasilie Roşca Armaș, dar nu pomenesce ce hainlăc a făcut, și mai 
ales trecend și atâţia ani la mijloe peste 160 ani mai bine, și fiind 
și atâția egumeni, cum și Patriarhul Alexandriei viind aice, de ar fi 
avut monăstirea vr'o dreptate, și-ar fi căutat dreptatea ei. Ce noi, 
pre Inălțate Domne, după a nostră cunoscință și cercetare ce am fă- 
cut pre scrisori și dovegi ce ne-ai arătat Bosi6sa prin vechilul săi, 
pe acestă moşie Bărbesciă, și după stăpânirea veche ce aii trecut a- 
tâția ani, așa am socotit, că numitul egumen de Hangu răi se aco- 
lisesce de moşia Bărbestii peste atâţia ani ce ani trecut la mijloc 
ȘI asa am judecat : llinca Bosi6sa după atâtea, scrisori ce are, şi 
după stăpânirea veche, să'și stăpânescă moșia Bărbescii cu bună 
pace. Noi, Domne, așa am socolit, iar hotărîrea, cea desăvârșită ră- 
mâne la cea prea înaltă și lesne cunoscătârei înțelepeiunei Mării 
Tale. 

Let 1765, Iulie 21. 

Pre plecaţi slugile Măriei Tale : fon Paladi vel Vor.; Enachi Sturza vel Vor; Ion ..... vel Vist; Razu Habman ; ..,.. Jor- 
dachi Balş vel Post.; Canta vel Spălar ; Iordachi ..... vel Agă, 
Aanoil Paharnic.» 

«Documentele originale de la fața 377 și până aicea, dice D. Co- 
drescu, se află între hârtiele moșiei Christeștii, de unde le-am luat spre publicare. 

Intemplarea ai adus că documentele aflate la D-l Teodor Vasiliu Christescu, să servescă de a se îndeplini faptele istorice ale confi- 
scărei moșiilor lui Isac Balica Hetman, atinsă numai în trecăt în chrisovul ce Pam publicat mai sus, dela D.M. Cogălnigeanu. +
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Noi am publicat în tabele o serie de documente tot din ale Câr- 

steştilor, proprietate a Costinilor. 

II. Arhiva romănească a D-lui M. Kogălniceanu. 

Din acestă publicaţiune am înregistrat. documintele cu N. 2, 10,17. 

Din aceste documinte este necesar să aducem integral pre cel în- 

registrat la N. 17. 

Eată întregul act, cum îl aflăm reprodus la pagina 54 edițiunea 

Arhavei Românesci din lași 1860 (tipografia Adolt Berman). 

«Noi Gaspar V.V. cu mila lui Dumnedeii Domnitor ţărei Moldovii. 

lată ati venit înaintea n6stră şi înaintea boeriler noștri, âl nostru 

credincios boer D. Kostea Buciue marele Vornic, şi aii cumpărat de 

la Domnia mea o parte de ocină din satul Brăescii, care este în ţi- 

nutul Hârlăului, ce aii avut Isac Balica Hă&manul acolo cumpărătură 

și după zălogirea acei părți ce aii avut'o el de cumpărătură, iar ko- 

stea Buciue Vornic ai dat Domniei mele trei sute galbeni unguresci 

care acele părți de ocină, ce ai fosta Balhcăă Hetmanul, sai fost 

luat pe seama, Domniei încă, înaintea nstră de Ştefan VV. 'Lomșe- 
vică, pe când însuşi Balica ai perit, când ai fost venit cu oști le- 

șescă asupra lui Ștefan VV și care r&sboiii s'aii făcut pe apa Jijiei 

şi în drumul Sasului, la vii, pe Prut. De atuncea ai rămas iomniei 

dreptă ocină și r&scumpărătură ac6stă parte mai sus scrisă din sa- 

tul Brăescii cu tote veniturile nestrămulat în veci. lar cine se va 

arăta surpător acestei a nâstre făcute tocmeli, acela să fie ne er- 

tat de Savaot Ziditorul cerului şi al pământului, și să fie blăstemat 

și de trei ori blăstemat de către pre curata, de Dumnedeii Născttore, 

și de 318 Părinţi ce ai fost în orașul Nicheia, și de toţi sfinții plă- 

cuţi lui Dumnedeii și nimenea să nu se amestece înaintea celor dise 

de Domnia mea. In lași 7127 luli . . . (4619). 

Iasuşi Domnul aii poruucit.> 
(L. $.) 

NB. Acest uric era păstrat în original de D-na Vorniceasa Pro- 

fira Dimaki, la anul când D. M. Kogălniceanu îl publică în Arhiva 

românească. 

III. Arhiva istorică a D-lui B. P. Hasdeii ni-a dat documintele de 

la numerile din tabelele noastre 1 și 19. Adăogim în întregime aci 

cele următoare : 

a) Zapisul Elisavetei văduvei lui leremia Moghilă, întărind fostu-
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lui Pîrcălab Mustâţă, satul Iurcenii, fost al hetmanului Balica, pu- 
blicat la pagina 118 partea I-a. 

b) Testamentul lui Miron Barnovski (Nr. 29 al tabelelor noastre), 
act dând bune informaţiuni despre înrudirea Costinilor eu Moghiles- 
căi. (Arh. istorică pag. 187 partea II). și 

c) Lista moșiilor împărţite între fiii lui Miron Costin. Actul care 
în partea III a Arhivei, este cu N. 75. 

Eată aceste diverse documinte : 

x 

<« Elicafia gospojda svetopocivșago (Domna sânt reposatului) E- 
remia Moghila voivoda. Mărturisim cu aiastă a nostră serisâre cum 
aii venit înaintea nostră, sluga nâstră credinciosă Alex. Mustâţă ce 
ai fost Pircălab, cu zapis de mărturie de la Domnia ei jupânesa (1) 
bătrâna maica răposatului Domnului me Ieremia Vodă și a nostră 
Dumnedeii o pomenâscă ; mărturisind cum Dumnia-ei s'aii milostivit 
de bună-voe la mortea D-sale și Vai miluit cu un sat anume lureeanii 
în ținutul Sorocei ca să'i fie pomană pentru sufletul Dumisale și a 

„fiului Dumisale Isac Balica Hetman. Deci noi vădând acel zapis a 
Dumisale maicei nâstre a] Moviloaei, care mai sus scriem; întrebat'am * 
și pre fia Dumisale giupănesa Ilena logofetisa și Dumnia-că așijde- 
rea ai mărturisit înaintea nâstră cum scie cu adevărat și aii audit 
pre Domnia-ei când aii mmiluit pre Pircălabul Alexa şi pre femeia D-sale 
Necșa cu acel sat ce mai sus 6ste scris. Noi așijderea pentru slujbă 
dirâptă ce ai slujit Alexa Must6ţă Domnului nostru leremiei Vodă, așij- 
dere și fiului nostru Constantin Voivoda ; făcut'am şi noi aiastă seri- 
sore de mărturie şi de credință, ca, săi fie lui acel sat Iurcimi, 
moșie în veci, lui și cuconilor lui și a totă ruda lui; și ca să avem 
a'i da și urie pre acel sat, ce mai sus scriem; și întru aceea ali fost 
şi ai noștri cinstiți și credincioși boiari : Simion Stroici Vistiarnic 
și Nicoară Prăjescul vistiarnic și Vitoltu logofătul și Dima vameșu 
Și Şalță boieri mulţi; pre mai mare mărturie pus'am și pecetea n6- 
stră către aiastă a nostră scrisore ca să se scie $ Semire ga'kr PELIN 
Febru ai. 

(L. $.) (Iscăliţi)  Az Elisabeta i Vitolt logofăt. 
Az Dumitru Buhuș pisah (am scris) . 

Ustia (Podolia) 1615 Februare 11.» (Hărtie). 
(1) Maria precum 0 nu mesce hrisovul de întăritură de la Radu Vodă, Iași 1616 Octombre 2.
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NB. Acest document pr6 interesant pentru genealogia Movilesci- 
lor, se află în Arh. Statului. Pecetea Domnei Elisaveta presintă o 
cruce cu ș6se aripe și împregiur inscripțiunea : Gospojda Flisafta. 

* 

Testamentul lui Miron Barnovschi Domnul Moldovei, cădând în mâna 
Turcilor și în ajunul de a fi: omorit. 

«Ion Miron Barnovschi V.V. dăm scire cu scrisorea nbstră tutulor cui 
se cade a sci, că ei fiind acuma în mâna păgânilor, de bună voia 
mea venit în mâna lor, pre amăgiturile și înșelăciunile lor și mă 
scoseră din odihna mea cea bună, și cum cunscem și vedem toc- 
melele păgânesci mai mult avem nădejde de morte de cât de vi6ţă, 
și într'acela chip meșteșugiră cu mângâerea lor, de nici casa nu 
mi-am tocmit cum se cade în purcesul nostru, cum mi-a fost voia 
mea , că de mi sar prileji aci și veri o morte, să se scie pre ce 
tocmelă ar fi rămas casa nâstră, ce nici un lucru statornic n'am fă- 
cut să fie mortea nâstră cu odihnă, pentru căci că nică eii n'am 
avut acestă nădejde să fii eii astă-di într'acâstă nevoiă; pentru a- 
cesta mă rog pentru mila lui Dumnedei tutora, prietenilor noștri, de 
ni se va prileji aicea. veri o mârte seat veri o închisdre îndelungată 
să vă fie milă de casa n6stră de nu ne-am priceput la purcesul no- 
stru să ne tocmim casa cum se cade, ca să nu fie pre urma nâstră 
price și gâlceavă între ruda n6stră seai între prieteni, căcă că n'am 
sciut că voiii veni la una ca acesta; și avut'am gând să facem până 
am fost pre loc, ce tot am îndelungat qi după di şi am tras nădejde 
că vom dobândi 6răși domnia ; deacă ași fi sciut în ce chip va i, 
mi-ași fi tocmit lucrurile; acuma sînt scăpat de acele tâte, numai 

pre Dumnedqeiă și pre dreptatea mea am i6tă nădejdea. Când este a- 

cuma, €îi mărturisesc înaintea lui Dumnedei, celui ce ai făcut cerul 

și pământul și mărturisesc a totei rudei mele și tutora prietenilor că 

eii las cu totă voia mea, și cu tot sufletul meii acestă scris6re în- 

tracela'și chip, cum de mi se va prileji aicea veri o morte, ca să 

fie credinţă, și de semă pre urma nostră ce se va afla scrise într'a- 
câstă scrisore. 

1). Pentru acele ocine ce am cumpărat de la D-lui Sireaschi 

(Siniawschi ?) şi de la Domnia-ei Ana și de la D-nu Cn6z Corezchii 
pănă am fost locuitorii acolo, D-ei Dâmna Ana de multe ori ne- 

aii grăit și cu rugăminte, într'acesta'și chip, cum de ași vrea să chel- 

tuesc acele ocine, cum să nu încapă moșia. D-sale într'alte mână, să
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se vindă altui cui-va, că sînt gata  Dumnealor a ne întrece banii 

să le hie moșiă, iară pre mâna Dumnielor-sâle, cum au și fostu ; în- 

tr'acesta chip am fost și noi bucuroși să nu cadă pre mâna altora : 

după pofta D-sale avut'am și noi gând de ne va da Dumnedeii 6răși 

Domnia, în țâra Moldovei, D-lor să'și rescumpăre moșia de la noi 

că aii fost și cu destulă gălceavă, și să mai las din suma banilor 

ce am dat pre acele ocini, cum am și scris la Domnia-lor, şi acuma 

de osebi; deci de va vre acum Domnia-lui Sireavschi și cu D-eă 
Domna Ana să-și rescumpere moșia Dumisale, Domnia-lor să dea din 
suma banilor ce am dat pre tâte părţile, o sută și doue-qeci de 
mii de zloți proști la mâna Gmenilor nostri carii vom areta mai jos, 
iara altă sumă ce va trece din o suta și doue-deci de mii de zloți 
eii daii și dăruesc cu t6tă voia mea. D-sale D-nei Anei și coconilor 
D-sale, să fie dată în vecă, nime să n'aibă a cere de la D-lor. Nu- 
mai D-sale maicei n6stre să-i facă venit dintre acele ocini ce vor 
socoti Domnia-lor să-i fie de hrană până va hi Domnia-ei viă, 6ră 
după mortea D-sale să hie iar Domnei Anei şi cuconiloră D-sale : și 
până va fi Domnia-că maica nâstră viă, să aibă de la Domnia-lor 
socotință și cinste cum ai avut și de la noi; înse de va vrea Dom- 
nia-eă să locuească acolo până la mârte-i. 

2). Cea sumă de bani o suta și două-deci miie de zloți ce am 
arătatii mai sus să aibă a da Domnia-lui Jupânul Sireavschi și D-ei 
Dâmna Ana la mâna omenilor noștri. la, Gavrilaşco vornic și la Cos- 
tin Post.; iară ei vor da acești bani unde le vom arăta noi; iară de 
nu va vrea D-lui Jupânul Sireavschi și Domnia-ei Domna Ana săi 
rescumpere moşia ca să dea ac6 sumă de bani 120,000 de zloți la 
Omenii mei carii am arătat, atunci să fie volnici acești doi boeri, 

Gavrilașii Vornic i Costin post. a vinde acele ocine fie cui va vrea 
să cumpere. Iară altul din ruda mea nime să nu fie volnie a 
vinde. 

3). Dintr'acești bani să aibă a aa Gavrilașă vornic i Costin Post. 
5,000 zloți la sânta biserică din Liov care o am sfârșit-o noi cu 
cheltuiala nostră, și multe cheltueli a făcut brasla de la ace sântă 
biserică cu disa nâstră, și n'am apucat să plătim acele cheltueli, ce 
să aibă a da cei 5,000 de zloți să plătâscă tote cheltuelile, ca să 
fiă pomană n6stră deplină. 

4). Așijderea sânta biserică Adormirea Precistei din Târgu din lași 
care este închinată la Iluminatul și sântul mormânt ală lui Christos 
și ace sântă biserica este nesevărșită, deci să aibă aceștia a sevărși 
Și acolo dintr'acei bani cu cât vor socoti că 

  

se va sevârși.
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5). Așijderea biserica lut sânt. loan Botezătorul iară în târgu în 
lași, care este făcută de noi și iară nu este sevărșită și acolo să 
aibă a da să o sevărșescă, și vesminte şi alt ce va trebui, la câ 
sânta biserică să aibă a face. 

6). Pentru datorii, care vor fi datorii drepte, să aibă a le plăti, 
să nu fiii în blăstem. 

7). Luatu-s'aii nisce boi de la nisce neguțători și de la comisu- 
Furtună pre vremea ce plătiam Ustia, și s'aă dat acei boi Jupânu- 
lui Sireavschi în preţul Ustieă, şi unora dintr'acei neguţători li s'a 
făcut plata, 6r altora nu li sa plătit. Ce scie 'Tudorașco cămărașu 
cui s'aii plătit și de alte detorii de tote, cară sunt detoriă drepte, scie 
cămărașul, și ce va rădica el cu sufletul seiă cu jurământul tare, să 
aibă acele deturii a se plăti, să nu'mi fie îngreunat sufletul Și cu 
acele pecate. Luatam și de la cămărașul nisce bani când am tre- 
cut în coce; avea și zapis de la noi; să aibă a i se plăti după za- 
pisul nostru. 

8). Nisce argint ce am dat la Domnia-lui Stefan Potoschi voevodul 
din Breslav şi la D-ei Dâmna Maria, când am fost la Hotin, după ce 
ne maziliră, preţu de 16000 de zloți, pohtind Domnia-lor la noi, să-i 
împrumutăm en o sumă de bani, Noi bani n'am avut îndă-mână să-i 
dâm într'aceași dată, apoi D-lorii pohtiră și argint să'lu zălogâscă, în- 
tun anii, de abia, să ne dea ra argintul înapoi. Deci pohtim pre 
D-ei pre Domna Maria să-lu dea la mâna cestor doi boeri, care 
am lăsat ispravnică casei mele, ca să aibă a-l vinde și să dea din 
banii ce vor lua pe acel argint 5000 de zloți la santul Mormânt al 
D-lui nostru lisus Christos, la Ierusalim; alți bani €ră să-i dea unde 
va fi disa n6stră. 

9). Biserica, de la Toporăuţ unde zace 6sele părintelui mei Dum- 
neqeii să'i pomenescă, să aibă a o găti de ispravă. 

10). Pentru cinstita maica nâstră, de nu va vr6 să ședă Dom- 
nia-ei la Ustia până va fi viă, în țeră să șâdă cu sora mea cu 
Scripea ; scim că va, [i la cinste socotită, și ce se va alege partea 
D-sale, să-i fie de morte, să fie tot pre mâna D-sale Scripcăă. 

11). Pentru sânta Monastire Bârnova care este începulă de noi, 
vedem că după vremi, ce stătură, că alt nime nu va putea să o 
sevârșescă numai o putere domnâscă. Pentru aceea de va alege 
Dumnedeii un Domn creștin, ca acela să o sevârșască, Dumnedeii să-i 
fie într'ajutor. Monastiora c6 de lemn ce s'a făcut întâiii să aibă a- 
cești boeri a o socoli și a o întări. 

12). Pentru satu, pentru 'Poporăuţiu de vor socoti și vor recundsce 

14 
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călugării că nu vor.putea ţinea acel sat, ci se va pustii. căci este la 

cea margine și mai mult în nădejdea nostră -saii ţinut; de cât se 

va pustii acel loc şi acea sântă biserică, unde zac 6sele părintelui 

nostru, mai bine să facă tocmelă călugării cu vornicul Gavrilaș să 

le dea într'alt loc mai cu odihnă și să fie acolo cuconii surorei 

mele Scripcăi. 

13). Pentru cuc6na lui Ionașco Strovici, să o ia la sine vornicul 

Gavrilașă aii Costin Postel. să o căsătorescă după un fecior de boer 

din ţâră să-și ție moșiele, și pentru că s'aii crescut în casa nosiră, 

să-i facă ce-va parte din haine şi din argint, să-mi fie pomană. 

14). Pentru niscari zapise seaii macramuri de se vor află unde-va 

făcute de noi adevăru și făcutam a bogaţi, cercând binele nostu, 

și am giuruit unuia și altuia, cum de vom dobândi domnia în țera 

Moldovei după nevoința lor, ca să aibă de la noi nagrad după ne- 

voinţa ce vor nevoi; acuma la acele tâte să nu fie de credință nici 

să se crâdă nicăirea. 
15). Pentru slugi cari ne-au slujit cum se cade, să aibă nagrad 

după slujba lor. 

16). Iară să nu dică cine-va dintru surorile nâstre, seau de nepoți, 
seau de veri-primari, seau fie-cine din ruda n6stră, că doră are trbă 

seau parte dintru ocinile nâstre ce le-am cumperat în țera leșescă, 
seau din totă averea nostră, că nime n'are trebă, nici parte întru a- 

gonisita mea fâră cui voiu areta eu dupa voia mea, acela va avea 
trebă și parte, că aceste ocini și agonisita nostră nu ne-au remas 

moșiă de la părinţi, ci le-am agonisit eu singur, pentru aceea nime 

să nu se amestece să câră parte, ci să aibă acesti duoi boeri aleși 

și voiă tote pre mâna lor, ocini, aur, argint, haine, tote aceste clă- 

titore și stătătâre să de pe la monastiră şi biserici, pentru sufletul 

nostru și a părinţilor nostri : sînt bogate biserice gole de vesminte 
sint bogate stricate, descoperite; să aibă a le griji dintwagonisita 

mea, cum le va ajunge puterea, pentru suiletul nostru; eu dau și dă- 
ruescu (?) coconilor surorei mele Scripcăi, și cuconilor nepotei n0- 

stre Saftei jupănesei lui Costin. 

17). De ni se va prilegi morte aic6 la mâna acestor păgâni să 

pue acești boeri nevoință să nu zacă sele în păgâni, ci să le aducă 
în ţră, să le îngrope la sânta Monastire Dragomirna. 

18). Pentru sânte biserică care sunt făcute de noi cu nevointă 
nOstră, să vă fie aminte și pre urmă D-lor vostre şi cucorilor vostri. 

19). 'Tote aceste câte s'aii scris mai sus sunt faptele mele cu 10tă 

voia mea, și poftese și rog pe toţi prietenii mei sa fie aceste toc-
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mele stătătore, nimea să nu le amestice într'alt chip de cum am 
tocmit ei cu voia mea. 

lar cine se va ispiti să amestice într'alt chip acestă tocmâlă ce 
am tocmit eiă cu totă voia mea, să fie triclet și proclei, și afuri- 
sit, și să fie neiertat de Dumnedeti.» 

Enumerarea satelor ereditare a trei dintre copiii lui Mi- 
ron Costiu, din 1742, 

Părţile ce s'aii socotit pe frați de moşiile ce-aii fost a logofetescă 
llenei de pe tatăl ei Ion Movilă Vodă și de pe Miron Logofet, ce 
saă tras după tată-seii Costin hetmanul, pe trei fraţi ficiori lui Mi- 
ron Costin ce-ai fost logofet mare. It. 7250 1742. 

— O parte dentăi a lui lon 

Costin hat (batman) sin lui Mi- 
ron logofet. 

Pol (!/.) sat Brănișterii la 
Niamţu. 

Pol (1;,) sat Scăuleţii tij la 
Niamţu. 

A (1) sat întreg Bărboșiă tij 
ot tam (de acolo). 

A(1) sat Săcuicenii la Suceavă. 

— Volcineţul ij la Suceavă, 
— Șileșeul la Dorohoi. 

—  Miclăușenii tij la Dorohoiiă. 
— Dumeniă iij ot tam. 

Pol (1/7) sat Săpotenii tij la 
Dorohoiiă. 

— a opia parte din sat din 
Românești. 

— Zugravii la Hărlăă, 
— Lujenii la Cernăuţi. 

— Șipinţii tij la Cernăuţi. 
—- Sancăuţii la Hotin, 
— Rușinţii tij la Hotin. 
— Parte din Bărbușeanii ot 

Soroca.   

— Floreniă. 

— Parte din Stoicani. 

— Parte din Pojoreni. 

— Bahrinesciă. 

— lorcenii. 

— Scăntienii, 

— Muntenii. 

— Măucăuţii pe Răut. 
-— Kurăleşeiă. 

— Vepreuca pe Răut. 

—— Aledăreșeii, 

— Oneșeii la Covurluiă. 
— Korlăteșeiă tij. 

— Davida la Orheiiă. 

— Parte din Herţea, 

— Rădăceștii, 

— Tărzienii. 

— Karapușcenii. 

Altă parte a Safiei Stolmicesei. 

— Vărbova la Soroca. 
— Kăcăcenii tij. 

— Kărămăneșcii la Orheiă. 
— Koșelniţa (ij la Soroca. 

— Scheia Sămăleşcii la Iași. 

— Trileștii tij la laşi.
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călugării că nu vor. putea ţinea acel sat, ci se va pustii. căci este la 

cea margine și mai mult în nădejdea nâstră sai ținut; de câi se 

va pustii acel loc și acea sântă biserică, unde zac 6sele părintelui 
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le dea într'alt loc mai cu odihnă şi să fie acolo cuconii surorei 

mele Scripcăi. 

13). Pentru cucâna lui Ionașco Strovici, să o ia la sine vornicul 

Gavrilașii aii Costin Postel. să o căsătorescă după un fecior de hoer 

din ţ6ră să-și ţie moșiele, și pentru că sai crescut în casa nostră, 

să-i facă ce-va parte din haine şi din argint, să-mi fie pomană. 

14). Pentru niscari zapise seaii macramuri de se vor află unde-va 

făcute de noi adevăru și făcutam a bogaţi, cercând binele nostiu, 

și am giuruit unuia și altuia, cum de vom dobândi domnia în țâra 

Moldovei după nevoinţa lor, ca să aibă de la noi nagrad după ne- 
voinţa ce vor nevoi; acuma la acele tâte să nu fie de credință nici 

să se crâdă nicăirea. 

15). Pentru slugi cari ne-au slujit cum se cade, să aibă nagrad 

după slujba lor. 

16). Iară să nu qică cine-va dintru surorile n6stre, seau de nepoți, 
seau de veri-primari, seau fie-cine din ruda nostră, că d6ră are trebă 

seau parte dintru ocinile nâstre ce le-am cumperat în țera leș6scă, 

seau din totă averea nostră, că nime n'are trehă, nici parte întru a- 

gonisita mea fâră cui voiu areta eu dupa voia mea, acela va avea 

trebă și parte, că aceste ocini și agonisita nâstră nu ne-au remas 

moșiă de la părinţi, ci le-am agonisit eu singur, pentru aceea nime 

să nu se amestece să câră parte, ci să aibă acesti duoi boeră aleși 
şi voiă tote pre mâna lor, ocini, aur, argint, haine, tâte aceste clă- 

litore și stătătore să d6 pe la monastiră și biserici, pentru sufletul 

nostru și a părinţilor nostri : sînt bogate biserice gole de vesminte 
sint bogate stricate, descoperite; să aibă a le griji dintwagonisita 

mea, cum le va ajunge puterea, pentru suiletul nostru; eu dau și dă- 

ruescu (?) coconilor surorei mele Scripcăi, şi cuconilor nepâtei n0- 
stre Saftei jupănesei lui Costin. 

17). De ni se va prilegi morte aic6 la mâna acestor păgâni să 

pue acești boeri nevoință să nu zacă 6sele în păgâni, ci să le aducă 

în țră, să le îngrope la sânta Monastire Dragomirna. 
18). Pentru sânte biserici care sunt făcute de noi cu nevoința 

nostră, să vă fie aminte și pre urmă D-lor vostre şi cucorilor vostri. 
19). 'Lote aceste câte s'aii scris mai sus sunt faptele mele cu ttă 

voia mea, și poftesc și rog pe toţi prietenii mei sa fie aceste loc-
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mele stătătore, nimea să nu le amestice într'alt chip de cum am 
tocmit ei cu voia mea. 

lar cine se va. ispiti să amestice într'alt chip acestă toemâlă ce 
am toemit eă cu totă voia mea, să fie triclet și proclet, și afuri- 
sit, și să fie neiertat de Dumnedeii.> 

x 

Enumerarea satelor ereditare a trei dintre copiii lui Mi- 
ron Costin, din 1742. 

Părţile ce s'aii socotit pe frați de moșiile ce-ai fost a logofeteseă 
lenei de pe tatăl ei lon Movilă Vodă şi de pe Miron Logofet, ce 
sai tras după tată-seii Costin hetmanul, pe trei fraţi ficiori lui Mi- 
ron Costin ce-aii fost logofet mare, It. 7250 1742. 

— O parte dentăi a lui lon 

Costin hat (hatman) sin lui Mi- 
ron logofet. 

Pol (/,) sat Brănișterii la 
Niamţu. 

Pol (1j,) sat Scăuleţii tij la 

Niamţu. 

A (1) sat întreg Bărboșii tij 
ot tam (de acolo). 

A(1) sat Săcuicenii la Suceavă. 

— Voleineţul tij la Suceavă. 
— Șileșeul la Dorohoii. 

— Miclăușenii tij la Dorohoiă. 

— Dumeniă tij ot tam, 

Pol (:/,) sat Săpotenii tij la 
Dorohoiiă. 

— a opta parte din sat din 

Românești. 

— Zugravii la Hărlăă. 

— Lujenii la Cernăuţi. 
— Șipinţiă tij la Cernăuţi. 
—- Sancăuţii la Hotin. 

— Rușinţii ij la Hotin. 
—— Parte din Bărbușeanii ot 

Soroca. 

  

— Floreni. 

— Parte din Stoicani. 
— Parte din Pojoreni. 

— Bahrinescii. 

— lorceniă. 

— Scăntienii. 
— Muntenii. 

—— Măucăuţii pe Răut. 
-— Kurăleşeii, 

— Vepreuca pe Răut, 

—— Aledăreșcii, 
— Oneșeii la Covurluiă. 
— Korlăteșcii tij. 
— Davida la Orheiiă. 

— Parte din Herţea, 
— Rădăceștii. 

— Tărzienii. 

— Karapușcenii. 

Altă parte a Saftei Stolniceseă. 

— Vărbova la Soroca. 
— Kăcăceniă tij. 

—- Kărămăneșeii la Orheiă. 

— Koșelniţa ţij la Soroca. 
— Scheia Sămăleșcii la lași. 

— "Teileștii tij la laşi.
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Buzenii la Soroca. 

Tirobeenii pe Răut. 

Parte de Ochitesci. 

Părpălacii. 

Pojojenii. 

Zmungenii la Soroca. 

Scobireenii la Soroca. 

Răbăeșăii. 

Vlăsinescii. 

Oprișenii la Soroca. 

Răstăpenii tj. 

Vaslăuţii la Soroca. 

Rodomiresciă. 

Parte de Nugășesci. 

    
| 

| 

— Pol (!],) sat de Sudarsca ot 
Soroca. 

Cărpeţii. 

Socii. | 
Pol (*,) sat, Căinăresciă. 
Spincenii. 

Cucueţii pe Răut. 

răistenii ti). 

Folescii. 

Pol (/,) sat Roșcani, pe 

Răut. 

— Ivancăuţii. 

— Logofetenii la Eși. 

—-- Brazcăuţii la Soroca. 

Altă parte a 'Pudoscăi spăt. (a spătarului) Zmucil. 

Bărbescii la Cărligătură. 

Bozăescii (ij. 

Mărdărescii la 'Tecuci. 

Parte din Bordeiii ot 'Pe- 

cuci. 

— Parte din Oprișesci tij ot 
Tecuci. 

— Parte din Lăesci tij. 
— Voleineţul la Eși. 
— Pol (4|,) sat Boziescii la 

Tecuci. | 
— Părţile din Crăncăuţi ot 

Soroca. 

Pol (!!) sat Stărcenii, 
Rogojnii pe Răut. 

Mătienii la Hărlăă. 
— Parte de Adășeni. 

Mărculeţii pe Răut. 
Murgucenii.   

Gugiumănescii. 

Godinescii la: Cernăuți. 

Parte din Chipicăca ot 50- 

Parte din Visterniceni. 

Cotujenii la Soroca. 

Borodicenii tij la Soroca. 

Săliște 'tij la Soroca. 

Poiana ij. 
Parte de Umbrăresci. 

Părlescii la Eși. 

Tămirlenii. . 

Parte din Larionesci. 

Perenii. 

-— Pol (!j,) sat Băesanii. 
— "Pomilăuţiă. 

— Parte. din Coeticiea. 

— Săcătura. 

— Ciurbenii pe Horaeţu 
Acestă copie fiind scosă de pe împărțală și remasă de la părin- 

tele mei, am încredințat'-o cu a mea iscălitură. însă este seosă 1819 
Septembrie 20 de pe împărțala fiilor lui Miron logofăt, 

(Subseris) Arghirie Cuza spătar.
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IV. Uricarul lui Frantz Adolf Wickenhauser ne dă următorele 
documinte : | 

a) Documentul N. 47 (pagina 82) de la Petru Voivoda din 7054 
(1546, Mai 27). Intre boierii citați pentru credință aflăm aci pre Mi- 
ron pîrcălabul de Niamţ. 

b). Alt document din 7177 (1669) Aprile 21, de la Duca Vodă în 
favorea m-rei Moldaviţa, înregistrat de colectator la N. 138. Acest 
uric este din timpul când Miron Costin era dregător însemnat, vor- 
nie mare al lui Duca Vodă, fiind vel Logofăt Bărlădeanul. 

c). 'Tot de la Duca Vodă Wickenhauser înregistrează un uric din 

7178 (1.670) lanuare 14. Miron vornicul este tot Vornic mare la a- 
cestă dată, când se scrie boerilor Stefan Boul Vornic de Poartă și 
Gheorghiţă Pircălab de Suceava să cerceteze împrejurările relative 

la o m6ră a monastirei Moldoviţa, în proces pentru ea cu Precup 

de la Bana. 

d). Un alt act din 7184 (1676) lanuar 12 de la Antonie Ruset 
ne fixeză o dată în dregătoria de Mare Logofăt al lui Miron Costin. 

e). Din 7191 (1683). lanuare 9. Este la N. 142 din Wickenhauser 
un uric al lui Duca Vodă Domn Moldovei şi Uerainei. Miron Cos- 

tin contrasemnâză ca vel Logofăt acest act datat din anul fatal a 

prinderei lui Duca Vodă și a lui Miron Costin de Poloni, la satul 
Domnescii. 

f). Sub N. 143 (pag. 112) Wickenhauser mai dă un uric de la 

Duca Vodă, dar fără de an şi numai cu luna lanuare 9. Pare să 

aparține tot anului 1683. 

V. Nu ne servă pentru Miron Costin resumatele de urice din 

cartea lui Pumnul. 

* 

VI. Relativ la Moghilescă am putea aduce unele acte din Tesau- 

rul de monumente al lui Papiă, dar ne vom mărgini a trămite la 

însăși cartea, aceasta, când vom avea de lipsă acele acte (pag. 137 

Tom. Il). 
ae 

Vii. Cetim în <Ateneul Român» din 1861, broșura pe luna Mai-lanie, 
1623 
Zizi Auzast 11. a 

«Intru numele Părintelui și a fiiului și a Sfântului Duh, Troiţei cei 

la pagina 13, următorul urie din
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prea înființată şi nedespărţită, iată eii robul stăpânului Domnului 
Dumnedeii și Mântuitorului mei Is. Hs., şi aceiași intru tot cinstita, Maică 
pururea, fecioră Marie, adevărat închinătoriti Sfintei 'Troiţe Stefan 
Voevod, fiiul prea blagocestivului Stefan "i tomșşa Voevod; adecă Dom- 
nia mea bine vrând cu a nostră bună vrâre cu luminată şi curată 
inimă, cu agiutoriul lui Dumnedei, Domnia mea râvnind bunelor 
lucruri și socotind celor de mai nainte reposaţi domni, ce ai fost 
mai'nte de noi, iubitori carii a facut mile către Dumnedeii și că- 
tre sfintele lui bis6rici și monastiri, și de Dumnedeă rugătorilor 
cari lor aii miluit și ai întărit pentru a lor spăsenie și sufletele în- 
inu vecinica pomenire . ... , drept aceea și Domnia mea, din mila și 
cu ajutorul lui Dumnedeii a tot TȚiitorul, și eu blagoslovenia ruga- 
torilor nostri arhierei lui Dumnedeii : Chir Anastasie Krimeoviei Mi- 
tropolitul și Aftanasie episcopul de Roman și Evlogie episcopul de 
Rădăuţi, și Pavel episcopul de Huși, și cu tot sfatul a toţi boerii 
noștri moldovenesci, Domnia mea m'am milostivit şi am dat şi mi- 

luit sfânta a n6stră monastire ce se chiamă Suceviţa, unde este 
hramul Învierei lui Dumnedeii, cu un sat anume Verbia pe apa Ji- 
jiei în ţinutul Hârlăului, care acela sat aii fost mal dinainte a sfin- 
tei monastiri Suceviţei, Și s'aii sculat Balica hatmanul şi aă [ă- 
cut nare împresurare sfintei monastiră, şi Vai luat tă de ta sfânta 
monastire în puterea, sea, şi Vaii lipit către satul său Câcâceniă ; ce 
după aceea Lai perduatu pre însul, întru viclenia bă, când sai 
rădicat cu multă mulțime de 6ste diiansea (sic) asupra domniei mele 

și asupra steagului cinstitului Imperat, cu Costantin Voevod, și aii fă- 
cut mare resboiii pe apa Jijiei, și milostivul Dumnedeii i-ai dat pre 
dânșii subt sabia Domniei mele, unde osele lor dac și astă-di pe 
câmp întru pomenirea vecinică să mărturisâscâ ; pentru aceea lam 
dat întru cinste și lauda Domnului Dumnedeii făcătoriul cerului și 
al pământului, ca, să fie de la no! acei de mai sus scrise sfintei mo- 
nastiri Suceviţei, pentru sufletul Domniei mele, și a Domnei nostre 
Acsanina (sic), şi a de Dumnedeii dăruiţilor odrasla domniei mele 

IOn Leviin (sic) şi Iliesă Voevodi, şi a părinţilor și a moșilor nostri; 
drept aceea ca să fie și de la noi sfintei monastiri uric și ocină cu 
tot venitul neclătit, nerășuit nici odinăoră în vecă ; şi iarăși m'am 
milostivit Domnia mea, și am dat, și am miluit mai sus scrisei sfânta 
monastire Suceviţa cu 2 fălci de vii ce sunt în dealul Tiambricul 
la Cotnari, care acele vii sînt drepte, cumpărătură de însuși Dom- 
nia mea pentru aceea ca să fie de la noi sfintei monastiri cu tot 
venitul; iară călugării ce. vor fi petrecătoră întru acea sfântă mona-
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stire ca să aibă a ne scrie pe noi la sfântul marele pomelnic și la 

Dumnedeescul jrătvelnic, și ca să aibă a ne pomeni la tote Dumne- 

deescele slujbe după obiceiul bisericese ; şi iarăși ca să ne facă pome- 

nire din an în an şi ca să se roge pe Dumnedeii pentru sănătatea 

nostră și a totă creștinătatea. Acâsta, scriem. . . ». 

  

NB. Uricul este scos din condicele monastiresci a le Arhivei Sta- 

tului al Moldovei. 'Tecstul crisovului e urmat de anotarea vechiului 

copistii : «Și este ispisocul iscălit de însuși Domnul şi cu slove de 

<aur, și pecetluit cu pecete cu ceara mâle, și sunt numiţi în ispisoe 

«boeră de Sfat : Ionașco Ghenghe vel-Logof., Dumitru Stefan vel-Vor- 

«nic de ţâra de jos, Ion vel-Vornicu de ţera de sus, Mihail Teu- 

«tul parcalab de Hotin, Miron Barnovschi hetman, portarii Suce- 

«vei, Apostol Catargiii vel. .... Ion vel-Medelnicer». 

Data s'a însemnat deasupra, copiei, fără arătarea localităței. 

VIII. « Cronica Hușilor». P. $. Melchisedec ne dă, începând de la pa- 

gina 12, o serie de urice ale Episcopiei Hușilor. Multe din ele ni-aiă 

venit la mână chiar în Arhiva Statului. Invegistrăm pe cele necilate 

în tabele. 

Acestea sunt cele următore : 

a) Cel însemnat de P. $. Melchisedec cu No. 8 face pomenire de 

P. Huru și-de P. Miron pircălabi de Niamţ. Vom vede aiurea ce 

credem despre acest Miron pircalab de Niamţ. Acest uric e:de Ja 

Petru Vodă, din 1546 Mai 14. 

b) La pagina 54 aflăm un uric al lui Antonie Ruset din 1676 

(7184) lanuar 12, adecă de pe timpul când M. Costin era încă Mare 

Logofăt al lui Antonie Ruset Voevod. Acest uric pote să confirme 

vederile lui Miron în privința instituirii de slobodiăă prin Siliște. Deja 

la 1669 februar 26 Duca Vodă și decă și Miron Costin cel Vornic 

Doln. Zemli , aii fost autorisat colonisarea moşiei Cârligaţi a Epi- 

scopiei de Iluși (Condica Episcopiei A. fila 49). 
c) La pagina 144 «Cronica Hușilor» înregistreză un alt uric de 

la Duca Vodă-—coprins în Condica Episcopiei II. fila 106. Dar de a- 

semenea acte din timpul administraţiunei lui Miron Costin am avut 

prea multe și deci nu credem util a insiste asupra lor. 
d) De mai mare preţ este cartea de mărturie ce daii în 1706 

Martie 23, Episcopul Varlaam şi cu mai mulți boeră, cătră Antioh



216 

  

Cantemir pentru cumpărarea unei ocine de la un rezaș din Chir- 
cani. (Veqi în tabele No. 214). 

lată acest act care ne dă informaţiuni indirecte despre traiul lui 
Neculai Costin și al lui Gavril Costin. Vedea-vom cine era acest 
Gavril Costin. 

„«5e ubo mi (1) Misail arhiepiscop și Mitropolit Suceavschii, i La- 
«vrentie Episcop Romanschii, i Ghedeon Episcop Radovschii, i Var- 
«laam Episcop Hușii, i Antohie Jora vel Logofet. i loan Buhuș biv 
«vel Logof. i Nicolai Costin vel Dvornic Dolnăă Zemli (2). i Iordachi 
«Ruset biv vel Dvornie, i Lupul Costachi, vel Dvornie Gornei Zemli (3), 
«i Ion Neculcea vel Spătar, i Savin vel Ban, i Dimitrie Mavrodi biv 
«vel Câșnic (4) i Ilie Cantacuzino vel Vist. i Ion Sturza vel Stolnie, 
«i Pavel Ursuleţ vel Cluceriii, i Gavril Costin vel Sulgearii, iPa- 
«vel Rugină vel Jigniceriii, i Stefan Luca vtori Vist. i Vasilie Pleașcă 
«3. Logoft. (5). i Nicolai Buta, i Gheorghiaș, i Rojniţi vornicii Glot- 
«nii. Seriem și dăm scire cu acest zapis de mărturie la cinstita mână 
<Măriei Sale Domnului nostru loan Antioch Constantin Voevod, pre- 
«cum să se scie că aii venit înaintea nostră Iftodi feciorul lui Ga- 
«Vril, nepot și strănepot lui Beseroi din sat din Chireani de la ţinu- 
«tul Fălciului, de nime nevoit nică asuprit, și ati vendut a lui dreptă 
<ocină și moșie: un bătrân și jumătate din sat din Chireani, Măriei 
«Sale Domnului nostru Antioch Voevod și drept cinci-deci lei bă 
«tuță. Carea acestă moșie scoțându-se vîndătâre, s'aii socotit întâiii 
«cu porunca Măriei Sale Vodă de sai hotărit de 'Tochilat şi de 
«Arhirie Pivnicerul de Huși şi de Gliţineo , 6meni bătrâni, și îm- 
«preună cu Amvrosie Egumenul de la Monăstirea Selişteni. Și sai 
<ales un bătrân și jumetate partea, lui Iftodie, care mai sus scrieri, 
«care cuprinde jumătate din Chireani. Și înteu acest un bătrân și 
«jumătate s'aii aflat 60 de pămenturi și pământul câte de 30 de 
<pași (6) în frunte precum arată și mărturia hotarnicilor cară s'au 
«pomenit mai sus. Și acâstă moșie se hotărasce din sus cu Timir- 
«lenii, iar din jos cu Lmungenii, carea și acâstă moșie este cumpă- 
«rată de reposatul părintele Măriei Sale lui Vodă, Ion Constantin 
«Voevod, mai din nainte vr&me. Deci și noi vădând învoiala, și de- 
«plina plată la mâna lui Iftodi feciorul lui Gavril și strănepot lui 
«Berevoi ; iară noi încă am făcut acest zapis de mărturie, ca săi 

(1) lată deci noi. (2) ȚPărei de jos. (3) Tărei de sus. (4) Post mare Paharnic. 
(5) Trei, al treilea logofet. (6) De aice se vede că întinderea unul pământ Du | era pe tot locul de o potrivă.
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«fie Măriei Sale lui Vodă dreptă ocină și moșie în veci. Și s'aii dat 
«şi Uricul cel vechii de la bătrânul Stefan Voevod care ai fost 'n- 
<tăritură lui Berevoi. Și pentru credință am și iscălit cu toţii cu ză 
«se scie. Și eii Acsentie Uricariul am scris acest zapis. Da znast «i (L) 

<u laș vIât 7214 (1706) Marte 23.» 

«Cronica Romanului» na ne oferă înregistrate acte eu reterință la 

studiul nostru. 

IX. Documente aflate mai de “curând şi netrecute în tabelele din 

urmă. 

1). Anii 6941 (1433) Martie 4, urie de la Stețan Vodă. allator 
la. Petersburg și fotografiat pentru Academiă prin zelosul şi învățatul 

săi membru D. N. Creţulescu. In acest uric se aduce credința lui 

Vană Ureche și a lui Rocrun postelnic. 
2) Din 6944 (1436) Decembre, uric de la Iliaș V.V, și Stefan V.V. 

dat în Vasluiii. Originalul este la Petersburg. Academia are o foto- 

gratie după el donată de D. N. Creţulescu. In acest uric se citâză 
iarăşi credința lui Rocrun Postelnicul. 

3) 6951 (1443) Martie 30, uric din Suceava, de la Stefan Vodă, 

scris de Hristofor, și aducând credința lui Vana Ureche, Limbă- 

“Dulce şi Hocrun. 
4) Doi ani apoi, la 6953 (1445) Stefan Vodă mai dă un uric cu 

credinţa lui Iana Hocmuna. Veqi fotografia. la Academie după ori- 

ginalul conservat la St. Petersburg. 

5) 7093 (1585) April. 8. — Petru V. Uric. lași. Stroici Vel log. 

Diac: feciorul Cârstei. Sigil. f. mic csră tare. Folio mie. [Arh. Do- 

meniilor, Moșia Sarata a m-rei Pangaraţii]. Don6ză m-rei Pangaraţii 

o siliște din ocolul Petrei, f&naţ pentru dobitoace, din ispisocul ce ai 

avut danie de la Alexandru VV. Citâză credinţa fiilor 's&i Ion, Vlad 

și Stefan W'oevodi și a boerilor între cari : Balica Portar Sucevei, 

Brut Postelnic etc. 
6) 7111 (1603) (2) Aug. 7.—Uric. In Slavonesce de la Simion Moghilă 

Min. Justiţ. Tom. I-ii anaforale. Pe 1839, anafora N. 25. Intăresce lui 
Alex. Costin Post. satul Cioricescii cu case și vii din Jud. Făleiă. 

7) Ieremia Moghilă VV. -— Iscălit V. Roșca. Arch. St. Spiridon. 

Pachet 1 satul Bodescii. Doc. 22. Vodă dă dreptate lui Miron fe- 

(1) Ca să se scie.
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PI 

cior lui Grigore clucer (?) care avu înainte de Pătraşcu Bașota, satul 
Bodesci. 

8) 7113 (1605) April. 2. — Teremia Moghilă VV. Arch, St. Spiri- 
don, Pach. 1. Bodescii. Acelaș Domn Moghilă (fiind Stroici Vel log.) 
dă lui Miron Aprod, Uric pentru cumpărătură făcută din Bodosci, 
și din Dănesci. 

9) 7114 (1606) (2) Aug. 25.— Simion Moghilă V.V. Uric. Stroică Vel 
log. Arch. St. Spiridon Pach. 1. Bodesci. Recunosce drepturile lui 
Miron. AMnpon cna Tanropue naSusp. 

- 10. 7131 (1623) Iunie 18. — Stefan V.V. 1. Slavonă. Ionașco Ce- 
han Vel Vornic. Diac. Hocruu (29). Sigiliă mijlociti chinov. in 4, [Arh. 
Stat. Buc, Epise. Huși, pachet. N. 16. 

11) 7133 (1625) Aprilie 10. — Radu V.V. Chrisov. Hărlăti. Dumi- 
trașeo Vel logof. Diac Lupul. [Arh. Academiei.] Menţioneză de trece- 
rea unei cumpărături a lui Isaac Balica Div Hetman de la Dumitru 
Poniciu și de la Dumitru Mihail și de la Marica Joroia, moșie ce ai 
perdut'o în fapta de vicleșug, când s'aă sculat cu Domnulii săi Con- 
stantin VV. asupra schiptrulaui lui Stefan Tomşa VV. Radu VV. 
dă acestă moșie miluire lui Vocinski. 

12) 7148 (1640) Martie 19. —- Vasile VV. Urie de întărire. În Rom. 
din lași. Semnat : Gavrilaş vel logof. Sigil. Domnese. [Arh. St. Spi- 
ridon, Iași. Moșia, Logofeţii. Act N. 19.] Întăresce cumpărătura făcută 
de Toma de la Irina şi frate-stă Stefan fiit Lupului și Stahie fe- 
ciorul Anghelinei din târg. Suceavei, nepoţii Irinei, strănepoţii lui 
Cramea «pentru că Toma ai fost gineve hi Birou clucerul». 

13) 7149 (1641). — Urie. |Arh. Șt. Spiridon. Logofeţii Act. N. 9. 
plic N. 5 şi 6]. Întăresce vinderea Maricăi Mănoaia către 'Toma vel 
Stolnic ginere lui Miron cluceariul, 

14) 7156 (1648) ulii 2. — Urie de întărire. Semnat : "l'oderașco 
vel Logof. [St. Spiridon lași. Moșiile aci arătate Doc. N. 10]. Întă- 
resce siliștele Sirbii, Gardenii, Giurgesciă (Dorohoi) lui Toma nid- 
relui Vornic. 

15) 7168 (1659) Decembre 9. —-— Stefan Vodă. Uvie. E citat ca 
Vor. ţ. de jos Toma, care la 1633 Febr. 28 era numai stolnic. 
Acesta cumpără moşia Itescii, cumpărătură socrului săi Miron chucea- 
riul. [St. Spiridon. Crainiceni. Doc. N. 6]. NB. 'Toma este citat și cu 
alt urie de 7173 Mai 4. acestași moșie. Doc. N. 7. 

16) 7169 (1661) luni 17. — Zapisul luă 'Loader Aprodul. Între mar- 
tori Miron Cost. Starostea. Diac : Gorovei Logofăt. [Arh. St. Spiri-
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don. Siliștea Baloșescii. Plie N. 2. Doe. N. 30]. Vinde Vistierului 
Iordache ocina sa din sat din Baloşesci. 

17) 7171 (1663) Febr. 14. [Moșia Porcescii. Pach. 2.] Când oma 

Cantacuzino strebătea întrun sat de rezeși ] lua tot cu timpul. Ac- 

tele Porcescilor dovedesc, unde iea tot, rând pe rând, de la 4 bă- 

trâni Ciolponesci : Udrea, Ciurea, Michail și Istrate și de la Bu- 

ciumesci Hilimon etc., de la Ciuresci, ...... Vedi în actul Nr. 43. 

Uric de la Dabija Vodă în românesce (7171 Febr. 14). 

18) 7174 (1666) Ghenarie 12. — Zapisul Dochiei femeza (ilighei și 

fata sa Maărica. Din lași. Semnătură : Nicolae Buhuș vel Lozofăt, So- 

lomon Bârlădeanu ve! Vornic, Vasilie vel Vornic Vişn., Nicolae Ră- 

coviţ Hetman, Stamaltie vel Postelnic, Toderaşco Iordache vel Spă- 

tar, Miron Costin vel Ceşnic, Ursachie vel Vistier, Habășescu vel 

  

Comis. [Ministerul domeniilor, No. 7834]. Aii dat danie și ati dăruit . 

ocina lor din Sălivestri pe Cobilea în ţinutul Roman, lui Hagi Pa. 

nait Ușerul «ca să ne grijescă în viață și după morte după obiceiul 

creştinese.» Pentru acâstă ocină ele die că aii avut pîră la răposatul 

Dabija V.V. în câte-va rânduri, eu Zaharia din Câmpeni și lati rămas. 

19) 7185 (1675) Septembre.-— Este originalul zapisului de vândare. 

Din. Hotin. |Arh. Șt. Spiridon. Moșia Bodeno și Giulescii, pe Bârlad. 

Doc. 3|. La acestă danie, zapisul din 7183 (1075) este între martoră 
şi Miron Costin vel Vornic, cu Gavrilă Costache biv vel Vor. 

20) 7184 (1676) Maiii 21.— Anton Ruset Voevod. Uric. In românesce. 

Semn. : Miron Costin vel Logof. «am adus de faţă zapisela de la vînqă- 
toră înaintea Divanului». [autograf al luă M. C.]. Sigiliii Domnesc. |Trib. 
lași, secţia III. Dosarul No. 20]. întăresce prin acest uric care să nu 
fie clintit şi rușăit nică odinioră în veci, cumpărăturile ce ai făcut Ga- 

vril feciorul lui Grigoraș Derus, de la Iftimia fata Focşăi de Bălățescă, 
cu 15 lei bătuţi de la Arsenia din Albescă cu vărul săii Pricop, drept 

50 lei bătuţi; de la Gheorghie feciorul lui Dulin cu 9 galbeni şi de la 

Dumitrașe Epure Pircălabul de sat Duniceștii cu femeea lui Aniţa, cu 

15 lei bătuţi, pămiînturi, părţi de sat, de țarină, de finâţe, de vad de 

mră, de pădure, locuri de prisacă, și cu săpătură și păduri, în ho- 

tarul Stânigescil». Acest uric la dat după ce Anton Ruset V.V. îm- 

preună cu tot sfatul uii vădut zapisele vîndătorilor cătră Gavril fe- 

ciorul lui Grigoraș Derus, cu iscălitură și peceţi, pe cari zapise în- 

suși Miron Costin le-aii dus înaintea Divanului precum adeveresce 

în josul uricului cu iscălitura sa. 

21) O carte a lui Antonie Ruset la Pircalabii de Roman contra- 

semnată, în 7185 (1677) Mai 16, de Miron Costin cu vorbele Vel
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Logof. Ucit., scrisă cu mâna lui. E în folio mic, conservat la Mini 
sterul Domeniilor (No. 7834) și ordonă să împedice pe cei cari n'aii 
drept. «să vineze pesce în heleșteul lui Hagi Panaiot ce ati fost UȘEL. > 

22) 7197 (1689) August. — Carte de întăritură a tuturor boe- 
rilor Moldovei. In Românesce. Din Stărostia Putnei. Sămnătarile boe- 
rilor Moldovei : Tudosie Dubăii vel Logofăt; Miron Costin, biv 
vel Logofăt ; Vasilie Costachi vel Vornic dolnii zemlii ; lonase Balş vel - 
Vornic vișnii zemli; Alexandru Ramandi biv vel Vornic Vișnii zemli; 
Velicico Costin Hetman ; Alexandru vel Postelnie; Constantin biv vel 
Post.; Lupul Bogdan vel spătar; Dediu biv vel spătar; Alexandru Cer- 
chez vel Paharnie; Gheorghiţă vel Visternie; Dumitrachi Ceaur vel 
stolnic ; Stefan Cerchez vel Comis ; Dediu vel inedelnicer ; loan Buhuș 
vel clucer; Panaite vel sluger; Patrașc luraşc vel jignicer ; Stefan sin 
loan vel șatrar; Stefan Scarlat ve] armaș ; Dabija vtori Logofă; Mi- 
hailă Agă; Nicolai vtori spatar; loan Racoviţ vtori Pahasrnic ; Miha- 
lachi Racoviţ Vel Comis; Vasilie Damian treti Logofăt; Buta Vornic; 
Pilat Vornic; Pahomie vornic, vornici de Poartă. Fac scire precum 
că aii venit înaintea, D-lo: sfinţiu sa părintele Serafim ce ai fost E- 
piseop la sf. Episcopie de Rădăuţi, epiteopul sfintei monastiri ce se 
chiamă Mira, unde este hramul sf. făcător de minuni Nicolai, care 
acestă sf. monastire este zidită și făcută, din temelie de luminatul 
Domnu Ioan Constantin Voevod, de le-ati arătat multe zapise de ocine 
și de moșii de cumpărătură și cu multe mărturii de credinţă, ce ail 
cumpărat Domnul arătat mai sus, de la Iordachi fost vornic la Odo- 
bescă, ocină și moșii din sat din Odobesci şi din Păţesci, ce sînt la 
ținutul Putnei, alese și stâlpite de Stratulat Uricariu, din ispisoe de 
pîră şi de rămas de la Măria Sa repos. Duca Voevod. Aşijderea și 
alte părţi de ocină şi de moșii din sat din Odobescă și din Grozesci, 
poeni, s&câtură cu loc de arat și de fenaţ, cumpărate tot de Joan 
Const. Voevod de la sătenii din Odobesci, anume arătaţi în ispisoc 
şi Chiar în acâstă hotărire a boerilor, precum și de la alţi săteni 
toți câţi ai moșii în Odobesci și care părți de ocini și moșii sint 
împrejurul acei mănăstiri măsurate cn falcea — toate aceste moșii 
cumpărate de loan Const. Voevod și dăruite acelei monastiri, — că 
de asemenea Sf. sa Părintele Serafim Episcop le-aii mai arătat di- 
șilor boeri și alte multe zapise de la boeri şi de la oameni de ţeari, 
de ocină și MOȘII, pământuri, vad de moară, fenaţe, precum și du- 
gheni la Focșani, şi O m6ră la Munteni, de Danie iarăș a sf. mona- 
stită, și cu. multe mărturii încredințate, asemenea și pentru partea din Odobesci a lui Dima ce aii fost Pârcălab la Focșani, dăruită a-
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celei Monastiri de bună voe, după ispisocul lui Duca Voevod; pre- 
cum și alte părți de moșii dăruite, de mai mulţi miluitoră, sf. mo- 
nastiră Mira. și chiar pentru cumpărăturile făcute de acea monastire, 
după mărturiile încredințate de la boeri de curte și de la oameni de 
țeară; Boerii Bomir 'Tudosie Dubăii și Miron Costin vel Logofeță cu 
cef-alți boeri împreună, facii sfintei Monastiri Mira acestă adevă- 

rată mărturie a, lor, pre ar&tatele părţi de ocină și moșie, ca să fie 

de mare credinţă, și aii iscălit ca să se scie. 

Urmează semnăturile boerilor enumeraţi mai sus. 

23) 7231 Septembre (1722) ambele date puse.— Nicolae Alezandru 
V.V. La al patrulea an al domniei II-a. Uric. In Românesce. Din Bucu- 

resci, Semnătură : Vodă, fiind vel logofăt Iurdache Creţulescul, Diac: 

Gherghe Șufarul ot Târgoviște. Pergament mare. [Ministerul Dome- 

nielor No. 8379). M-rea Aninosa din Muscel zidită din temelie de 
Teodosie monahul numit prin mirenie Tudoraşcu biv vel Clucer, să 

aibă a lua în toţi ani de la ocniță 100 bolovani de sare ca și cele 

Valte M-ri, să o ridice de la gura oenei fără vamă și alte cheltueli, 

fiind-că- e monăstire săracă, şi la loc anevoios, spre partea munte- 

lui. Martori : Radu Popescu vel vornic, Dumitrache Rămădan vel 

spătar, Grigorie Halepensky vel vistier, Doni vel clucer, Ienache 

Stama vel postelnic, Neculai Ruset vel paharnic, Tudorache vel stol- 

nic, lon Dedulescu vel Comis, Panaiotache vel sluger, Barbu Meri- 

șianu vel pitar, ispravnie Constintiu Costin ffore logofăt. 

24) Urie de la loan Antonie Ruset Voevod 1677 (tradus din sla- 
vonesce) : 

«Cu mila lui Dumnedeă Noi loan Antonie Ruset Voevod Domn Ță&- 
rii Moldaviei. Precum aiîi venit înaintea noastră și înaintea a mari- 

lor noştrii și mică boeri ai Moldaviei Ignat . . . . nepoţii și strănepoţii 

lui Muşat și Ivanco, cu multe mărturii pe numele lui Hilohie Guzul 

din satul Necorescii, și Apostol ot tam, și lonașco sin Ignat ot tam, 

şi Nicolai DBulica ot tam, și Paraschiva ot tan, și Ştefan ot tam, și 
Irimia ot tam, și Vasilie Hânsariă ot tam, și cu alții mulți ..... 

dicend că ar fi avut ef un uric de la....... Voevod, pe o a pa- 

tra parte din tot satul Necorescii de jos și Necorescii . . . . un ho- 

tar în ţinutul “Tecuciului, care acea a patra parte fiind dreaplă cum- 

părătură moşilor şi strămoșilor lor, Mușat şi Ivanco ... . . şi de 

la Petru Spătarul, feciorii Măgdălinei nepoţii lui Sendrea Hă&t- 

manul, că acel uric ati fost îngropat în pământ când sai rădicat 

cu oști unguresci și cu oști Muntenescă Gheorghie Vel logofet asu-
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pra hu Vasilie Voevod Domn ţării Moldaviei şi ai gonit, fugind Va- 
silie Voevod din pământul nostru şi remâind în locu hiă Domn pă- 
mentului nostru Gheorghe Ștefan Logofetul, atuncea. putredind și 
prăpădindu-se acel uric, numai pecetea aii r&mas și ai arătato în- 
naintea nostră. Drept aceea vădând mare a, lor jăluire, cu atâtea 
mărturii încredințate, i-am dat și noi și i-am întărit lui lgnatie..... 
și lui Vasilie Hansar, și lui Apostol sin Mutul şi lui Grigorie sin 
Bârladeanul şi lui Anton..... .. Depoţilor și strănepoților lor și 
restrănepoţilor lor, lui Mușat și luă Ivanceo, pe acea a patra pante din 
tot satul Necorescii de jos și Necorescii de sus, fiind amândouă co- 
tunurile un sat, să le fie lor acea a patra parte din tot hotarul. Iar 
hotarul acelui sat se începe din hotarul Sfredelescilor în sus, pe lângă 
hotarul Sirhilor pe de asupra Tecucelului, prin dumbrava Galbănă 
și pe lângă hotarul Hânţescilor în sus... . . spre apus pe hotarul 
vechiă pe unde aii dis ei, şi de acolo în jos pe lângă hotarul Și- 
potescilor și pe lângă hotarul Ionâșescilor, pe hotarul vechii, pe unde 
aă îmblat din învechime. Și spre aceasta este credința Domniei 
mele mai sus scris Noi Ioan Antonie Ruset Voevod și credinţa pr6 
iubiţilor fii Domniei mele Alexandru Voevod ȘI... Voevod, și 
credința, boerilor noștrii Moldovenesci, credinţa boerului Ilie Sturza 
vel Vornic ţării de jos, și credința, boerului Gligorie Ghenghea vel 
vornic țării de sus, şi credința boerului Gavriil Costachi Hetman, și 
credința boerului Alexandru Ramadan vel postelnic, și credința boe- 
rului loan Răcoviţ vel spătar, și credința boerului Chiriac Sturza 
vel paharnic, și credința boerului Ursul vel vist., şi credinţa boeru- 
lui Pavel Costâș vel stolnic, și credința boerului Constandin vel Co- 
mis, și spre mai mare putere și întărire poruncitam la al nostru 
cinstit boer Miron Costin Vel Logofet să scrie şi pecetea, nâstră să 
O spânzure la acest adevărat uric a] nostru. Am scris Andronaki 
Bâv rob. Let 7186 Noembrie 5. 

(Se află în copie legalisată la DI. Alexandru Papadopul Calimah). 

INSCRIPȚIUNEA LUI N. COSTIN 

Am aflat în 1884, la Iași, la Biserica Sf. loan din Strada Maji- 
lor, disă greşit Strada Milo, o evangelie ferecată în argint. Ferecă- 
tura hu ne inter 
ferecătura ne-a, păstrat însă un pr 

Li 

esează mult căci e mai modernă. Esemplarul ce coprinde 

ecios autograf al lui Nicolae Costin.
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Aducem acest autograf în facsimile, la locul cuvenit, și'] înregistrăm 
aci și ca document aferind lumină asupra înrudirilor Costinilor. 

Eată!l : 

«Această svântă Evangelie mi-aă dăruit Domnul nostru Iw Con- 
«stantin Duca Voevod Domnul Moldovei (aceste două vorbe sunt 
«ştirbite prin tăierea foilor de legător) mie Cumnatului Măriei Sale 
«Neculai Costin Hatmanul, din care evanghelii “i-ai trimes Mărieă 
«Sale Ducăi socrul Măriei Sale Iw Constantin Basarab Voevoda Dom- 
«nul țărei românescă, leat de la zidirea lumei 7202 iar de la nasce- 
«tea Domnului și mântuitoriului nostru Is. Hrs. 1694, să ne fie nouă 
«pomană unde s'aii dat la biserica lui Svet loan la Măji, carea easte 
«făcută de strimoșul nostru Barnorshie Voevod, mie lui Nicolae Co- 
«stin și femeei mele Ilenei fata repausatului Ducăi Voevoda. lar cine 
«Sar ispiti să o ie de la acea sfântă rugă seaii să o fure, să fie 
«ne iertat în veacă de Domnul nostru Isus Hristos și de Preacurata 
«a svinţiei sale Maică Maria. Amin». 

* 

CARTEA DE GENEALOGIE A FAMILIEI CANTACUZEN. 

Onorab. D-I Gr. Cantacuzino, fost ministru de financiă, Senator, a 
bine-voit (iubitor cum e de istoria țărei sale) a pane la disposi- 
țiunea nostră numerosele documente ale proprietăţilor sale și ma- 
nuscrisul conţinând istoria familiei sale. 

Acest manuscris cuprinde lucrarea Doctorului Kir Saul Arvanita- 
toritul, Spudeul, din Valachia, la 1765. 

În acâstă lucrare genealogică, cetim că la 1584 un Serban Can- 
tacuzino iea pre Margareta Moghila. 

La 1633 Alexandru IV «dux Moldavie» (Iliași 2) se îns6ră cu Zafiriţa 
Duca. , 

La 1668 este menţionat un Constantin Moghilă Basarab Canta- 
cuzimo (2) ca soț Elenei fiicei lui Şerban V.V. Basarab. 

* 

In «Viaţa și întâmplările lui Constantin Postelnicul Cantacuzino, ce 
ai venit întâiă în Valachia și care este al Bile fiii al lui Andronic 
și frate cu Mihail care ati rămas la Constantinopole și cu Dimitrie 
care a mers la Crimeea, cu Domna și cu un Gheorghake care aii 

mers în Moldova», —- în acestă istorie, genealogistul amintesce că
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Constantin Postelnicul avea 6 fii și 6 fete. Fata a 6. dice că «stati 
măritat după unul, ce după familie se numia Costin, de la care ai 
rămas Paharuicul Constantin Costin (1), care s'a insurat cu vă&- 
duva Comtesă a lui Calnuchi, cu care el copii n'aii avut, iar com- 
tesa avea patru fii de la soțul ei, din Comtele Calnuchi, din cari 
trei sunt la slujba împăratului, generali, iar cel mai mic, losif, ati 
crescut în Valachia, care la urmă mergând la Viena, l'a făcut îm- 
părătesa Maria 'Lereza camerier». 

La pagina 53 a genealogiei se face istoria șirealei lui Toma alt 
fii al lui Andronie Kantacuzino, «care în 1663 ati mers la Moldova 
cu fratele săi Gheorgache. Acest Toma avu o fată pre care o mă- 
vită după un boier moldovenesc anume Răcoviţ din care eși familia 
Cehan». Documintele ce aduserăm noĂ, în urmă. pomenesc de un 
oma, Cantacuzino mult mai vechii la Moldova de cât 1663 și de 
relațiuni de familie ale lui cu Mironiă. Vom reveni asupra aceslăi 
întrebări, în biografie, 

(1) Acest Constantin Costin era, ftori Logofet la 1722 Septembre, sub Nicolae 
Alexandru Mavrocordat. Veqi uricul adus la pagina 221.



BIOGRAFIA COSTINILOR 

In interesul biografică, aducem aci mai ânifiii bibliografia Costi- 
niană, şi pentru ca opera nâstră să dispenseze pre lector de cărțile 
ce cităm, vom estrage din ele tot ce vom afla mai însemnat. 

IL, 

CE SAU SCRIS DESPRE MIRON COSTIN 

1). D. de Castagnăres ambasadorele frances pe lângă Inalta Poartă, 
scrie în 15 lunii 1690, un raport către Regele Franciei, în care 
face menţiune de opiniunile politice ale lui Miron Costin. 

lata un fragment din acest Raport, care se poate afla întreg în 
documentele Odobescu publicate în Colecţiunea Hurmuzaki Tom. |. 
Supl. |. pag. 287, cu No. CDXXIV. 

, (Voi. 22 D.) Constantinople, le 15 Juin 1690. 
Sire, 

«Depuis ma derniere lettre, le Visir m'en a envoy& une de mon 
secrtaire, mais de vieille date. Il m'âcrit le 16 avril, veille de son 
depart pour la Pologne, de Jassi, ou il avait attendu lambassadeur 
tartare pendant 12 jours. Le long sâjour qu'il a fait en cette ville 
luy a donn6 occasion d'estre inform6 de choses tres-importantes. II 
a su que l'Hospodar de Moldavie et les principaux du pays, exceptie 
Vancien chancelier et quelques-uns de son party, travaillaient ă re- 
cevoir chea euz les Allemands; que V'Hlospodar 6tait entr6 pour cela 
en negociation avec le Gensral Heusler auquel, de concert avec les 

Boyars, il avait envoy6 deux barons du pays nommâs Petrascus et 

15
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Joannes Bocus(1) avec pouvoir de luy offrir la province; que le G6- 

n6ral Heusler leur avait demande 50 bourses, 100 chevaux et 200 

boufs de tribut; que ces conditions ayant est refustes des Molda- 

ves, les Impâriaux avaient retenu les Barons et leur avaient donne 

des gardes, que c'estait un cordelier renâgat qui avait commence 

cette nâgociation et qui la continuait. Mon secrâtaire a eu ces avis 

par deux cordeliers de la congrâgation de propaganda fide, dont lun 

entretient correspondance secrete avec le grand genâral de Pologne, 

et qui tous deux sont 6galement mal «atisfaits de lHospodar et du 

Gân6ral Heusler, ă cause du refus quiils leur ont fait de permettre 

qu'ils arrestassent ce cordelier ren6gat»>. 

% 

2). Informaţiunea de mai de sus ce are Castagneres, amietesce mult 

pre Jesuitul frances Filip Avril, căci forte concordă vorbele aces- 

tuia, cu ale lui Avril. 

Scrierea lui Avril este coprinsă în cartea cu titlu : 
« Voyage entrepris pour dâcouvrir un nouveau chemin ă la Chint». 

(Paris. 1692 în 40 paginele 334—366). 
Estragem din lucrarea lui Avril numai șirurile cari se referă la 

Costin : 

<A peine fut il averti (Vodă) de notre arriv6e, qu'il nous assigna une 

maison commode pour nous loger, et il nous envoya dâs le mâme jour 
un de ses Secrtaires pour nous marquer la joye qu'il avait de no- 
tre arrivâe et Vimpatiânce ou il 6tait de nous voir au plătât. En ef- 

fet des la lendemain matin il nous envoya son carosse escort de 

cinquante soldats avec le fils du grand chancelier (2) pour nous set- 
vir d'interprăte, 

«Cette violence des soldats Polonois, quelque juste qu'elle fut, n'a 
pas peu contribu6 ă animer les Moldaves contre Ja Pologne, et par- 
ticulirement un grand nombre de Grecs de cette petite cour. II5 
€couterent volontiers les propositions que leur vint faire de la part 
de lEmpereur, un Dâpute qu'y fut envoye exprăs, et ils promi- 
rent un secret inviolable. qu'ils jur&rent sur les saints evangiles. Le 
Hospodar obligea aux mâmes sermens Pillustre_ Mirongrand chan- 
celier de TEtat, lequel avec toute sa, famile, et le grand gântnal de 
Moldavie son parent, paraissait extremement attach6 aux intârets de 

(1) Pătraşcu şi Ioan Buhuşi. Y. A.U. 
(2) Este Nicola! Costin,
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la Pologne; mais il ne put Pobliger ă signer ce traite qu'aprâs l'a- 
voir menac€ bien des fois de lui faire trancher la tâte, et d'extermi- 
ner toute sa famile, qui est la plus considârable de cette province»>, 

  

Ei 

3). In Demetrie Cantemir cetim : 
<Tandam sub finem elapsi saeculi aliqui moldavorum etiam in la- 

tinam linquam et Scientias incumbere coeperunt. Laudando exem- 
plo reliquis pracivit Miron quidam Logotheta, accuratissimus Molda- 
vorum historicus, qui filios suos în Poloniam misit, ibique eos latino 
sermone et liberalibus scientiis imbui curavit>. (Descriptio Moldaviae 

pag. 154 ediț. Academiei). 
Tot in «Descriptio Moldaviae» Cantemir a înaintat afirmaţiunea 

sa, că Costinii sunt de origine Sîrbi, anume la Capit. XV. De nobi= 
litate Moldava. (pag. 112 ediţ. Acad.) Vom vedea ce rămâne din a- 
ceastă aserţiune. 

In Cronicul Romano-Moldovlachilor în precuvântarea de la pa- 
gina 226 (ediţiunea, lași. Tipogr. St. Metropolii 1835), D. Cantemir 
menţionează, coprinderea Cronicului lui Miron Costin Logofătul de 
la Aron Vodă până la Stetăniţă Vodă. 

Despre lucrarea lui N. Costin are D. Cantemir scire, măcar că 
la 1711 fugi în Rusia, ba se pare că tomul al 2-lea al Cronicului 
Romano Moldo-Vlahilor Va scris D. Cantemir când N. Costin murise, 
căcă dice D. Cant. la pag. 52 (T. II al cron. ediţ. 1835) «Pentru a- 
ceasta dară, greșeasce săracul Neculai Costin (Dumnegeii să'l ierte), 
în istoria sa de Dakia; la Capul cel mai de pe urmă scrie precum 
țeara Dakiei să se fi pustiit pre vremile Atilei>, 

(Vedi şi pag. 400—401). 

Cu mult mai amănunte lămuriri găsim despre Costini în aceea- 
laltă operă a lui D. Cantemir « Vita Constantini Cantemirii cogno- 
mento Senis Moldaviae Principis. (Ed. Acad.Tom. VII. Bucuresci 1833). 

Așa ia pagina 29: 
«At inter barones, qui in Polonia se cesserant, praecipuus erat 

Miron Costin, sub Duca magnus logotheta, hic licet ex serbis parenti- 
bus, (qui non multo ante in moldaviam venerant), majoribusque de- 
scendens, brevi tamen spatio temporis, ad tantam in Moldavia apud 
Prîncipes honorem, familiae cum aliis commistionem, pagorum et 
omnium possessionum pervenerat, ut nemo fere inter Moldavos. Prae- 
fatus Miron, neque literarum erat ignarus, Latinam linguam, Polo-
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nicam Ruthenamque colebat ; primus qui ex Moldavis Baronibus fi- 

lios in extera Dominia ad Scholas instruendos misit, (ehronographum- 

que Moldaviae post Urekien Vornicum ad tempora usque nostra, 

sine ad mortem suam continuavit, equidem satis probe, et ab adu- 

lationibus parum tractus. Hic inquam, cum Cantemyr Princeps, a 

Duca principe insidiaretur, et morlifero odio presequeretur, quando 

sub Viennensi expeditione Cantemyr a Tartaris, ut mentionem feci- 

mus, omnibus fere pecoribus et jumentis spoliatus et depraedatus, 

cum a Duca facultatem peteret retro revertendi, et ad chanum Tar- 

tarorum eundi, contigit, ut ipse Miron esset coram principe, cumque 

Duca, jam facultatem Cantemyrio dedisset, et ad osculum manus ad- 

misisset, ille, cunctis audientibus, «Celsissime» inquit «Princeps, haec 

«universalis quasi fuit Tartarorum in nos devastatio, omnesque magna . 

«perpessi sumus detrimenta ; sed non omnes ita, rerum nostrarum a- 

«more, atque desiderio fuimus affecti, ut relieto Domino, et praecipue 

«in tali gravi ex periculosa expeditione, et ejus obsequiis, et nostra 

«redeundi licentiam petiimus, ita enim nemo fere te concomitatus fuis- 

«set, quia nemo est qui non habeat a te justam causam petendis Îa- 

<cultatis. Sed jam video nonnullos, (inter quos nunquam Dominum 
«Cantemyrium sperassem) te Clementissimum Dominum tempore tur- 
«bulento et periculoso deserentes, putantes forte te, et omnes qui te 
<«segquuntur, nunquam in Patriam reversuros, et nobis pereunlibus, 
<illos solos in suis nostrisque possessionibus remansuros. Sed Deus 
«supremus rerum moderator, dabit forsitan nobis quidem laboribus, 

<et periculis nosiris exemptis, et incolumibus reversis, tecum Do- 
«minii tranquillitatem atque suavitatem sentire atque gaudere, hos 
«autem desertores facti pudere, atque Domini suo gaudio, ut in sâ- 

«cris Evangeliis habetur, privari». Horum suorum verborum ma- 
ligno et improbe evomitorum, memor Miron, audito Cantemyrii 
Principatu, diu in Moldaviam reverti distulit quousque nempe O0M- 
nia que secum in Poloniam asportata habebat consumpserat, €t 
ad extremam rerum penuriam pervenerit, fallebatque duorum prin- 
cipum in Polonia detensio, Duc nimirun captivi, et Petreezeiki li- 
beri. Duca quidem sperabat aut pretio aut alio modo liberationen, 
et secum in Patriam quasi domini sui fidelis servus, qui illum neque 
in tali infortunio non deseraverit, reversurum, et consequenter mMă- 
Jores honores, et ampliores facultates nacturum, Petreczeiki auteln 
ex parte Polonorum, in Dominio Moldavie confirmationem, et sic 5 
quasi partibus Polonicis faventem ; data, occasione ostensurum, Sed 
ut proverbio habetur, Qui unico ietu duos occidere vult lepores, an
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bobus privari; nam Duca in captivitate nou multo post mortuo, De- 
metrius Cantacuzenus Dominium acceperat, cujus tempore Miron în 

Moldaviam venire extimuit ; post Demetrium , ut suo loco dizimus, 

Cantemur Princeps factus, maligni mala memoria dicta tenebant, 
unicam spem în Petrecaeiki Dominio per Polones constituenda ale- 

bat; sed hac quoque tempestiva Petreczeiki morte frustratus est. Mor- . 

tuo Petreezeiko, Moldavis sub signis Polonicis militantibus primo 
diminutum fuit stipendium, postea totaliter cessavit, unde factum est 

ut Miron guogue licet Polonos semper magnifecerit, ad extremam 
paupertatem cum tota sua familia redactus, in Patriam redeundi co- 

gitationes accepit ; sed cum Cantemyrium Principem, (quamvis au- 

diret, fratrem suum natu minorem apud elementissimum Principem 

Hetmani officio ornatum) timeret, quo se vertat niscius, tandem sup- 
plices literas ad principem dat, amnestiam omnium suorum dietorum 

factorumque rogat. Principi facile erat donare, quod illius nature 

et virtuti magis proprium erat, si que enim virtutes in homine vir- 

tuti studioso requiri debent, et inveniri possunt, profecto in hoc 

principe omnes inveniebantur, et prăcipue his zterne laudandus fuit 

quod erga delinquentes ita clemens fuit, ut multi ejus clementia et 

„patientia abusi visi fuerint, et nihil aliud magis ex memorie tabula 

obliterabat, quam inimicitias et inimicorum in se injustas et lethales 

persecutiones. Imperata, itaque securitate, Miron în Patriam rever- 

titur, a Principe honorifice acceptatur, omni re et domestica suppel- 
lectile, qua deficiebat, abundamtissime locupletat, duas illius filias 
satis ampla cum dote maritis collocat, filium natu majorem Hlero- 

laum, (Nicolaum) a secretis, secundum Serdar, tertium prefectum 
Ap(r)odorum, nec non filie sue Safle sponsum declaral. His be- 

neficiis, pro tot tantisque maleficiis Clemenlissimus Princeps respon- 
det ingratissimo Mironi cujus acta în se inferius suam seriem re- 

censebuntur>. ” 
Apoi mai departe, la pagina 40, Cantemir adaoge :. 

«His responsis Confessarius ad Regem est reversus. At rex ali- 

ter rem suam exequi meditatus, oceultas literas ad Mironem (cujus 
mentionem cum Duca et Petreczeico in Polonia fuisse, et postea 

in Patriam reversus tot beneficiis a Principe affectum fuisse, feci- 

mus) fratremque suvm (qui illo tempore Ducis munere fungebatur) 
nonnulosque alios universaliter scribens literas mittit ad deseren- 
dum Principem et aceeptis. Moldavicis copiis ad regem venirent, se 

autem illis quemcunque illi voluerint prineipem constiturum et maxi- 

mis honoribus, atque gratiis excepturum. Miron îllo tempore în
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districtu Putnensi, (cujus et Gubernium habebat) versabatur, cum 
autem a Rege tales literas accepisset, omnis beneficii oblitus, 
cum ipse adesse non poterat, ad fratrem suum Hetmanum adjune- 
tis Regis literarum copiis scribit, ut seducto exereitu prineipem 
desereret, vel etiam si possibile esset, excitata in castris rebellione 
principem aut trucident, aut fugent. Horum consilia nefanda, non 
diu latuere Principem , sed accepta illorum moliminum notitia, Het- 
manum quidem non deponit, neque se illorum fractionis certum 
esse revelat, sed jubendi facultate tantum privat ita ut miles nisi 
per principis edictum, ex mandato Hetmani nihila geret. Hetma- 
nus, Gujus nomen Veliezka, cum videret se aperte nihil proficere, 
occulte primum peditem , ad seditionem movet, illis stipendia sex 
mensium venturorum postulare docet, aliter se sanguinem cum 
Turcis contra Christianos eftundendum , negaturos. Hos tumultuan- 
tes presentia sua mitigat Princeps, et talis motionis causam Hetma- 
num fuisse ab iisdem audit; hoc silentio supprimit, et dato militi 
trium mensium stipendio, dum rex quatuor horis prope lassios ac- 
cessisset, ipse Iassis versus Prut proficiscitur. Secunda die equites 
ejusdem Hetmani stratagemate contraria verba sparsim murmurant. 
Quorum supremo capitaneo Mitre deposito, alium constituit, itague 
illi quoque a tumultu cessant. Dum Princeps cum suis pervenit ad 
Pagum Epureni in Faleziensi districtu, convoeato baronum consilio, 
<quid sibi patrizeque magis proficuum esse existimarent Prutum flu- 
«vium ad Seraskierium Tartarosque transeundum, an îbi pedem si- 
«stere, et regis copias expectandum. Se autem in tali casu, non s0- 
«lum ut princeps, sed ut a Patriotes et commilito, pro viribus co- 
«naturum ut rectioribus consiliis opera adaptentur.» Omnes (excepto 
Gavrilieze et Czabam Postelnico) aperto ore pectoreque, «Regem Po- 
«loniz expectandum potius, et Christiana arma Christianis adjun- 
<genda, quam sponte hodie se in captivitatem 'Turearum Tartarorum- 
«que tradendum.» Horum omnium antesignanus, erat Velicako de 
quo superius mentionem fecimus. Princeps autem et duo illi barones 
diversum sentiebant: «non esse nimirum Imperii 'Turcici potentiam 
«tam leviter et inconsiderate spernendam, neque Polonos posse uno : 
«impetu et Turcas et tam multas 'Tartarorum Krimensium Budziki- 
«ensiumque de sedibus suis expellere ita ut Moldaviam in talibus 
«propinquis et fortibus vicinis totaliter possint liberare; neque tutum 
«fore habitatoribus suis in locis manere, donec Budzikiensi saltem 
<Tartari Budziacum tenebunt. Imo quod ob oculis positum periculum 
<prospiciendum, Tartarorum ordas non longius quam quatuor horis
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<ab illis distare, et adventum Principis videndum, aut illius fugam 
«ad Polonos audiendum, ut lupi rapaces expectare. Quod si Princi- 

«pem in suis castris videbunt, tota auferetur ex animis illorum de- 

<fectionis Moldavorum suspitio, si autem secus, intra tres dies, non 

«solum in Epureni talia consulentes, sed et mulieres et liberos illo- 

«rum de montibus sylvisque abrepturos, et tunc illos serus tardum- 

«que Polonorum auxilium experturos. Unde tutius et securius illis esse 

«ex prăesenti periculo tum se tum omnes babitatores sua in castris 

«Turcicis apparentia liberare, quam in incertis successibus Polono- 

«rum spem ponere. Caeterum Principem neminem ad Regem iturum 

<impedire, se autem cum suis illo ipso die fluvium transiturum, liberos 

«autem suos, atque uxores Baronum Putnam missurum» (pag. 41). 

(Pag. 42). Sultanum autem Nureddin dixisse fertur: «Infidelis sua fi- 

«delitate sibi quidem maximum bonum nobis autem maximum malum 

<et detrimentum fecit.» Ideo nimirum, quia. adventu illius, Tartari depo- 

pulatione Moldavise frustrati essent. At quod maxime notatu dignum e- 
rat, parum quin nobis non excederit. Malignitatem nimirum et in domi- 

num suum clementem, Veliszei Hetmani, nequissimum tentamen. Cum 

copi fluvium Prut transirent, Princeps spectator, in alta et prerupta 

ripa fluminis posito scabello sedebat, Veliszco autem perditissimus 

hominem invenit, cui 500 Imperiales paratos ostendit, si inopinato 

principem de illa prerupta ripa in profluentem vapacemgue fluviu 

protruderet. Homo ille primum se hoc nefandum facinus executurum 

pollicetur, et ad principem inter alios tumultuanter transeuntes accedit, 

postquam jam manus extendere vellet, quasi divina quadam voce revo- 

catus, concept malitize poenitet et devolutus ad Principis pedes, quid 

illi voluisset tentare ingenue fatetur, a quo inductus esset interrogatus : 

« Hetmanum sibi 500 Imyperiales ostendisse, et hoc facinus in caput 

<Principis faciendum impulsum fuisse.» Princeps jubet homini «tale 

<quid silentio przemendum, et se non ausum fuisse rem perficere 

<tantum illi referat; alioquin si audiverit, quod Veliczko acceperit 

«notitiam, quod illius malignitas Principi revelata. fuerit, ipsum vita 

<privaturum, sin autem resciverit, magno przemio illum honoraturum 
<esse.» Admirabilis Principis in nequissimum domesticum inimicum 

uit patientia, et animi magnitudo; ita ut nunquam illi vel verbo 

exprobraverit, et per sex fere annos illius hominis malignitatem vitri- 
liter sustinuit, insidiasque assiduas evitavit, quosque poculum divine 

re impletum in suam perniciem ebibit, ut in loco suo enarrabimus.> 

. 
. . . . . . . . . . . e . . . . .
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(Pag. 50). «Sed inquietus ad hc Brancovani animus, primum ali- 
quod Barones Moldavos, inter quos primi erant Miron, et frater, illius 
Veliceko, et duo filii Gawvrilici, (senez enim Gawvrilici non multo ante 
vita funcius erat), guibus per certos homines informat, «guod si vel- 
«lent Cantemyrium depositum hoc a Porta facilime împetrabumum ,. 
cei quantum magham precunice summam Porta exigerel, se illam 
«daturum. Primcipem autem quemeunque îlli voluerint eligere, idem 
«sibi placiturum,> his fomentis Brancovani , stultescunt non nulli 
Moldavi, sed detecta per Basilium Gavrilice illorum molimina, coram 
fatentur, et instinctus Brancovani et omnes illius promissiones Pein- 
cipi sigillatim revelant. Hoce a Principe andito, illis quidem veniam 
dat, et sub stricto juramento obligat, «ne quinguam de tali re în- 
«posterum dicto, aut verbo indicent : se enim res suas hostiumque 
«suorum divino judicio permitere, neque vindictam sumere, aut illos 
«debita pcena affligere velle.» FHujus autem factionis detectio ita ac- 
cidit, postquam Brancovanus per Mironem ei fratrem ejus Veliczko, 
Gavrilice filios, guatuor , (quorum natu major Basilius erat) eo- 
rumque alios consanguineos, ad suam opinionem pellicerat, voluerunt, 
alios etiam Principi propinguiores seducendum tentare. Inter Prin- 
cipis consiliarios, erat Stephanus quidam natione Ozerhassus. Offacio, 
magni stabularii, sed homo Deum timens, et cunctis principibus fi- 
deliter serviens, in conviviis aliisque conversationibus facetus, sed 
moderatus, et cautus. Cum hic apud Principem non parvam haberet 
autoritatem, et continuam in aula, et mensa principis assistentiam, 
per Basilium Gavrilica conati sunt illum quoque ad suam malam 
partem contrahere, putantes, quod si illim consentientem habuerint, 
eos posse omnia principis arcana per ipsum rescire , et ita cautius 
in sua perficienda malignitate procedere, hunc inquam cum  sciret 
Basilius Gavrilica, hominem Deum valde timentem et religiosum, die 
quadam ex aula exeuntes, ad eum conversus inquit: «jam dudum 
«Domine nos ad prandium aut cenam tuam non vocasti, an quia 
«Principis favorem plus quam alii adeptus fueris, non nunc despectui 
«habes, et flocei pendes ? — Minime hoc fieri potest, <inquit», sed non 
«fui ausus vos homines, et barones multis reipublice negotiis impli- 
«catis, meis tenuissimis, et pâuperibus excipere conviviis, sed si pla- 
«cebit, me etiam in hoc pranâio te tuosque fratres, pro meis facul- 
<tatibus, suscipere, optarem, quod mihi maximus honos existimaretur. 
«Basilius autem, «nunc» , inquit, se in prandio quidem adesse non 
<“posse, ad coenam autem tertia noctis hora,> (tempus enim hyber- 
«num erat) <omnino venturum>. Adveniente nocte, Basilius juxta



233 
DINO O II AU 

datum verbum ad Stephanum ccenandum , solus it, ad conam ac- 
cumbentes, largius vinum studio bibit, patremque familie bibere co- 
git. Ita ad hilaritatem ducti, verba tentatoria, vino immiscere incipit, 
sed hac a. Stephano surda quasi aure audirentur, ac quasi non in- 
tellecta, talia dicteria iu alium sermonem transmutare conatur; post 
autem eoenam, in potionem Colte (juxta consuetudinem) semotis a- 
liis, Basilius apertius, clariusque illi dicit, «se verbum toti reipublicae 
«proficuum dicendum , illique revelandun: habere, quod si jure ju- 
«rando illi promisisset, se nemini illud revelaturum, ipsum tale ar- 
«canum, exposuisset>. Stefanus cum nihil contra principem, sed ali- 
quod .alliud ad communem utilitatem pertinens, ab ipso audire pu- 
taret, «<nunquam, <inquit>, neminique, «nisi ex illius permissu reve- 
<landum», jurat. 'Tune Basilius <notum sit, «<inquit>, tibi frater, 
<Principem nostrum intra paucos dies, ex principatu depositum iri, 
«et nescio quem alium novum principem a Porta venturum ; ideoque 
«hoc tibi revellavi, ne incahtus ob nimium hujus Principis in te fa- 
<«vorem, în novi Principis odium Înnocens incidas ; principem enim 
cimposterum in sede stabiliti non speres, magnos enim, qui illum 
“persequuntur inimicos habet, et jam Portam illius depositionem de- 
<crevisse». Cum hc Stephanus Czerkiessus a Basilio audit, «sed 
<talia verba siquidem tibi certa habentur, retulisti ea Domino Prin- 
«Cipi, sive alteri ex suis consiliariis; hoc enim magis principi reve- 
<landum erat, quam mihi; Servi enim fidi in hoe consistit fidelitas, 
«ut non solum sibi commissum opus fideliter exequatur, sed insu- 
«per Dominum omnibus vivibus ab hostium inimicorumque molimi- 
“nibus certam securumque redere!» Basilius cum vidisset Stephanum, 
non €o quo ipse intendebat, sed longe alio et diverso animo verba 
ilius accepisse, revelationis fact statim penitet, et quod sesio dolo 
declaraverat, jocato obtegere aggreditur et primo se joco illi voluisse 
terrorem incutere, Stephano, «<etiam joco audita si vera sunt, quseque 
«ad principem pertinent, omnia principi aut consiliariis referri de- 
«bere, et caput enim et honorem principis, neque joco aliquid si- 
<nistri patiendum;» dum immotum animum Stephani Basilius videt 
«se» inquit «principi dudum hoc retulisset> , inquit, «sed cum Ju- 
<niores quoque illius fratres, ut stulti, et a senioribus ' dementati, hu- 
«jus factionis conscii essent, se timuisse, ne princeps sua elementi 
«et naturalis bonitatis oblitus, durius aliquid in illos animadverteret, 
«et se fratrum traditor et occisor existeret.» Stephanus, «non ita», 

inquit, <Domine Basili, sed Principis vita, semper fratrum et pra- 
<sertium malorum, vitze preponenda est, at ego tibi juravi, quia, verba
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«tua, non ad vitam et honorem principis, sed ad aliud privatum pu- 
«blicze negotium spectare putabat, ideo neque perjurus tibi putandus 
<ero, si a te audita verba Principi referam>. Basilius jam împo- 
sterum facinus celari non posse videns, «cita est, ego solus hc Lu- 
<pulo Bogdano» (Principis gener hie erat et officio tune magni Spa- 
thari fungebatur) <omnia exponam. Optime», inquit Basilius, «sed 
«vellem te hc illi me prasente et audiente, exponas, ne me sciente 
<et silente ab alio priusquam a me talia audita esse videantur>, 
ltaque quinta hora noctis utrique surgentes ad hospitium Inpuli Bog- 
dani veniunt, quem de somno experge facientes, Stephanus, <Do- 
«mine», inquit, «Șpathari, digneris a Domino Basilio, quzedam verba 
audire, «que mihi in hac cona aperuit, et ut tibi eadem referat, ad- 
«duxi, de cetero vos scitis». Auditis a Lupulo iisdem, que Stephano 
retulerat, summo mane Lupul Basilium ad Principem introducit, et 
superius dicta, sunt, Brancovani Valachiz Principis, ex verbo detexit. 

Miron. et frater ejus Velicako, dum alios socios ad îmcepta frigi- 
diores et guasi rerum inter se collocutarum obliviscentes, observant, 
ne illoram factiones aliguomodo poincipi patuissent metuenies, se 
ante alios purgare volunt, et Miron quidem ex Putna (est aut. Pulne 
districtus Valachie confinis) ad Primcipem scribi, «ac si per cerlos 
<suos exploratores audivisset, Bucurestii, non mulla verba de ejus 
«depositione inter vulgus spargi, îmo nomina guorundam. baron 
<a Principe defecturorum, proferri, caterum qui sint illi barones 
«certam non potuisse accipere notitiam». ln rebus suis inchoandis 
semper tardus, et gravissimus senex, justeque vindictze semper cle- 
mentiam premittere assuetus Princeps, Myroni quidem. respondent 
<illum optime fecisse, quod de hisce rebus se certum reddiderii, cete- 
«run omnem diligentiam impendat, restare, ut nomina, etiam îllorum 
«factionis participum addiscere conetur, suam autem depositionem , 
<aut în principatu durationem non îta curare » ut Vranguillitaten 
«subditorum et vicinorum suavem conservaltionem ; si qui autem ha- 
“um rerum esseni, aui esse vellent perturbatores, esse Divinum 0- 
<culum cuncta cernentem, qui cuique, tempore suo, retribuet se- 
«cundum opera sui cordis». He itaque hoc modo sedata sunt. 

(Pag. 57). «Toto triennio nullum in Moldavia accidit bellum, null 
Polonorum invasiones, ideo non nihil Principatus, et habitatores confir- 
mantur, et pristini Status florem editurus videtur, non tanen inquieti 
quorundam animi internis sed non apertis seditionibus, principem (c00- 
perante Valachize principe) deturbare tentabant, sed re infecta, iterum
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ab incepto desistebant. Anno tandem... Mustafa Passa ad vesiratum 
acceptus, (quem Cantemyrio faventem Brancovanus sciebat) iterum 
eosdem Moldavos suis promissionibus, et inescationibus corrumpit et 
cum videret Cantemyrium vi pecunise deponi ron posse, impium opus 
ageri conatur. Scribit enim non ipse, sed per suorum manus, ad 
Miron, et fratrem ejus Veliceko, (quem Princeps officio Ietmani, ex- 
authoraverat, et supremum  Vornicum superioris Moldavie consti- 
tuerat, sujfecto în illius loco Lupulo Bogdano suo. genero) docetque, 
<quocungue modo possint rebelhonem excitent Principemgque et fi- 
«lios totamque ejus familiam, nec non quosdam fideles, quorum pri- 
«mu habebatur Georgius Rossetus Protovestiarius, Consiliarios tru- 
«cident, deinde omnes conspirantes în Valachiam se recipiant, ipsum 
<autem etiam mille bursas în aula expensurum, et eo non solum în- 
<nocentes redditurum, sed etiam Velicacum Principem constituturum >, 
Myron natu minorem habebat filium nomine Petrascum , Principis 
supremum Camerarium, at suarum rerum prudentior moderator Prin 
Ceps, non civium sanguinis eftusione, sed sua clementia Principatum 
confirmare conatus, ut illorum malignitatem et inveteratam hostilita- 
tem, alio modo in bonum derivandas transmutandasque curat, ltaque 
filiam suam Elisabetham, Myronis filio Petrasho desponsat, et circa 
Domini natalitia nuptias celebrare proponit. Neguissimus autem My- 
TON Cuin suis sociis nuptias occasionem principem adoriendi et ne- 
fandum facinus perficere eligit. Quod tali modo inchoat : Veliczko 
viduus erat, et quo plus amicitie speciem testificaret, fiham Paladi 
Protovestiari, patruelem Hetmani Lupuli Bogdani, uzorem ducendam 
a Principe postulat. Princeps illi fauultalem nubendi eamque uzorem 
ducendum concedit : ubi în pago fratris sponse ad nuptias celebran- 
das congregantur, equidem omnes il, qui ejusdem nefarie colliga- 
Hionis consilii et socii erant, inter densiora pocula, Vehczeum Princi- 
bem nominant et sponsam Principessam ; (soleni enim neonymphă 
principales coronas capii împonere) neque îlios imposterum debere 
talem habitum deponere, dicunt, se omnes ad omnia, sllius jussa pa- 
rulos esse ; înter hos erat et quidam nobilis Ioannes Ceefescul (1) qui 
antea cum non esset illorum factionum particeps, cogunt eum gquogue 
în hac conspiratione jurare, alioquin acerrimam mortem experturum 
bre nimio timore jurat miser Ioannes et fii consors illorum arca- 
ROTI, 

Absolutis nuptiis, et cerebro a crapula liberato, Ioannes, quid in 

(1) Vide, forte Casfescul,
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nuptiis et fervescente mero coactus jnraverit in sobriam memoriam 

revocat et nulla facta mora, ad prinipem veniens, omnia que in nup- . 

tiis a perfidis locuta et faciendum constituta fuerant, clare exponit, 

His a principe auditis statuit primo juxta, suum morem patientize lo- 

cum dare, forte reliqui quogque patientia ducli, ab illa insania sese 

revocarent. Caeterum loanni omnia silentio premere jubet. Sub hoc 

tempus completis tribus annis, a quo filium suum Demetrium Con- 

stantinopolin miserat, iterum Antiochum Constantinopolin mitit, în 

cujus adventu aliud stratagema bonus Brancovanus excogitat : per 

quendam enim ignotum privatumque hominem, Principis residentem 

informat quod in adventu fratris majoris, principem quendam suum 
capitaneum cum selectis optimisque equis et miltibus ordinasse, ut 
utrosque principes furaretur, et hoc esse evidens signum quod plus 

quam 40 equos vacuos secum duxerit, quod verum erat, nam Capi- 

taneus, qui cum majori venerat mercandi gratia, circiter 40 equos se- 

cum adduxerat, ut postea a Pasza probatum fuit. Residens principis 
homo parum fidus, et simplex nomine Spandonio, imposteris verbis 
credit, extra urbem in pago Calpha multos vacuos equos ali cerlo 
rescit, inde concludit imposteris verba esse certa. Itaque solus ut stu- 
pidus ad Caimacanum adiens, (Imperium enim adhue Adrianopoli 
versabatur) occultum se ad Caimacanum habere verbum dicit. Ad 
audientiam privatam admissus residens, «Domine», inquit, «ego qui- 
«dem sum homo natione mea Gracus, et in hac urbe natus, sum in 
«servitiis Aule, que spectant ad principem Moldavie, teneor tamen 
<Sultano majorem fidelitatem debere, quam principi meo, ideo notum 
<libi facio, principem ex consuetudine iterum natu majorem e filiis 
«Constantinopolim misisse ; et natu minorem ad se postulare, ego au- 
«tem a, certis hominibus certificatus sum, principem quendam Capi- 
<taneum cum 40, et plus equis ordinasse, qui utrosque principes Îu- 
«ret, et ad se ducat, unde facile conjecturari licet, eum ab Aula 
«detecturum Sultanea, quo facto ego cum sim illius in hac Constan- 
<tinopolitana Aula residens, ne in aliquod inexpectatum incidam 
«periculum>. Hoc a Caimacano audito, quendam Agam mittit, ut vi- 
deret an alentur tales equi in illo pago. Quo abeunte, casu acci- 
dit ut Capitaneus ille equos, aliquantum ex via refertos, ad forum 
vendendos duceret, cui occurens missus a Pasza interogat, «cujus 
«sint equi, et ubi ducantur»>, respondet ille «esse equos vendibiles, et 
<ad forum equorum illos ducere». Illos Aga usque forum venditionis 

sequitur, quousque omnes venditantur, diligenter observat, tandem ad 
Paszam reversus, quze viderit exponit. Pasza subridens, «quo modo»
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inquit, cille nebulo tam magna et impossibilia mendacia dixit>. Et 
per suas literas de proditione sui residentis certiorem feeit. Residens 
a suo officio depositus, et stipendio privatus, maledictis Brancovanum 
singulis diebus et omnibus in locis impetiebat, a se delusum dicens, 
panem et honorem suum perdidise. Dum Demetrius Constantinopoli 
in Moldaviam ad parentem venit, Mavrocordatus qui adhue Vienna 
detinebat, missis ad uxorem suam literis, mediante Michaele Ros- 
seto, a Principe petit ut Demetrium filia su Hellenze desponsaret. 
(Antiochus enim filiam Principis Duce Constantinopoli, mediantibus 
Callinico Constantinepoleos, et Dositheo Hierosolymorum Patriarchis) 
desponsaverat. Cui Princeps rispondet «filium adhuc inaptze conjugio 
<ătatis esse, si Deus autem concesserit, Patrem filie Alexandrum in- 
<columem domum suam reddire se talis hominis filiam, filio suo spon- 
«sam fore, non recusaturum. 

Sub hoc tempus, Valachize quoque princeps, quo magis fraudes 
suas, et malas intentiones obtegeret, supremum suum Baronem Cor- 
nesculum Banum multis de causis legatisve, ad Principem Cantemy- 
rium mittit, cujus negotiis aut factis aut fictis, postrema visitatione, 
dicit <ex mandato sui principis, se debere filium quoque Principem 
<convenire>; interrogatus <qu esset causa tam expressi legati, ad 
<puerum aditum», ridibundus legatus «<Principem suum, aliquot fi- 
«lias et prudentes et formosas habere, ideo vellet tales sibi gene- 
«ros et prudentes et formosos invenire>; accepta a principe licentia 
ad hospitium juvenis Principis deducitur. Qui post alia brevia com- 

plementa, «habeo», inquit, «<quid Domino meo referam, nempe Princi- 
<pem licet juvenem, sed libris armisque circumdatum. Unde conjec- 
<lurari possumus, utriquze diseiplinze deditum, esse». His ceremoniis 
finitis legatus ad Dominum suum proficiscitur, Princeps Cantemyr, jux- 
ia Dominiorum illorum consuetudinem transactis decem diebus, ge- 
nerum suum Lupulum Hetmanum legationis munere, ad Brancova- 
num. expediturus jubet illi ut aliquot nobiles Baronum filios secum 
accepiat, inter quos unum ex factionis conjuratis. Georgium fratrem 
Mitre, cognomento........ ducat. Hoc autem fecit ea de causa. Cum 
enim sciret conjuratos oceasionem aliquid scriendi ad Brancovanum 
inquirere, et non facile sine litterarum. înterceptionis periculo, hoc 
invenire posse, et cum viderint unum ex sociis suis cum legato in 
Valachiam discessurum, impossibile esse illos illi aut literas, aut verba 
aliqua non tradere. Quem postea in reversu quid in Valachize fecent, 
examinare, quod et secutum est. Nam illi nequissimi Georgium illius 
legationis comitem vident, optimam nactos oecasionem râti, non 50-
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tum ad Brancovanum, sed etiam ad alios Barones Valachos, et pre- 

sertim ad Constantinum Stolnicum Cantacuzenum, dant, nihil ta- 

men in illis aperte aut male, nisi ex conjectura scribunt, cetera om- 
nia Georgio referenda commitunt. Princeps legato suo jubet ut certos 

fidesque homines, qui vestigia, Georgii post quam Bucurescium perve- 

nerit, legatum, ordinet et apud quem Valachum intraret, et an diu a- 

pud illum moratus fuerit, resciant. Quo facto, post quam Lupul Bogdan 

Bucurescium pervenit, apud Principem magna cum pompa ductus, 0- 

rationis munus dedit. Amice et politice tractatum, intra sex dies ite- 

rum remisit. (1) Georgius autem conjuratorum legatus, diversam suam 

et perniciosam legationem viriliter sed sine fausto suecessu executus, 

cum legato reversus est. Post quam autem legatus ad principem ve- 
nit, que in Georgio observaverat, omnia declarat. Jla princeps My- 
roni ei fratri suo jubet, ut se ad nuptias. preparet, tempus enim 
quadragesimarum natalitiorum Domini instabat. Illi ad pagos suos 
facultatem discedendi petunt, re autem ipsu ut ad prastitum facinus 

arma et alia necessaria parent. Diu princeps dubitavit, utrum illos 

sinat în nuptiis, quando nimirum occultis armis în aula venient, an 

prius îllos capiat, tandem decrevit melius esse illos cum essent di- 

versi, et în pagis suis separati capere, quam în nupthiis, ne forte a- 
liquid îmter pocula et arma insperatum contingat. Lta Myron domum 
discedit, fiilium suum natu majorem Nicolaum secretarium Constan- 
tinopolin mittit. Veliczko cum esset ad pagum  discessurus, ad ter- 
ban usque diem manere Iassis jubet. Basilium filium Gavrilice (qui 
supremus Vornik inferioris Moldavie erat) ad qucdam illius pro- 
vincie perpleza negotia discutienda dat. Lis ita ordinatis, quadam 
nocie ante coenam, accersito filio suo Demetrio, jubet illi, «si ego în 
«cena te interrogavero, quare nemo baronum nobiscum coenare n0n 
“remanserit, et preesertim Lupul cognatus tuus, cui ego solus rema- 

«nere jussi, tu mihi respondeas, ideo neminem remansisse, quia apud 
<Stephanum Stabuli preefectum coenandum, et post coenam chartis lu- 
<dendum invitati sunt>. De diu autem mandaverat Lupulo ut accepto 
secum Georgium ad Stephanum coenandum ducat, et quando vocabitur 
illum secum in aulam adducat. ta, Princeps post sumptam coenam De- 
metrio «quare» inquit «fili nulham ex baronibus, nobiscum habemus in 
coena», ille ut erat edoctus superiora respondet, Princeps quasi iratus, 

4 . . . 
. 

; 

(1) Scripserat hie Princeps Demetrius : Sed non sine veneni înfectione, ab illa enim legatione heemoptisi semper laboravit. Haec delevit et ad marginem nota- vit: Hoc sub Principe Antiocho factum.
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sed jocose mandatum scribi jubet, <ut quoscunque invenerint in domg «Stephani Czerkisli, aut cenanies, aut chartas ludentes, ad principem, 
«illo momento adducant; et a, singulis denos aureos straff, mandato... 
<accipiat.» Per supremum camerarium mandatum mitlitur, (propret 
autem erat hospitium Stephani ab aula principis) chartas ludentes in- venit, salutans, mandatum illis porrigit, quo lecto, <eamus». 
Lupul, <fratres, aliquis prodidit nos hic chartas ludere, et principem 
«hac cona locum reliquisse», et statim Camerario decem aureos straff ipse primus dat, pro reliquis ad crastinum se obsidem ponit. 
ltaque omnes quoscunque invenit camerarius ad aulam adduxit. In- 
terim Princeps mandat, ut somatophylaci ..... clausis portis az- 
cis, parati essent; neque intrare neque exire cuiquam permittant, 
custodibus jubet. Hoc facto barones chartarum lusores introduci ju- 
bet, primus ingreditur Lupul, sequitur Stephanus. Georgius in alio cu- 
biculo remanet, illis duobus intrantibus princeps ac si iratus, in illos 
invehitur, «et quare tu Lupule hoc fecisti, cum ego tibi in ccena me- 
«cum manere jusserim, mandato non obediisti ?> Lupul «se peccasse» 
dicit, et veniam a principe supplex rogat, Stephano autem inquit, «tu 
«non solum quod meo in favore sis, et in singulis in ccenis bene no- 
«visti me neque musicis admodum delectari, neque longis mensis et 
<potationibus esse contentum, praeterea, jam duodecimus est annus a 
«quo viduus, in hoc principatu quasi vitam solitariam agerem, neque 
«habeo, quare ad cubiculum presertim hisce longissimis hyemalibus 
«noctibus, festinem, ideogque bene scis me nullam post cenam aliam 
«posse habere recreationem, preter tuum colloquium, et hujus» (fi- 
lium suum Demetrium indicans) «qui ad duodecimam usque mihi a- 
-liquando veterum historias voluit, et aliquando sacrum textum ex 
«Sclavono idiomate in vernaculum interpretatur, aut sermones sua- 
<vissimos illius beatissimi Chrysostomi recitat. Quare autem hoc fe- 
<cistis, vobis singulis denos aureos supremo eamerario mulctam dare 
*assignavi. Ceeterum quis alter vobiscum in chartarum symnasio fue- 
«rit dicatis.» Illi secum unum tantum habuisse Georgium Apostolum.» 
(hie prius sororem Lupuli Hetmani uxorem habuerat, sed sine prole 
ante aliquot annos e vivis discesserat) <ubi autem ille sit» Principe 
interrogante, <adesse eum> dixerunt, <et quidem in majori eubiculo.» 
«Intret ile quoque» princeps jubet, quo intrante Princeps «ccenam 
«parari» (quia nondum eratfin ita), <et illos assedere jubet,> post bre- 
vem con moram, juxta morem salutare principem in majus cubi- 
culum exeunt, ex more portionem Caffe expectantes : interim princeps 
Demetrio jubet, ut scriptis mandatis «vigiliarum prefectum, cum Seg- 

inqui
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«banorum militum cohorte ad Basilium Gavrilicee filum et Veliczcum 

«fratrem Myronis capiendos mittat,» his ordinatis, Georgium ad se 

in cubiculum îinterius introduci jubet, et illi sic est locutus: «Georgi, 

«bene novisti quo in honore apud me fuisti, et non solum te sed 

«alios quoque omnis quasi filios meos paterne fuerit proscecutus a- 

«more, nunc autem quae fuerit tante vestrae malignitatis, et impie- 

«tatis caussa, quod in caput meum meorumque conspiraveritis, et 

«neque Deum timentes, neque homines verentes patricidium in me 

«parentem vestrum et dominum mali, male cogitastis? nune autem 

«si mihi omnem veritatem sine iormentis, (quz te expectant) dixe- 

«ris, per vitam filii mei, quem ad stare vides, te vita donabo, et 

«crimine solvam preterea qua legatione fueris apud Valachos, a tuis 

«particibus functus, revelare ne procrastines, alioquin veritate ab 

«aliis comperta, tu salvus non eris>. Georgius his a principe auditis, 

panico perculsus terrore, perdito lingua usu interceptoque spiritu, 

totus paralylicus factus, neque loqui, neque moveri de loco poterat, 
tandem in hac verba erumpit : <Princep& Clementissime, siquidem 

«video clementiam tuam crimina mea longe superare et ab irremi- 

«sibili meo peecato superabunâanti tua gratia et benignitate liberum 

«nuntias, totam veritatem tibi revelare et sigillatim omnes pessimas 

«nostras intentiones non negabo». ltaque primo omnia que in nup- 
tiis Veliczko constituerant et juraverant (prout et Ioannes Czifescul 

prius dixerat) enarrat, deinde quomodo a Myrone, Veliczho et Ba- 
silio, coterisque sociis fuerit iustructus ut Constantino Stolnico Can- 
tacuzeno, et per ilum Brancovano referet, <se nempe paralos esse, 
«în nuptiis circa natalitia Domini per agendis in convivio armatos 
<ingressuros, et super ipsam mensam Principem, filiuma ejus generum 
<Lupulum , Georgium Protovestiarium , Alexandrum Postelnicum , et 
<Panaiotem aliosque Principis consiliarios trucidaturos. Postea în Va- 
«lachiam ad principem se vecepturos , et înde ad pulam iburos, î- 
«bigue mortuos fictis literis accusaturos et mendacibus, testibus, 605 

<voluisse principatum Moldavie Reyi Polonie dedituros, ed ab Sul- 
«tanea Aula defecturos cosque în desertores unanimiter insuretisse, 

«ei malos male perdidisse. Ad hac responsum a Principe atcepiss, 
«quod si îl hec acta fecerint, se ad mille usque bursas în Aula Tur- 
«caca expelaturum , et eos non solum ab illo facinore purgatur un + 
«sed et Velicalum îllis principem constituturum>. Dum heec ile largo 
ore fatur, Princeps jubet, <ut quze dixerit, omnia propria manuscri- 
«beret», dataque illi charta, omnia tremebunda manu seribit et no- 
mina capitum conspirantium indicat Myronem videlicet, Basilium,
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Na 

Velicaloum, Ioaunem filium Maronis (Necolaum.autem et Petrascum 
hanc rem ignorare dicebat), Lugulum fratrem Basilii, (duos autem 
illius fratres Costahium et Salomonem esse consilii porticipes nega- 
bat) Antiockum Joram, Constantinum Razum, qui sororem Basilii 
uxorem habebat et Paulum Boujoranum, ad hos adiungebat omnes 
cujuslibet eorum consanguineos et propinquos, sed nullius nota ho- 
mines. Hujus chirographo accepto, illo in remoto cubiculo custodiri 
jusso, post illum Basilius Gavrilica introducitur, que ingresso, Prin- 
ceps illi scripta Georgii legenda jubet, qui posiquam legit in terram 
procidens, «princeps», inquit, «clementissime, ego sum novus Christi, 
«et Domini sui proditor luda, si est ludze. remissio erit mihi si ili 
«non, neque mihi. Cui princeps, «si», inquit, bona illa parenii tuo 
<Gavrilica etiam post mortem amicitia non esset observanda, (illi 
<enim in “meis preecordiis seminique suo juraveram , ne aliquis ex 
«semine illius gladio meo moriatur) te ut, nequissimym et perditis- 
«simum hominem, hoc gladio», (gladium quem penes se habebat e- 
vaginavit) «nunc perfodissem et vitam tam crudelis, et in dominum 
«et fautorem tam in gravi perduelis de medio viventium abstulissem, 
«nunc autem dico tibi, non morieris neque manu, neque meo jusso, 
«modo fateris, utrum vero sint hc omnia que Georgius Apostoli 
«scripsit, et tu legisti. «Vera», inquit, c«illi sunt Domine Clementis- 
«sime, imo et alia quam plurima sunt, que ille aut nescivit aut prae- 
<timore omisit». «Sufficientia sunt et he quod malam vestram in- 
tentionem, quibus et justitiam et clementiam meam exercere possim», 
dicente principe, «Basilium educi et Veliczeum introduci jubet, hi 
ambo in majori cubiculo obviantes, Veliczko , <quid est», inquit, 
«fnater, quod media, nocte tali modo satellitibus constipati accessiti 
«sumus», Basilio, se nescire dicente, transivit Veliczko, ad principem 
introducto, ac si nihil tale inteligeret, aut opinaret, fausta, «faxit, 
«Deus» inquit «Domine princeps, tali hora nos aecersitos voluisse, 
can aliquid novi ex confiniis, aut aliis partibus advenit.» «Advenit», 
vespondet Princeps, «en liter&, quas accipe, lege, et quid super hac 
«re sentias dicas». Ille acceptis de mensa literis legit, sed legendo 
salivas diglutiendo, tremulis labiis, conscientize reatum arguebat; fi- 
nita lectione, licet iterum a principe interrogatur «an intelligerei, 
«que in illa charta seripta essent, et an cognosceret cujus manu 
<essent scripta». Ile, «miror» audaci proferens voce, inquit, «domine 
«princeps; quomodo talia puerilis consentanea audire, et scire velles, 
«cum ego putarem, aliquid publice matum supervenlurum, a confiniis 
«aut Tartaris 'Turcisque tibi notificatum , ideoque nos „media nocte 

16
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«vocasse, ceterum quid hic legatur, aut quis talia scripserit megue 

«întelligo, neque novi». Princeps inculeat, «melius attentisque vellet 

«perspicere, forte secunda lectione intelliget». 

Veliczko his auditis quasi iratus chartam de manu super mensam 

abjicit «et vem sibi ignotam, notam dicere non posse, etiam si prin- 

«ceps jubeat.» 'Tune Princeps accepto sceptro, quod super mensam 

stare solet, aliquot illi propria manu, (neque fas est supremi ordinis 

barones nisi Principis manu pereuti) impegit, post eum ad carceres 
duci jubet, cum esset. egressus licet graviter percussus, hilari tamen 
facie, ad adstantes, «putabam», inquit, aliquid magni momenti a me 
<principem interrogaturum, sed non audivi nisi quaedam puerilia, 

«et a puerilis dicta mendatia, quod maxime mâror tam gravein ti- 

«rum, et prudentem principem his aurem prebuisse.» Cum autem 
ridens se ad carcerem deduei, fictam illam dimitit magnanimitatem, 
et se apud principem verba habere satellitibus dicit, qui principi 
data notitia, Princeps Stephanum Stabulae preefectum ad eum mit- 
tit, quidque dicendum haberet illi dicat jubet. Veliczeo nihil tamen 
dicit preeter, quod diris maledictionibus Brancovanum Principem, et 
fratrem sum Myronem impetebat illosque fuisse caussam, sui înteri- 
tus atque totius familia desolationis, praterea rogat principem «ut 
«cum uxore sua clementer agat, neque omnibus bonis spolietur, mul- 
«tam enim et gravim alienam pecuniam, eam ob expensis in nupliis 
< faciundis deberi, neque sinat princeps animam ejus alieno ere ag- 
«gravari, de vita autem sua neque posse, neque debere rogare, siqui- 
«dem justo dei judicio, punitum se sentiat, quando quidem suftecerit 
<illi, inter primos Barones tertiam sedem occupasse, et apud princi- 

«pem, plusquam alii honoris, atque authoritatis obiinuisse, ad hă&c vo- 
«Îuisse, eliam ipsum principem de scamno detrudere, et in caput uncii 
«domini manum injicere.» His duobus in carceribus conjeetis, et 
loanne filio natu majore, ad supremi Camerarii cameram sub custo- 

dibus dato, Armigerum ad Myronem (quem ante tres dies domum dis- 

cessisse meminimus) cum aligua militum manat mitit, îta ad alios quos 
capti conjuratos nominaverant, alios milites ordinat. Sed contigit, ui 
illa ipsa noctu, qua Basilii Gavrilicze domus a satellitibus oceupata ab 

principem €um ducere volebant, servus quidam Lupuli Gavrilice ad 
fratrem cum literis missus, domum properaret, at cum vidisset domun 
circumdatam et in aula domus tumultum aliorum multorum militum 
ab poria domum reversus fugam per tenebras capit, et Lupulum 
certum facit se oculis vidisse, militem domum Basilii fratris invasisset 

preeterea magnum tumultum intus audivisse. Quare autem hoc factum
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fuerit, neque audire a. quopiam potuisse, neque plus ibi morari au- 
sum fuisse. Lupul auditis a famulo suo his, illico cognoscit fraudes 
et conspirationes suas principi patuisse et ideo noctu Basilium ca- 
piendum jussisse, nihil moratus, data, aliis consciis notitia, illa nocte 
velictis uxoribus filiisque, in Valachiam apud protectorem Brancova- 
num aufugiunt, ad quos, cum pervenerint missi a principe, ante 
diem illos decessisse intelligunt, itaque illi liberantur in illo casu, gra- 
viori illos manente ut ulterius videbitur. Nicola6m, quem Constan- 
tinopolin profectum fuisse diximus, cum ex mandato patris diu in 
aliqguo moraretur , iicet rem perfecte resciret, in Barlad inveniunt, 
eumque lassios reducunt. Qui autem ad My 
domam îllius perveniunt, akhud Dei muysteriim et justam vindictam 
admirantur. Nam hi mandatum habebant, ut captum sine momenti 
antervallo, Jassi0s ex adducerent, ex altera parte uzorem silius, he- 
sterna nocte mortuam, et super mensam extensam. ut Moldawis mo- 
ris est, congregationem sacerdotum ex vicinis pagis expectantem vi- 
dent. In mandatis Primcipis nihil ad Myronem scribebatur, quam 
illo momento quo videret mandatum, citatis equis Iassios veniat. Ioc 
urgentibus armigeris ille illis impietatem illorum exprobrabat, guo- 
modo nempe posset uxorem insepultam velimquere, et ad principem 
illa hora iter accipere. Coterum film suum Petrascum, guem spon- 
sum dizimus Helisabethe principis fiti ad Principem ezxpedit, illum 
enim secum ad pagum acceperat et casum suum lamentabilem, mor- 
tem nempe uxoris insperatam, et quod secundum mandatum non 
potuerit, illa ipsa hora ad principem proficisci seribit, Ceeterum con- 
scientia compunctus, penes filium aliguem fidum suum hominem tri- 
bus mutaticiis equis mittit, eique jubet, quod si audiverit, aliquos 
barones, aut captos, aut aufugisse, quam citius illi notitiam rei referat; 
tunc armigeri illius lacrymis persuasi, custodias quidem occultas cirea 
domum ponunt, neque fugiat firmiter custodiunt, Secunda autem 
nocte Velicacum hora noctis tertia , ante portam aula decapitari in 
plateaque projectum cadaver suis vestimentis cooperiri jubet. Pefas- 
cus filius Myroni et nepos Veliczci, dum per totam moctem citatis 
equis ante diluculum Jassios pertenit, et cum recta ad aulam prin- 
cipis tenderet, supremus enim Camerarius erat, huie enim semper 
porta qualibet noctis hora aperiri licet, ante portam apud fontem 
cadaver aliquod videt, de equo descendit, sed cum non posset quale 
cadaver esset, ob tenebras, nondum diluculo illustratas, discernere, 
vestimenta. tangendo pereipit esse serica, et quidem vestimenta, nova 
ei non viles, famulus autem Myronis, quem a Myrone ad res ex- 

ronem miîssi fuerant, cum
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plorandas missum modo diximus diligentius palpitando, et jam di- 

luculo quoque super horizontem crepante : «hic est> inquit, <avun- 

culus bius Veliczko, quid sias 2» Petrasco juvenis, ut labilis ani- 

m homo, obstupescit, quorsumque se vertat inscius portam ape- 

riri, seque magnum Camerarirum esse custodibus dicit, custodes 

aperiunt, ille recta ad filium principis tendit, et lacrymabundus, se 

miraculum pavendum, et insperatum vidisse, nempe cadaver avun- 

culi sui Veliczei in platea ante portam aulze jacere dicit. Demetrius 

princeps «se quid ille diceret, neque scire, neque intelligere <respon- 

det, «sed facta die, et surgente ex somno parente, posse aliquid 
«melius addisei.» Servus Myronis postquam cadaver fratris domini 

sui viderat, ud Myronem revertitur, sed cum vellet, ad illum în- 

trare, a custodibus capitur, «unde venerit, et ubi fuerit.> Euntem 
heri in aula Myronis parentalia procurantem vidisse aiebant. Famulus 

primo negat alicubi fuisse, postea, ad sacerdotes ex vicinis pagis 

congregandos missum' fuisse, tandem post aliquot verbera, verum 

fatetur, quod nimirum a Myrone fuexit cum filio suo lassios missum 

et quod ibi ante poriam aul cadaver Veliezki vidisset, et hac do- 

mino suo referenda revertisse. Sepulia nondum crat uzor Myponis, 
et alia mandata, per Macri Pestelnicum a principe miSsa Super- 

veniant, quibus armigeris mandabatur, ut quocumque în loco illos 

mandata principis invenerint, Myronem illo în loco decapitareni, 

quod, îlli secundum mandatam Myvroni, quce ad animam quogque spti- 

tant sua, (ut nimirum confessarium accese, et audio sacro, santa 

commanionem participet) videat. Cum tale testimonium audit Ilyv, 
neque arlium technarumque suarum locus, aut oceasio daretur confite- 

tur, sacrum audit et communionem sacram participat, deinde ab armi- 

geris calamum, et papyrum, ut ad principem tres quatuor literas, seri- 

bat, rogat. Quo impetrato, ad pricipem has literas seribit : «Clemenltis- 

«sime et patientissime princeps, agnosco me in hoc ultimo vite articulo 

«non tuo mandato, sed justo Dei judicio positum esse, ideo rogo, siqui- 

«dem veniam vite obtinere non possum neque enim dignus sun, 
«saltem anima meze peccatum, quod in te a multo tempore peccabam, 

<miserearis, et pecatum anime me in venturo seculo, coram divino 
<tribunali ne exquirat, quoă si exquisiveris, et corpore et anima 

«ternum peribo ; Petrascum  filium et alios meos filios hujus fac- 

«lionis inscios scias, et miserearis illis ut innocentibus>. Inde ca- 

pitato IMuyrone în eodem cum uzore monumente conditus fut. Ve- 

hceko autem tertia die sepeliendus- uzori datus est. Et talis fuit finis 

hroum duorum fratrum, quorum malignitatem princeps sua. longani-
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mitate spatio sex annorum distulit, illi autem eius gratia totidem 

annis abusi sunt. Lupul autem Gavrilicza, Antiochus Jora, Paulus 

Bozoranul, cum aliis minoris note, ut diximus, elapsi ad Branco- 

vanum Valachiae principem aufugiunt, «quos ille bono animo esse 

«jubet se autem facturum pro sie morte Myronis et Veliczko, vita 
«Cantemyrii et suorum consiliariorum redempturum, modo illi dictis, 

«et jussis illius per omnia obediant». Ita Brancovanus aperto capi- 

talis inimicitize vello, fugitivos barones multa pecunia adjutos ad 

Portam Sultaneam miliit, suisque residentibus jubet, <ut nec labori 

«nec expensis parcant, quousque Cantemyrius depositus cognoscat 

«quis esset Brancovanus, quisque ile». 

%* 

Cara. — In Cara nu aflăm nici o menţiune despre Miron Costin. 

Totuși el citeză les Annales de jloldavie în mod anonim, în câte-va 
locuri. — Se pare că a cunoscut pre Ureche, din aceste citațiuni. 

«iron ein Historiographus des Moldauischen Firsten Logotheta 

in der Mitte des 17 Iahrhunderts in der Moldau geboren, er stu- 
dirte in Polen und wird als der riehtigste Geschichtsehreiber dee 

Moldauer angesehen. D. Kantemirs Besehreib. des Fiirstent. Moldau 

pag. 340. — Ac6sta. se scrie în «Fortsetzung und Ergănzungen zu 

Christian Gottlieb Tâcherss allgemeinem Gelehrten— Lexikon worin die 
Sehriftstellev aller Stănde nach ihren vornenehmsten Lebensumstănden 

und Schriften beschreiben werden etc. Vierter Band. Bremen 1813, 

pag. 1787. 

  

% 

Dionisie Fotino — ISTOPIA re miha Adxias, ră NIN TPAN- 
SIABANIAS, BAAAXIAS, KAL MOAAABIAE. "Ex zadotâv nai vew- 
T&pwy Gbyopaptwv aovepavofetoa mapă AlONTETOT POTEINOI. "Ey 

Biewm ms Aoborpias, 1818. (Traducerea de d-l G. Sion în Bucu- 

resci 1859). 
Dionisie Fotino cunsce opera lui Miron Costin. El citâză pre 

acest cronicar mai cu osebire în tomul al IL, une-oră în oposi- 

țiune cu alţi istorică (ca la pag. 6, traducerea d-lui G. Sion). Totuși 

când vine cu istoria la Aron Vodă cel Cumplit, la a doua domnie, 

Dionisie Fotino ne indică terminarea operei lui Ureake și începerea 

celei a lui Miron Costin. 
Ocupându-se de domnia lui Constantin Cantemir, menţioneză des- 

pre uciderea celor doi Costini în termenii următori :
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«EI (C. Cantemir) a tăiat capetele la doi boeri_mari, fraţii Miron 

Logofetul și Velicico Hatmanul, din causă că IT se arătară protivnici 
și despreţuitoră, bănuind tot-odată că ar fi în înţelegere cu Con- 
stantin Vodă Brancoveanul din țera românâscă, ca să' dee Jos din 
domniă. (1) 

* 

Şincai nu are cunoscință limpede despre opera lui Miron Costin. 
lustrul analist ardelean citează pre Miron Costin, în locul lui Ureche 
(în tomul II și II). Când începe a cita cu adevărat din opera. lui 
Miron Costin, după a doua domnie a lui Aron Vodă, Șincai nu este 
pare-se în cunoscință de acesta. Nu putem totuși nega că Şincai 
cunoscu și pre Ureche ca scriitor, dar îl cuprinde în Codicele lui 
Miron. Așa la pagina 247 (Tom. Il) Șincai dice : « Precum scrie U- 
reale Vornicul la Miron Logofetul>. In tomul Lit a] analelor sale 
Șincai cit6ză forte târdiii o cronică romănâscă și anume începând 
de la pagina 314 și atunci sub numele : Anonymus Valachicus (veci 
și paginele 330, 333, 351, 372). La pag. 374 Șincai citâză mai în- 
tâiă numele lui Miron Logofetul (Constans Miron Logotheta în Cro- 
nica ms. Valachico) ; acestă citare fiind pentru anii 1403, se vede 
lesne confusiunea ce esista în mintea lui Șincai cât privesce propria 
lucrare a lui Miron Costin. Anonymus Valachicus continuă a fi ci- 
tat de Șincai și mai departe, după ce a început a utiliza cronica lui 
Ureche pe care o pune sub numele lui Miron. 

* 

La 1845 neuitatul Bălcescu dete biografia următâre a lui M. Costin: 

ne-a lăsat cât și prin | tragica lui morte. Căci și el asemenea, aii cin- 
stit sciința”, și a dat frumos ecsemplu în acele triste timpuri pier- 
dendu'și viața pentru binele omenirei. Cronicele Moldaviei pomenesc 
de dânsul mai întâiă la anul 1675 în domnia lui Dumitraşcu Can- lacuzino, când el, fiind Vornic mare de (ra de jos, fu trimis în 
două renduri în Polonia pentru trataţii de pace. Un an după aceea 
Moldovenii se mântuiră de Dumitrașcu Cantacuzino, mazilindu'] Porta, și Antonie Ruset se urcă pe tron. Acesta era un om bun și milo- 

«Numele lui Miron Costin este vestit. atât. prin Istoria Moldaviei ce 

(1) Pre Fraţii Tunuali editorii cronicei lui C. Cantacuzin nu-i cițăm aci, căci d'abia pomenesc de JM, Costin și încă la o dată despre care M. Costin nu putea să fie consultat, (pe la 1008 ?).
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stiv. Miron Costin însă în Domnia lui se aruncă în oposiţie, și la 

1678 după întârcerea Domnului din expediţia de la Ţahrin din ţera 
Căzăcescă, unde însoţise pe Vizirul cu oștirea turcâscă, el împreună 

cu Buhuș Hatmanul îl pîrîră la Vizi» și isbutiră a-l mazili. Un cro- 

„nicar povestind acestă faptă necuvenită, de vreme ce ţâra era mul- 

țămită de Antonie V.V., pomenesce numai de Buhuș Hatmanul iar 

pe Miron îl trece sub tăcere dicând: «și altul pe care trecă-l con- 

deiul mei, căcă lam vădut osândit perind nevinovat de alți Domni». 
Miron dimpreună cu alți boeri însoți pe Antonie V.V. în mazilia 

lui la Constantinopol și intrigă mult să se numâscă Domn Duca 

Vodă prietenul săi. In 6 Decembre 1778 Duca V.V. se urcă pen- 

tru a treia ră pe tronul Moldaviei. In acestă domnie el îşi desvăli 
și mai mult caracterul săi. R&ă, pismătareț”, îndelungareţ la mănie 

și lacom la avuţie, având âncă și pizmă veche pe Moldoveni, căci 

îl goniseră din ţeră în a doua a lui Domnie; el începu îndată 

feluri de asupriri, scoțând dări peste măsură, și prigonind pre 

mai mulţi boeri. «El era, dice Cronica, şi Domn și Visternie mare 
și neguţător și vameș, că totă hrana tutulor o lua el de o precu- 
peţia>. Pe atunci în Moldova tirania nu se suferia în tăcere. Așa 
nu trecu mult și o s6mă de boeri între care Vasile Gheuca Vister- 

nicul cel mare, Gheorghiţă Bogdan vel Jignicer și Slugerul Lupul, 

făcură complot ca, să omore pre Domn și pre Logofătul Miron Costin 

şi Hatmanul Buhuș care aveaii nefericirea, a-i fi ministri. Trădaţi de 

timpuri, ei plătiră cu capul îndrăznâla lor. 

La 1683 Aprilie 20, Duca V.V. din porunca Sultanului plecâ cu 

două mii 6meni pedestrime să însoţescă armata tureescă ce mergea 

să iea Viena. Logofătul Miron îl însoţi împreună cu alţi boeri. Dom- 

nul trecu cu oștirea sa prin ţâra românâscă la Rușava, și de acolo 

prin Sebeş, Logos, 'Temeșvar, Sarvas, Solnoc peste apa Tisa și apoi 

ati trecut Dunărea pe la Buda unde aii ajuns pre Şerban V.V. Can- 

tacuzino Domnul 'Ţă&rei Românescă, şi împreună se duseră în tabăra 

Vizirului Ston-Beligrad; și apoi porniră cu toții spre Viena. 

Pe când Duca V.V. cu armata tureâscă, se trăgea, înderăt dinain- 

tea mântuitorului Vienei, Regele Sobieski, Moldova se făcu din noii 

prada, turburărilor. Nisce boeri Moldoveni ce erait emigraţi în Po- 

lonia, dimpreună cu fostul Domn Petreceico, aflând de înfrângerea 

turcilor la Viena, luară vr'e câte-va regimente de Polonezi cu Pol- 

covnicii Dimidinski și Kuneţki, și se pogoriră în Moldova. Domna și 

Kaimacamii lăsaţi de Duca V.V. fugiră în țâra Românâscă, și lo-
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cuitorii ț&rei emigrară din calea oştei poloneze. Dintr'altă parte Ca- 
zacii prădaii de asemenea, ţâra. 

Duca V.V. ajungând în Transilvania la curtea Prințului Apafi, şi 
aflând cu deamăruntul starea Moldovei, plecă să intre în țeră pre 
muntele Trotuș după povaţa lui Miron, iar nu prin ţ6ra Românâscă 
cum îl povăţuiaii alţii, și merse în sat la Domnesci cu puţintei 6- 
meni. Acolo zăbovind vr'o doue săptămâni; în dioa de Crăciun în- 
ivo Marţi aflându-se la masă cu Miron Costin şi cu Costandin Po- 
stelnicu se vădu isbit de Polonezii trimiși de Petriceico V.V. având 
capete pre Dimidinski şi Bainski. După o împotrivire de vr'o două 
dile, și cu tote silințele Hatmanului Buhuș, Polonezii intrară în curte 
prinseră pre Duca V.V. și îl porniră în Polonia. În acea turburare Mi- 
von era p'aci săși piarQă viaţa, de nu se întâmpla să'] cun6scă un 
Polonez ce'i era prieten, carele îl scăpă din mânile ostașilor. El se 
duse acum de voia lui în Polonia, după Duca Vodă ; unde şedu mal 
bine de un an, până când se mazili Dumitraşcu Cantacuzino suc- 
cesorul Ducăi V.V. şi se alese Domn Cantemir cel bătrân. Atunci 
el se întârse în patria sa. Jalnică era starea Moldovei în acea 
vreme . Dintr'o parte Polonezii, dintralta Cazacii și 'Tătarii co- 
prinseseră t6tă ţâra, în cât Domnul nu stăpânia de cât Iașii și o 
parte din țâra de jos. Neorânduielile ce isvoriră dintr'acâsta, ne- 
voile de tot felul ce năpădise peste țeră, între care și 0 grozavă 
fomete, făcuseră pe cei mai mulți fecioră de boeri, curteni și alți, să se facă tâlhari și să prade țâra. Spre stârpirea acestora Domnul luă 
strașnice măsură, și orândui pentru acâsta pre Miron Costin Staroste 
la Putna, și pe frate-săti Velicico Costin Hatmam. Cantemir VV. era 
un om bun, milostiv și înzestrat cu mari talente ostăşesci, dar iule 
la, mânie. El avu nenorocirea de 'și dete tâtă credinţa unui fanariot 
gonit pentru intrigile lui din ț6ra Românescă, anume Postelnicu or- 
dache Ruset, pe care îl făcu Vistier mare. Acesta intrigă de sc6se pe Velicico din Hătmănie, făcându'l vornie mare iar în locu pusă pre Bogdan ginerile Domnului, TOtă cârmuirea ţărei cădu atunci nu- mai în mâna lui Iordache Ruset și a Hatmanului. Asuprirele făcute 
de dânșii, dăjdiile seaii cum se dicea atunci <orânduielile» ce lăco- 
mia vistierului scotea adesea pe țeră, mâhni tare pre pământeni, și 
incepură a striga. Miron Costin striga mai tare de cât cei-lalți a- supra nedreptăților ce urma. De multe ori intrând în Visterie spune cronica, el dicea cam cu glumă : «Vistiernice mai încet cu orându- elile». Aceea ce nu plăcea de loc Vistierului. Asemenea și Velicăco fiind cam semeţ adesea înfrunta pre Bogdan ce îi urmase în Hătmă-
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nie. Aceste împrejurări făcură pre ambii miniștrii să caute ocazie ca, 
să peardă pre fraţii Costini. Ocazia nu întârzia. Vr'o câţi-va boieri 
între cară Lupul feciorul lui Gavril Costache Vornicul, Ivaşco, Con- 
talin şi Antiohie Jora fugiră în ţâra Românâscă la Const. V. V.Bran- 
coveanul, prin mijlocirea căruia merseră la Portă să pirască pre Can- 
temir VV. și pe miniștrii săi. Aceștia nu perdură acâstă ocasie ca să 
pirască pre fraţii Costină la Domn, vinuindu'i că după povăţuirea, lor ar 

fi fugit boerii de mai sus. Cantemir VV. în furia lui, trămise îndată 

noptea de rădică de la casa sa din lași pre Vornicul Velicico și adu- 

cendu'l înainte-i, după ce îl bătu cu busduganul îl închise în beciul 

de subt casa, cea mică din curtea Domnsscă. De acolo scoțându'l în 

noptea uvmătore, pe la 3 câsuri, îl duseră la fântână şi acolo îi tăiă 

capul, fiind faţă și Bezdadea Dumitrache Cantemir Istoricul. — Miron 

Costin se afla, la moșia lui la Bărboși în ţinutul Nâmţului. EL ne- 
sciindu-se vinovat nu bănuia nimie cu atât mai mult că'și logodise 

pre fiul săi Pătrașcu Cămărașu cu fiica Domnului. Era însă tare în- 

ivistat căci își perduse soţia; și se ocupa de trista datoriă d'a o 

înmormînta, când sosi fără veste Armașul al doilea cu poruncă ca 

săl ia și să "1 ducă la Iași. In vreme ce Miron se ruga să'l aștepte 

până "și o înmormiînta soţia și apoi să plece; iată că sosi şi Du- 

mitrașco Macri Vătaful de Păhărnicei cu a doua poruncă că de la 

Domn către Lefegii din Roman, ca ori unde îl vor găsi acolo să/l 

Și taie. Indată îl smulseră din braţele familiei sale, și ducându'l în 

târg în Roman, îl îngenuchiară și îi tăiară capul. — 

Intracest chip periră nevinovaţi Logofătul Miron Costin şi frate- 

săi. Velicico Vornicul. «Și nu iai scos la Divan Cantemir Vodă, dice 

o Cronică, să le arate vina sai vicleșugul, să vadă lumea. Ce așa 

cu tirănie i-ai omorât; nice cărți viclene ar&tând; ce numa așa, ori 
pre vina lor, ori cu năpaste i-ati omorât. Așa ati deprins din cepu- 

tul lumei pisma, și zavistia, și nu părăsesce a muşca pre toți şi ni- 

meni de dinţii ei a se feri nu pote». 
Lui Miron i-ati rămas 3 feciori: I6n Sărdarul, Nicolae Logofătul 

al treilea care a continnat cronica tată-săi și Pătrașcu Cămărașu »(1). 

* 

  I. A. Vaillant. La Romanie ou histoire, littârature, orogra- 
phie, statistique des peuples de la langue d'or, Ardealiens, Vallaques 

et Moldaves, resumâs sous le nom de Romans. Păris, 1844, 3 vol. 8. 

(1) Isv6rele acestei biografii sunt Cronica lu! Necolai Costin şi alta anonimă. 

Magazin istoric p. Dacia. Tom, Î. pag. 138.
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Acest scriitor n'a fost în situaţiune de a apreciă pre Miron Co- 
stin. EI dice în genere despre cronicarii nostrii : «Les chroniques 
d'Ureke et des deux Miron sont trop arides pour meriter notre e- 
xamen». “Totuși la pag. 167 T. III, laudă construcţiunea frasi lor în 
comparațiune cu cea ardelenâscă latinisată. 

A. Ubicini, regretatul filoromân și-a cristalisat tâtă sciința sea des- 
pre Miron Costin în următorul articolaş biografie ce a publicat. în 
« Nowvelle Biographie gentrale depuis les temps les plus reculis jus- 
qvă nos jours, avec les renseignements bibliographiques et Vindicalion 
des sources ă, consulter», publicată de Firmin Didot frăres, sub " 
direcțiunea B-lui Dr. Hoefer. 56 volume 80. Paris 1866. 

Eată acestă lucrare a D-lui Ubicini, din volumul 37 columna 95: 
«Myron (Costi ou Constantin), ehroniqueur moldave, d'une famile 

originaire de .Serbie, bien que fix€ anciennement en Moldavie, exerga 
les fonctions de grand logothăte sous le regne de Constantin | Can- 
temir (1684—1695). L'ouvrage qui nous est parvenu sous son nom 
n'est point tout entier de lui. En eftet Myron mourut sans avoir pu 
mettre la dernisre main aux deux trait6s qu'il avait composâs et 
qui renfermaitent, le premier histoire de la conquete et la domi- 
nation romaines en Dacie ; le second : histoire moderne de la Mol- 
davie depuis Lavenement d'Aron (1591), epoque ă laquelle s'arrâtait 
la chronique d'Ourek, jusqu'ă la fin du dix-septieme siecle, Son fils 
Nicolas, qui lui avait succede dans sa charge de chancelier, r6unit 
les deux ouvrages de son pere en un seul; en y ajoutant la chro- 
nique d'Ourek, qui comble Pintervalle entre les deux, de manitre ă 
former une hiştoire complete de la Moldavie, en trois parties, com- 
prenant : les Recherches sur Vorigine et la durâe des €tablissements 
des Romains en Moldavie (101-273), d'apres le trait6 de Myron le 
pere; — PHistoire de la Moldavie depuis Iinvasion des barbares jus- 
qu au regne d'Aron Voda (273—1591), extrait en, grande partie de 
louvrage d'Ourek; — L'histoire moderne de la Moldavie depuis La- 
Venement d'Aron jusque vers la fin du dix-septieme siecle, tirse du seconde ouvrage de Myron et continuse jusqu'ă lan 1729 par Nicolas Myron le fils. 

L'ouvrage parut cette mâme annâe 1729, c'est-ă-dire que Lauteur 
en laissa prendre plusieurs copies manuserites. II fut immâdiatement, sur l'ordre du prince regnant, Gregoire Ghyea, traduit en grec mo-
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derne, par Alexandre Amiras de Smyrne. En 1741 un autre Smyr- 
niote Nicolas (ienier, qui fut plus tard employ6 dans la bibliotheque 
du Roi ă Paris, le traduisit du grec en francais. Cette traduction , 
qui, malheureusement, n'a, pas ât6 imprime se trouve en manuserit 
ă la bibliotheque imperiale (No. 7512) sous ce titre : «Le gouverne- 
ment des Princes de la Moldavie, de Myron Costi, grand Logothete 
de Moldavie, trad. en francais par Nicolas Genier de Smyrne, An- 
gora 1741. — A. Ubicim, 

Scrieri maă recente în care numele hi Miron Costin nu este 
strein. Avem de citat în primul loc notița biografică a ilustrului no- 

stru coleg și vechii amic D. M. Kogălniceanu, din fruntea letopise- 
țelor tipărite. 

Eat'o întregă : 

«Numele lui Miron Costin este vestit atât prin istoria Moldaviei, 

ce ne a lăsat, cât și prin tragica sa morte, căci şi el asemenea a 

cinstit sciința și a dat frumos exemplu în acele triste timpuri, per- 

dându'şi viața pentru binele omenirei». Cu aceste cuvinte începe 

prietinul nostru N. Bălcescu, biografia Logolătului Miron Costin, pu- 

blicată în 'Tomul I, a Magazinului istorie pentru Dacia, 

b' Miron Costin este fiiul Postelnicului Alexandru Costin prieţenul 

până la mârte al nenorocitului Domn Barnovski Vodă, şi care după 

tăierea, acestuia în Constantinopole, i-a și dat cele de pe urmă cin- 
stiri în Patriarşie, vestit tot o-dată și prin biruinţa ce în capul șan- 

găilor de la Oenă aii dobândit asupra oștilor lui Racofă, prințul Ar- 

dilului și aliat al lui Stefan Gheorghie în contra lui Vasilie Vodă, 
care odată isgonit reîntrasă în Moldova, cu o armie Căzăcescă, sub 

comanda ginere-seă Timuși Hmelnițki. Anul nascerii lui Miron Cos- 
tin nu ne este cunoscut, însă el singur ne spune că era copil îm- 
blând la scâla din Bar în Ucraina, când Vladislav regele Polonisi 

(1640) ai trimis în Ucraina pre cancelarul Osolinski spre a îndemnă 
pre Hatmanul Cazacilor Barabaș, saă mai bine dicând pre pisarul 
Himielniţki de a se revoltă asupra regatului, sperând prin acâsta să 

înfrângă marea sumeţie a aristocrației Polone. (1) In vremea întâică 
fugiri a lui Vasilie Vodă dinaintea fostului săi Logofăt Stefan Ghe- 
orghie ce venia asuprăi cu oști Unguresci şi Muntenesci, Miron, 

(1) Tom. I, pag. 289.
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eşit din scâlă, se afla pe lângă Visternicul Iordachi Cantacuzino, 

ca sub povăţuirile acestui ispitit boier să se formeze la trebile sta- 

tului. În acâstă retragere, Vasilie Vodă din Hotin trimise pre Miron 

în solie către Petru Potoţki, staroste de Cameniţă, spre ai aduce 

aminte că nu de mult îl rescumpărase cu banii săi din robia Tă- 

tarilor, şi că acum venise timpul ca săi răsplătescă şi el acea 

slujbă, dându'i ajutor asupra rivalului cel isgonia de pe tron». În 

mergerea sa în acâstă solie, Costin putu a scăpa și averea Vistier- 

nicului Cantacuzino, încredințându-o unui prietin al tătâni-scă, a- 

nume Mihai Stegarul din Camenița (1). _ 

Potoţki era cale de trei dile mai sus de Cameniţă la moşiile sale; 

îndată însă ce află de primejdia lui Vasilie Vodă ai părăsit trebile 

sale și adunând câți Gmeni de arme avea pe lângă sine, plecă spre 

a merge în ajutorul făcătorului săi de bine. Incă până a sosi la 

Hotin, Vasilie Vodă aflând că Stefan Gheorghie vine asupră-i şi vă 

qend şi răcela boierilor și a slujitorilor pentru densul, părăsi cetalea 

și trecu Nistrul, încât intra în Cameniţă, când îl ajunse și Miron cu 

veste că Potoțki îi urma cu un corp de ste. (1653). = 
Cu purtarea Miron Costin fu credincios lui Vasilie Vodă în totă 

domnia, sa ; cu naraţia faptelor ocărmuirei acestuia, el se arttâ ne 

părtinitor şi drept pentru acest domn mare al Moldovei. «Măcar, ţice 
el, că am fi datori cu pomenire lăudată mai mult lui Stefan Vodă, 

de la carele multă milă am avut, de cât lui Vasilie Vodă de la ca- 

rele multă urgie părinţii noștri ai petrecut, iar dreptatea socotind, 
nu pot serie alt fel». | 

Stefan Gheorghie isbutind a se statornici Domn Moldaviei o ali- 
anță străină se încheiă între el cu. Racoți, principele Transilvaniei, 
și Constantin Basarab, domnul Valahiei. Acestă unire între tustrei 

domnii fu pricina numirei bătrânului Chiupriliu la Viziriat, pentru câ 

vădend primejdia, toţi bărbaţii de stat de la curtea de Constantino- 

pole, cerură întrun glas acâstă orănduire, dicând că deacă a as0- 

minca bărbat nu se va pune în capul trebilor, Ardălul, Moldova și 
țera IMumntenâscă sunt eșite de subt mâna împărăției. Chiupriliu 0- 

dată Vizir, numai prin reputaţiunea sa. nimicnici alianța. In zadar 
Stefan Gheorghie trămise pre Miron Costin în Bucureşci, ca să ÎM- 
bărbăteze pre Constantin Vodă; el nu isbuti nimic; și nu trecu a 
nul că amândoi domnii și al Moldaviei și al Valahiei fură maziliţă; 

pedeapsa lui Racoți asemine nu fu mai târqiii. Indată ce păteânul 

    

(1) Tom II, pag. 300 şi 301.
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Ghica, fu numit domn Moldovei, el primi poruncă să intre cu stea, 

sa în “Transilvania asupra lui Racoți; asemene poruncă primiră și 
Hanul Crămului și noul domn Muntenesc, și Chiupruliul singur cu o 

numerâsă armie se. îndreptă spre Temeşvar. Rezultatul fu căderea 

lui Racoți, și prefacerea Ardealului în cenușă. Miron Costin înto- 

vărăși în acâstă expediţie pre Ghica Vodă, carele se acoperi cu glo- 

vie, luând în capul 6stei sale trei pălăncă, și intrând el cel dintâi 

în una din aceste, cu primejdia vieţii. 

După acesta, pre Miron Costin nu'l vedem nici cum figurând în 

următorele domnii ale lui Stetăniţă Vodă, Dabija Vodă, a lui Duca 

și a lui lliași Vodă, până la anul 1672, în începutul domniei lui 

Petriceico Vodă. 

Armia Tureâscă era atuncea dinaintea Cameniţei supt comanda 

însăși a sultanului. Cu un an mai înainte se făcuseră mari pregă- 

tiră pentru acâsta, isbutind împăratul a avea și modelul cetăţei, fă- 

cut de un Moldovan «<Nemiș din ţinutul Hotinului pre anume Grigore 

Cornescu, ce era forte meșter de scrisori și de săpături la pelre Și 

la alte lucruri, și carele din porunca domnului Duca aii făcut chip 

cetăţii cu tote tocmelele ei din lăuntru și din afară, și o ai trimis 

la împărăție, de o aii vădut, și mult sai mirat de mărirea ei, ce 

era din singură starea locului cu apă și cu stânci de pâtră împre- 

giur; minunat loc... şi mai mult acssta ai îndemnat pre împărăție 

de aii venit la Cameniţă» (1). 

Armia menită pentru acâstă expediţie era pre cât viteză pre atâta 

și numerâsă ; artileria mai ales era vrednică de însemnat, având tu- 

nuri atât de mari, încât la unul singur se înjuga câte opt-deci de 

bivoli. Sosind la 'Țuţora unde se opri opt dile spre a se odihni ar- 

mia, Sultanul veni de doue ori în lași, privindu'l odată de la deal 

de târgul boilor despre Nicoriţă, și altă dată din deal despre Cetăţuie. 

După patru dile de asedie, Camenița cădu în puterea Sultanului, 

Atunce Vizirul, ceru de. la. Petriceico Vodă, săi trimită un boier 

care era mai de treabă. «Ales'aii Petriceico Vodă din toţi boeriă 

țării mai de trâhă la vorovă pre Miron Costin, care aii fost mai pre 

urmă și logofăt mare, și mergend Miron Costin la cortul Vizirului, 

pusu-l'-aii Vizirul de ai ședut înaintea lui, și i-a dis Vizirul să'i spuie 

drept, pare-le lor bine că ati luat împărăţia Camenița ai ba? lar Mi- 

ron ai respuns, că se temea spune drept. Vizirul s'aii zimbit a ride, 

și i-ati dis, să grăbâscă, să nu se tâmă. Atunci Miron aii qis : «Sun- 

(1) Neculce, tom. ÎI, pag. 219.
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tem noi Moldovenii bucuroşi să se lungescă împerăţia, în tote părțile 
cât de mult; iar peste țera ndstră nu ne pare bine să se lungescă, 
Atunce Vizirul iară ai ris, și aă dis: Drept aă grăit (1). 

Polonia încurând se răsbunâ. Rigă era mișelul Mihal Vișnovieţki 
iar general Sobiețki. Acesta pentru perderea Kameniţii să pregăti să 
ia Hotinul. Spre apărarea cetăței, Sultanul trimise pre Husein Paşa; 
și ambii domni primiră poruncă să întărâscă cu oștile lor armia îm- 
părătescă. «Ce ei, ca cei cu anevoie s'aii sfătuit ei în de ci, Gri- 
gori Vodă Ghica, Domnul Muntenesc, și cu Petriceico Vodă să se 
închine la, Leși să steie cu toţii să bată pre Turci, ca să nu apuce 
a se aședa în cetatea Hotinului Pașă, precum se aședasă în Camb- 
niță, că așegându-se în Hotin Pașă, de aci în Moldova n'are de ce 
mai domni Domn (2). Supt zidurile Hotinului, ambii Domni dară tre- 
cură cu oștile lor în partea lui Sobieţki, şi așa Hotinul cădu (11 No- 
emvrie 1673), după ce armia 'Turcâscă lăsă pe câmpul bătăliei 18,000 
de trupuri. Insă Grigorie Vodă în curând își aduse aminte că femeea 
și copiii îi eraii în Constantinopol, și așa desvinovăţindu-se că nu el 
ci Ostea Românscă fusese haină Sultanului, se dusă iarăși în ta- 
băra Turcâscă ce era la Obluciță pe Dunăre. Acâsta descurajă și 
pre boerii Moldoveni, cunoscând ei pe de altă parte și nestatornicia 
Leșilor. Ei dar se hotăriră a părăsi pre Petriceico Vodă ce se afla 
atunce la satul săă lubănescii, și stăruia de a rămânea, Moldova cre- 
dinci6să lui Sobieţki, nevoind a da voie boierilor de a se întârce 
pre la casele lor, să'și ia femeile și copii să'i dea în lature, să nui 
ia Tătarii. «lar Miron logofătul ati răspuns : Oră să fie voia Mării 
tale, ori să nu fie, noi nu ne vom lasa casele să le ia Tătarii. Și 
sai închinat și i-ali dis, să fă Măria ta sănătos, și ai eşit afară, 
şi așa toți boerii și căpitanii aj purces cela după cela pre rând a 
se închinare, și ai eșit afară; și cum ai început a încălecare pre 
cai, și aă purces cu toţii în jos» (3). 

Domnul remas cu singur Iatmanul Hăbăşescu credincios, plân- 
gând și blăstămând pre Miron, se duse la Cernăuţi în întâmpinarea 
Leșilor. Dar și boerii Moldoveni fură în curând pedepsiţi ; căci în 
locul bunului Petriceico le veni stăpânitor crudul Dumitraşcu Canta- 
cuzino (1674), Domnul cel mai corupt ce aii avut vre odinidră Mol- 
dova. 

Subt acesta, Miron Costin, ajunse a fi Vornic mare de țâra de 

  

(1) Neculce, tom. II, pag. 221. 
(2) Neculce, tom, ÎI, pag. 223, 
(3) Neculce, tom. II, pag. 227,
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jos; în anul 1675, urmând între Polonia şi Turcia cercări de pace, 

el fu trimis de doue ori în acea întăi ţeră, spre pregătirea tractate-“ 

lor. Un an după acâsta în 1676, Moldovenii se mântuiră de Dumi- 

trașco Cantacuzino, numindu-se în locu-i domn Antonie Ruset. «A- 

cest domn, dice Neculcea, măcar că era Grec și străin Ţărigrăden, 

dar mai bun domn decât un pământen, că nici un obicei răi în 

țâră în qilele lui n'a făcut, ce âncă şi câte aii găsit de alţii rele, 
multe aii lăsat». Sin gura pricină de nemulțămire poporului şi pri- 

cina căderii lui i-aă fost feciorii, carii împărechidu-se cu alți tineri 

desfrânaţi, cutreieraii Moldova, batjocorind femeile și fetele 6menilor. 
Moldovenii eraii puţin răbdători. O cumplită oposiţie se formă asu- 
prăi; în capul acesteia era Hatmanul Alexandru Buhuş, şi Boierul 

Miron Costin. Aceştii și isbutiră mazilirea lui în 1678, după întor- 

cerea sa de la Cehrin în țâra Căzăcâscă. «Dus la Constantinopole 
Vaii închis Turcii și Vaii bătut, și Pau căznit cu fel de fel de cazne 

până și tulpanuri îl făcea de înghița, şi apoi le trăgea înapoi de'i 

scotea maţele pe gură, și Lai făcut de ai dat o mie de pungi de 

bani, și mai bine; și după ce Vai slobodit Turcii să mergă la ca- 

să'și, și apropiindu-se, numai ce aii vădut căi arde și casa, și pu- 

ținele odâre ce'i mai scăpase mistuite în casă, și aii ars și acele. 

Și cât ati mai trăit Antonie Vodă, cu milostenie își ţinea viaţa lui, 

și feciorii lui la mare lipsă ai ajuns; se hrăniaii cu pescăriă în Ţa- 

rigrad. Dar şi boierii cei ce Vaii pirit, încă nimica nu sai mai a- 

les de casele lor. La Alezandru Buhuş Hatmanul nimică nu i s'aii 

ales de casa lui și de feciorii lui, care se vede și până astă-di. A- 
șijdere și Miron Costin Logofătul, când ai pus Constantin Vodă 

Cantimir, de i-aă tăiat capul în Roman, qicea și striga în gura mare, 

că nu este vinovat cu nimică lui Cantimir Vodă, și pere pe nedrep- 
tate; numai osînda lui Antonie Vodă îl gonesce» (1). 

Duca Vodă veni a treia 6ră Domn în Moldova, în 6 Decembrie 

1679. Ce fel de domn era Duca, ne o spune Neculai Costin. «El 

era Domn și Vistiernie mare, și neguţitor, şi vameș, că i6tă hrana 

tuturor luasă el şi Domna de precupia tote câte era, și da de la sine 

din casă unde ce trebuia țării. Apoi rânduia de plătia Visteria de 

la ţeră pentru un ban şi altul. Domna de altă parte căreiumăria 

bucatele din casă, pânea, ori pe unde avea, și b&utura și poelonele 

ce le venia la beci, încă făcea boi de negoţ, și mânca iarna făna- 

ţele Gmenilor săracilor cu boii lor> (2). Nu trecu dar mult, și O 

(1) Neculce, tom. II. pag. 235. 
(2) Tom. II, pag. 21.
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s6mă, de boieri între carii era Vasile Gheuca Visternic, Gheorghiţă 
Bogdan vel Jicnicer, și Shuigerul Lupu; complotară ca să omore pre 
Domn și pre Logofătul Miron Costin și Hatmanul Buhuş ce avea ne- 
norocirea de ai fi Ministri. Trădaţi prin un căpitan numit Decusară, 
ei fură judecaţi de totă boierimea, adunată în Divan în ograda curții, 
fiindu-le singur Duca Vodă acuzator, şi cerând mortea lor cu aceste 
cuvinte : «Boo Dumnea-văstră, mă rog să mă judecaţi cu acești. 
boieri». Și după judecată, i-ai scos la fântână și i-ati tăiat. 

La 1683 Duca Vodă cu două mii de oșteni plecă spre a întări 
armia, Otomană dinaintea, Vienii: Miron Costin îl întovărăși în espe- 
diție. Fugărit cu tâtă armia de cătră Sobieţki, Duca Vodă perdu din- 
naintea, zidurilor Vieneze bagajele, corturile și o parte din stea sa, 
In acest timp Petriceico Vodă profită spre a face o incursie în Mol- 
dova. Duca Vodă sosise atuncea la curtea lui Apafi, Domnul de Tran- 
silamia. El avea două drumuri spre a intra în ţeră, unul prin Va- 
lahia, și altul pe muntele Oituz. El aleasă acestă de pe urmă cale, 
după sfatul lui Miron Costin, și se îndreptă la satul Domriescii, fiind- 
că Domna sa era la Focșani. Petriceico trimise îndată un corp de 
Oste subt polcovnicii Bainski și Constantin Turculeţ să prindă pre 
Duca. Acesta vroia să se tragă la Focşani, Insă Miron îl opri, di- 
cândui : Să nu dăm locul, că pământul acesta este frămentat cau 
sângele moşilor şi strămoșilor noştri. Sfatul era patriotic, dar Ostea 
de apărare era mică. Ea se alcătuia numai de 60 Seimeni și 80 Lip- 
cani. In diua de Crăciun 1683, într'o Marți, Duca Vodă era la masă 
cu Miron Costin și alţii, când se vădu atacat de Leși, și după două 
dile prins și dus în Polonia. <Când îl ducea pe drum, îl pusese în- 
to sanie cu doi cai, unul alb, și unul murg, și cu hamuri de teiă, 
ca vai de dânsul, ocări și sudălmi, de audia cu urechile, şi ajun- 
gând spre Sucâva la un sat, aji poflit puţintel lapte să mănânce; 
iar femeea gasda i-au respuns : N'avem lapte săță dăm, că aă mân- 
cat Duca Vodă vacile din feră, de Var mănca vermii iadului ceă 
neadormiţi. Că nu scia femeea aceea, că este el singur Duca Vodă. 
lar Duca Vodă, deacă at audit așa, aii început a suspină și a plânge 
cu amar» (1). —| 

Miron Costin nu scăpă de a fi luat în robie de cât prin ajutorul 
unui prieten, cel avea între acești Leși. 

După trista prindere a lui Duca Vodă, Domn Moldovei şi Hatna 
Ucraniei, și retragerea și a lui Petriceico, dinaintea, 6stei Turcesci 

(1) Neculce Tom. II, pag. 245,
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ce aducea în Moldova, pentru a doua ră ca domn pre Dimitrie Can- 
tacuzino, fugi și Miron Costin în Polonia (1684) unde ședu un an 
și jumătate, ne înturnându-se de cât sub domnia lui Constantin Can- 
temir Vodă. «Când ş'aii întors era forte scăpălat, dice Neculce, și 
Vaii avut Cantemir Vodă în cinste și în milă, boierindu'i pre tustrei 
fiii, făcând pre Ioniţă Serdar, pre Neculaă Logofăt al treilea și pre 
Pătraşco Camaraș mare, logodindu'și cu acesta și pre fiică-sa Dom- 
nița Safta. lar pre Miron Costin Pati făcut Staroste la Putna, şi pre 
frate-săii Velicico Hatman»>. 

Dar acest favor nu ţinu mult, de și Velicico în mai multe rân- 
duri își expuse visa, fiind odată și rănit, spre a goni podgheazurile 
de Leși și cazaci ce în acea epocă ticăl6să năvălia necontenit în 
Moldova; de și Miron Costin ca staroste, având de la Vodă puteri 
extraordinare, cu înseși mijlocele sale formă doue corpuri de Sei- 
meni și de Hănsari (Husari) spre stârpirea bandelor de tâlhari ce 
cutreieraii țâra, și în care fâmetea, nesiguranța, și anarhia înrolaseră 
și mulți din feciorii de boeri. Întărit cu acestă putere, el isbutise a 
curăți țera de jos de acești bandiți, și spre a face o grozavă pildă, 
îndată ce'i prindea îi tăia în patru șii punea prin prepelece pe la 
margine și pe la drumuri; și ca să le strice și culcușul în viitor, 
lărgi drumul din lunca de la Măndrișea. 

Cantemir Vodă era cinstit, drept şi milostiv, dar era slab. El se 
dedase cu totul pre mâna. Cupărescilor, adecă a Rosătescilor, şi maă 
în deosebi a Visternicului Iordachi Roset. «Căruia Cantemir 'X-aiă 
dat cheia țărei; pre frate-săi Manolachi Vaii pus Staroste la Putna, 
în locul lui Miron Costin, ca să se mai adaoge vrăjbile cu Munte- 
Mii. Pus'ai și pre fraţii acestor doi boeri, pre Scarlatache și pre 
Lascarachi şi pre Mihalachi să fie Capichihăi la Țarigrad. 'inete, 
săracă țâră Moldove, de acum înainte de jacurile și de măncăturile 
a toți acești tuscinci feciori ai Cuparului celui bătrân 1!» (1). 

Partida naţională represintată prin Gawvriliţescă şi Costinesci fu așa 
înlocuită prin partida străină, a Rosătescilor. Velicico fu scos din 
Hătmănie și înlocuit prin Bogdan ginere Domnului; cu acesta Cu- 
părescii făcură îndată frăţie. Obiceiurile ţărei începură atunce a se 
strica, orânduele peste orânduele se scotea, dăjdi grele pe mazilă și 
pre breslaşi, carii atuncea, eraii forte mulți, și împilați în greutăţi de 
atunci s'a și stins. 'T6te aceste venituri intraiă în lăqile Rosătescilor, 
căci birul era ertat de la Pârtă. Cel mai aprig dintre fraţi era Las- 

(1) Neculce Tom. Îl. pag. 259. 
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carachi, care din Constantinopol necontenit cerea sute de pungi de 

bani, când cu o pricină, când cu alta. Cantemir Vodă carte nu scia; 

boerii erai toți supuși; nimeni dar nu lua sema Cupărescilor. Costi- 

nescii singuri aveaii curajul să mai vorbâscă adevărul. Adecă M- 

ron dicea lui Cantemir șeqând la masă : « Mai des cu paharele, Măria 

Ta, şi maă rar cu orânduelile ; că birul ţării este ertat de la Portă, 

şi vre să'ți dai Măria Ta seamă odată, şi nu putea.» Asemenea și 

mai tare Velicăco se sfădia cu Visternicul Zordachi Roset. qicându'i 

în Visterie: Vistiere, Vistiere, maă încet cu orânduelile. Nu maj pu- 

ţin îndrăzneţ era și cu Bogdan Hatmanul, ginerele lui Cantemir. (1) 

Aceste îi costă vița; căci purtarea lor neputând să r&mâie fără i- 

mitatoră, în curând o strașnică opoziţie se formă asupra nepăsăto- 

rului Domn, și a jacaşilor sei Miniștri. «Cel întâi semnal a acestei 

opoziții, fu o adunare a lui Velicăco cu Gawvriliţesciă, și mai mulți 

boieri joseni, carii se strînseră la satul Băcani lângă Bărlad, cu 

prilejul nunţei lui Zoan Paladi ce era cumnat cu Velicico Costin. A- 

colo toți se jurară să fugă în ţeara Românescă, la domnul Brânco- 

vanu, dușman de morte a Cantemirescilor şi a Rosetescilor, și luând 

de la dânsul ajutor, să mârgă la Constantinopol și să isprăvâsca ma- 

zilia lui Cantemir și numirea lui Velicico de domn Moldovei. (2) Com- 

plotul fu desvălit de un boier ce era la acea nuntă, anume Ilie Ţi- 

fescul, poreclit apoi şi Frige-Vacă. Cantemir îndată trimisă boere- 

nași și slujitori să prindă pre rebeli. Cei mai mulți din aceștia is- 

butiră a fugi în Valahia; iar. Velicico fu prins și adus în Iași. Pre 
acesta «zavistia era mai mare despre Cupăresci, şi avea și sială de 

densul, pentru că era mai om de cât taţi. Atuncă în grabă Cante- 

mir Vodă în mânie Vaii bătut cu buzduganul, și Vaii închis în beciii. 

Deci neprietenii lui Velicico atunci aă și aflat vreme, de aii dis lui 

Cantemir Vodă; «De vreme ca te-ai grăbit de Pai bătut, nul lăsa 
viă ; păzesce del omoră, că de va scăpa viă, mâne poămâne d ne 
va omori pre toți. Și el încă îndată ai ascultat, şi Pati scos n6ptea 
de i-aii tăiat capul dinaintea porţii, faţă fiind la acesta beizade Di 

mitrie Cantemir. Şi aflară atunci neprietenii vreme de qiseră lui Can- 

temir Vodă: Acum de vreme că că omorit pre Velicăco trimite de 
prinde şi pre frate-stăi Miron Logofătul del omără ; ori vinovat, ori 
nevinovat, să nu scape; că apoi a fi maă rii şi de tine şi de moi. 

Deci Cantemir Vodă nu și-a socotit vi6ța luă, că era trecut cu 

(1) Neculce idem. 
(2) Neculce Tom. ÎL. pag. 265.



259 Pa 
bătrâneţile, om de Ș6pte-deci de ani, 
sul morții și. lui. Ce ca un tiran ai tr 
haenicei cu slujitori din Roman, de 
Barboși de Vai dus până la Roman, 
Vaii găsit Macri acolo la Barboși, atunci îi murise și Jupânesa, și nimica nu sciea de sfatul frăține-săii seaiă de al celora-l'alți boieri la sfat; că nu era amestecat cu cei-lalţi boeri la sfat; că el pornise atunci pre un fecior al lui, pe Neculai, să ia fata Ducăy Vodă din Țarigrad, și se gătise Și cu celă-l'alt fecior, 
să ia fata lui Cantemir Vodă, să se încuscreze, și nici cu gândul nu gândia, că i-a veni o furtună ca aceea. Iisu-i-aii slujitorii, când Vaii găsit la DBarboși să fugă, că nui departe în Neamţ, (ce era ocupai de Leși); iar el n'aă primit, sciindu-se drept; gândia că Vo» duce la lași, și se va îndrepta. Iar după ce aiă venit Macri, și viind zapeiiă după zapciii să peră, nu i-aă mai îngăduit, și a pus de laiă tăiat în Homan (Decembrie 1692). Cantemir Vodă, după aceea mult s'aă căit ce ai făcut, şi de multe oră plângea între totă boerimea, și blestema pre cine Vaă înderanat de ai grăbit de i-ai tăiat; că după aceea n'aii trăit un an nici Cantemir Vodă, și aii murit (1). Într'acest chip periră Miron și Velicăco cei mai însemnați Moldo- venă din timpul lor. «Şi nu "i-ati scos la Divan Cantemir Vodă, dice varianta cronicei lui Nicula Muste, (2) să le arăte vina, saiă vicle- Șugul, să vadă lumea; ce așa, cu tirănie i-ai omorit, nică cărți vi- clene arătând, ce numai așa, ori pr 

de cât numai nu“ sosise c6- 
imis pre Macri vatavul de Pa- 
laii luat de la casa lui de la 
de i-ai tăiat capul ; şi când 

cu Pătraşco Cămărașul 

e vina lor, ori cu năpaste “i-a Omorit. Așa aii deprins; din ceputul lumei pisma și zavistia, și nu părăsesce a mușcă pre toți, și nimeni de dinţii ei a se feri nu pâte». Când cei întâi slujitori veniseră la Barboși să prindă pre Miron Costin, el era atunci ocupai să'și înmormânteze soţia ; în zadar se rugă de a, fi așteptat până va împlini cele de pe urmă datorii călră morta, cererea sa nu fu împlinită. După ce fu tăiat în Roman, iru- pul lui fu dus iarăși la Parboşi, unde în aceeași di același mormânt primi pre ambii soți. 
Miron Costin ne-ati lăsat două scrieri istorice : 

descălecatul dintâiii al Moldaviei, care coprinde timpurile de la co- lonisarea Daciei cu Romani, până la fondaţia principatelor; ea se alcătuesce din șeple capituri. În acestă bucată, Miron este mai mult de cât slab în privirea cunoscințelor clasice. 2-lea Letopiseţul ţăreă 

Î-iă cartea pentru 

(1) Tom. II. pag. 265, 
(2) Vedi apendicsul ae la, Sfârşitul 'Tom. JI.
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Moldovei de la domnia lui Aron Vodă, și până la mârtea lui Ste- 

făniță Vodă, cuprindend în 20 capituri un period de 68 ani a isto- 

riei ţărei. Acestă. seriere aă întemeiat reputaţia lui Miron Costin. 

Stilul săii este simplu, nepretenţios, vrednic pururea și ades pitoresc; 

în acâstă de pe urmă privire, el n'are rival de cât pre Neculeea. Di- 

mitrie Cantemir negreșit că nu'l măgulesce, când declară că Miron 

Costin este cel mai bun istoric ce aii avut Moldova. Spre a avea 0 

idee ecsactă despre stilul săă, să se citescă la tomul I pagina 323, 

descripţia ce ne dă despre o năvălire a lăcustelor, pre care el a 

văqut'o, în vreme când mergea la școlă în Bar. Miron ai făcut și 

ceva adaosuri la cronica lui Urechi, pre care aii intercalato între 

cartea sa despre descălecatul dintâii, și între letopiseţul săii. Pe lângă 

talentele sale istorice, el era și poet. De la dânsul avem 0 mică 

poemă întitulată Viaţa lumei, precedată de un mic tractat de ver- 

sificaţie Românâscă, şi o epigramă cătră Mitropolitul Dosoftei. Și una 

și alta sunt încă inedite, 

«Continuatorul lui Miron Costin ati fost fiul săi LOGOFETUL NE- 

CULAI COSTIN. Acesta și-aii făcut studiile la vestita universitate 

din Cracovia. Cu întorcerea, tătână-săii din emigrație, subt domnul 

Constantin Cantemir, ca întâia treptă a carierei sale politice, el fu 

numit Logofăt al treilea. Talentele sale îi însemnaii cea întâi posiție 
în ţeră; fata bătrânului Duca Vodă, domniţa Llena, i se făcu dar 

logodnică,; el era în drum spre Țarigrad spre a se însoți cu ea, când 

tată-săii fu tăiat în Roman, şi el prins în Bărlad, adus în lași și În- 

chis cu fraţii săi şi cu cei-Valţi boeri căduţi subt prepus. Curând 
însă fraţii Costinescă fură puși în slobodenie subt chezășie. Nesoco- 

tindu-se siguri cu atâta, ei fugiră în cetatea Nâmţului, ocupată încă 

de leși ; dar n'apucară bine a se aședa acolo, când primiră vestea 

morței lui Cantemir Vodă (47 Marti. 1693). De îndată se întorseră 
în lași, unde și asistară la înmormântarea prigonitoruluă lor. Dimi- 

trie Cantemir, ce fu ales domn de cătră partida predomnitore, fă- 

gădui în zadar Costineseilor milă și ocrotire; ei nu se ţineaii siguri 
și se traseră lângă domnul Brancovanu, carele de îndată îi trimise 

la Constantinopol spre a mijloci fiului lui Duca cel bătrân, Constant- 

tin, domnia Moldovei. Ac6sta o și isbutiră, după o domnie de trei 

săptemâni a lui Dimitrie Cantemir. Cu sosirea noului domn, și Ne- 
culai Costin se însoţi cu logodnica sa, sora lui Constantin Duca, k 
care prilej fu numit Hatman. Asupra ocârmuirei. acestui domn, Ne 
culai Costin avu o mare înriurire ; însă sfaturile sale ori nu erâăi pi- 

merite, ori nu eraii ascultate ; căcă acest domn figură între cei măi
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mară împilători ai Moldaviei. EI este autorul dărei urite Moldoveni- 

lor și cunoscută subt numele de văcăvit. Istoria mai învinovăţesce 

pre Neculai Costin, că el ar fi sfătuit pre cumnatul săi să ucidă prin 

o bandă de ostași Leși chiamaţi din cetatea Nemţului, pre un ca- 
pigi-bașa venit la laşi să cerceteze abuzurile Domnului și a miniștri- 

lor săi. Duca Vodă în zadar căută a se desvinovăţi înaintea Porţei 
dând vina asupra lui Neculai Costin, pre care îl și depărtă din Hăt- 

mănie. El fu mazilit, cu tâte făgăduinţele Domnei sale, fata lui Bran- 

covanu, carea la purcesul din lași «fiind t&nără şi desmerdată de 

tată-săii, se bocia în gura mare muntenesce, de dicea : Aolio, aolio; 

că va pune taca pungă de pungă din Bucurescă în Țarigrad, şi 
Dei nu ne va lăsa așa, şi iar ne vom îmtârce cu domnia îndărăt> (1) 
Odată cu mazilia lui Duca Vodă și înaintea sosirei înlocuitorului să 

Antioh Cantemir V.V. Neculai Costin, cu fraţii săi fugiră în ţera Ro- 
mân€scă, unde ședură până la a doua domnie a lui Constantin Duca 

V.V. adecă de la 1-iii Decembrie 1696 până la_14 Septembrie 1701. 
Atunci Neculai Costin se întârsă în Moldova, și fu iarăși numit Hat- 

man, post ce ocupă și subt Mihai Racoviţă V.V. care înlocui pre 

Constantin Duca în 1704. Iar în anul următor, Antioh Vodă Cante- 
mir împăcându-se cu Brancovanu Vodă, veni domn în Moldova, şi 

atunci Neculai Costin fu orânduit Vornic de ţâra de sus. 

În lulie 1707 Mihai Racoviţă fu numit pentru a doua 6ră domn 

în Moldavia; dar domnia sa nu ţinu de cât doi ani, căci într'ace- 
stă vreme avusese loc vestita bătălie de la Poltava. Carol XII era 

fugit la Bender; o paste din rămășița osteă sale era adăpostită în 

Moldavia ; iar Mihai Racoviţă, prieten ascuns al lui Petru cel mare, 

chiămă un corp de ste Rusâscă ce era pe margine despre Nistru, 

și le dădu pre mână pre Svedii și Cazacii ce erati cantonaţi la Cer- 

năuță. Acesta ajungând la Portă, pricinui mazilia lui Racoviţă, fără 
a se trimite de îndată următor în domnie; împrejurare ce îngriji prea 

mult pre boeri. Nesiguri despre viitorul lor stăpân, fi-va Constantin 

Duca, oră Antioh Cantemir, ei chiămară în lași pre Vornicul Necu- 

lai Costin, carele în domnia lui Racoviţă se trăsese la țeară; boierii 

se răzemaiă în el cu nădejdea, că deacă ar veni Constantin Duca, el 

ar mijloci ca să nu se răsbune asupra partizanilor fostului domn. 

Așteptarea, și a unora și a altora fu înșelată; în 6 Noembrie 1709 

primi cuca Neculai Mavrocordat, întâiul domn fanariot în Moldova. 

Neculai Costin fu unul din Caimacanii Domnului până la sosirea 

(1) Neculce Tom, II. pag. 280.
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acestuia, când atunci fu numit Vornic de țeara, de Jos, și în curând. 
ajunse a fi unul din sfetnicii cei mai de aprâpe. 

În acestă vreme Moldova se făcuse țălul luărei aminte a Europei. 
Carol XII era la Bender, și Petru cel Mare chiămat de poporele cre- 
știne supuse semi-lunei, se pregătiă de răsboiul săi asupra, Turciei. 
Neculai Costin ca bărbatul cel mai învățat din timpul săă, avu pri- 
lej să intre în relaţie cu bărbaţii însemnați ce trecea necurmat prin 
țeară, ca ambasadori ai curților străine, ori ca părtaș întâmplărilor 
mari ce avea Joc seaii se pregătiă în cuprinsul și în apropiere de ho- 
tarele Moldaviei. Așa el fu trimis să primâscă pre Marchizul Desal- 
leurs Ambasador al Franciei la Constantinopol. 'Tot el fu însărcinat 
să complimenteze pre Iosif Potoţki, Palatin de Halici și partizan al 
lui Stanislav Lecinschi, ce din Ardâl trecu în Moldova cu 3000 de 
oșteni. Tot el fu numit judecător la tribunalul miest ce se orândui 
în lași spre a hotări pricinile dintre pământenii și oștenii. străini 
cantonați în țeară. Un asemenea, favor nu putea de cât săl lipâscă 
cu o deosebită credință cătră persona și ocârmuirea lui Neculai Ma- 
vrocordat. După mazilia dar a acestuia, întâmplată în 23 Noembrie 1710 
de și urmașul săi Dimitrie Cantemir numi pre Neculai Costin Lo- 
gofăt mare, și de și făţiși el fu silit ca și cei-lalți boeri a se de- 
clară pentru alianța încheiată de acest domn cu Rusia, el în fandul 
inimei sale rămasă credincios lui Mavrocordat şi 'Tureie; acâsta, se 
vede la fiesce care pagină a cronicei sale. Când dar după nenoro- 
cita ecspediţie de la Prut, Dimitrie Cantemir fu silit să'și lase şi îro- 
nul și țeara, și că Neculai Mavrocordat veni de statornici pentru maă 
mult de un secol domnia Fanaviotilor, Neculai Costin fu păstrat în 
postul săi de Logofăt Mare, și favorul săi nu făcu de cât a spori 
în aceste timpuri nenorocite, până la mârtea sa, care se întâmplă 
în luna Septembrie 1712: «mergend la ţară pentru primblare și pen- 
iru cercetarea moșiilor și.a' bucatelor lui, și bolnăvindu-se puţine 
dile, cu pocăință și precum se cade unui bun creștin ati plătit da- 
toria cea. firescă. Tot întru aceeași vreme bolnăvindu-se și Neculai 
Vodă grei, și nu may puţin de cât rudeniilor lui -aii părut răi lui 
Neculai Vodă de mârtea, acelui boier, și ai arătat deosibită milă ca- 
sei lui, și neavând cuconi răposatul Neculai, cu multă nevoință pen- 
tru pomenirea lui ai pus de aii scris istoriite țărei Moldovei, care 
le scosese cu ostenâla lui, şi în locul lui, aiă pus Logofăt mare pre 
Antiohie Jora.» (1). 

(1) Aesinte Uricarul. Tom. IL. pag. 191.
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Neculai Costin este acel care s'aii ocupat mai mult cu istoria Mol- 

daviei; şi putem dice că el este cel întâiii care ai format un corp 
de anale naţionale, precum despre acesta el singur se fălesce în pre- 
fața sa Tom. I. pag. 49. Cea mai mare parte din serierile sale, sunt 
însă numai compilații și anume : 1-iii cartea despre descălecatul din- 
tâiă al Moldaviei, în 16 capituri ce nu este de cât o amplificaţie 
ornată de o erudiție falsă a tractatului tătâne-săii cu aceeași numire. 
2-lea după acesta aii copiat letopiseţul lui Ureche până la Despot 
Heraclidul, îndestrându-l însă cu adaosuri scâse din cronicile Le- 
șesci și Unguresci, pre care mai cu deosebire le-ai întrebuințat spre 
lămurirea istoriei naţionale. 3-lea Letopiseţul tătână-săii până la 1662 
pre care laii copiat tecstual. 3-lea Cronica ţărei de la Dabija VV, 
până la întâia domnie a lui Neculai Mavrocordat, pre care cum dice 
el singur aii prescris'o de pe izvodele lui Vasilie Damian al treilea 
Logofăt, a contimpuranului săi 'Tudosie Dubăii, ce aii fost Logofăt 
mare subt domnul Constantin Duca; și a altora. Aceea ce este pro- 
priii a lui Neculai Costin este biografia domnilor de la Despot E- 
rachdul până la Ieremia Movilă Vodă, publicată în Apendiesul X. 
Tom. I; și istoria domniei întâe a în Neculai Mavrocordat, a dom- 
nici hui Dimitrie Cantemir, şi a vesboiului luă Petru cel mare cu 
Turcia. 

De și Neculai Costin este de cât toţi cronicarii Moldovei cel may 
dedat în literatura clasică, stilul săi este departe de a ajunge pre 
acel al tătâne-săi, de care s'aii deosebit și prin caracter, și a, lui 
Ureche și Neculce; în scrierile sale el afectâză un ton didactic și 
pretențios și erudiţia sa ades desvălesce o mare ignoranță despre 
întâmplările și daturile cele mai însemnate ale istoriei vechi. D. Hase 
nu este dar nici de cum aspru și nedrept în critica ce face despre 
cronica lui Neculai Costin, pre care însă o amestecă cu acea a lui 
Miron Costin. 

Neculai Costin lăsă mai multe fragmente spre urmarea cronicei 
sale. Aceste le întrebuință AOSINZI URICARUL la Istoria 0- 
ficială a adouei dommiă în Moldova a hi Neculai Mavrocordat 
(1711-—1716.) Acestă scriere are același stil și acelși metehne ca 
și scrierile lui Neculai Costin; este însă însemnată prin epoca ce 
irateză și care cuprinde fugirea lui Cantemir in Rusia, lupta lui Ca- 
rol XII la Varniţă, trecerea lui Stanislav Lecinski prin Moldova, a- 
supra cărora ne citeză mai multe facturi curi6se și necunoscute i- 
storicilor străini. Căt despre autorul, noi nu șcim, de cât că era 
casnic al lui Neculai Costin, și uricar al Logofeţiei cei mari, adecă
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prescriitor a acturilor domnesci. Mai tote hrisovele din începutul se- 
colului al XVIII sunt scrise de el. Neculai Costin și Acsinti sunt sin- 
gurii cronicari ai Moldovei partizani domnilor de ia Fanar.» 

% 

Horany. — Memoria Hungarorum et provincialium, seriptis nota- 
“rum, quam excitat Alexius Horanyi, Viennae 1776 in 80, dă urmă- 
torele informaţiuni despre Miron Costin : 

«Miron suos natales debet Moldaviae. Floruit superiori szeculo, 
cum apud Principem Moldavie Logothata, vel ut vocabulo magis 
usitato munus indicem, Historiographi (1) personam egit. Seripsit quod- 
dam opus res Moldawicas mirifice illustrans, quod îpse non vidi. In- 
signi cum laude ipsius meminit Kantemyrius in der Beschreibung der 
Fiirstenthuums Moldau, pag. 340, auctoremque inter optimos Molda- 
vicorum rerum scriptores collocat; verba ejus he sunt.... (ur- 
m6ză vorbele lui Cantemir, deja aduse de noi aiurea). 

* 

  Gebhardi. — In cartea lui Ludovic Albreht Gebhardi : Geschichle 
des Reichs Ungarn und der damit verbundenen Staaten (2) la pa- 
gina 499—740 se cuprinde studiul săă despre istoria, Moldovei dupre 
M. Costin. 

Eată ce qice Gebhardi (pagina 577) despre bărbatul nostru ilustru: 

«Die ălteste im Lande und aus den Quellen und Urkunden ver- 
fertigte ungedruckte Moldauische Geschichte răhrt von dem Gross- 
kanzler oder Logofet Miron her». 

* 

Alezandru Gawa în ciudata sa scriere Theitru românesc (3), 
Preambulul Hronico-istoricese cu numele Sincai şi Samul Claih, t- 
părită la Buda în 1844, 80, pune umbra lui Clain, în Elisei, să spună 
că: «la anul 1781, în Viena Austriei vam decopiat istoria și Hro- 
nica țărei Moldovei, culese și serise mai întâiă de Constantin Miron 
logofătul la an. 1708» (?) Pag. 170. Apoi în Apoteosa, finală, unde 
Clio încununeză pre Șincai și pre Samuil Clain, Gavra aș6qă pe Can- 

(1) Voesce a qice: Logothetae, 
(2) Leipzig, 1782, 4 volume în 80. 
(3) Titlul întreg al acestei fantastice lucrări se întinde peste 5 pagine!
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timir la drâpta lui Şincai şi «de-a stînga lui Samuil Clain stă Conu- 

stantin Miron Logofătul şi cu degetul de la mâna dreptă se atinge 
de cununa lui Clain» (pag. 182). 

  

Reverendul D. 7. Cipariii în Analectele sale, (1) ne dă următorea 
notiță biografică a lui Miron Costin : 

«XXVIII. Miron Costin fiul lui Alexandru Costin, născut precum se 
pare în Baru în Ucrania, unde pe la anul 1640 se află învățând la 

se6lă, după aceea în multe diregătorii publice fiind sub Vasile Lu- 
pul până la. Constantin Cantemir principii, în urmă fu ucis din man- 
datul cestui din urmă în Roman la a. 1692 luna lui Decembrie, și 

s'aii îmormântat în mormântul familiei în Barboși împreună cu so- 

ţia sa. Scrierile lui se dic a fi următorele : 

a) Despre descălecatul d'intăiă al Moldovei, în șepte capete, de 

la întâia, colonisare a Daciei până la fundatea principatelor; _tipă- 

rită în Chron. Mold. t. 1, p. 3—32; amplificată de fiul săi Nicolai 
și tipărită tot acolo pag. 33—91, 

b) Cronicul ţărei Moldovei, în XX capete, începend de unde ai 

încetat Urechie seaii de la domnia lui Aron până la Stefăniţă, și cu- 
prindând un period de LXVIII ani de la a. 1594 până la a. 1663; 

tipărit tot acolo p. 214—9235.. Sati continuat mai încolo de mai 
mulţi, între alţii de fiul săi Nicolae până la a. 1712, de care mai 

jos, de Ioane Neculce până la a. 1743, și alți anonimi, tipărită tot 

acolo, tom. Il pag. 3—130, 192-—464 ete,, 

c) Piaţa lumeă, poemă mică, încă netipărită. 
d) Zractat mic de versificare românescă, netipărit. 
e) Epigrama cătră contimpuranul s&ii Dositeii metropolitul, neti- 

părită. 

f) Vers despre originea şi descălecarea românilor, tipărit. în Psal- 

tirea, versificată de Dositeiii, fol. 265 faţa 1, reprodus în Anal. p. 253 

în notă. 

«XXIX. Nicolai Costin, fiul lui Miron Costin, ai învăţat în Uni- 

versitatea. din Cracovia și au purtat mai multe diregătorii sub prin- 

cipii de la Cost. Duca până la Nic. Mavrocordat, mort în a. 1712 

luna lui Sept. 

(1) Blaj, 1858.
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Scriptele lui sunt : 

a) Despre descălecatul d'ântăiii al Moldovei, în XVI capete, de | 
care mai sus, 

b) Descrierea Croniculuă luă Ureche, cu adausuri, tipărite în Chron. 
Mold. t. 1 pag. 99—184 sub linie, și în apendicea II, VI, VII și V, 
pag. 6—29, 40—54, 59—126. 

c) Continuarea Cronicului tătâne-săi de la Eustratiă Dabija până 
la Nic. Mavrocordat (1662—1719). de care mai sus: însă până la 
începutul domniei întâiă a lui N. Mavrocordat după scrierile luă Va- 
sile Dubăii contimpuranul săi, și numai de aci înainte din capul 
săi; tipărită tot acolo t. II pag. 1—130 (după V. Damian p. 3—64, 
de la sine pag. 64—-130). 

d) Fragmente istorice din a doua domnie a lui Nic. Mavrocordat, 
care le-a folosit Axentiii Uricarul în secolul următor (acolo și t. II, 
pag. 131—192).» 

% 

lacă biografia ce dete Pumnul în Lecturar : 

« Logofetul Miron Costin (-- 1692). Fiul lui Alexandru Costin, și-a 
făcut cursul învățăturilor la scolile din Bar din Ucraina. Intoreendu- 
se în paltrie'și după mântuițiunea studielor, a purtat cele mai în- 
semnate deregătorii publice ale Statului, sub Domnii: Vasilie Lupul 
(—1653), Gheorghie Stefan (1653-—1658), apoi se retrase în viața 
privată în restimp de 14 ani, până la anul 1672 sub Domnul Pelru 
Stefan, când întră iarăși în serviciul Statului, căruia î servi; apoi 
mai sub toță Domnii, până la Decembrie din anul 1692, când fu 
omorit la, Roman din porunca Domnului Constantin Cantemir, dar 
nevinovat și fără judecată. Astă faptă barbară, crudă şi vrednică de 
osindă și tânguire, sa întimplat în chipul următor: Constantin Can- 
temir Domnul Moldav (1685—1693) era om de omenie, drept și În- 
durat, dar slab fârte de fire ; el să dedase cu totul pe mâna Cupă- 
rescilor adecă a Rosetescilor, carii erati cinci fraţi : Georgie, Ma- 
nole, Scarlat, Lascar și Mihaiu. Georgie era visternic, Manole a- 
Junsese staroste în ținutul Putnei de către 'Țera Românescă, în locul 
lui Miron Costin, pe carele-! scose din acel post; iar Scarlat, Lascar 
și Mihaiii erai Căpichihaii seaă Agenţii Domnului la Constantiniana 
(Țarigrad). Aceștia, împilaii ţâra și o storceaii prin biruri nesfirșite și fără nici un cumpăt; mai ales Lascar, unul din Agenţi, scri ne- 
curmat să i se trimită bani, acum pe una, acum pe alta. Contra 
astei împilăciuni și jăcuiciuni a țărei nu îndrăsniă nime să'și ridice
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glasul, decât Costineseii (Miron și frate-săii Velicicul). Adesea, ori 
dicea Miron către Domnul Cantemir la masă: <Maă des cu păharele, 
Măria ta, şi mai rar cu orenduelile (de bir); că birul fărei este 
dertat de la Portă ; că-i vrea să-ți dai, Măria ta, stmă odată, și 
nu-i putea». Și mai tare se svădia, Velicicul eu visternicul Geor- 
giii Roset, dicând în visterie: « Vistiere ! vistiere! maă încet cu o- 
renduelile (de bir)». Dar acestea €ă costă viața. Nefolosind aste sfă- 
tuiri nemica, se formă o opuseciune înfricoșată asupra nepăsătorului 
Domn, și a jăcașilor lui ministrii și agenţi. Cel întâi “semnal a 
acestei opusăciuni fu o adunare a lui Velicicul Costin cu Gavrili- 
țescii și cu mai mulți boeră joseni, carii se strinseră la satul Bă- 
canii lângă Bârlad, cu ocasiunea, nunţei lui loan Paladi, ce era cum- 
nat cu Velicicul. Acolo se jurară toți se fugă în Țâra Românescă 
la Domnul Constantin Brâncoveanul, dușman de morte al Cantemi- 
rescilor și al Rosetescilor, ca, luând ajutor, să mergă la Constanti- 
niana, să mijlocescă, depunerea (mazilirea) lui Cantemir și numirea 
lui Velicăcul de Domn Moldovei. Insă complotul fu descoperit iute 
de boeriul Ilie ifescul, ce încă se află la nuntă. Trebue însemnat, 
că Miron Costin nu se află la, astă adunare, nică luă parte la com- 
plotul numit. Domnul Cantemir trimise îndată ostași și prinseră din 
conjurați pre Velicicul, pre carele, aducându-l la Iași, porunci Dom.- 
nul, din îndemnul Rosetescilor, de-i tăiară capul, fără vre-o jude- 
cată premrăgătâre. Atunci diseră Rosetescii către Domn : «de dre- 
ce ai omorii pe Velicicul, apoi trimite să omore şi pre fratele lui 

pre Miron, ori vinovat ori nevinovat, viii să nu scupe, că apoi va 
fi rtă şi de tine şi de noi». Domnul cum era, slab, ascultă, tri- 
mese pre jlacri vătavul de Păhărnicei cu omeni, de luară pre Mi- 

ron de la moșia lui de la Bărboși, unde mersese să-și îngrâpe so- 

ţia, ce repausase chiar atuncă, și nu-l lăsară nici măcar să-și în- 

grope soția, ci-l duseră la Roman, și-i tăiară capul fără nici o 

judecată, premergătâre, nevinovat fiind cu totul. Așa se sfârși acest 

patriot înfocat și iubitor de patria și națiunea. sa. 

Produsele lui literare sunt : 

1. Descălecatul întâii al Molduvică. 
2. Viaţa Domnilor Moldaviei de la 1594—1662, carele sunt ti- 

părite în tomul I, al Cronicarilor Moldavi edaţi de Mihaiă Cogălni- 

ceanul ; 

3. Viaţa lumii (poemă netipărită încă); 
4. Versificarea română (încă netipărită); 

5. Epigramă cătră Dosoteiii Mitropolitul; 
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6. Viers de originea Românilor; (tipărit în Psaltirea viersuită a 
lui Dosoteiii, la faţa 265). 

Logofătul Nicolae Costin (ș 1712). Fiul lui Miron Costin Lo- 
fătul. Și-a făcut cursul învățăturilor la Universitatea din Cracovia. 
După mântuiţiunea studiilor a purtat mai multe deregătorii înalte în 
patrie-și, până la capătul vieţei, carele s'a timplat în Septembrie 1712, 
Seriptele lui sunt : 

1. Întâiul descălecat al Moldaviei ; 
2. Istoria Domnilor Moldaviei de la 1662—1711; şi adecă; de 

la 1662—1708 după scriptele lui Vasilie Dămian, logofăt al 3-lea, și 
ale lui Tudosiă Dubăă logofăt mare; iar de la 1708—1711, de la 
sine. Sunt tipărite în tomul 1 și al II al Cronicarilor Moldavi pu- 
blicați de M. Cogălniceanul. 

* 

Apreciără despre Miron Costin, citări cel puţin din el, aflăm în 
mai multe scrieri moderne. Vom numi pre : 

Zrâdla Daiejowe Tom. X Șprawy Woloskie za lagellonow, de 
Alex. Iablonowski (Warsovia 1878). 

A se vedea la paginele 762, 766, 772, 773—775, unde citează : 
«Miron Kostin, Opisanie Ziemi Moldawskij, Multanskiej. 

*% 

Din letopisețe, ca. isvoare bibliografice, vom cită paginile în biografie. 

3 

Mai recent despre Miron Costin ai scris câte ceva D. profesor l6n 
Lăzărici în «Istoria, literaturei române» (Sibiră 1884). 

Asemenea D. profesor Ar. Densuşianu în «Istoria, limbei și litera- 
turei române». (lași 1885). 

* 

Noi înșine am publicat în 1865 o conferință "cu titlul «Cronicele 
nostre» ținută la Ateneul din Bucuresci, Erorile ce făcurăm pe â- 
tunci în acâstă primă încercare a trecut din nefericire la cei mai 
mulți scriitori, câți de atunci încoce ne aii făcut onorea să utilizeze 
lucrarea n6stră, așa ori cum era, de-și mai tot-d'auna fără să ne 
citeze ca isvor nică la bine nici la răi. 

Mai scim în fine că Onor.D. Sbiera profesor la Universitatea din 
Cernăuţi are pregătită o lucrare despre Costin, dar aceea n'am v&-
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dut'o și, în lipsa a 250 de documente ce aduserăm mai îndărăt, 
nici o credem gata de eșit la tipariiă. 

a 

Rămâne totuși cea mai importaată,. de-și nu cea mai recentă 
notița critică a ilustrului profesor de la Sorbona, din Paris, repao- 
satul Hase. Nu credem că ocupăm un loc deafetea cu asemenea 
scriere, măcar adusă în parte, și deci înregistrăm din ea unele estrase. 

Notice d'un mamuscrit de la Bibliotheque du Roi, contenant une 
Histoire încdite de la Moldavie , composte en moldave par Nico- 
las Costin, Grand-logothăte ă la cour d'Iassy, et traduite en grec 
moderne par Alexandre Amiras, par M. Hase. 

«Le Mamnuserit, objet de cette Notice, forme un petit in-folio, divis6 

en deux parties qui ont chacune leur pagination spar6e. La pre- 

miere partie contient quinze chapitres sur soixante-sept pages, et la 

seconde quatre-vingt-deux chapitres, ou cinq cent quarante trois pa- 

ges : la somme totale de ces dernieres est done de 610, sans comp- 

ter plusieurs feuillets blanes qui sâparent la seconde partie de la 
premiere. Le manuscrit est d'une bonne main, et 6crit avec soin; 

la plupart des chapitres commencent par des initiales dessines en 

noir. Un feuillet blanc, qui se trouve ă la tâte de la premiere par- 

tie, porte la note que voici, 6crite de la main de M. labb6 Sallier, 

garde de la, Bibliothsque du Roi: Tnvoye par M. Peyssonel (sic) ei 

remis par M. Marie, le 1-ecr de Juillet 1752 S. On verra par la suite 
limportance de cette note, qui sert ă constater que notre volume 

est le mâme que celui dont M. Peyssonnel dit avoir fait usage. 

<Apres ce feuillet, se trouve le frontispice dessins ă la plume, et 
representant une porte. Une colonne, de chaque cot6, soutient le 

cintre. Au dessus de Varcade, remarquable par des embellissements 

de fort mauvais goât, on voit les armes de la Moldavie, c'est-ă-dire 

un 6cu ă un rencontre de boeuf, surmont6 d'une Couronne; la tâte 
de boeuf elle-mâme est surmontâe dune stoile ă six pointes, et Lon 
voit derriere elle une masse d'armes et une 6pâe mises en sautoir, 

les pointes dirigâes en haut. Dans le champ, on lit les quatre let- 
tres Grecques Î. T.T. E. Jean George Ghikas, voyvode (1). 

(1) Il paraât que les princes de la Moldavie, depuis qu'ils eurent des rapporis 

avec VEurope occidentale et chevaleresque, ont change Warmoiries plus d'une 
fois. Sulzer, Geschichte des transalpinischen Daciens. Vienne, 1731 in 80, tome III.
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Le titre general qui se irouve au milieu de la page, est concu 6n 

ces termes : - | 

« BiBhtoy tstoptxăv, neptexov râs Titewovas nai davoyăc râv îv Mohfa- 
Bia “iprepovevoivroy abdtvrov (sic), ai Ertpuv veryiatovroov XATAGTTOpĂ- 
înv âpyâuevov md rob Apar Bida, oi xodetiie Tepatobuevov u&ypi 
Tod bv abvrediv u&v mnpâtoy map 1od peţdiov oţodtro» Mopâv Kuo- 
7ijy sis Mok5afriy Tărray, peraepasdăv 63 &ud XpOSTavi,s Tod bmho- 
zarov 1ni eoosfeoratav abdâvrob vai Îpţepivoa năons Moxăofiaylas, 1o- 
pico “lodwob Lpwproptov Lina Bocgcăa, eis zijy buerăpay ani, Bihe- 
Tov apă rob apxovtoc Tpimy uta ohnortăpov "Ahetavâpoo "Ayrpă 105 
Xubpvaiob. "iv Lixoiors, 2y Era amd Xptotod 4Wx', ară uijya Deopoo- 
&plov. 

«Histoire contenant les regnes et la vie des princes de Moldavie, 
<et des autres Souverains des pays limitrophes, depuis le râgne de 
«Dragos, jusquen 1729 [et prâcâdâe d'une introduction eontenant 
«histoire ancienne de la Moldavie]; ouvrage compos6 d'abord en 
«langue Moldave par Myron Costin, grand-logothete, ou chancelier; 
«et ensuite iraduit en grec moderne, d'apres Pordre du trâs haut et 
«tres ilustre hospodar et prince de toute la Moldavie, Jean-Gregoire 
«Ghikas, voyvode, par le seigneur Alexandre Amiras de Smyrne, ci- 
«devant grand-sloutzar, ou Ecuyer de bouche de la cour; âă lassy, 
«lan 1729, au mois de fâvrier>. Nous verrons .bientât que ce liire 
venferme plusieurs inexactitudes. 

La Moldavie, qui pourtant confine ă la Hongrie et ă la Pologne, 
Stait jadis une des contrâes de Europe que l'on connaissait le 
moins. Ce ne fut que vers la fin du XVII sieele que L'empire Ot- 
toman, accabl& par l'6tendue d'un pouvoie mal administră, se vit 
attaqus sur le Danube, prăs de son embouchure. Depuis celte 6po- 
que, des armâes Europennes out traverse la Moldavie, des voyazeurs 
instruits y ont sâjourn6; et Pon a ât6 surpris de dâcouvrir non loin 
du Pont-Euxin, une population considârable, d'une origine moili€ 
slave, moitis Romaine, gouvernse par des hospodars envoyâs de 
Constantinople, et par une cour toute grecque, dont les dignit6s, 
les usages, le ceremonial, rappellent sans cesse le faste antique des 
empereurs d'orient, et cette pompe de Byzance que nos ancâires 
chercherent ă imiter pendant le moyen âze. L/histoire de cette cour 

page 669, a compos€ un Memoire particulier sur origine de ces armes: Unier 
suchung des Ursprungs des Walachischen Rabens u. des Moldavischen Ochsen- 
kopfs in ihrem Landwappen.
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ă la fois Orientale et Chrâtiene, dont les princes changeaient au gre 
et selon les caprices du divan, oftre, jusque dans ces derniers temps, 
les catrastrophes les plus singulieres et les râvolutions les plus tra- 
giques. On y voit des familles illustres &tablies sur les ruines les u- 
nes des autres, s'agrandir, triompher, disparâitre tour-ă-tour, tan- 
tât recourir â la protection de la Porte, tantât implorer celle de la 
Russie, el influer quelquefois, par leur €l6vation ou par leur chute, 
sur les râsolutions les plus importantes du Divan ou des puissances 
chrâtiennes. Peut-âtre cet 6tat des choses ne sera-t-il pas perma- 
nent; le temps, qui change tout, modifiera la situation de la pro- 
vince dont nous parlons, et dejă sa partie orientale vient dâtre râu- 
nie ă ce qu'on appele la nouvelle Russie. Mais quelle que soit â 
lavenir la destine de ce pays intermâdiaire entre les âtats chr6- 
tiens et Vempire Ottoman; le spectacle des vicissitudes dun Gou- 
vernement parlicipaut ă la fois de notre civilisation et des usages 
de Asie, la geographie des contrâes qui vireat Trajan triomphant, 
Charles XII captif, et Pierre le grand sur le point de le devenir, 
inspireront toujours un vif interât. Le manuserit qui est l'objet de 
nos recherches, contient histoire de Moldavie la plus complete qui 
ait €6t6 compose par les indigenes eux mâmes; et jamais le texte 
original de cet ouvrage, ni la traduction qui en a 6t€ faite en Grec 
moderne, n'ont 6t6 imprimes. Je me suis done empress6 de me ren- 
dre ă linvitation de personnes aux avis des quelles il m'est aussi 
doux qu'honorable de deferer, lorsqw'elles ont paru dâsirer que, dans 
une notice insâr6e dans ce Recueil, je fisse connaitre l'histoire de 
Costin. Je ne me dissimule pas, n6anmoins, quun sujet qui se 
raitache nonseulemeut ă Lhistoire du moyen âge, mais encore ă des 
intârets recents et, pour ainsi dire, aux 6v6nemenis de nos jours, ne 
m'Eloisne un peu de mes âtudes habituelles. Accoutume ă des tra- 
vaux purement philologiques, je sens combien, dans celui que je vais 

olfrir aux lecteurs, jaurai besoin de leur indulgence. 

Avant de commencer lanalyse de l'ouvrage lui-mâme, il est es- 
sentiel de donner quelques dâtails sur la famille et la personne de 
auteur, sur l'6poque ă la-quelle son livre fat compose en Moldave 
et traduit en gree moderne; en fin sur les €crivains qui, avant 6t6 
ă portee de le consulter, en ont dâjă publie quelques fragments. 

Presque tous ont confondu deux historiens, Myron le pere, et Ni- 
colas son fils, auteur de l'ouvrage qui nous oecupe. La famille noble 

des Constantin ou Costin, ă la quelle ils appartenaient, quoique fix6e 
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depuis longtemps en Moldavie, 6tait d'origine Servienne (1). Myron 

Costin, grand-logothăte ou chancelier ă la cour d'lassy sous la regne 

de Vhospodar Constantin I* Cantemir (1685—1693), parait avoir 

eu le goât des lettres et des dispositions naturelles pour l'âtude. Au- 

tant qu'on peut en juger par Lexposition un peu embrouillse que Pon 

trouve dans la preface de louvrage publi€ par son fils, il avait compos6 

en langue Moldave (2). deux 6crits s6par6s, ayant tous deux pour objet 

Phistoire de sa patrie. Dans le premier, il traitait des conqustes de Tra- 

jan, et de l'6tablissement des colonies Romaines au Nord du Da- 

nube ; le second comprenait Phistoire moderne de la Moldavie de- 

puis le râgne d'Aron Voda (1591, 1595) jusquă une 6poque assez 

rapprochâe de celle ou vivait Pauteur lui-mâme. (3) Ge second cu- 

vrage semblait âtre la continuation d'un autre, compos€ par Ourek, 

(1) Voyez la liste des familles nobles de la Moldavie, dans V'ouvrage du prince 

Dâmâtrius Cantemir, Beschreibung der Moldau, Francfori et Leipsick 1771 în 8 

pag. 262—265. 

(2) La langue Moldave, qui n'est qu'un dialecte de cele que l'on parle en 

Valachie, dans quelques contrâes de la Transilvanie, et mâme en Bulgarie, au 

sud du Dauube, mârite de fixer Vattention des philologues, et de ceux qui soc- 

cupent de grammaire gen&rale. De toutes les langues modernes venues du la- 

tin, est la seule, je crois, qui se soit form&e par une fusion du latin et du 

slave ; toutes les autres sont n&es du latin et du teutonique, en empruntant quel- 

ques mots ă des langues indigănes et antârieures. Si l'on en croit Sulzer, Ge- 

schichte des transalpinischen Daciens, tom. II, p. 241, quatre huitiămes des mots 

Moldaves sont d'origine latine, trois huti&mes d'origine slave, et un hutiame d'o- 

rigine 'Turque, Grecque, Albanaise, ou Gothique. Cette estimation me parait assez 

exacte d'apres le peu ce Moldave que j'ai appris dans la seule grammaire qui en 

existe : Elementa linguae Daco-Romanne Sive Valachicae, composita ab Samuele 

Klein de Szad, ord. S. Basilii; locupletata vero et în hune ordinem redacta a 

Georgio Gabriele Sinkai;, Vindobonae 1780 în 8. J'y ai remarqu& entre aulres : 

i-o que les noms de parente semblent s'âtre mieux conserv& en Moldave que 

dans la plupart des autres langues venues du latin; car dans imuliere, nepot, 

nuora, genere, vitrec, etc. îl est aise de reconnaitre mulier, 'nepos, nurus, Jener, 

vitricus. 2-0 que le gu des Latins se trouve presque sans exception changă en 
p. De aqua, €qua, guatuor, on a fait apa, epa, patru. Sic volo facere ; Remat 
Sanus, se dit en Moldave : așia voi facere : vemani sanatos. 

(3) Engel (Geschichte des Ungrischen Reichs und seiner Nebenlănder, partie 

I Fr pag. 68) dit avoir eu la version Latine de deux manuscrits, contenant lun 
et 1 autre histoire de Myron. Mais puisque Pun de ces deux manuserits, qui . 
etait le moins incomplet, ne s'âtendait que jusqu'ă Pan 1595, et que Vautre n'al- 
lait pas mâme au de lă de 1561, il est &vident que ce n'est pas histoire de My- 

ron commenșant en 1591 qwEngel a consulte, et que, semblable au traducteur 
Alexandre Amiras, îl a pris Pouvrage du fils pour celui du pere.
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grand vornik ou juge, dans le quel celui-ci traitait de l'histoire de 
a Moldavie pendant le moyen âge, jusque vers la fin du XVI Sicele 
et lav6nement d'Aron, 

Myron mourut sans avoir mis, ă& ce qu'il paraît, la derniere main 
ă ses deux Trailes. Nicolas Costin, son fils, lui succâda dans la charge 
de grand logothâte, et reunit en un seul les deux ouvrages de son 
pere, en inserant, entre les deux, histoire d'Ourek : il enrichit ces 
difierentes parties de nouveaux dâtails et de remarquables polemi- 
ques dirig6es contre des auteurs Moldaves, qui, avant Myron, avaient 
cerit les annales de leur pays (1). Ce travail, redig€ de cette ma- 
ni6re, parut en 1729, je dis parut, dans le sens ou les anciens pre- 
naient ce mot; c'est-â-dire que le jeune Costin en laissa prendre 
des copies manuscrites. Il renfermait, comme on vient de le Voir, une 
histoire complâte de la Moldavie, savoir: 

10 Des recherches historiques sur Vorigine et la durâe des eta- 
blissements des Romains en Moldavie (an de J. C. 101—273) tra- 
vail au quel un Trait€ de Myron Costin le pere avait servi de base. 

2, Ihistoire de la Moldavie depuis invasion des harbares Jus- 
qu'au râgne d'Aron Vodă (an de J. C. 273—1591). La plus grande 
partie des faits concernant cette 6poque 6tait puis€e dans l'ouvrage 
moldave d'Ourek, grand-juge. 

3% L'histoire moderne de la Moldavie depuis lavenement d'Aron 
jusque vers la fin du XVIl-e siecle, tirâe du second ouvrage de My- 
ron, et continue jusquă Van 1729 par Nicolas Costin le fils. 

II est clair, d'apres cet expos6, que le plan et la râdaction de Ven- 
semble, ainsi que la derniere partie de louvrage, appartiennent au 
jeune Costin. Neanmoins lusage a longtemps prâvalu d'attribuer le 
tout ă Myron; c'est lui seul qui est design6 comme auteur par le 

* (1) Il parait que les Moldaves ont employe de bonne heure la langue natio- 
nale pour 6crire histoire de leur pays. Voici les noms de leurs annalistes dont 
Costin fait mention : 10 Misaăl, surnomme 5 Rakdynpos ou le religieux ; 20 Simon 
appel€ le Professeur, 5 drâsorades (Dascălul) Voyez ci apres le texte de la pre- 
face, pag. 289; 30 Eustratius le chancelier, cit€ pag. 45 du manuserit; 4 et 
5* Les auteurs de deux, ou peut-âtre de trois chroniques, quc je trouve cites sous 
le nom de 5 madetos et 6 verzepos ppovoyetens; Bv Ourek, grand-juge dont je viens 
de parler.— Aucun de ces annalistes n'a te imprime ; leurs noms mâme, si Von 
excepte celui d'Ourek, sont restes inconnus â tous les &crivains modernes. Ce- 
pendant, quelques uns de ces auteurs paraissent tre de la fin du XV-e Sitcle 
ou du commencement du XVI-e; ă cette Epoque les historiens en langue natio- 

nale staient encore rares chez les autres peuples de PEurope, 
* 18
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traducteur grec (1), et Pexemple de ce dernier a €t6 suivi par tous 

les 6erivains de POecident qui ont parle de cet ouvrage. Cette erreur 

vient probablement de la haute ide que Costin le păre avait laiss6e de 

son 6rudition, et de ses travaux, de la variete de ses connaissances, et 

peut-âtre mâme de sa critique. Connu pour &tre le meilleur historien de 

son pays, il n'est pas 6tonnant qu'on lui ait attribu6 un ouvrage publi€ 

peu d'annses aprâs sa mort par son fils. Ce n'est pas que ie jeune Costin 

n'ait eu aussi une sorte d'instruction; outre le moldave, sa langue 

maternelle, il savait le latin, le grec (ou du moins le grec moderne) 

et probablement le polonais; et le prince Cantemir vante quelque, 

part la sollicitude de Myron pour l6ducation de ses enfants «quil 

envoya en Pologne> pour y apprendre le latin et les arts liberaux (2). 

Mais, malgr6 des soins aussi bien dirig6s, il ne parait pas que Costin 

le fils, comme 6crivain et comme annaliste, ait jamais atteint la re- 

putation: de son pere. 

IPhistoire de Costin fut donc publise a Jassy en 1729, sous le 

răgne de Phospodar Grâgoire Ghikas, prince ami des lettres. N6 en 

Grăâce, il desirait que cette histoire pât âtre lue par ses compatri- 

otes, dont plusieurs Gecupaient des places importantes au palais. Ale- 

xandre Amiras, originaire de Smyrne, ci-devant grand sloutzar ou 

6cuyer de bouche ă la cour de Moldavie, fut charge. de traduire 

Vouvrage de Costin en grec moderne; et cet ordre du prince adi 

recevoir une ex6cution extrâmement prompte; car il parait qua A- 

miras commenca la traduction de la premiere partie, tandis que Co- 

stin travaillait encore aux derniers chapitre de la seconde. Au MoOinS 

je ne saurais expliquer autrement comment il se fait que le titre 

de la traduction porte la date de lassy 1729, au mois de fevrier, 

tandis que Pouvrage lui meme renferme au chapitre LXXXII, des 
pieces authentiques, telles qu'une convention entre Vhospodar de la 
Moldavie et les Tartares Nogais (3), aat6e du mois de septembre de 

la meme annse. Quoiqu'il en soit, il est certain que le public d'lassy 

(1) Voyez plus haut pag. III, lignes î et 2. 
(2) Beschreibung der Modau, etc. pag. 340. Am Ende des vorigen labrhun- 

derts fiengen endlich auch einige Moldauer an, sich auf die lateinische Sprache 

und Wissenschaften zu legen. În dieser lobendswiirdigen Sache gieg ein gewisse? 
Miron (sic) den andern mit seinem Beispiele vor. Er war Logothet, und der rich- 
tigste Geschichtschreiber, den die Moldauer haben ; er schickte seine Sâhne nach 

Polen, und liess sie da selbst die lateinische Sprache und die freien Kiinste lernen- 
(3) Partie JI, pag. 339 du Manuscrit. Texte de cette piece dans Vappendice; â 

la suite de ca: m&moire, sous le No.. IX.



275 

  

sut bon gr6 au prince Ghikas de Pinterât qu'il semblait prendre & 
Lhistoire nationale (1), et Vempressement du prince a faire connaître 
ouvrage de Costin aux personnes de sa cour peu vers6es dans la 
langue Moldave, prouve son estime pour Vauteur et pour ses pro- 
ductions litteraires. Voyons maintenant jusqu'ă quel point le livre 
de Costin mârite l'opinion avantageuse dont il parait avoir joui â 
la. cour d'lassy, et la râputation qu'il a toujours conserve depuis: 

On a dit que l'histoire se faisait lire, de quelque maniere qu'elle 
fât €crite. Cela, est vrai, jusquă un certain point; et cette maxime 
peut s'appliguer surtout ă Vhistoire d'une contrâe aussi peu connue 
que la Moldavie (2). De plus, Pouvrage de Costin, 6crit avec un ton 

(1) Je soupgonne que cest de ce travail, ordonn6 par Ghikas, et exâcute par 
Costin que parle Boscovich, Journal Pun voyage de Constantinople en Pologne, 
fait ă la suite de M. Porter, ambassadeur d Angleterre, etc., Lausame, 1772 în 80 
pag. 255. <M. Millo, 'staroste de Ciarnauz...., m'apprit qu'il y avait lassy un 
«manuserit qui contient histoire de ia Moldavie qui n'a pas encore ât6 publiă, 
«Elle a st& compilee par les ordres de Grâgoire Ghikas, prince de Moldavie il 
<y a trente-six ans, et qui l'a 6t6 plusieurs fois depuis, c'tait un homme de 
<goât et savant; il Pavait fait extraire des monuments qu'il avait rassemblâs de 
«tous câtâs avec le plus grand soin. 

(2) Jai consulte et compară avec soin les ouvrages suivants, qui traitent, avec 
plus ou moins de dâtails, de histoire de ia Moldavie, et je me suis convainei 
quiil n'en est aucun qui ne puisse 6tre rectifie et considerablement augments 
par celui de Costin: 

10 Geschichte der Moldau und Walachey, nebst der historischen und statisti- 
schen Literatur beider Lănder von Johann Christian von Engel. Halle, 1804 în 40, 
Cet auteur m'a 6t6 fort utile: il y a, ce me semble, peu de profondeur dans 
ses vues, et peu de liaison dans sa maniere de presenter les faits; mais son 

ouvrage est modsră, exact, plein de recherches et d'excellentes notices biblio- 
graphiques. : 

20 Ludewig Albrecht Gebhardis, Geschichte des Beiche Ungarn und der damit 

verbundenen Staaten. Virter Theil, Leipzig, 1782 in 80. Lrhistoire de la Moldavie 

s'y trouve pages 499—740. Gebhardi a examin€ avec attention et compare en 

critique les anciens ouvrages latins et allemands concernant son sujet. Son râ- 

cit est clair, et je prefere son travail ă celui d'Engel, plus recent et plus riche 

de d&tails ă la, verit€, mais diftus et manquant souvent de mâthode. 
30 L'ouvrage de M. Andre Wolf, Beitrăge zu einer statistisch-hitorischen Be- 

schreibung des Piirstenthums Moldau, Hermannstadt, 1805 in 80, traite, dans le 

premier volume de la G&ographie et de l'âtat sanitaire de la Moldavie ; on trouve 

dans le second, ă, la suite d'une liste des hospodars, tirâe des archives d'lassy 

un prâcis historique, ou Pauteur a repreşente avec clart6 la sârie des r€gnes 

depuis Dragos (1359) jusquă Alexandre XI Mourousi (1802). M. Wolf a saisi les 

faits les plus intâressans avec beaucoup de justesse et de savoir, Simple et con- 

cis, il les resserre dans un petit espace, et jai presque toujours suivi Pordre 
chronologique qu'il a adoptă.
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de verit6 trâs remarquable, offre dans sa dernicre partie, des details 

piquants inconnus ă nos histoiiens, des peintures circonstancies et 

pleines de naivet6, des documents curieux et authentiques. Dans ce 

qui ne se rapporte pas ă Perudition les raisonnements de Vauteur 

ont de la justesse; sineârement attache a son pays, îl remarque en 

plus d'un endroit, avec le ton dun veracit courageuse, que Vin- 

fluence des grees de Constantinople avait presque toujours 6t6 €gale- 

ment funeste au peuple et aux boyards de sa patrie (1) et mâme, 

4» L'ouvrage de Fracois-Joseph Sulzer, Geschichte des transalpinischen Da- 

ciens, das îsi, der Wuluchey, Moldau und Bessarabiens. Wien, 1781 în 8, en 

trois volumes, est pr&cieux pour connaitre la Geographie de la Moldavie, lad- 

ministration des princes, et les moeurs des habitans. Sulzer Etant mort en 1790, 

la partie historique de cet important ouvrage n'a point 6t6 publise, elle existait 

encore en manuscrit en 1802. Voyez Engel, ete. pag. 55. On trouveâ la fin du 

f-er volume de la partie publise une carte G&ographique de la Moldavie, dont 

je me suis servi en râdigeant ce M&moire, au defaut de celle qui a ât& donne 

en 6 feuilles par le general de Bauer, vers Lan 1778. 

50 La naissance et la dignit6 du prince Demâtrius Cantemir lui donnaient des 

motifs et des moyens pour crire histoire de ses prâdecesseurs; mais son [lis- 

toria antigua et recens Daciae, dont original, en langue Moldave, est conserv€ 

manuscrit ă Blasendorf (voy. Engel, etc. pag. 26) ne va que jusquen 1197; et 

dans sa, Beschresbung der Moldau, Francfort et Leipsick 1771 în 80, je ne trouve 

sur les anciens hospodars qu'une liste aride, pag. 111 —129. Nâapmoins ce der- 

nier ouvrage est curieux par les dâtails qutil donne sur les digniles et les em- 

plois de Ja cour G'lassy. 
60 “lstozia <ăs Bhoyias zohtztad, za eoypuazii, no săi doyaozăzus BUT VOTATA 

Giws Es z05 1774 tzows, exdodâisa prhoziuin Boziăvrj Tâv aăzadeheuv Tovvovodii. 

Biz ziis Acvotpias. 1806, in 8 par un anonyme, contient quelques ordonnances 

des princes (Xpvo5âoyh)a), et W'autres documents qui interessent Egalement la, Mol- 

davie, et qui ont 6t6 fort utiles. 

Voilă les ouvrages que j'ai principalement consults ; on en trouvera quelques 

autres cites dans les notes qui accompagnent les appendices. L'Histoire de la Mol- 

davie et de la Valachie, par Carra, Neutchâtel, 1781, in 80 n'est quwun pamphlel 

veh&ment, dictă par Pamour propre blesst de cet ancien secrătaire du prince 

Gregoire Ghikas. Je ne connais PHistoire des troubles de la Moldavie. Paris, 1620 

in 80 par Jean Barret, que d'aprăs ce qu'en a dit Engel, Literatur der Moldeui. 

schen Geschichte, und stats Kunde, pag. 69. | 

1. Kalos za st 7ov zâzov ae Vede cocs ucineza, oi Tparxo eg di zac 

Epepxv ziv SLapav was z0ws ăapovzas vis 7.3). | 

Manuserit de la Bibliotheque du Roi partie II, pag. 20. Il faut se rappeler que 

Costin 6crivit ou du moins publia ceci sous le răgne de Gregoire Ghikas, grec, 

de nation; il y avait done de la, franchise, et peut-âtre du courage, & manifester 

sur ses maitres une opinion qui n'6tait pas entitrement dânute de vâril€. Mais 

on aurait pu objecter î Costin que si la domination des grecs &tait quelgue fois 
arbitraive et onâreuse, si elle humiliait les Moldaves, elle servait aussi & les 35 

socier ă la culture inteilectuclle de leurs maitres, Beaucoup de princes et de 

a0T0v
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quand il se trompe dans ses cilatieons, il n'est pas sans intârât de 

voir comment un homme de sens, mais 6leve dune maniere semi- 
orientale, entendait et interprâtait des auteurs occidentaux. Voilă plus 

de motifs qu'il n'en faut pour s'int6resser ă son ouvrage, malgr les 

deux dâfauts graves qui le dâparent, et dont le lecteur ne s'apercevra 
que trop tt. Le premier est un dâsir extrâme de paraitre savant, et 

de montreg de l'6rudition ; le second, un patriutisme porte a, exces 

ou plutât une vanit€ nationale telle que Costin voudrait faire passer 

les Moldaves pour le peuple le plus ancien, le plus vaillant et le plus 

noble de univers. C'est ce second dâfaut qui lui fait adopter les 

hypoth&ses les plus absurdes, pour peu qu'elles soient favorables ă 
ses id6es; et cest le premier quile porte ă se jeter sans cesse dans 

des digressions qui interrompent dâsagrâablement son recit. 

Possâdât-on mâme le savoir le plus vaste et le plus profond, il 

est toujours d'un bon esprit de ne mettre dans un ouvrage que la 

dose d'6rudition qui convient au sujet que Von traite. Mais que 
sera-ce, si un auteur qui n'a qu'une instruction mediocre se tour- 

mente pour paraître savant ? Au lieu d'exposer simplement les 

faits qu'il connait bien, il dâparera son ouvrage par des citations 

deplacâes, des passages mal compris, par une foule d'aperqus faux, 

dassertions hasardâes ou parodoxales, qui ne pourront soutenir 

lexamen : c'est ce qui est avrive ă Costin. Le nombre d'ouvra- 

ges qu'il cite serait 6tonnant pour un 6crivain de son temps et de 

son pays : mais je me suis convaineu, et mes lecteurs le seront bi- 

entât avec moi, qu'il n'avait lu quwun petit nombre des auteurs dont 

il invoque le tâmoignage, et qu'il a transcrit ses citations des histo- 
riens Hongrois et polonais qui lui servent de guides. Cette 6rudition 

d'emprunt Gterait tout mârite ă son livre, si elle y dominait partout: 

mais heureusement la partie la plus importante de l'ouvrage, celle 

oi le râcit de Costin devient celui d'un contemporain et dun t€- 

moin oculaire, en est ă peu pres exempte. 

Poute fois, malere les dâfauts que nous venons de signaler, Vhis- 

toire de Costin, plus connue sous le nom de la Chronique de Mi- 

ron, jouissait dans le siecle dernier, d'une grande râputation ă lassy, 

et dans toute le Moldavie. Les gens instruits de ce pays la regar- 
daient comme faisant le plus grand honneur au prince Ghikas, qui 

  

particuliers grecs ont fait le plus noble usage du pouvoir et des richesses ac- 

quises dans ce pays; et d'ailleurs, Pautorit€ s'exercait en Moldavie par un peuple 

pour ainsi dire compatriote du peuple soumis, ayant la mâme religion, presque 
les mâmes moeurs, et &tant plus avanc6 dans une civilisation semblable,
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en avait ordonn€ ou au moins encourage la publication ; ils la citaient 
comme le recueil le plus complet et le guide le plus sâr pour con- 
naitre lorigine de leur nation. Leur opinion ă 6t6 adoptâe par les 
bibliographes, et en general par les 6crivains modernes. Le prince 
Demstrius Cantemir, dans sa, description de la Modavie (voyez plus 
haut pag. V (p. 274 nota 2). Horanyi, dans son Recueil (1) Gebhardi, 
dans Phistoire de la Hongrie (voyez pag. VI (2) ; aci, p. 275 nota 1). en 
parlent avec €loge; et lorsque Engel râunit les matâriaux pour 6crire 
son Histoire de la Moldavie, la plus complete de toutes, puisque celle 
de M. Samuel Klein n'a pas encore paru, îl s'âtait procur& deux ver- 
sions Latines de Pouvrage de Costin, et il en donne des extrais dans 
le cours de son râcit. Mais nous avont dit plus haut que les manu- 
scrits sur lesquels ces versions âtaient faites, âtaient tous deux incom- 
plets, et n'allaient pas mâme jusqu'ă la fin du XVl-e sicele (voyez 
note 2) : ainsi toute la demiere partie de histoire de Costin, oă 

a il commence A entrer dans de grands dâtails, n'a pu Gtre consul- 
tee par Engel. Peyssonnel, au contraire, a pu profiter de ce guide 
lorsqu'il composa son important ouvrage sur les peuples voisins du 
Danube et du Pont-Euxin (3) et je pense, d'apres la note qui se 
trouve ă la tâte de notre manuserit, que c'est sur ce volume mâme 

(1) Memoriu Hungarorum et provincialium, scriptis notarum, quam excitat A- 
tevius Horanyi. Viennae, 1776 in 80. Dans ces Notices biographiques, que jai 
lues avec plaisir et profit, j'ai. vu qwHoranyi auteur crudit et latiniste habile 
connaissait ă peine les premiers &lements de la langue Greeque, et qu'il m'avait 
aucune idee de la Grâcite du mouyen âge Liarticle sur Myron lui mâme prouve 
qwHoranyi croyait le mot logorhăte (chancelier) synonyme de celui d'historio- 
graphe. Voici ses expressions : Apud principe. Moldaviae logothoetae (sic), vel 
ut vocabulo magis usitato munus îndicem, historiographi personam egit. On de 
covvre la premiere origine de la. charge des logothătes dans les Rationales dA- 
lexandre Săvăre. Poyee Lampride cap. 45, et la note de Casaubon sur ce passage. 

(2) M. Klein, ă Blasendorf en Transilvanie, le mâme a. qui Pon doit la seule 
grammaire Moldave qui existe (boyea pag. 278) a travaill€ longtemps ă une his- 
toire de la Valachie et de la Moldavie, sous le titre : Annales principum Tran- 
salpinorun et Moldavicorum. Il voulait la faire imprimer en latin et en vala- 
que; et dans une lettre &crite a M. Engel vers 1802, îl avestit ce dernier que, 
pour cet ouvrage, îl s'âtait servi du manuserit de Costin, qui finissait ă Van 199%. 
„Ex îllo ego et iam plurimum habeo, et nihil permisi întactum, quod ile habi, 
guin în meo opere non inservissem , exceptis rebus Polonicis et Transilvanis. 
Voyez Engel, Geschichte, etc. pag. 66. Yignore si Vhistoire de M. Klein a paru 
de puis. 

(3) Observations historigues et gdographiques sur les peuples barbares gui 
ont habite les bords du Danube et du Pout-Euzin, ete. Paris 1765 în 40, Je st- 
rai plus d'une fois oblige, surtout dans les questions de chronologie d'âtre d'une
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qu'il a travaille. Mais pourquoi, me demandera-t-on, Peyssonnel, li- 
sant au frontispice de notre manuscrit le nom de Costin, s'obstine-t-il 
ă ne le citer que sousle nom de Pauteur anonyme de Phistoire de 
la dloldavie ? (1) Il est assez difficile de r&pondre ă cette question, 
ă moins qu'on ne suppose que Peyssonnel, voyageur judicieux, mais 

d'ailleurs peu 6rudit, et surtout fort nâgligent en fait de bibliogra- 

phie, ait 6t€ frappe de la contradiction qui existe entre le titre du 

manuscrit qui nomme Myron comme auteur de l'ouvrage, et la pr6- 

face, qui dâsigne comme tel Nicolas Costin le fils. Ne sachant com- 
ment râsoudre cette difficulte, il aura mieux aim attribuer V'ou- 
vrage ă un auteur anonyme, que d'entamer une dissertation biblio- 

graphique qui, d'apres sa maniere de voir, aurait ralenti la rapidite 

du râcit. (2) Aprâs avoir parl€ des auteurs qui ont pu consulter l'ou- 
vrage de Costin, soit dans la langue originale, comme le prince Can- 
temir et M. Klein, soit dans des versions Latines, comme Engel, soit 

dans une traduction Grecque, comme Peyssonnel, il faut encore a 

jouter quelques mots sur cette traduction Grecque qui se trouve 

aujourlhui ă la Bibliotheque du Roi. Comme Alexandre Amiras 

Pinterprete de Costin, n'a mis ă la tâte de son travail ni avertissement 

ni preface, nous ne pouvons rien dire du systeme qu'il se proposait de 

suivre. Sa maniere diltere sans doute beaucoup de celle que des 

auteurs justement csl&bres suivent aujourd'hui en 6crivant le grec 
moderne ; plusieurs de ses expressions ne seraient plus admises dans 

le style historique, car on sait que dans les langues qui tendent ra- 

pidement ă se fixer, les mots ont leur bonne et-leur mauvaise fortune; 

il en est qui prennent faveur tout-ă-coup, il en est dautres qui 

tombent dans la, disgrâce. Cependant Amiras 6crit assez facilement 

pour oser rendre en vers les fragments des potes cites quelque 

fois par Costin. Cet auteur, pour prouver que les Daces habitaient 

jadis les bords de la mer d'Azoff, avait traduit en Moldave ei insâr6 

dans son râcit les vers suivants de Denys le Peri6gete : 

autre avis que cet 6crivain, dou€ d'ailleurs d'un esprit fin et exercă, et qui, 

malgr6 ses fr&quentes erreurs dans les matiăres d'Erudition, a pourtant le grand 

mârite d'avoir attiră Vattention des savants sur des objets peu traites avant lui. 

(1) Surtout pages 193, 214, 215, et dans tout le chapitre XXV, qui traite de 

Vorigine de la principaute de Moldavie. 
(2) Je ne doute point de Videntite de Costin et de Vauteur anonyme, et je la 

crois demontr&e non seulement par la note qui se lit ă la tâte de notre ma- 

nuscrit, mais encore par les passages de Pauteur anonyme cil& par Peyssonnel, 

et qui se retrouvent tous dans notre volume.
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Toi peză zpos foci zezavunutva dia, veuovzat 

ÎloăAă uz etetajs, Moaubztos 25 o3bua Aluvris, 

Veonavot, Sauazar ze, Teza Baua, Baorarvat se. 

Dazâwv DPăsnezos aia, ad dhurevzis "Adavol. 

Orbis descriptio, vers 302 --305. 

Voici maintenant comment Costin a retraduit ce passage en vers 

Grecs politiques : 

“BO zodg zozoansav Mouebztdos st zonouc, 

Nestor ua Decat, Vauapzar duoi ui sos Bazzagzow (sic), 

Kabeâga zadar zev Dazâv duci uă zaws 'Aăavoue, 
Onizay caidm dwvază vai Sugazas ueyahavs, 

Partie I, pag. 26 du Ms. 

Un peu plus loin, Costin avait cits les vers snivants d'Ovidejil 

est. question de Flaccus, general Romain, duquel, d'apres une hypo- 
these absurde que toute fois notre auteur n'adopte pas, les Valaques 

auraient tir6 leur nom : 

Praefuit his, Graecine. locis modo Flaccus ; et iilo 

Ripa ferox Istri sub duce tuta, fuit, 
Hic tenuit Mysas gentes in pace fideli: 

Hic arcu fisos terruit ense Getas.— 
[Epist. ex Ponto, lib. IV, eleg. IX. vers 73—78].: 

Amyras traduit ainsi en grec moderne : 

"Evo uoupâv ziiy moov Poza, zâpa di bhazos (sic) 
Ilodizeuov z7v Aoyvafr 705 dr proze dados. 
"Ezeivos ua zi Bligtav Expăzmas ut FiIT0v, 
hai Snedw 2ăiente zove Tezee uă Th Vivi, 

Partie |, pag. 39 du Ms, 

Ces vevs ne sont pas €minemment postiques, jen conviens; mais 
ils sufisent pour donner une idee du style du tradueteur. D'ailleurs 

on peut dire pour sa justification, qu'il valait peut âtre mieux se 

mettre ă la portâe des personnes pour les quelles cet ouvrage etait 
destine, que de conserver Pâelat et la pompe de la poâsie classique, 
au risque de ne pas tre compris par les boyards d'lassy et les COUL- 

tisans du prince (ihikas. En general, Amiras a le mârite de la clarte : 

c'est beancoup. Sa traduction a-t-elle aussi celui de Vexactitude ? Je 

n'ose trop râpondre ă cette question, Poriginal 6tant rest6 indil : Mas 
une traduction entreprise dans le pays mâme, par ordre du 50u- 

verain, et probablement soux les yeux de Pauteur, doit inspire? 
de la confiance, quand m&me (et c'est ce qui arrive a Amiraş) IA 
personne chargee de ce travail aurait eu peu d'ârudition claşsique 
et se serail trompee presque toutes les fois qu'il s'agissait de pâlă-
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blir en grec moderne un nom classique, lalin ou grec, qui se trouvait 
dans Poriginal Moldave (1). 

Je termine ici ces observations preliminaires, car il est bien temps 
de mettre les lecteurs en €tat de porter eux-mâmes un jugement 
sur louvrage de Costin. La nature de ces Notices ne me permettant 
pas de donner le texte ou la: traduction de tout ce qu'un volume 
de plus de six cents pages in-folio renferme Wimportant ou de cu- 
rieux, je me suis borne ă faire une analyse abregce de Pensemble de 
louvrage, en y inserant des passages du texte, suivis quelquefois de 
leur traduction. Quant ă ceux des chapitres qui me paraissaient m6- 
riter d'&tre rapportâs en entier, mais dont Vâtendue aurait desagrâable- 
ment interrompu Yanalyse, on les trouvera places ă la fin de celte 
Notice, en forme d'appendices. Jai hâsit si je devais ajouter une 
traduction Francaise ă ces chapitres transerits textuellement; elle 
aurait pă &tre de quelque utilite, la connaissance du grec moderne 
n'6tant pas aussi r&pandue parmi les savan!s, qu'il serait peut-âtre 
ă souhaiter qu'elle le fât. Mais le desi» de placer un plus grand nom- 
bre de ces extraits, „m'a decide ă les donner sans traduction ; de 
courtes notes explicatives en rendront, j'espere, la lecture facile â 
quiconque aura. seulement. les premi€res notions du grec liiteral, 
„Jai dâjă dit que le volume contenant l'ouvrage de Costin est di- 
vise en deux parties. La premitre traite de histoire ancienne de 
la Moldavie, elle est elle-meme precede dune table de chapitres 
portant en tete ces mots: Ehevyos 705 zporoo Br3hto Tîjs MoX5afwic 
LoTopiag. 

Comme je serai obligă de revenir sur chacun des quinze chapi- 
tres ou sections qu'elle annonce, et qui forment la premiăre partie 
de l'ouvrage, je ne crois pas necessaire de la transerire ici.» 

(1) Page 10 du manuserit, les 1nots Joseph dans les Antiquites Judaiques 
sont traduits,- Iebonos dis zis ESpatzas madmte tazoptas. ÎI fallait au moins jeooryos 
es ziv lovăatxiv agyatodoyiav Page 29, î4 zo5 Awvog da6ă zegi zis tos z05 Aouly 
Ypăet, lisez, soi Aouinavod. Le Graecinus d'Ovide, dâns le passage que nous ve- 
nons de citer, devait s'appeler en Grec Dooitvos, Amiras le nomme Tgaurtiiv, Je 
pourrais allonger de beaucoup la liste de ces erreurs, qu'il faut plutât mettre 
je crois, sur le compte d'Amiras, que de supposer des fautes analogues dans le 
texte Moldave,
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II. 

BIOGRAFIA. 

Ca și munții cei înalţi cari își poleese fruntea în radele sorelui, 

pe când șesul din vale este încă în umbră, așa sunt menit mari 

ai naţiunilor. De la munte descinde în. vale și rada încălditore și 

ploia mănosă și r&coritâre. Tot așa şi omul mare, cu mintea sa lu- 

minsză națiunea sa și cu graiul săi domirit sâmănă ogorul înțelenit 

al minţei poporului și] face să dea rod bun și mănos. 

Sunt scriitori cari se încercară a proba că poporele datoresc pro- 

pășirea lor, numai propriei “mișcări a întregei lor colectivități oră 

masse, iar nu unor anumiţi Omeni din ea. [icem «se încercară», 

pentru că asemene aserțiuni ati remas până astă-qi contradise de isto- 

ria omenirei. Priveliștea timpilor trecuți ne spune, din contra, că cine 
este marele, neobositul factor al propăşirei poporelor, nu este massă, 

colectivitatea lor, ci câți-va individi, cari prin deșteptăciunea minţii, 

datorită unei particulare disposiţiuni a crierelui, ajutată acâsta de 
întâlnirea fericită a unor împrejurări favorabile desvoltărei acelei dis- 

posiţiuni, — se ridică deasupra nivelei comune a poporului, ca Mun- 

tele asupra, nivelei șesului. 

Un așa, om mare a fost Miron Costin. Aprâpe ca și un om male 

a fost apoi și Nicolae Costin fiul lui Miron. - 

E o trebuință tot-dcuna, simțită de popor de a'și da sema despre 

omenii cari sai impus admiraţiunei ori iubirei sale, de a se în- 

treba : Cine sunt? de unde aă venit?... Satisfacem așa dorinţă, Cer 
cându-ne a, scâte din bogatul material ce precede, biografia lui Mi 

ron Costin şi a. n6mului să, 

Originea Familiei. 3 

Cele mai vechi documinte cari menţioneză ori de Costină ori de 

Miroui, sunt: unul din 1392 Martie 30(1) de la Roman Vodă; al 

(1) Documintele din tabele, cu NN. 1 şi 2 şi cele cu NN. 1, 2,5 şi & dela 
pag 217.
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doilea de la Iuga Vodă fără dată; al treilea din 1433 Mastie 4 de 
la Stefan IV frate luă Iiaşi; al 4-lea de la 1435. Decembre, de la 
aceiași lliași și Stefan Vodă; al 5-lea din 1443 Martie 30 tot de 
la Stefan al IV-lea. In tâte aceste urice este vorba de Costină. = 

Ce împrejurări urmară nu scim, dară de la a doua jumătate a se- 
colului al XV-lea până către finea primei jumătăţi a secolului XVI-lea, 
nu mai întâlnim numele Costin în nici ua uric. Reapar Costintă în . 
documinte, apoi, când sub numele de Miron, când sub acel .de 
Costin. De la 1546 pâna la 1548, uricile ce am adus la NN. 4, 5, 

„6, 7, 8 şi 9 în tabele, fac menţiune de un Miron pârcălab de Nemţ. 
„Un alt Miron aflăm la 1604. La 1605 acest Miron, care-și dice 

fiul unui Grigore Clucerul (Doc. No. 9 pagina 218) este rudă cu 
Gavril Balica Hatmanul şi ca rudă cumpără de la acesta parte din 
satul Bodesciă (ţin. Neamţ). 

Baliciă cu Mironescii sunt. numele ce se întâlnesc adesea în do- 
cumentele satului acestuia şi al satului Sirbiă (ținutul Dorohoiului). 
Sirbiă ai fost al Balicilor în secolul XV-lea. La 1455 lunie 7 (vegi 
No. 3 din tabele) un Balica vinde din satul Sirbii o parte lui Ga- 
vril spătarul. La 1604 alt Balica, Gavril, vinde ca rudă ce-i era, lui 
Miron, o parte din Bodescă. (Doe. No. 21 din tabele). Nepoţii lui 
Ciolpan bătrânul, anume Pătraşeo, Başot şi Lupul reclamă la le- 
remia Moghilă contra vândărei făcută de Gavril Balica, căci era fă- 
cută fără scirea lor, rude mai de aproape. Vodă intervine prin scri- 
sorile cătră Miron (1604 Doe. No. 13 și 14), dicendu'i să nu <în- 
văluească» pre jăluitoră, căci ei aii dreptul de a cumpăra moșia (1). 

* 

Un Miron aflăm la 1611 Noembre 19 cu boeria Stfolnicul, sub 
domnia lui Constantin Moghilă (zapisul de la No. 11 din tabele). A- 
cesta cred că, este același Miron care la 1612 Aprile 8, este Clu- 
certă și cu acest rang îl aflăm în Uricul lui Radul Mihnea Vodă 
(No. 12 din tabele). 

Mai mulţi dintre Mironesci aă fost Oluceri; de aci veni numele 
de Cluceresciă al ocinei lor de lângă Sirbii. 

La 1609, un Miron. Clucerul e mort şi Constantin Moghilă întă- 

(1) Cu t6te aceste, prin actul trecut în tabele, la Nr. 6 pag. 217 şi prin cele 

din 1605 Aprilie 2 şi 1606 August 25, atât Ieremia Moghilă cât şi Simion Moghilă, 

recunosc apoi dr&ptă cumpărătura din Bodesci,: făcută de Miron sin Gligore 

Clucerul (NN, 8 şi 9, pag. 218).
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resce (Docum. No. 15 din tabele) Mariucăă «văduva lui Miron ce 

ai fost Olucer» moșia Verşesciă (tot de Bodescă ţinend) proprietate 
a lui Clucerul Miron întărită lui de Ieremia Moghilă. 

E” 

Prin alianța cu neamul vestit a lui Ghianghia, Miromă se ridică 

la boerie. Eftimia fiica lui Miron Clucerul ca nepota lui Gregore 

Clucerul, mai apoi Postelnicul (Doc. Nr. 12 din tabele) capătă ocine 

de la acest unchiii al er. 

Miron clucerul se alisză și cu Toma slugerul, căsătorind cu a- 
cesta pre Eftimia. 

Cine era acest Toma ? 

Este primul Cantacuzino care a străbătut în Moldova. Genealogia 

familiei Cantacuzino din Bucuresci este eronată cât privesee data 

venirei în Moldova a lui Toma Cantacuzino. (1) Zoma intrând în fa- 

milia Mironilor, prin căsătorie cu Lftimia fica lui Miron clucerul 

fratele lui Gregorie, capătă vii în Cotnari și se bagă între Mironii 

din Sîrbi. (Vedi şi doc. N. N. 12 și 13 de la pag. 218). Doc. N. 25 
din tabele, asemenea cele cu N. N. 28, 30, 34 atestă pe deo parte 
încuscrirea lui “Loma Cantacuzino cu Mironii, şi pe de altă marea 

întindere în cumpărături de moșii a lui Toma, ceea cei dă o în- 
semnătate din ce în ce mai mare în Moldova. 

Acest “toma Cantacuzino se alisză nu târdiii și cu Răcoviţescii. 
Mihai Vodă Racoviţă s'aii recunoscut vă lui Iordake Cantacuzino 

fiul lui Stefan Cantacuzino Paharnicul, acesta fiii lui Toma Cantaci- 

zino (Uricul din 1708, mai 20. — Doe. N. 216 din tabele). 
Primul Toma Cantacuzino more numai între 1665-—1668 după 

ce ajutasă mult pre Mironescă în cariera lor, el care la începutul 
carierei sale a trebuit să fie fost ajutat şi el de Mironesciă bine v&- 
duţi de Moghilescă. 

Cum că Moghilesciă aii trebuit să aibă inimă bună către Miro- 
nesci, apare din mai multe evenimente a cărora memorie ne ai 
păstrat-o istoria. Așa un alt Miron Stolnicul, considerat de către Miron 
Costin între «domenii de casa Ieremici Vodă» (2) ca și Vasile Stroică 

Logofătul, Balica Hetmanul, Chiriţă Postelnieul, ete. — perde ca- 
pul la 1612 în urma învingerei oștirei Polone, cu care veniseră acești 

(1) Genealogia pune venirea lui Toma fiul lui Andronie Cantacuzino în Mol- 
dova, cu frate-săii Gheorgake numai la 1668, 

(2) Letopiseţ, Edit. primă T. 1. pag. 230.
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boeri să alunge pre Ștefan Tomşa și să reardice pre tronul Moldovei pre 
Constantin Moghilă, răsboiii întreprins contra sfatului lui Nestor 
Ureche. Tomșa Vodă confiscă moşiile lui Balica și ale lui Miron 
Stolnicul. | 

Sunt documinte cari probâză că Stefan "Tomșa n'aă continuat a 
fi tran pentru familiile boerilor ce ucisese pentru <hainia> mai sus 
amintită. In uricul săă de la 1622 april 1 (Vei pagina 199) se a- 
duce credința lui Miron Barnoski Hetman și pârcălab Sucevei (1). 
Apoi Miron Barnoski era și el un Moghilă și la 1623 aflăm ca Diac 
al logofeţiei pre un Bocruu. 

Insemnătatea Diacilor era mare în acele timpuri. Intre boerii cară 

veniră cu Const. Moghilă asupra lui Ștefan “Tomșa, era și un Diac. 

« Pentru un Diac ce era forte de trebă de scrisdre s'aii rugat boeriă 
să'l ierte, că este cărturar bun. Ai respuns Stefan Vodă : Hu! ha! 
ha! maă cărturar de cât dracul nu este altul! și tot Pa omorit și 

pre acela». (pag. 230 Letop. 1. 1). 
Nestor Ureche a fost mal ântâiă diac de logofeţie. Vom proba a- 

acesta când-va. Mai toţi logofeții cei mari aii trecut prin acestă ca- 
rieră, căci ca, să fie cine-va Diac se cerea să fie cărturar şi era tim- 

pul pe atunci când miniștrilor ţărei li se cerea să scie ce-va carte! 

Va să dică primul Costin care apare pe scenă după calastrofa 
lui Miron stolnicul este un diac cărturar. Acesta este acel Costin 
care, puţini ani apoi, ajunsă boer de mare înriurire nu numai la 

curtea lui Barnoshi Vodă, ci și în domnia lui Radul Mihnea, pre- 

decesorul domn. - 

Dar aicea, o parantesă, 

Lectorul nostru s'ar putea întrebă : nu cum-va se face confusiune? 

Oare Costiniă sunt aceeași familie cu Mironescii ? 
Afirmativ răspuns dăm cetitorului nostru bine voitor : da, Miro- 

mesciă şi Costinesciă sunt a se socoti, în secolul al XVII-lea, aceeași 
familie. Mai toţi scriitorii vechi aă numit indistinet pre Costini: M- 

vonescă. Aşa Șincai dice : < Mironesciă încă pe vremea lui Aron Vodă 

(1) In un uric al săă din 1627 Febr. 25 însuşi Barnoski Vodă dice, că Ştefan 

Tomșa, mai apoi, după bătălia de la Jijia «n'aă aflat pre nici un boer hain, şi 

aii întois i6te moşiile lot în mâinile feciorilor şi a nâmului acelor boeri, care 

ai cădut întracel răsboiă. (Vedi Doc. dela pagina 201).
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pe la anii 1594 eraii boeri de frunte în Moldova» (T, ÎI, pag. 161) 

Aceste vorbe privesc familia lui Miron Costin. — Cantemir în Des- 

criptio Moldaviae (Edit. Acad. p. 115) numesce pre Costinescă, şi la 

litera 7,.nu mai enumeră şi pre Mironescă, ceea ce făcea dâcă Mi- 

vonesciă erati altă. familie. 

Mai multe urice vorbese de Mironesci înțelegând pre Costină și 

vice-versa. Așa anaforaoa Divanului, din anul 1765 ulii 21 făcând 

lui Alexandru Ghica Vodă istoricul moșiei Barbescii spune, că ai 
fost a Balicăi Hetmanul şi a Mironescilor, și întemplându-se de ai 
murit Balica Hetmanul fiind hain și Mironesciă lipsind de aicea, sai 

luat acestă moșie de Stefan Vodă 'Tomşa...... și pe urmă viind în 

țeră n6mul Movitescilor și al JMironescilor, tâte moşiile lor ce ai 

avut ei, care le-ai fost luat Stefan Vodă Tomşa și Barnovski Vodă... 
le-ai luat înapoi, după cum și Miron Costin Logofetul și-aiă luat 

moșia Barbescii......» 

Nu ne împotrivim însă acelei aserţiuni că pote Costiniă s'aii încus- 

crit cu Mironesciă la începutul secolului al XVIl-lea și că Mironescii 
ai dispărut, înlocuiți de ramura grefată în ei. Ceea ce ne îndâmnă 

a primi acestă conelusiune, este fapta, că Velicico Costin a luat de 
soție pre Catrina a. doua, fată a lui Toma Cantancuzino. Apoi Toma 

fiind ginere lui Miron clucerul, Velicico de era direct destindător din 

Mironesci, nu putea fi ginere lui Toma, care era ginere lui Miron Clu- 

cerul. Se scie docurmentat că murind Miron Clucerul, Toma ginerele 

săi fu în situaţiunea de <protimisis> la cumpărarea tutulor moșiilor 

lui Miron; va să dică avu precădere asupra celor-l-alte rude, deci 

și asupra, Costinilor (1). Acâstă rescumpărare a moșiilor lui Miron se 

făcu pe la 1638 August, (Act. No. 30 din tabele) decă atunci când 
Hetmanul Costin putea să'şi qică cuvântul săi, dâca avea şi el drept 
la moșii, ca rudă directă (2). 

De unde vine numele Costiy? 
Unii cred că ar fi acesta numele unui sat Kocrmana din Bucovina, 

care sat ar li fost proprietatea Mironescilor. Nu aflarăm documentată 
— 

(D In actul No. 12 de la pag. 218, Toma cumpără o moşie «pentru că Ionă 
aii fost ginere lui Miron Clucerul> Vedi şi NN. 13, 14, 15 şi 17. 
„(2) La 1668 luliă 17 se făcu împărțirea averei lui Toma Cantacuzino între fe- 

ciorii lui și ginerii cei doi: Ion Racoviţ şi Velicico Costin. Acesta dobândi Sâ 
tele şi ocinile ce Toma le câștigase ca ginere lui Miron şi anume : tip sat din
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acestă aserțiune. Moșia de baștină a Mironeseilor a fost Sirbiă și 
Dreslavele. Mai curând puteai Mironescii să fie fost numiți Sârbi de cât 

„Costină, după ocine. Ceea ce e probabil este, că Miron Stoln. și-a 
măritat o fată a sa după un Costin (Doc. Nr. 69 din tabele). Apoi 
Alexandru (1) Costin dă fiului săi mai mare, pe lângă numele săi de 
Costin şi pre acel de Miron, în amintirea bunul săi după mamă. 
De aci numele: Miron Costin. Un uric din 1676 Mai 30 documen- 
teză acestă filiațiune, când aduce credința : «Bepa nana Mipona Roc- 
'TUNORHUĂ >. 

% 

Va să dica genealogia Mironilor, din secolul XVIl-lea se însghebă 
așa : i 

Miron Sulger fratele lui Gregorie Clucerul 

  

  

  

fiica Eftimia se căsătoresce Safta. măritaţă cu 
cu Toma Cantacuzino Costin Postelnicu 

———————— N —— ————— 

(DI 
Catinca a O fiică Un fiii Alecsandru Costin ia pre Safta, 

2 fată - dupe Iordake nepâta lui Balica 
— —  _—— 

Velicico Ion | l | 
Costin Racoviţă Miron Velicico Dumitru 

Costin Costin Costin 
o 

Grăjdana. 
soția lui 
Cocială. 

% 

O altă întrebare se presintă condeiului nostru : Este Miron Costin 
de neam sârb 2 

Demetrie Cantemir in «Descriptio Moldaviae» ai aruncat acâstă 
aserțiune punând, după numele Costimilor, în lista boerilor, de la pa- 

Bodescl cu case, la, Niamţ pe Cracău, şi Verşesci sat întreg cu mori, la Siret în 
Suceva, Sîrbii sat întreg cu heleşteii și cu mori în Baia, la ţin. Dorohoiului, 
Stoinicenii sat. întreg cu loc de heleșteii, la ţin. Iaşilor și jumătate sat din Pâ- 
steanca pe Nistru la ţin. Hotinului şi din Siliște : Sălavenii, sat întreg pe Cracăă, 

parte din Dancesci şi din Barbesci şi satul întreg Murgucescii, Cluceresc'i (numiţi 
chiar după boeri Miron Clucerul), pe Başei, lângă Sîrbi; Giurgesci, Itescii, Bozie- 
nii, Drislavele, Ioganii, Banişterii şi Danescii şi jumătate din casele din laşi. 

(1) Intre copiii lul Jeremig Moghilă a fost şi unul Alexandru, care fu prins 

în resboiu de către Stefan Tomşa. (Pagina 230 Letop. 1 1) Ore Alexandru 

Costin, nu fu numit aşu în amintirea acelui fii?



288 

  

gina 115, vorba: serbi. După Cantemir s'aă luat toţi biografii lui Cante- 
mir, vechi și noi, dând lui Dfiron Costin, o origine streină Românimei, 

și anume sîrbescă, 

După cum nu ne-am propus să aflăm strămoși Costinilor, nică sub re- 
publica Romei, nică în neam împărătesc, după deprinderea unor genealo- 
giști curtenitori, curtenitori dâcă nu ai individilor, apoi ai poporului, 
tot asemenea nu vom primi nedocumentată aserțiunea lui D. Can- 
temir, a. fiului acelui Domnilor din ordinul căruia, ai cădut capetele 
lui Miron și Velicico Costin. Nici vorbă, că de am află cuvânt ade- 
verit și deslușit de document sprijinind aserțiunea lui D. Cantemir, 
nași sta în cumpănă so admit, căci nu mal depinde salvarea ro- 
mânismului, astăgi, de la probarea purităţei de sânge, cel mai ne- 
bănuit românese al fiilor naţiunei române. 

Apoi lucrul acesta nu'l aflu documentat nicăirea. Nu gicem că Cos- 
linii eraii Română de origine, pentru că un Costin strigă șangâilor 
în luptă: să nu dăm fraților locul, că e frământat cu sângele mo- 
şilor și al stremoșilor noștriă. Să presupunem că un Costin de neam 
sîrb grăesce de moșă şi stremoși română prin o figură de retorică ; 
dar cine este acela care se va îndoi de românitatea Costinilor, când 

își va aminti, că nimeni din boerii moldoveni de origine streină nu 
și-a tăinuit sângele, ba adese și-aii făcut din acâste origine streină 
o fală? De ce Miron Costin ar fi ascuns originea sa? 'Totalitatea 
sentimentelor domnitore în ţeră în timpul lui M. C., nu-l putea îm- 
pedică de la franca mărturire a originilor sale sîrbe, decă le avea 
atari. Cum ? atuncă când nimeni în Moldova nu vedea cu ochii răi 
înființarea, de «slobodii», de colonii compuse de streini, unguri, leși, 
cazaci, greci, bulgari, sîrbi, sar fi sfiit un boier român a se dice 
de origine streină ? A crede acesta, este a nu sci, că bătrânul Can- 
temir nu se sfiă de a se proclama-de neam Lătăresc, și că, «su6- 
cessu temporis, cum destructis Turcarum vi Servorum Bulgarorum- 

que regnis, regia quogue graecorum urbs în potestatem alienigenarut, 
venisset, multos e nobilissimis cavum gentium stirpibus progenitos în 
Moldaviam, ceu cominune ilius aevi asylum, se recepisse, suaque fi- 
delitate indigenatus jus ct baronatus honoren, adeptos fuisse certi 
est. Ila etiam et Tartarorum nobilioribus stirpibus aliquid.... sponte se 
principibus dedissent, Christo nomen dederunt, et ad civilia milila- 
riaqaue provinciae munera fucre admissi....» Şi încă : e E Polonis etiam 
nonnullos în nobilium ordine adscivere primeipes, ii praesertim, qui 
co zegno crant faventiores, uti vicissim Moldavorum plures în nobi- 
litatem polonam țuere cooptati». (Descrip. mold. pag. 113 şi 114).
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Miron Costin , de se:scia sirb nu 0 tăgăduiă, o spunea la vr'o ocasiune. Din contra el este cel mai antăiă și mai infocat susținător al originelor latine, romane a Poporului românesc : | 
«În câte-și trei aceste țări (Ardealul, ţra Munten6scă și Moldova) poporul se fălâsce cu numele de Români Și nică se pote îndoi ci- | ne-va: cum că se trage din Roma». i 

+ 

Dar presupun că în adevăr — ceea, ce nu e documentat —— că erai - Costiniă Sirbi. Apoi ce mai remăsese din nâmul lor Sîrbesc, după : o izolare de Serbia de mai mult de doi secolă! Și ce izolare ? Unde era Sîrbia și unde Costin 2... Apoi un stagiă de preste doi secoli a n6mului Costinesc dădea lui D. Cantemir dreptul să amintâscă pretinsa, origine sârbă a Costinilor? , | 
Incă odată, decă în familia Costinilor era păstrată tradiţiunea emi- grărei ei din Serbia, nu aflăm nici o rațiune ca să-și fiă ascuns a- 

c6stă origine și deci unde-va Miron sei Nicolai Costin o marturia. Dâcă acâsta nu s'a făcut nicăiure, nică chiar acolo, în acele lu. - crări unde ei s'a ocupat de n&mul slavonese, de naţionalitățile eșite - din acesta ; 
| 

dăcă aflăm Costină încă sub Roman-Vodă și sub luga Vodă; 
noi nu putem admite aserțiunea nedocumentată a lui 'D. Cantemir, 

că adecă Costin erai Sirby. 
De unde a provenit 6re acsştă aserţiune sub condeiul lui D. Can- 

temir ? Costiniă sunt o ramură din Miroui. Mironii sunt rezeși pari- nici în satul Sârbii. Nu cum-va sa dis Mironilor și Costinilor Sârbă, 
după numele satului, a ocinei lor, cum bună-6ră se numesc până 
astă-gi Paşcaniă, Rosnoveniă etc. după numele moșiilor lor?... Noi 
nu afirmăm lucrul, dar nici imposibilitatea lui nu ni se va denion-" 
stră lesne. 

* 

Dar pote s'ar afla cine să ni dică : dâca Mironii erai rezeși în 
<«Sîrbi> urmâză tocmai de aci o probă că Mironii eraă vechă sârbă. * 
Cine scie cum cra constituită proprietatea, rurală în Moldova nu va 
primi asemene afirmatiune. Pământul era domnese s6ii ocine, trecute 
din bătrâni, de la descălecare, gin tată în fii, sâii colonisat, în «slobo- 
(Hăi>.—Sireinăă nu putsi să capete pământ de cultivat decât în «slobo- 
dii>. Nime nu se putea zâri cu cumpărătură între rezeşii vechi, din 

19
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causa legei protimisuluă rudelor. Apoi Colonii streină din slobodiă nu 
avâii posesiunea, deplină a pământului și eraii numai o specie de 

kiriaşă plătind în muncă și în diferite dijme preţul pământului cătră 

stăpânii lui. Asemene colonă, scutiți mai tot-d'auna și de domnie, 

«de lei, de taler, de zlot, de ort, de iliș, de sulgiă, de camănă, de 

unt, de caă de olac, de care de branişte, de podvedi domnescă etc.», 

remâneaii în colonii, în Siliște, în slobodii, numai pe cât timp erai 

învoiți cu stăpânul moșiei. Apoi aşa eraii pretinșii sîrbă din satul 

«Sârbii» al Mironilor? Pote că, când-va, Mironiă, Ciolpan Bătrânul, 

Drăgan Ciolpan etc. să fie avut coloniștă sârbă pe ocinele lor și de 

la aceia să fie rămas numele de sîrb; satului înființat, dar sîrbă aă 
trecut şi Mironii, stăpînii moșiei, aă remas și aii remas ceea ce erai 

din vechime: Români, Moldoveni (*). 

% 

Un strein, dis-am, nu se putea viri prin cumpărături între Rezeșii 

vechi ai unei ocine, căci ori ce vinderi din ea nu se puteai face 

decât cu respectarea legei protimisului, care dădea rudelor, fie cât 

de depărtate și megieşilor, precădere la cumpărarea ocinei sâii a or 

ce parte din ea. Posedăm, peste trei sute (300) de acte probând 
acesta. O vendare la față streină, adecă neinrudită cu vânqătorul se 

făcea numai după ce tote rudele vechiului proprietar, ba și megieștă 

declaraii formala lor renunțare la protimisis. Incă odată, streinii 

erai admiși numai în slobodi. Și chiar pentru colonisarea cu stre- 

ini a unei slobodiă, se cerea, ca proprietarul locului, să dobândâscă 

mai întâiăi un uric domnesc, prin care să învoia. aducerea de 6meni 

streini într'o anumită siliște. Domnitorii favorisaii asemenea coloni- 
sări, scutind (o spuserăm) pe streini din slobodii de oră-ce dare către 
stat, pe un număr de ani. Dar nici odată streinii din slobodiă nai 
devenit proprietari în condiţiunile vechilor moșieri, ci rămâneaii nu- 

mai usufructieră ai ogârelor ce le dădea proprietarul, cari primea pre- 

jul chiriei locului, fie în dișmă, fie în muncă determinată. 

Apoi, repetăm, cine va dovedi, că Ciolpan și Drăgan, ori Miro- 

nescii mai depărtaţi de dânșii, aii fost când-va de asemenea locui- 

tori de slobodiă. 

(*) Cum că slobogiile se făceati ma! cu semă, ba chiar esclusiv din streinit de 
ori ce Limbă, atestă peste două sute de urice de pe care am scos copil din diverse 

deposite din ţ&ră. Se vor publica în volumul al JIL-lea.
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Din contră, tote zapisele cele may vechi ale moșiei Sârbiy, astă-di în posesiunea St. Spiridon din lași, ne arâtă pre Mironesci stăpâni deplini ai ocinelor. 
” | 

E mult probabil, că Mironescii ai format ei o slobodie de streini, cară fiind sărbi, at dat moșiei numele neamului lor. De altmintrelea, un cătun din Sârbi se numi Cluceresciă, din faptul că mai mulţi -Mironi fuseseră Cluceri. 
Șincai s'a ridicat și dânsul în contra aserțiunei lui Cantemir, că Mironii ar fi de neam Sârb, la Tomul II pag. 161. _ 

x 

Decă Mironeseii nu sunt Serbă, luat-aii ei numele de Costin, precum: aîi credut unii, de la o moșie cu acest nume? 
Noi nu admitem acâstă aserțiune, precum mai sus declararăta.— Cu nume de Costin, Costești, Costeni, Costieni, Costineni, sunt forte multe sate, care nu probâză că a fost care-va ale Costinilor, 

împrăștiate fiind în totă România (vegi dicţion. lui D. Frunzescu 
pag. 138 şi 139). 

* 

Numele Costin a fost seris mai adesea : Hwerăn. In multe sub- 
scrieri ale lui Miron Costin şi ale fiilor săi sa conservat litera x. 
Chiar și dintre Diaci, cari aă copiat scrierile Costinilor, s'aii aflat 
mai mulți, cari ai păstrat 'acâstă orlografie a numelui. 

3 

După ce ne ocuparăm de originea Costinilor, să reamintim la acest 
loc pre cei mai de căpetenie ascendenți ai lui Miron Costin. 

La 1546 sub Petru Vodă, aflăm mențiune despre Miron Pârcă- 
labul de Nemţ, în documentele moșiei Podrâga (Academie). Același 
Miron Pârcălab de.Nemţ, şi tot în 1546, este adus martor, în. alt 
document, alăturea cu Efrem Huru, Danciul Huru, Moghila etc. 
Documentul privesce moșia Domoșeni a St. Spiridon din Iași. 

Doui ani după aceea, la 1548, Miron este Pârcălab de Hotin, sub 
liași Vodă (documentele moșielor Roșesti și Siliştile Văscanii-Ban- 
covili a St. Spiridon din Iași). Un destindetor, credem, al acestui 
Miron Pârcălab de Hotin, este acel Miron, care la 1588 Februa-
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vie 5. îl aflăm, ca Șoltuz de Roman în documentele moșiei Bodescă 

(No. 7, Plicul No. 1 St. Spiridon Iași). Se scie că moșia Bodescii 

încă a fost în legătură cu nemul Mironosc. 

Dar Mironescii, cari devin mai sigură ascendenți ai Costinilor, sunt 

cei de Ja începutul secolului al XVII. Menţionarăm de procesul de 

la 1604 dintre Ciolpan ($) și Drăgan cu ruda lor mai depărtată Mi- 

ron pentru un protimisis la moşia Bodescii și de cartea lui Jere- 

mia Moghila din 7112 Iulie 30, către Miron (No. 13 și 14 din ta- 

belele nostre). 

Miron Stolnicul, este unul dintre cei mai cunoscuţi Mironesci de 

la începutul secolului al XVII.. Partisan devotat al Moghilescilor, îm- 

preună cu Htmanul Balica şi alţii, îşi perdu capul în bătălia în 

contra lui Ștefan Tomşa Vodă (Letop. ediţia I pag. 23077). Ștefan 
Tomşa victorios, după ce ucise pre Balica și pe Miron, confiscă 

moșiile lor. Intre acestea era și Barbeseiă, care scim, că ai fost 

dați lui Roșca, pote rudă cu Ieremia Visternicul, carele zidi acolea 

monastirea, în care am descoperit de curând mormântul Costinilor. 

Acest Ieremia Visternicul, a pus în biserica de la Barbescă 0 în- 

e mnată inscripţiune ce o vom aduce când ne vom ocupa de mor- 

mentul familiei Costin. 

Documintele nostre de la No. 12, 15, 16, menţioneză pre un Miron 
Clucerul. Acesta nu pote fi confundat cu Miron Stoluicul, de ore 

ce e menţionat și pe la 1612 sincronistic cu iron Stolicul. Mi- 

ron Olucerul a avut jupânâsă pre Jaria și fiică pre Eftimia, nepola 
lui Grigore (ihenghia Logofăt vestit. Cum că Miron Clucerul, eră 

din JMironesci, se vede din uricele de miluire căpătate de la Moghi- 

escă, fie de Marica Miron, fie de fiica ei liftimia. Constantin Mo- 

ghila la 1609 întărind Marichei luă Miron ce a fost Clucer, 0cina 

ce le dăruise tatăl săii Țerimia Moghilă și moșul săii Simion Moghilă, 
moșia Verşesciă, adăogă cu propria sa mână în josul uricului, VOI" 

bele următore : 

(î) Ciolpănesei, fură răzeși compărlași în Bodesci cu Mironescil. Un Ciolpan 
Gregorie este vel Spătar la Gaspar Vodă în 1620. (Uricul Merei Văratec în Arh. 

Stat. Bucuresci Pachet No. 15. 

(î) Ne servim cu ediţiunea, I-a la acâstă biografie, neputând seci la ce Pr 
gină din ediţiunea de faţă va veni la tipar pasagiul ce cităm,
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Din Mironescă aflăm sub dom- 

nia lui Vasile Lupu, citat nu- 

mele lui Miron ce a fost Ciucer, 
in diferite acte relative la mo- 

şiile fiicei sale Eftimia, măritată 

Ă cu Toma Cantacuzino. Încă îna- 

. inte de Vasile Lupu, sub Alc- 

| Ş xandru Ihaşi, 1632 Sept. se 

face menţiune de Miron ce a 

> fost Olucer (documentele No. 25, 
Na $ N 26 din tabelele nostre). 

Acesta este același cu Miron 

Slugeru din schiţa nostră de ge- 
A nealogia Mironilor de la p. 287. 

Acest Miron a avut două fete, 

Y) pre Iflimia cea măritată cu 

1oma Cantacuzino şi pre Safta, 
“a care se mărită cu Costin Postel- 

= nicul. Cu Miron socrul lui Co- 

m stin se stinge ramura Mironescă 

Ş și încep Costinii a se ilustra în 
istoria noslră. Pela 1632 trăia 

încă Aftron Clucerul sc Slu- 

gerul, când deja este cunoscul 
Costin, căcă sub Radul Vodă, 

AŞ între 1623 şi 1626, Costin era 

A deja Postelnie al II-lea. Letopi- 

CĂ siţile (ediț. 1, pag. 259 'Tomul 1) 
Ş ne spun că acest Costin Postel- 

; nic al Il-lea «pre atunci», a 

dus, cu Hrizea 'Visternicul și 
Trufanda Postelnicul, corpul luă 

Radu Vodă, de la Hârlăii, la 

Bucurescă, de laii îngropat la monastirgă zidită de dânsul acolea. 

% 

„Mult ma” important este rolul lui Costin Postelnicul, sub domnia 

următâre a lui Miron Barnovschi, care sub Radu Vodă fusese Pâr- 
călab de Sucâva (Uricul din 1624 Noembre 12. Arch. stat. Bucuresăă, 

monast. Nemţ, pach. No. 3) şi chiar sub Stefan 'lomşa Vodă (Uric



294 

  

din 1623 Apr. 8 Arh. Stat. Bucurescă, mon. Varatic, pach. 15 şi 

1623 Angust 11, uric publicat în Ateneul Român din Iaşi pag. 13): 

Costin Postelnicul ținea pe Safta lui Miron nepota Hatmanu- 

„bă Balica şi a lui Miron Barnovski. Inrudirea acâsta o mărturi- 
„sesce însuși nenorocitul Barnovski în testamentul săi din Constan- 
tinopol, 1628, la punctul 16 (Ț). 

Costin Posteluicul a fost esecutorul (4) testamentar al lui Miron 
Barnovski Vodă, pre care la însoţit la Constantinopole unde avn 
durerea să'și îngrâpe la patriarhie pre Domnitorul și ruda sa, tăiat 
de Turci. 

Postelnicul Costin isbuti, tot atunci, să aducă pe tronul Moldovei 

pre un alt membru din familia Barnovski, pre Moise Moghilă, în 1630. 

sk 

Efemeră cum se scie fu domnia lui Moise Vodă în prima dată, cum 
şi domniile următâre : a lui Alexandru Radu și Alexandru Ilhaş. Nu 
pare că sub Alexandru Radu să fie fost Sfetnic Postelnicul Costin, 
şi este de înțeles acesta, căci urma să fie bănuit ca partisan al lui 
Moise Moghila. Miron Costin n'a avut informaţiuni despre acâstă 
domnie a lui Alex. Radu, de la familia sa, ci numai de la alți bo- 
iari bătrâni din dilele acestei domnii, ceea ce probâză că Postelnicul 
Costin emigrase din țâră. La vestea că va veni domn Iliași Alexandru 
Vodă în 1632, Costin Postelnicul cu alţii 79 de boeră, între cari : 
Spătarul Grigore Urechie, Visternicul Buhuşi,  Vornicul Vasile 
Lupu etc., s'a dus la Constantinopole ca să împedice venirea în dom- 
nie a lui Alexandru Iliași. Cronicele n6stre povestese maltratările ce 
aii avut de suferit boiarii noștri la Conslantinopol, de fură siliți să se 
împace cu noul Domnitor si să jure mutuală împăcare la Patriarche. 

Impăcarea era numai de nevoie! Vodă sosit în lași își puse gând 
să ucidă pre boiarii contrară, «ales pre Vasilie Lupul Vornicul și pre 
Cehan Vornicul, și pre Savin Hetmanul și pre Buhuși Visternicul și 
pre Ur6ke Spătariul. Costin era mazil la feră. Ce oră să'l teagă în 
partea sa Alexandru Vodă. oră alt gând avea, îl chiamă la cuite șii 
dete h&tmănia. Ce vădena Costin lucrul îngroșat între domnie și în- 
tre sfat, de gânduri spureate și forte rele, și-a luat diua bună pe 
câte-va dile și ai eșit la ț6ră>. 

Costin nu luă, pare-se, parte directă ia revoluţiunea care resturnă 
pre lliași Alexandru și ocasionă perirea lui Baptiste Veleli, sfășiat 

(î) Vegi în Addenda pag. 210. 
(î7) TPestamentul ice : <ispravnic».
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de popor în Păcurari, la lași. Din contră Costin, care era acum la 
o moșie în ţin. Putnei, eși la Tecuci întru întâmpinarea detronatului 
Domn și «<'aii petrecut cu cinste și cu conace până la Galaţi» 
(Let. t. IL. pag. 266). Costin se sili chiar și acum să împace pre 
Domnitoriă cu țâra revoltată, cel puţin stărui pe lângă Alexandru 
lliași să primâscă împăcarea «luând asupra sa uceă grijă, ce nai 
vrut să primâscă nici cum Alexandru Vod». 

* 

La 1633 Moise Moghila revenind Domn, de sigur nu fără puţină 
conlucrare și a Postelniculuă Costin, acesta întră în divanul noueă 
domnii în calitate de Htman și pârcălabul Suctei, alăturea cu 
Ghenghia vel Logofăt, Ionașcu Vornic țerei de jos, Pătraşco Başotă 
Vornic ţerei de sus, Șoldan Spătar (4), Buhuş Visternic, Fortuna Po- 
stelnic etc. (documintele din tabelele nostre cu No. 27, 28, 29). 

% 

Miron Costin spune, că părinţii săi multă urgie aă petrecut de 

la Vasilie Vod Lupul (Let. t. I pag. 315). Acesta ne esplica pentru 

ce câţi-va ani din cei de întăiii ai domniei lui Vasilie Lupul, H&tma- 

nul Costin s€ă vre-un urmâș al lui nu mai apare în isteriă. lată 

cum sub-semna H&tmanul Costin în ultimele luni a domniei lui 

Moise Moghilă. 

  

Sigilul lui Costin Hetmanul. (Vedi pag. 78). 

Hetmanul Costin avu de fiii pre Alexandru Costin. Nu putem de- 
termina data nascerei lui Alexandru Costin, precum nu scim să 

dăm data morţei lui' Hetmanul Costin. Pentru ca Alezandru Costin 

(7) Am aflat mormintele Şoldanescilor la beserica din satul Dulcesci!, lângă 
Roman.



  

să potă avea pe la anul 1640 un băiat (Miron Costin) âmblând la 

şedlă la Bar în Ucrania, urmeză ca Alexandru Costin să se fi năs- 

cut cel puţin cu 25 ani în urmă, adicâ către anii 1600—1610, 

* 

Rolul -lui Alezandru Costin nu este aşia de însemnat ca al tată- 

lui săii Hătmanul Costin. Se pare că pe la 1641, persecutat de Va- 

sie Lupul, din care causă fusese nevoit a emigra în Polonia cu 

fiul s&ă Miron Costin şi soția sa Safta nepota lacomesei, rămasă 

„destul de redus în mijlâceie de vieţuire, așia în cât mătușa lui și a 

soţiei sale, Jacomâsa, ca, să'i ajute îi iea fii și fiică de sullet (doc. 

Episc.. de Roman cod. pag. 109). Grigorie Ureche, pe atunci nu- 

mai Spătar, împreună cu Divanul este martor la acâstă înfiere (doc. 

No. 32 din tabela ndstră). 

   
Nu putem determina. anul întorcerei în eră din pribegire a lui 

Alexandru Costin. Negreșit că a însoţit pre Moise Moghilă în emi- 

grarea lui în Polonia. Moise muri în exil de și nat Târdii de 1662: 
Alexandru Costin sa întors mult mai “naihte de acâstă dată, de 
Gre-ce îl vedem luând parte, de și în al doilea plan, la evenimentele 

ultime ale domniei lui Vasilie Lupul. Când şi cum se împăcase Co- 

stin Alexandru cn Vasilie Lupu, de asemenea nu putem spune. Ve- 

dem însă, că pe la 1653, Alezaudru Costin e trămis de Vasilie Li 
pul împreună cu ătaful de aprodi Iacomi, cu carte la Stefan Lo- 
gofătul să vie curând la curte. Stefan Georghe Logofetul prele- 
stase o bolă a nevestei sale lu moșie, ca să iasă din lași spre a se 
pune în fruntea oştivilor Ardelene, cu care „avea să răstorne ple 
Domnul săi. Alexandru Costi de abia scăpă la Bacăii de ucidere 
urmărit de străjile Unguresci ; iar lacomi, Vătaful de aprodi aii cădut 
în acâstă împrejurare.
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Alexandru Costin ca şi fiul săi ati trebuit să fie protegiată pe 
lângă Vasile Lupul de Iordache Cantacozino Visternicul, fratele lui 
Toma Cantacozino, ruda Costinilor și care ati fost ajuns Vornie mare 
la Vasile Lupul. Miron Costin spune, că: «eram eă pururea în casă 
la Iordache Vistierul» (Let. Tomul I-it pag. 300) Miron Costin 
povestesce cum a scăpat averea lui Iordache Vistierul trecenâ'o la Ca- 
menița și dând'o în păstrarea unui prieten al tătâne-săi anume 
Mihai Stegariul. | 

- 

Nu găsim numele lui Alexandru Costin printre ale boiarilor cari ati 
emigrat cu Vasile Lupul peste Nistrul. Miron Costin însuşi (pag. 304) 
mărturisesce că și el trecuse Nistrul mai înainte de Vasile Lupul, 
mergând la Starostele de Cameniţă, ea să provoce ajutâre din par- 
tea acestuia pentru Vasile Lupul. In căletoria sa, Miron Costin în- 
tâlnesce pre Cotnarsli credinciosul secretar al lui Vasilie Vod, ca- 
rele îndeplinise o misiune a Domnului săă la Regele Poloniei (ţ). 

* 

A. Costin se întorse la Cameniţă ca să aducă veste lui Vasile 
Vod, care și el sosia la aceeaşi cetate, cum că Starostele sai le- 
gat cu mare făgăduință și căldură, că nu va întârdi€ de a sosi. 

Alexandru Costin pare însă că se apropia de Stefan Gheorghiţă. 
Acesta, cuget, că i-a dat misiunea de a conduce prin munți, pe la 
Oituz, pedestrimea cu Kemeni lanâș înapoi în Ardeal, simțind 

(1) Despre Cotnarski aflăm informaţiuni în cartea cu titlu : 
Historiarum Poloniae ab excessu Vladislai IV ad pacem Olivensern usgue liiri 

IX seu Annales regnante loanne Casimirio Poloniarum Sueciaeque rege ab auno 
MDCXLVIII usque ad annum MDOLX. Auctore Lauxrentio Joanne Rywvadsti, equite 
polono.... 

Ex. manuscripto celeberrimae Bibl. Zâluscianae edidit Luouwrentius Mizlerus 

Philos. et medicinae Doctor. Varsaviae et Lipsiae. 1755. 

La p. 125 este libri IV Caput X Synopsis Bellum Valachicum. Causa belli Va- 
lachici...., Chmelnicius Valachiam armatus ingreditur. — La 1633, Nulla hie 

valebant effugia apud principem quae satis ampla parabat Kurnarsius Principis 

Valachiae Brestiam missus legatus. . 

Despre Kotnarski tot în cartea acesta la pai, 68. In comiţiile de la Lublin 

la N. XI: Princeps Valachiae Polona donatus republica. Kutnarski quoque eius- 

dem principis „intimus secretarius, ad uobilitatis admissus insignia. 

Kotnarski dete consilii lui Vasile Lupu când Chmslniţki ceru pre Rosandra pen- 

tru fiul săă Timoteiă (Timuș) pag. 101. _ 

Despre uciderea lut Kotnarski de către ginerele lui Lupul Vod, vedi ltop. ?. 

pag. 303.
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că Vasile Lupul Vod o să i6să învingător lui Stefan Gheorghiţă, cu 
ajutorul lui "Timuș. Se scie însă că Șangăii seati Ciocănașii de la 
Ocne aii ţinut calea acestei oștiri și cu topâre și cose a năvălit 
asupra lor și ai ucis mai mulţi din ei. Ceea ce nu se scie este: cre 
Șangăii, nu erai înțeleși cu Alexandru Costin ? Nu cumva, Alex: 
Costin, vădănd că Vasile Lupul revine la lași cu Timuș, ai socotit 
că și-ar drege trebile pe lângă Lupul, cu asemene harță din munţi 
contra Ungurilor? 

Inchiderea lui Al. Costin, aruncarea lui în obeze și ţinerea în tem- 
niţă la Făgăraș un an încheiat, ar lăsa de ajuns să se înțelâgă, că de 
ceva asemenea a fost bănuit și de Racoți. (let. T. [., pg. 308). — De 
alimintrelea M. Costin, fără a esplica lucrul mai mult, nu nâgă că 
el, după ce Vasile Vod este silit a trece Nistrul ca să aștepte aju- 
târe noi de la Timuș, nu n6gă că: <eă carele scriă aceste m'am 
prilejit la acest tălmăcit şi la altele maă pre urmă». Adică ati asistat 
la facerea planului de campanie contra lui Lupul, între Stefan Gheor- 
ghiță și căpeteniile oștirilor agiutătore lui, ale celor leșesci sub Kon- 
draski și unguresci sub Petki Istfan. (Letop. T. 1. p. 317). Putem pre- 
supune că eșirea, din temniţă de la Făgăraș a lui Alexandru Costin 
o dobândi Miron Costin prin intervenţianea lui Stefan Gheorghe Vod. 

Documintele nostre (tabela, N. 40) ni aretă pre Alexandru Costea 
in lași în 1657 februar 25 (ca martor la un zapis, încă pe timpul 
lui Stefan Gheorghiţă. Nu avem însă sciri mai multe despre rolul 
lui Alex. Costin sub domnia lui Stefan Gheorghiță. M. Costin ne spune 
însă că aii primit mult bine de la acel Domn (Let. 1. 1. pg. 315). 

ESI 

Sub Ghica urmașul lui Stefan Gheorghiţă, Alexandru Costin, îm- 
preună cu Țirea sunt vornici de Portă. El subsemneză în zapisul din 
tabela nâstră cu N. 4i, aşia, 
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* 

Sub domnia lui Stefăniţă Lupul, Alexandru Costin revine în Di- 
vanul țărei şi ocupă demnitatea de Postelnic. 

  

Sub acestași Domn Stefan fiul lui Vasilie Lupul apare (în actul N. 43) 
un Alexandru Costin ca Pitariu. Cine este acesta? — Este el ore 
un fiii de ai lui Postelnicul Alezandru Costin ? Nici un document 
nu ne autoriză încă a da răspuns la acestă cestiune (ţ). 

Alexandru Costin, continuă a ocupa. postelnicia în Divanul lui Eu- 
stratie Dabija. Era natural că Alexandru Costin, care cu Chiriţă Draco 
Ruset merseseră la Pâria Otomană, să stărnâscă în favorea, lui Da- 
bija Vornicul, să fie dintre cei d'ântei boiari ai lui Dabija, ajuns 
Domn. Pe la 1662 Alexandru Costin are de colegi în Divan pre Ră- 
coviț Cehan Vel-Logofăt, Toma Cantacuzino Vel-Vornie de țâra de 
jos, Ilie Șepuilici Vornic de ţera de sus, Nicolae Răcoviţ, Hătman şi 
pârcălab Sucevei şi vestitul Solomon Bârlădânul Visternic. (Actul din 
tabela n6stră cu No. 49). 

Când a murit Alexandru Costin, .nu aflăm din cronice. Pe la 
1668 se vorbesce de Jupănâsa lui Al. Costin ce aă fost postelnic. 
Însemnâză Ore-că nu mai trăesce la data acesta Alexandru Costin ? 

(Documentul din tabela n6stră cu No. 69). Noi credem că în ade- 
văr Jupănâsa Safta e văduvă la data acesta. Actul din tabelă cu 

No, 160, din timpul lui Dumitrașcu Cantacuzino, din 1674 Mai 31, 

(|) Cu i6te acestea acest Alexandru Costin semnâză în actul nostru N. 43 în- 

tocmai ca ma! sus, numal fără indicarea boiariei.
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ne arâtă că Safia lui Alexandru Costin ce a fost postelnic mare, 

feta lacomesei, e văduvă, și că 'și-a perdut și copiii săi Dumitraşcu 

şi Măriuţa. De faţă cu Miron Costin Vornicul. țărei de jos, Vasile. Co- 

stin, și comisul Velicăco Costin, Jupănesă lui Alexandru Costin, în- 

fi6ză pe Gavril Costaki ce a fost Voinie mare: <Vădând că ni sa 

săvârșit coconiă, şi nam alţi nimene pe urmă dintru săminţia me 

ca să mă grijâscă, și să mă socotâscă la bola mâ». Cum put Ju- 

pănâsa, lui Alexandru Costin, dice, trăind Miron și Velicico Costin, 

că nare copil 2nbtă ce vom cerea a esplica când ne vom ocupa de 

Miron Costin. — în acestași act cu No. 160 aflăm, că Safta lui Al. 
Costin av6 o biserică disă a Comisdei, după numele maică-sei Co- 

misoia Pascalina, Al. Costin va, fi fost îmmormintat la. acâstă bise- 

rică. E de dorit să se facă cercelări în privinţa acesta. 

*% 

Să venim acum la înșii Miron, Velicico, și Vasile Costin. — Din 

cele de sus sa putut vedea, că acești bărbați, sunt fii al Postelnicului 

Al. Costin. Fost-aii mama lor, Safta fiica Comisiei Pasealina ? Dâr 

atuncă, nu am sci esplica actul de adoptare din parle-i, a unei per- 

sone străine, trăind tustrei fil săi. Avut-aii Al. Costin, o altă soție 

mai înainte, care "i-a dat pre Miron, Velicico și Vasile? Suntem în- 

clinaţi a crede acesta, căci numai așia, putem înțelege vorbele din 

zapisul Saftei Al. Costin: cuc avend copii». 

Tot ce sai scris pină acum. despre anul nascerei lui Miron Co- 

stin, de D. M. Kogălniceanu, Bălcescu, Cipariii ete., rămâne fără în- 
trebnințare, după ce avurăm mulțămirea să descoperim data acesta 

memorabilă, însemnată de însuși Miron Costin în Letopiseţul să. 

l)ou5 codice din cele studiate de noi,—de la pag. 1 până la pag. 63, 

— singure ati conservat acâstă dată preciosă. 

La domnia lui Moise Moghila vom reproduce, vovbele lui Miron 

Costin. din care resultă că el e născut la unul 1633 (și dintracest an 

7142 Ortombre, sînt începute şi dilele vicței ne). Decă, nu 12 ani 

ave Miron Costin, când umbla la scolă la Bare în Ucrania, Pe la 

1640, cum scrii biografiile sale de până astădi, ci numai șepte ani, 
și era mult pe al optulea, 

* 

Nu vom urmări și aci, evenimentele, prin care s'aii strecurat 60- 

pilăria lui Miron Costia, după ce ne-am ocupat de tatăl săi Al. Co- 
stin. Am vEdut că ei și-a făcut educaţiunea în Polonia. Negreșit
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cunoscea în perfecţiune iimba Polonă, cea Husescă, Latină, Greacă, 

pote cea Francesă și italiană şi negreşit limba Românâscă. 

Nu se pare întemeiată aserţiunea unora că ar [i sciut și Unguresce: 

Nu avem nici un document, care să ne arâte că Miron Costin, 
ori fratele săii Velicieo, vor fi ajuns la vre-un grad universitar, cu 

tote aceste, în o ţâră a căreia Academie Cracoviană, data încă de 

la regele Casimir cel Mare, esistând până astă-di sub numele de 

universitatea lagelonă, nu rămâne îndoială, că fil lui Alexandru 

Costin, chiar de nai ajuns la încoronarea studielor universitare, 
încă aii primit o cultură generală superidră. Cantemir, aă afirmat 

că, Costinii sunt dintre primii feciori de boiari, cari aă studiat în 

Polonia. Acâsta e o erdre, de dre-ce din timpii cei mai vechi, Mol- 

dovenii aii aflat în Polonia, un fârte însemnat factor cultural. Nu 

putem uita că' Petru episcopul Cracoviei, încă la 1401 institua la 

Academia Cracoviană o bursă în iavorea Moldovenilor sâii Valahilor, 

cum eraii numiţi, negreșit cu scop nu numai cultural, dar și religios (Ţ). 

Facultatea, filosofică, sâii Collegium minus, din Academia Craco- 
viană, av6 un număr însemnat de catedre(jţ). Eșit-aă de aice ore 
cel mai vechiii filosof român, acel menţionat cu numele de Mosse 

filosoful, în uricul din 1423? (Vedi tomul al 4-lea de anaforale dom- 

nesci din 1838, anaforaua No. 3385, la Ministerul justiţiei). — Pe 

lângă Collegium minus, academia Cracoviană, coprindea și facultă- 

(4) Despre istoria acestui însemnat focar de cultură Polouă, care la finea se- 

colului al XV-lea a produs pe marele Copernik, se pote celi scrierile lui Soltik, 

Putanowiez, Kollontai, Radyminski, Selkoviez, şi istoria literaturei polone de 

Mihail W iszniawski 

(șî?) D.B P. Hasdăă memoreză pe cele următâre: 

1. Un profesor special, espunea aritmetica lui Euciide, musica, teoria planete- 

lor, tabletele lui Alfons, <praemiso algorismo, miuutiarum aut resolutas, Eclip- 

ses quoque cum minulionibus et pharmacis practicabat et intimabat». 

2. Un profesor preda arta oratorie, iară mai cu semă, esplica pe Cicerone şi 

pe Quintilian. 

3. Un profesor de poesie comenta pe Virgiliă, Oraliă, Ovidiă, Statii, 'Terentiă 

şi Plaut. — 4. Un profesor special avea. îndatorirea : clegere lectionem gramati- 

cae Linacri, et unum actum publicum expedire> — 5. Un profesor de astrologie 

esplica, «Ptolomeum in Quadripartito Alcabitium, Centiloquium, verborum Plo- 

lomei, Albumazar, et alios libros spectantes ad astrologiam». — Cei-i'alţI pro- 

fesori nu aveai catedre speciale, fiind autorisaţi a vorbi despre ori-ce materie 

filosofică în genere, <quamcumque lectionem n arlibus legere». Pentru a căpăta 

gradul de licenţiat în filosofie, aspirantul era dator a asculta în curs de 2 ani: 

«Topicorum de coelo, de generatione Metheorumn, Parvorum naturalium. Metha- 

physica, Ethicorum, Politicorum Ozconomicorumn, Arithmetica et Musica loannis 

de Muris Tees libri Euclidis, Fheorica Planetarum et Pers ectiva». 

3



302 NOII ee 9 00 IUNI 

ile de teologie, de drept, și de medicină. — Rolul mare al șeâleă 
polone, în cultura țărelor române și în particular al Moldovei, este 
indicat de Kromer. El ne arâtă, că până la cucerirea acestor țări 

de Turci, acest rol era încă şi mai mare. El dice că subjugarea 

țărilor învecinate cu Polonia, de 'Turci, aii scădut academia Craco- 

viană din înflorirea ei, din frequentarea numerosă de studenți, a- 
parținend la «gentes finitimae ». 

Ceea-ce va fi scădut populaţiunea de studenţi a academiei Craco- * 

viene în secolul al XVil-lea, a trebuit să fie fost crearea, altor școli 

superiore, și mai apropiate de Moldova. — Aceste școli ai fost în- 

ființate de Jesuiţi. Se scie în adevăr, că pe la începutul secolului 

al XVII, sub regele Stefan Batori, s'a întrodus Jesuiţii în Polonia, 

și încă în prima jumătate a sec. al XVIl-lea Polonia era plină -de 

institute scolastice Jesuite, rivalisând cu academia Cracoviană. De 

asemene colegii erai mai aprope de Moldova, la Kamenitza și la Bar. 

Direcţiunea literară "predomina în aceste colegii. Acesta ne esplică 

cultura, seri6să ce primi Miron Costin în colegiul de la Bar. 

Sa mai amintim, că forte mulţi din profesorii șeolelor polone, și 

mai cu s6mă a colegiurilor Jesuitice eraii Italieni. — Renascerea 

din S. și V. Europei, prin ei străbătu în Polonia. — La școla ace- 

stor italieni, învăță Ureche și Costin, să iubâscă și să stavuiască în 

originea latină a naţiunei lor. 

Am vădut cum Al. Costin, la venirea pe tron a lui Vasilie Lupu, 
după resturnarea lu Moise Moghilă, căruia era rudă și partizan, 
sai refugiat în Polonia, cu destronatul Domn. Am amintit că Co- 
stinii se reintore în patrie către finea domniei lui Vasilie Lupu. La 
data căderii ]ui V. Lupu din tron, Miron Costin era de 20 ani, și 
își făcea, ședla politică pe lângă ruda sa, mult cunoscutul Iordache 
Ruset visternicul. — Credem că, cu vr'o șese ani mai înainte de re- 
beliunea lui Stefan Gheorghiţă se împăcase Costinii cu V. Lupul, 
căci aflăm pe un Costin comis, în uricul lui V. Lupu, din 1647, 

15 Aprilie. (Documentele monastirei Putna din Bucovina, cel înta- 
bulat la, No. 100. Veqi la, addenda de la finea acestui volum). C9- 
mis este Miron Costin? «Am apucat și noi acea domnie» a lui V. 
Lupu dicea Miron Costiu. confirmând așia bănuiala, nostră, în ace 

stă privinţă,
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Cariera politică a lui Miron Costin, Începe însă mai adevărat sub 
Stefan Gheorghiţă Vod. — La 1657 Februariă, tată-său Alexandru 
Costin, era încă Vornic de glote, iar Miron Costin fusese deja. Slu- 
ger. Ast-fel îl citeză ca martor zapisul, ce se păstreză la Mitropolia 
din Iași, prin care Dumitrașcu Malai, nepotul lui Costea Bucioc, ce ai 
fost Vornic mare, vinde moşia Piscaniy, lui Niculae Buhuș Clucerul cel 
mare, —care vândare se întăresce cu uriculul lui Stefan Gheorghe din 
15 Februarie 7165. Etă cum sub-seriaii la 7165 Febr. 15 Al. Costin 
şi Miron (%). 

  

  

Am vEdut rolul ce avu Miron Costin, la ocasiunea, fugei din lași 
a luă V. Lupu, dinaintea oștirei lui Stefan Gheorghiţă, cum și misiunea 
împlinită de dănsul pe lângă Petru Potosky starostele de Kamenitza și 
am arătat, că nu scim, prin ce serie de împrejurări Miron Costin 
neîntârdiat apoi, se găsesce în tabăra lui St. Uheorghiță, asistând, 
deși încă abia de 22 ani, la planurile de bătălie ale logofătului re- 
bel cu căpitanii contingentelor de la Racoți și Mathei Basarab, și 
mai apoi cu Condratzki poleovnicul regelui Poloniei — Îi vedem a- 
poi trimis la curtea muntână, la Const. Basarab, ca să se înţelegă 
în numele lui Stefan Gheorghiţă cu Domnitorul (**) muntân, pentru 

(*) Veqi documentul de la Addenda, din finea volumului 
(*%) «Den Răcăciuni m'ai trimis pe mine în ț&ra Muvtenescă sfătuindu-se cu 

Constantin Vod, ce r&spuns vor da, viindu-le amândorura poruncă........ lară ne. 

stătătore şi lunecâse firele omenesci. la grei şi la nevoie cine 'I de sine să ste,> 

Let. tom LI pag. 335).



304 

  

- 

  

a se ajutora mutual în contra "turcilor. inţelegerea nu se făcu din 

causa lui Const. Vod Basarab, și domnii amândoi, fură maziliţi. 

* 

Narațiunea ce Miron Costin face de espediţiunea, lui Stefan Gheor- 

ghițţă și Racoți în ţera Muntenâscă, în ajutorul aliatului lor, Con- 

stantin Vod, contra căruia se revoltase Siimenii și Dărăbanii, carii 

ridicaseră, noii Domn pe Hrizica, 6ste făcută aşia fel, așia de vii co- 

lorat, și atât de bogată în detalii, în cât nu rămâne îndoială, că Mi- 

ron Costin a fost luptător în stea moldovenă. : 

3 

În scurta domnie a lui Ghica, Miron Costin, nu mai este alăture 

cu Stefan Gheorghiţă, ci luptă alăturea cu Voicihowski căpitanul lui 

Ghica Vodă și cu hătmanul Hăbășescul, în contra încercării lui Con- 

stantin Vod, care cu 5000 de oșteni, voi să răsiorne din domnie 

pe Ghica. Și la naraţiunea acestei bătălii de lângă lași, Miron Cos- 

tin se serve cu propriele sâle note şi ainintiri. 

- - 

Stetăniţă fiul lui Vasile Lupul, n'aii fost contrarii casei Costini- 

lor. Al. Costin este postelnicul lui, și Miron sub-semneză ca pahar- 

nic (ceașnic) sub acestă domnie. 

Miron Costin luă parte la espediţiunea ordonată de Portă “contra 

Ardealului, alăture cu 'Tătarii și Domnul muntân. Acâsta-i dă ocasiuue 

să se intereseze de istoria Ungurilor, pe care o și serie, dând la 

linea ei, narațiunea campaniei contra lui Hacoţi, la care â luat 

parte în timp de șese luni, din luliă până în Decembriă. Am des- 

coperit Noi, 0 copie veche după Istoria crăici Ungurestă, isvodită de 

Miron Costin şi o dăm în tomul al Ille al acestei ediţiuni. 
Cu Stefan Lupul se termină Cronica Domnilor de Miron Costin, 

ocmai când mai cu temei începe cariera politică a cronicarului



305 
Sa 

nostru. Al. Costin Postelnicul, mergâna la Constantinopole cu Chi- 
riță Ruset, şi stăruind în favorea numirii a lui Eustratie Dabija, au 
pregătit calea la onoruri a fiilor sti. — In adevăr, încă la finea a- 
nului 1661, (Decembriă 24) Miron Costin, este părcălab de Hotin (*) 
(Veqi documentele N. 44 și 52 din tabela nostră.) Adevărul este că, 

DI 
TH Să 

nem 

deja în 1661 Iuniă 17 Miron Costin sub-semnâză cu demnitatea de Sta- 
roste, în zapisul prin care T6der Aprodul vinde Visternicului Iordache 
ocina sa din Bălosești. (Arhiva Sf. Spiridon lași, pachet N. 2 doc 
N. 30. Siliștea Bălosești). — In Maiă 12, anul 1662, Miron Costin 
este chiămat în judecată înaintea lui Eustratie Dabija, de Dumitraşcu 
Epure fost părcălab de Soroca, pentru moșiele Șepenitza și Lujani 
din ținut. Cernăuţilor. Epure care se gicea descingător din Vitolt, pro- 
duce documente de la Iliaș și Stefan Vodă cel Mare, de la leremia 
și de la Alexandru Vod fiul săi, cum-că acele sate, se cuvine lui, 
căci ait aparținut când-va lui Vitolt. Miron Costin probează că puţin 
timp după ce ţera a fost locuită, aii aparţinut satele aceste lui 
Vitolt, dâr că de 80 ani aii venit în stăpânirea Movilescilor, și că 
le-ai stăpânit și însuși Ierimia Movilă, trecând apoi în posesiunea, 
Hătmanului Balica, care se trage din Movilesci, Balica le-a stă- 
pânit până la uciderea lui, și fiind-că Miron Costin, aă luat 6 55616 
cea mai de aprspe rudă a lui Balica, i-ai venit în străpânire și 
aceste două sate. Eustratie Dabja, recunâsce drepturile lui Miron 
Costin. (Vegi documentul întreg în Addendda de la finea volumului). 
În acest act important, care ne arâtă din ce sorginte este averea 
în moșii a lui Miron Costin, el e indicat cu funcțiunea de pârcălab 
de Hotin. Tot așa și în documentul din tabela nâstră, cu Nr. 46. 

(*). Tot în calitate de părcălah, în 7170 Decembriă 30 (1661) Miron Costin este 
menţionat în uricul lui Eustratie Dabija, întărind împărţiala averel Gafiţei Bră.- 
casca fata lui Ieremia, (Ved! în Addenda de la finea acestui volum). 

20



306 

Vom observa că pentru ântâia dată în acest act, îl aflăm sub-sori- 

ind <Hwerriu». | 
Anul 1662, este an de prosperitate pentru Miron Costin. El cum- 

pără cu zapisul scris de mâna lui, moșia Cristeștii de la Mearco 

(Documentul din tabela nostră Nr. 47.) și de la Agafia (Documentul 

din tabela nostră cu Ne. 48.). Pre dosul actului acestuia Miron Costin 

a scris: 
z 

8” > /Z Puf dz € 

V 

Des 2 NA 1 6 LATA Mrfi ap 
La data acesta 1662 Martie 22, Al. Costin, încă trăesce și se pote 

bucura. de prospera stare a fiului săi Miron Costin (Documentul cu 

Nr. 49 din tabela n6stră). Pentru cumpărăturele diverse ce făcu în 

anii aceștia, și până la Duca Vodă,..dăm la finea volumului, o co- 

lecţiune întregă, de facsimile după însemnările autografe ale lui Miron 

Costin, pe actele de cumpărătură, și un «Isvod din părţile ce am 

cumpărat la Cristești» cuprindând iară, căteva facsimile de au- 

tografe. 

În 1663 Ianuarie în 4, Miron continuă ca pârcălab de Hotin, fiind 

Vornic ruda sa Toma Cantacuzino. (Documentul cu acâstă dată de 

la Eustratie Vodă, vedi-l în tabela de la Addenda, finală (*). 

x 

* 

Anul 1664 află pre Miron Costin tot ca Pârcălab de Hotin. El 

subs6mnă cu acest titlu, ca martor, un zapis prin care Nastasia fata 

Lupului Copilului, vinde e" prisacă din Carstesci, lui Iordache marele 

Spătar. Mai sub-semn6ză actul şi Velicico Costin și adaogă vorbele : 

< Și ei Velicico Costin am dat banii cu mâna mea în mâna Na- 

stasiei, 25 tei bătuţi şi s'aă temptat şi Călugărul Prof> (Art Aca- 

demiei. Vegi Actul Nr. 52 din tabela nâstră). Actul Nr. 53 este din 

(*) Din 1663 Mart 15 este și cartea lui Eustratie Dabija cătră <Boiariul n0s% 
Miron Costin Pârcălabul de Hotin» prin care îl însărcineză să alegă la sat la Lu- 

covăţ părţile de ocină a lui Duvasco. (Vedi Addenda la finea volumului.
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1664 Februarie 13 și ne arâtă că Miron Costin e tot Pârcălab de 
Hotin (*). 

Câte-va qile numai statu Miron Costin afară din slujba ţărei în 1664 
și subsemneză atunci: Aa 

i A 25 
/Ă C_p n— 9 Z 
! (4 păco za N 

2 

Alte puţine ile, după ce apoi Miron Costin a renunțat la Pârcălabia 
Hotinului a devenit Mare comis. Atunci pare că se mută în lași, 
unde cumpătâ nisce case de la Andreași ce aii fost Șetrariii fecio- 
rul lui Toderașco ce aii fost Logofăt mare, care acela le-ati fost 
cumpărat de la Nastasia giupânâsa lui Dumitrașco Solomon ce aii 
fost mare Slugeriu și de la fii sei Ionașco și Lupul, și de la mai mulţi 
megiași ai fost cumpărat locuri. — Aceste case, dice documentul de 
cumpărătore, de la Eustratie Dabija, aflător adi în Metropolia de la Iași, 
din 7172 Aprile 20, erai situate pe ulița Strâmbă. Am cercetat la 
faţa locului și am dat de acestă mică stradă ce serve de comunica- 
țiune între Podul Vechii și strada S-ta Vineri, pe aprope de beserica 
St. Necolai. Pe la 1664 stradele aceste erai cele principale. Sf. Necola 
era Meiropoliă și strada St. Vinerea se qicea : ulița mare. Din cele două 
pivnițe de pâtră și un beciă, ce esistaiă la casele lui Miron Costin în 
1664 astă-qi mai esistă o pivniţă... O pivnită vechie ne-a emoţionat. 
cei cari nu pricep asemene' emoţiuni, în dar ar mai ceti biografia 
nâstră: ea li se va păre ridiculă ! — Primăria de lași ar face bine să 
rescumpere baraca care s'a, ridicat pe locul lui Miron Costin și să 
facă o mică piațetă, unde să aibă loc măcar o pâtră comemorativă 

(*) In broșura, «Eclaireissements sur la, question des monastăres Grecs situes dans 
les Priucipautes Danubiennes—Octobre 1857 sub titlu : Acte de Donation du Mo- 
nastore Theodoreny en Moldavie au M-re de St. Paul au Mt. Atthos> se publică în 1. 
francesă un uric de la Bustratie Dabija în care se face menţiune de <hoiarul nostru 
Miron Costin Pârcălab de Hotin ginere lui J6n Movila, rudă cu Teodor Movilă fun- 
dătorul Monăstirei Todirenii. Veqi la Addenda de la finea Volumului, acest act 
„7472 . 

din T664 Februarie 29.
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a marelui bărbat! — (Veqi actul cumpărătârei in addenda, la, finea 

volumului). 

Noul propietar al caselor din ulita strâmbă, era, la 1664, April mare 

comis — am spus-o. 

  pi 

= 4 Popa A2 
În anul 1665, Miron Costin sub-semnsză tot ea Vel-Comis, a- 

vând pe Buhuş Necolae de Mare-Logof&, Toma Cantacuzino, rudă 
sea, mare Vornicu de ţâra, de jos, So:omon Bâvlădenul Vornicu de era 

de sus, Neculae Răcoviţ Hătman, Stamate mare Postelnic. (Actele din 

tabela nostră cu Nr. 55, și Nr. 56). În avcunentul nostru cu Nr. 57 

din 1665 lulie 19, Miron Costin sub-semnâză to. ca mare comis. A- 

est document este important, pentru că ne face cunoscința, unui 

Dumitru Postelnicul, frate cu Costin Hătmanul, care a avut 0 fetă 

anume Grajdiana, ce aii măritat-o cu unul Coceală. Și în Septembre
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în 4, acelaș an 1665, Miron Costin sub-serie tot ca comis, în u- 
ricul de la Dabija Vodă, înregistrat în tabela nostră la numărul 58. 

Miron Costin, ati făcut cu Dabija Vodă, campania din anul al II-lea 
al domniei lui, împreună cu Turcii, sub Seraschierul Sari Husain Pașa 

şi cu Grigorie Ghica Vodă de la Munteni. La ocasiunea mergerei cu 

oștirile asupra Uivarului, Miron Costin, aii cunoscut, în trecerea sa, 

prin ţâra Muntenâscă pre mulţi bărbaţi ai acelei țări, și a văqut 

de aprâpe pragurile podului lui 'Tajan la Dunăre (Veqi pag 17 din 

I volum al Letop.) 
* 

În anul 1666 umsză, în luna lui Septembrie 11, mortea lui Da- 
bija Vod (*). Neculai Costin ne spune că de bun sfat aii fost pen- 
tra Dabija Vodă, Toma Visternicul, Vornicul ţerei, iar Iordache Can- 

tacuzino Spătarul, șa fost dat, dâtoria cea de obște a firei. 
Miron Costin însoțind pe Dabija Vodă la întâlnirea cu Vizirul în 

Belgrad, fu unul din cei 12 boiari, îmbrăcați cu căftan de către 

Vizir, prin urmare dintre amicii noului domn Duca, carele căpătă 
tronul după stăruința chiar a boiarilor, dintre cari Miron Costin, 

şi prin energia socrei sele D-na Dafina lui Dabija Vodă. Duca era. 

sub Dabija Vodă, colegul de Divan al lui Miron Costin. Numai până 

în luna lui Mai, ţine domnia lui Duca Vodă. Miron Costin sub- 
semnă iar Ceaşnie adică Paharnic în actele din tabela nostră cu 

Nr. 59 şi 60 şi actul din Addenda de la pag. 219 din urmă. 

] ZII d: După actul din 1666 
(7 pă orz , & / Martie 28 M-rea Sf. Sava 

(7 pag. No, 17. 

sm . 

Zapis din 7174 
Ghenar 12 Do- 
menii. 

(*) Acestă dată 7174 Septembre 11, este pusă de Necolae Costin, şi de in- 
scripţiunea după mormântul lui Dabija Vodă ce-am decalcat în 188% la Mona- 
stirea Bârnova de lângă laşi. 
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Noul domn Iliaș, fiul lui Alexandru Vod, în Mai 2, capătă domn- 

nia în Constantinopole și în Iulie 20, anul 1666, intră în lași. Miron 

Costin, înainteză la Vornicia mare, în primul minister al lui liaș Vod, 

căcă în zapisul lui Gheorghe Roșca, ce aă fost Visternic, prin care 

vinde la 7174 August 20 un loc de casă lângă Mitropolie, drept 3 boi 

şi 3 vaci D-s6le Solomon Vornicul cel mare, între marturi sub-sem- 

n6ză Miron Costin vel- Vornic (Vedi documentul în Addenda de la 

finea volumului). 

(lui feresc j / 
ID pr E 
Dă —, 

Necolae Buhus Logofătul este înlocuit după Februare 1667 de 

Solomon Bărlădânul, fostul Vornic mare, care devine mare Logoltt, 
și în locul lui ca Vornic trece Miron Costin. In April 1667 se în- 

templă acestă schimbare. (Vedi documentul din 1667 Februarie 15 

în Addenda de la fine și documentele cu N. 61 şi 62 din tabela 
nostră de la pag. 98 și 99). Ca Vornic, Miron Costin a sub-seris în 

anii Vorniciei sale, când întreg numele, când numai Miron. Dăm 

la fine câte-va facsimile de sub-scrieri din timpul Vorniciei. 

E crt 6 2     

% : E 

Tabela nstră de documente, la N.N. 64, 65, 66, 70, 71, 73 
75, 77, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 
103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 119, și în Addenda la 
finea vol. doc. din 7178 Mai 13, actul de împărţială a moșiilor Stir- 
ceștilor şi N. N. 128, 129 pomenesc de marele Vornic al țărei de jos
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M. Costin, sub lliașă și sub Duca Voda 2-a domnie. Actul cu N. 66 
amintesce încă odată că Hătm. Balica a fost înrudit cu Costinii. 
In Addenda de la finea volumului am înregistrat actul ce M Costin 
Vornicul face în 1667 Sept. 28, de împărţiala, și învoiala pentru mo- 
șiile lui Matei Stârcea, între Andrei Paharnicul și Gaftona. 

In 33 Octombre Miron Costin își înmulţesee moșiile mai cumpă- 
rând de la Pintilie ocina lui și a surorilor lui din Poiana Călugăra 
Actul este întreg de mâna lui M. Costin Vornicul. 

* 

Nu numai M. Costin ai fost îmbrățișat de lliași Alexandru Vod 

ci și frate-săii Velicico, care în 1668 Februar 19 sub-semnâză în 
actul cu N. 72 din tabela nâstră In care este qis: Postelmic. De 

sigur - Postelnic al 2, căci Slamatie continuă a fi Vel Postelnic. 

277 

_Veheico Costin însurat cu Catinca ftta lui Toma Vornicul cere la 

Divanul l&rei să se facă împărțirea averei remasă dupe Toma 

Cantacozino, cu celelalte rude. Lui Velicico i se lasă Serbiă și Bo- 

descii, acele două moșii strămoșesci ale Mivonilor și Balicai. Miron 
Costin Vornicul semnâză cu Solomon Bârlădenul Logofătul acâsta îm- 

părţială din 1668 lunie 30 (Act N. 76). 

In decursul acestui an 1668. August 26 și 30, M. C. face noue 

acte de proprietăți de moșii (N. 78 și 79). N. 78 reamintesce drep- 

tarile lui Costin la averea H&tm. Balicai. (Vedi și actul din 7177 

Sept. 30, zapisul cu care M. C. renunţă la satul Miclăușeni, în Ad- 

denda, de la finea volumului.) 
* 

După doi ani și giumătate de domnie liniștită şi de bivșug pen- 

tru ţ6ră, lliaş Vod este mazilit și Duca Vod revine în domnia a 2 

la luna Octobre 1668, iar nu 1669 cum scrie istoria lui Laurian 
Se pare că puţină prefacere face noul domn între boierii Divanu- 

lui, căcă Solomon Bărlădenul continuă a fi Logofăt, iară Miron Cos- 

in rămâne Vornic Mare, având de coleg-Vornic de ţeara de sus, 
pre Habașescul. 

In lanuar 1669 M. C. Vornicul cel mare &și mai rotundesce mo-



a 2 
șia, Cristescii prin noua cumpărătură de la lie şi sora: sa Anna, fe- 
ciorii Nastasiei, nepâta lui Toader Usnă. Zapisul din 7477 Ghenar 24 
e autograf. Doue dile apoi, la Ian. 23 Vodă Duca. dă şi. uricul întă- 
ritor acestei cumpărături. Pe dosul acestui Urie a scris M. Costin 
însuși aceste vorhe : 

nenuco ne o napre At Rzpcreai, 

A€ Aa Lane Bupaanaa. 

(Veqt facsimilea din actul N.:82 de la pag. 109 la finea volu- 
maului). 

E 

De multe ori M. C. ţinea locul marelui Logofăt. In acest cas sub- 
semna aşia : 

Vie dz a A 
Ea hi iz 

, ati „ o 

Asti zi 63 8 // 
     
   

(Vedi doc. N. 90 și 91.)
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In-lulie 9 1669 o nouă rotundire a Cristeştilor prin cumpărare 

de la. Vasilie: Albul și ai lui. Vedi ispisocul de la N. 93. Şi acest | 

uric ne dă autograful următor pe dosul lui : 

PF me ș pe 

Rpea Na te ce 

| pi due 7 „de 

DON ze 

T10/c/7a/0dilpl ia 

= 

    

Doc. N. 96 (pag. 116—117), 97 (118—119) și N. 104 (pg. 120 

121) privesc iar noue cumpărături ale lui M. C. din Cristesci, cel 

cu N. 96 ni oferă autograful acesta pe dosul actului : 

N pi rai ad€ —r / 

Le bă ă eo 

pa 
s—
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Alt -autograf ni dă pe dosul s6ă, uricul de întărire de cumpără- 
tara din 1669 Decemb. 12 (N. 106) în următorii termeni: <Dires 
de la Penteleă pe Carsteşti». ia 

X% 

Actul N. 116 din tabela. nâstră ne aretă, pre la 1671 Mai în 6 
schimbaţi unia din hoiarii Divanului. Așia, M. C. are de coleg în 
Vornicia ţărei de sus pre George Catargiu; T. Palade este Vistieriă, 
Stefan Petriceico e vel Clucer. In 1671 Mai ? nou act de proprie- 
tate din Cristești și autograf. (N. 127). 

o a 
oma 7 7 

ec fă 
La -data de 1670 locuia în Iași un ceasornicar frances Gaspod 

Calle, cunoscut lui M. Costin şi de sigur meșterul la care M. își 
încredința, ceasornicul săă. In lunie 2 M. Costin și alți boiari sunt 
martori cumpărărei de case ce face Calle cu actul ce dăm în Ad- 
denda finală. 

* 

Insuşi N. Costin arâtă ce grea domnie a fost ac6 a lui Duca Vod 
din causa birurilor ce puse pe țâră și mai ales din causa grecilor cu 
cari se încungiurase.. Mărturisim că nu prea vedem ce înriurire €- 
sercilă M. C. asupra lui Duca Vo spre a îndrepta situațiunea, E- 
sasperată, țeră se resculă sub conducerea lui Mihalcea Hincul ce aii 
fost Stolnie mare, a lui Durac ce ati fost Serdar, la Noembre 29 a- 
nul 1672. Rebelii aă închis pe Vod în palat. Unde era M. C. în â- 
cestă împrejurare nu putem sei, dar pare că nu era în lași, căci 
din 1672 la 1674 nu avem, până astădi, ore un document semnat 
de M. Costin. N. Costin, Neculcea narâză revoluţiunea acesta În 
Letopiseţele lor. Neculcea qice că : «fugit-aii tâtă boerimea, care în 
cotro aii putut.» Fost-aă între acești boeri fugiți și M. Costin? A-
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cesta nu o putem determina cu precisiune. — Duca Vod, cu ajutor 

de la Turci și de la Tătari, prin Serdarul Al. Buhuș, nimicesce âstea 

Hânceștilor la Epureni. Decă un moment, a devenit proverbial, că : 

«Vodă vre şi Hâncu ba», nu mai puţin zarva lui Hâncu sati po- 

tolit, — și domnia lui Duca a continuat. — În primă-vâra anului 
următor, Turcii întreprind r&sboiul contra Poloniei, de la care îm- 

păratul Turcesc voesce să ia Kameniţa. 

Sultan Mehmed, în fruntea armatei Turcesci, în 9 Iunie 1673 era 

la 'Ţuţora, de unde el aă venit să visiteze Iașii, primit fiind 

de Duca Vodă cu toţi boiarii, pe ulițe fiind întinse bucăţi de atla- 

sură și de tăfţi pe ambele părţi, dice Neculcea (tom. 2 pag. 219). 

M. Costin era dintre acei boiară, cari încunjura pe Duca Vodă și pe 

Sultanul. Nu scim însă decă, M. Costin era înțeles; cu Ursache cel 

bătrân, şi cu cei-l-alţi boiară cari la Țuţora în taină sai jăluit Sul- 

tanului, contra lui Duca Vodă. Numai cedând sfatului Vizirului săi 
Kipruli, Sultanul nu mazili îndată pre Duca Vodă, Acâstă mazilie să 

întâmplă însă după căderea Cameniţei. — Sultanul învoind, boiarii 

aleseră Dom pre Clucerul Petriceico. 

* 

Din primele dile ale nouei domnii, M. Costin se vede în bune re- 

laţiuni cu Petriceico Vodă. Acesta, după cererea Vizirului să i să 

trimiţă în tabără la Nistru, pre un boiar, care este mai de trebă, a- 

lege tocmai pe Miron Costin. De n-ar fi avut încrederea în el, nu 

Par fi pus în relaţiune cu Vizirul, de la care depindea domnia sa. 

— Neculcea raporteză întâlnirea. lui M. Costin cu Vizirul: «mergând 

M. Costin, la cortul Vizirului, pusu-l-aii Vizirul de aii ședut înaintea 

lui, și %-a spus Vizirul, săi spue drept - parele lor bine că aii luat 

împărăţia Kameniţa, aă ba? Iară Miron aii răspuns: că se teme 

a spune drept. Vizirul ati zimbit a ride, și ali spus să grăescă 

să nu se t6mă. Atuncea Miron ai dis: suntem noi Moldovenii bu- 

curoşi, să se lăţâscă împărăţia, în tote părţile, cât de mult; iar peste 

țâra, nostră nu ne pare bine să se lăţâscă. Atuncea Vizirul iar a ris 

și i-a dis: drept ai grăit». 

 Românesce și cu curagiii, ai răspuns M. Costin, mai cu semă 

Vizirului, când acela și-a esprimat dorinţa, să lase garnisonă lur- 

câscă în Kameniţa, căci înţelegea, că sub pretext de a merge în 

Kameniţa, âmbletul 'Turcilor în ţeră 'ar fi în paguba ei. Citescă-se 

minunatul răspuns al li M. Costin către Vizir, la pag. 222 tom. 2 

al Letopiseţelor.
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Noi ne mărginim, a aminti că, M. Costin, isbuti momentan să a- 
pere interesele patriei .sale. 

Scurta, și agitata domnie a lui Petriceico Stefan Vodă, ne arstă 
pre M. Costin, tot pre atâta bun Sfetnic al domnilor, cât și energie 
conducător al intereselor ţerei sale. 

Petriceico în campania din anul următor dintre 'Turei și Poloni, 
trece în partea Polonilor, pre când Grigorie Ghica Vodă de la Mun- 
teni, rămâne credincios 'Turcilor. — M. Costin, este el înțeles cu Pe- 
triceico ? Negreșit, prin educaţiunea sa, M. Costin, are simpatii pen- 
tru Polonia; cu tote acestea interesele ț&rei. lui, sunt un bold mai 
puternic pentru el, decât afecțiunile lui sufletesci. De aceea când 
Petriceico îl îndeamnă să fugă cu el în Polonia, Miron Costin dice 
Iui Petriceico : «Ori să fie voia Măriei Tale, ori să nu fie, noi nu 
ne vom lăsa casele să le ia Tătarii», și s'aii închinat și Y-ai dis: 
«să fii Măria Ta sănătos! şi aă eșit afară........ Petwiceico Vod ati 
putut plânge și blăstema pre Miron, dar politica lui Petriceico nu era 
cea indicată de situaţiune. Cu ostea turcâscă în țeră și Polonii în- 
frânți, salvarea nu mai era posibilă de cât în buna înţelegere cu 
Turcii învingători. Singură Hătimanul Habacescu și Dosofteiii Mitropo- 
litul, erai înțeleși cu Petriceico Vod. — Seriind domnia lui V. Lupu, 
M. Costin își amintesce, mai târdiă, de fuga la Poloni a lui Petriceico, 
și din noii arâtă erdrea politică a acelui domnitor; dice, că decă ar fi 
ascultat sfatul înțelepeiunei, n'ar fi perdut domnia. 

| , = 

Domnul următor, Dumitrașcu Cantacuzino Vod, nu putea să nu 
vadă şi el cu ochi buni pre M. Costin, sciind că la cuvântul Ii, 
boerimea, părăsise pe Petriceico Vod. 'Pâra fiind ameninţată, ca in- 
vasiane nouă Polonă, la îndemnul și pentru interesul lui Petriceico 
Vodă, Dumitrașco Cantacuzino făcu Divan în lași, și se sfătui cu 
boiarii : Ce este de făcut? Porta declara că nu va ţine oștiri în 
Moldova, dâcă Divanul va da înscris, cum-că Polonii nu vor intră 
in ț6ră. Sitmaţiunea._ era forte grea. De astă dată, Miron, cumpănind 
relele ce-i amenința țera, sfătui primirea la ernatic de oști 'Tătă- 
vesci în ţeră. Acest sfat convenia lui Dumitrașcu Vod, nu preocu- 
pat de nevoile țărei, ci pentru că se temea să nu'] surprindă în lași 
Yre-un podghiaz Polon, căci prin cetatea Nemţului și alte localități
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rămăsese încă pe iarnă 6ste polonă, ori cât era de brav, H&tmanul 
Alexandru Buhuș, boiarul cel mai ivbit al lui Dumitrașcu Vodă 

  

In al doilea an, al domniei lui Dumitraşcu Vodă, campania con- 

tra Poloniei continuă și în Polonia și în Moldova. Moldovenii cu 

ajutoruri turcesci scot ostea nemțescă din cetatea Nemţului, iară 

pre cei din Suceva, doui ani îi înconjoră fără resultat. Pacea mij- 

jocită de Europa între Polonia și 'Lurcia, singură scote garnisnele 

străine din ț6ră. In contra acestor garnisne străine, aă luptat și 

Velicico Costin, care era spătar al doilea, în primii ani ai lui Du- 

mitrașcu Cantacuzino. 

, / 

„l 

A 
Je Sa Sa! 

      

* 

Insemnat rol avu M. Costin, în grelele dile ale acestui r&sboii 

'Pureo-Moldavo-Polon. — Om de stat iscusit, M. Costin îndemnă la 

pace. Agiadat și de Turcă și de Poloni, M. Costin activă, fiind de 

două ori trimis cu soliă în Polonia, încheiarea păcei atât de dorită 

de Moldoveni. 

Cu ocasiunea mergerei în Polonia, a lui Costin, ai trebuit să în- 

tâlnâscă pre fostul Mitropolit Dosofteiii, amicul săii, și de sigur Costin
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aii mijlocit repatriarea acestui ilustru prelat. — De o cam dată Du- 
mitrașcu Vodă, arestă pe Dosoftei, în Monastirea St. Sava, dar nu 
târdiă, M. Costin isbuti ca Dosoftei, să 'și reia scaunul metropo- 
litan, iar Teodosie, care fusese pus Mitropolit de Dumitraşcu Vodă, 
să, fie înlăturat. 

Pacea să făcu la Jurabna, și ea ţinu până la asediul Vienei. 

* 

Neașteptat Dumitrașcu Vod Cantacuzino fu mazilit, și înlocuit în 

domnie de Antonie Ruset Vod. — Inrudit cu Dumitrașeu Vod Can- 
tacuzino, era și vechiii prieten cu casa Costinilor, căci împreună cu 
Al. Costin lucrase, la mortea lui Stefăniţă Lupu Vodă, în favorea 
alegerei la domnie a lui Eustratie Dabija. Atât acâstă împrejurare, 
cât și opiniunea de care se bucura M. Costin la 'Turci, design pre 
M. Costin la onorurile de mare Logofăt nouei domnii.—Ast-fel do- 
cumintele n6stre ne artă în cele dintee luni ale anului 1676, pre 
Velicico Costin, în calitate de Comis mare, iar pre M. Costin, în a- 
cea de mare Logofăt. — Documentul din 1676 Martie 19, zapisul 
Cernei, fata, lui Maxinţ, ne dă subscrierea lui Velicico Costin vel- 
Comis, (vedi în Addenda de la fine); documentul din 1676 Mai 21 
(pag. din urmă 219); documentul din acelaș an lulie 23, în care 

Miron Costin, împreună cu Mitropolitul Dosofteiă, sub-seriii ca mar- 
tori la vîndarea casei lui Calle, ceasornicarul frances, de care am 
făcut menţiune. — Acelaș lucru ne spune şi uricul lui Anton Ru- 
set din 1676 August 6. (N. 122 din tabela n6stră). 

% , 
Velicico Costin rămâne puţin în calitatea de mare-Comis, de ore-ce 

în anul următor 1677 Marte 16, îl aflăm sub-scriind zapisul Mariei 
din Glăvănesci (vegi în Addenda finală) cu biv Comis. 

  

Începuse dre deja neînțelegerile între Anton Ruset, și între Co- 

stin? Cu tote aceste, nu cu multe luni înainte, în 1676, Costinii 
salutaii, nu numai pre Domnitor der și pe .Beizadea, Alexandru, ful



319 

    

lui, cu oraţiuni pline de laude, Aducem în vol. II-lea, aceste oraţi- 
uni, încă needitate până asta- qi. 

* 

Anul următor 1677, se însemnă. prin r&sboiul Turcilor contra Ca- 
zacilor, campania Cehrinului. Antonie Ruset și Duca Vodă, Domnul 
muntenesc, sunt siliți să ia parte la asediul fără resultat al Cheri- 
nului. Ducă Vodă simțind că nu va sta mai mult Domn în Mun- 
tenia, prin Postelnicul săi Antiohie Jora, nepot de sora lui Ga- 
vrilița  H&tmanul lueră pre lângă boiarii Moldoveni, ca să] ceră 
Domn în locul lui Antonie Ruset. — Acesta la cererea Turcilor, înlă- 
turase din Hă&tmăniă pe Gavriil Costaki și-l înlocuisă prin Alexandru 
Buhuș. Acesta era cumnat cu Duca Vodă de la Munteni și negreșii 
bun amic al lui Miron Costin. Gavril Costaki e solicitat de Duca Voa 
credend că necazul isgonirii lui din Divan, va face din fostul Hăt- 
man, un neamie puternic al lui Antonie Ruset. — De tâtă lauda, e 
răspunsul ce aii dat Gavril Costaki: «De scii Măria Ta că este a- 
devărat mazil Antonie Vodă, silesce Măria Ta, să ne fii Domn, iar 
de nu, să nu-l amestecă Măria 'Ta, să ni-l lași, că este un Domn bun». 

x d | 

Nu tot atât de corect bănuim că aii fost Miron Costin, care nu 
ave de a se tângui de Antonie Ruset, decât dâră pentru că Velicico 
Costin, nu mai era Comis. Miron Costin, la qiua lui, de grea cum- 
pănă, dicea că, i-aii venit nenorocirile, pentru pedepsa învăluirilor ne- 

drepte ce aii cășunat lui Antonie Ruset(*). 
Cu bună s6âmă, Antonie Ruset, oblicind de tainica înţelegere a lui 

Miron Costin cu fostul săii Domn, Duca Vodă, aii fost silit să se des- 
partă de Miron Costin, și să-l înlocu6scă la Logofeţia cea mare. A- 

cestă înlocuire se face încă destul de târdiă. În adevăr, încă în 5 No- 

embrie 7186 Miron Costin, este citati ntrun uric de la Antonie 
Huset, tot ca mare Logofăt (Vedi Addenda de la fine, uricul nepo- 

ților lui Mușat și Ivancu). Esistă în adevăr un alt uric de la An- 

tonie Ruset încă din Martie 29, 1677, în care după ce în tecst se 

citeză ca mare Logofăt pre Miron Costin, jos sub-scrie ca Logofăt 

(*) N. Costin recunâsce și el (Letop. T. II, pag. 18) că boiari, între cari și 

tată-săă, au fost nedrepți cu Antonie Ruset: <Așia iati fost mulțamita tică- 

losului Antonie Vodă de la Moldoveni, care de atuncea până la acestă vreme ce 

suntem acum, vedem tot osînda lui că tragem... Și câți ati fost la ace pâră, mai 

pe toți ocăndiți i-am redut». Acest lucru spune şi ]. Neculcea. T. II, pag. 239.
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Nicolae Racoviţ (Vedi Addenda de la finea, volumul relativ la fundarea 

Mitropoliei din Iași.) — Cum se împacă acest Uric, cn cel de mai 

târdiă ? N'am vădut originalul documentului din 7186, Noembre 5; noi 

nu posedăm de cât o copie detorită bine-voinței colegului nostru 

D. Papadopul Calimah, — cu tote aceste nu putem presupune că 

“este erdre în dată. Credem că înlocuirea lui M. Costin în Logofeţie 

nu S'aii făcut în mod violent, ci el s'a retras, precum scim, la țeră (*), 

iară înlocuirea. lui se face numai la finea anului 1677 sii la înce- 

putul lui 1678. Dintw'acest an, Miron Costin contra-semnâză ca mare 

Logofăt în uricul de donaţiune a M-tirei Probota, către Patriarhatul de 

Jerusalim. (Vedi în Addenda de la fine, actul din Eclaircissements ete. 

În anii aceștia Miron Costin n'aii neglijat afacerile s6le personale. 

Aşia la 7184 Mai 12 (1676) Miron Costin mai adaoge la moşia sa 

Cristeștii noi cumpărături de la Arsenie feciorul Rusului, (Actul 

Nr. 165 din tabela n6stră, p. 150, 151). 
Pe dosul acestui uric de la Antonie Roset, aflam autograful acesta: 

Piu 

JL 
TI 2 0£ DIE ZO LU 

i 
(IE Cp — — 

Mi (Isi 700 

Amr Casta 

  

(*) Doc. N. 177 e contra-semnat de Stuszeo Vel Vornic, care adaogă esplicarca 
<neîntâmplându-se Vel Logofătul». De la Innuarie însă 1578, Vei Logofăt semn- n6ză N. Racoviţ. (NN. 175, 179, 180).
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i 3 

uta pei LAN a putea imputa, lui Miron Costin nedrâpta lui 
Iei ţ . nie Ruset, el nu va avea de cât să laude în- 
era ce „Pune în urmărirea dreptăţei. Deja după atunci, câţi-va 

mina nege pe Sie e an ante x MOȘ l i „ ci împresurând ocinile ră- 
păesel Miron Costin şi sub Antonie Ruset și sub următorul Domn 

uea Vod, prin 0 serie de autografe ce ati străbătut până la noi 
puse în josul cărţilor domnesci contra semnate de dânsul, aretă totă 
grija ce are ca să împedice nedreptele despoieri de ocine. 

Acum Miron Costin, la uri , uricul Nr, 121 adaoge: «Am vădut zapi- 
sul de la D-lui Visternicul» : . me si 

Îi pori 2 ME 
24152 frică e E x 

| Gaz 
Acum, la actul 133 (pag. 15%.) ordonă: 

4 dC 

nana Aneta (n CEE 
da aro ţi plin 

Ori, ca la act Ne. 144% (pag. 1*:|.4ș) âdaoge o întregă regulare. 

(Veqi facsimilea de la finea volumului). 

+ ij 
Chiar şi Vornic mare find numai, Miron Costin a urmărit ace- 

lași lucru : neîmpresurarea moșielor nimănue. Aşia în actul Nr. 158, 

Miron Costin adaoge cu mâna lui că: «precuin am mers de am vădut 

21
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movilele cele de hotar. Liste prisaca uceea pe locul Popricanilor, mai 

jos de movila ce este de hotar»: 
Altă dată (actul Ne. 167) Miron Costin subsemnând adaoge vor- 

bele: <Am adus de față zapisul de le vinzătorii înaintea Diva- 

nului». Ă 

Ori-ca, la actul Nr. 171, din 1676 Iuliu 12: «Iar dear fi eșit vre 

o vîndare sait vre o danie. cuiva dinir'acest hotar, acela să ţie pe 

drese»>. | 
In alt act M. Costin dice: <aii adus și diresele cele vechi de la 

călugări în Divan de faţă». (Vedă facsimilea de la funea volumului). 

Aiurea repeta formula sa favorită, că se fie față toti rezeșii. (Vodi 

facs. la finea volumului). 
Sub Constantin Cantemir judeca un proces de moșie și cu con- 

deiul săii qicea: «Și s'aă aflat și zapisul lui Buciog ras în 2 Îo- 
cură, unde este scris a 4-a parte, precum mărturisesce şi Epifanie 

Egumenul la mârtea sa; saă aflat împresuvarea Brăneştilor» (do. 

cument N. 193. Ve facs. la finea volumului). 
Cu bună sâmă sar putea înmulți asemenea dovedi de cultul ce 

M. C. dedea justiţiei și proprietăţei teritoriale. Atâtea însă ajung 

pentru acâstă biografie. 

Să revenim la omul politic. 

M. Costin abandonând puterea la finea anului 1627, ori incepu- 

tul anului 1678, continuă a, serie letopiseţul săii de Domnii Moldo- 

vei, de unde aii încetat de a scrie Urechie. Chiar în titlul lucrărei 

sale este consignată data de 1677 în care unul din diaci a începul 

a prescrie lucrarea. 

De-altmintrelea pre mult timp n'ai stătut M. C. afară din mişea- 
rea politică. Insuși N. Costin (Let. T. II. p. 17) ne aretă acesti, 
când dice că întorcându-se Vizirul de la Cehrin, «ai început unii 

boiari a amesteca și a piri pre Antonie Vod, din cari era unul Bu- 

huși Hătmanul, și altul încă, pre carele trâcă-l condeiul meii; 
că ă-um vădut osându, perind nevinovat de alți domnii». — Destul de 

lămurit este ar&tat rolul lui M. C. în destronarea lui Antonie Ruset, 

fiind în înţelegere cu Duca Vod de la Munteni («prin mijlocul 

Ducai Vod şi cu îndemnarea luă»). | 
Antonie Ruset, aruncat în f6re de Vizir, Buhuși Hăimanul cu Vor- 

nicul Ghenghea sunt numiți Caimacami, iar M. Costin i€ misinne 

ca, împreună cu mai mulţi boiari, mai de mâna a doua, să convingă 

pre Vizi» și Porlă în fuvorea lui Duca Yod; Se găsiuii şi boiari cari 
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cereaii pre unul dintre ci, Eremică, ba chiar: şi pentru sineși lucra 
Ghenghea. 

In fine isbuti candidatul lui M. Costin: Duca Vod. EL reluă dom- 
nia Moldovei în Decembrie 6, anul 7187, adecă. în 1678 iar nu în 
1679 cum scrie istoria r&pos. Laurian. 

% 

Cu noul Domn Duca Vod, este legată sorta lui M. Costin. Mare 
Logofăt al lui Ducat Vod, după Nicolae Racoviţ, el nu eși din Lo- 
gofeţie de, cât prins de Poloni cu Domnul săi la Domnesci, după 
întâreerea de la asediul Vienei și învingerea 'Turcilor acolo, de So- 
bieski regele Poloniei. Documentele din tabela cu NN. 126—157, 
ne grăesc mereii de marele Logofăt M. Costin, carele subsemnză 
în modurile ce se vor vedea la finea volumului, în facsimile, nefiind 
gata la momentul când imprimăm aceste foi. 

Vom observa că în multe din actele mai sus aduse, alăturea cu 
M. C. subsemneză și Divanul în ființă și din boiarii ultimului Divan. 
N. Racoviţ biv vel logofăt subsemnă alăturea cu M. C. iară Ilie Sturza 
biv vel Vornic, alăturea cu Gavril Costache vel Vornic. Tudosie 
Dubăii e vel Spătar în Divanul lui Duca Vod; Alex. Buhuși e Hă&t- 
man și Pârcălah Sucevei, Gligorie Ghenghea vel Vornic vinei zemle ; 
Constantin e Postelnie în locul lui Alesandru Ramandi; Ion Racoviţ 
vel Ceașnic în locul lui Chiriac Sturzea; Vasile Gheuca Visternie (Ţ) 
în locul lui Ursakie; Velicico Costin biv Comis (4), Contaș vel Stol- 
nic, lie Moţoc vel Medelniceriii, Prodan Drăguţescul biv vel Medel- 
niceriii Pircălab de Hotin, Const. Jora Sărdar, Cantemir biv vel Săr- 
dar, Mavrodin vel Cluceriti, Enache Cârstea biv vel Cluceriii; Mano- 
lache vel Sulgeriii, Savin biv vel Sulgeriă...., Apostoli Catargiu vel 

Postelnic..... (Addenda la finea vol. doc. din 1680, Ghen. 9). 

(7) Ma! apol Gheuca. este ucis de Duca Vod în 7188 Noembrie 2 căcl luase 
parte ia o încercare de resturuare a sa (Lel. Il pag. 21). 

(17) Un alt doc care menţionăză pre Velicico Costin biv Comis şi pre Ioan 

Costin al 2-lea Postelnic, este cel ce vom aduce în «II addenda>, din anil 1190 

Decem. 74 (1681). Aci Velieico subscrie aşia : 

CS, 

Size, 043 e 

Relativ la Joan Costin vedi Doc. din 1683 Oct. 1 în addenda II (zapisul lui 
Ursakie) 
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Am înserat aci o parte din boiarii contimporani ai hui M.: Co- 

stin, ca să se vadă care e mijlocul social în care se mișcă M, Costin 

în plenitudinea forţelor seale intelectuale. 

Ei 

In ZI addenda de la finea volumului, vom aduce un doc. noii, 
din 1680 Iunie 21 relativ la M-rea Suceviţa, contra-semnat : 

(4 *0 pată OAO 
sp pe 

Alt act din 1682 Octombre 9: zapisul Crâstinei fata Gramei Stolni- 

cului, cu semnătura lui M. C. și a lor Ghenghea Vornicu, Buhuș 

vel H&tman și Palade vel Spătar. . 

Alt doc. e zapisul Aniţei Logofeteasa reposatului Solomon Bârlă- 

deanul cu Nastasia Domna Ducăi Vod, din 1682, Oct. 12, en sem- 

natura lui Miron Costin vel! Logofăt și a altor boiari din Divan. 

Un doc. din 7191 Ian. 9 (1682) contra-sem. de Miron relativ la 

M-rea Moldoviţa. | 

  

if 5) 
Be E 

PT 4 
4 

“> 
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* 

Nu vom nara aci espediţiunea lui Duca Vod cu Turciă și Cu Ser 
ban la Viena. In Aprilie 24 aii plecat din lași Duca Vod spre k oc 

șani luând cu sine pre Dâmna și lăsând căimăcami pre N. Racovi, 
biv vel Logoltt, "Voader Palade ve! Spătar și pre Toader Iordache 

vel Visternic. După învingerea Turcilor de la Vienu și vescâlă Cazu-
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cilor din Ucerania, Căimăcamii şi Domna părăsiră laşi, unde rămasă 

«strajă» numai Ioan Costin al ll-lea Postelnic. Domna, însoţită nu- 

mai de 'Foader Palade vel Spătar, socoti să se așede la Bărlad, dar 

viind acolo şi Ioan Costin al 2-lea Postelmic de la lași, Domna trecu 

la Focșani și de aci, vădându-se amenințată de guvernul cel no 

al lui Petriceico, se grăbi a se duce la Brăila. Petriceico Vod a- 

jutat de Leși ajunsă în lași, iar Duca Vod' cu restul oștirei sale 

şi boiarii săi, între cari Miron Costin, de la Belgrad aii trecut prin 

Ardeal, pe la Mihai Apafi. Aci au aflat de cele ce se petreceaii în 

Moldova şi ţinu sfat cu boiarii săi: pe unde se apuce în Moldova ? 

N. Costin (pag. 32 T. 11) vaporteză sfatul ţinut. Boiarii nu erati de 

acord. Vornicul Gavriliţă, sfătui să trecă Vodă în țera muntenscă 

unde % era și Dâmna și va put6 mai bine lua 6ste de la Turci şi 

de la 'Tătari, cu care apoi să mârgă contra lui Petriceico. Duca voia 

însă să intre direct în. Moldova pe Oituz. 

«De care vădând Gavriliţă Vornicul, că aii întors Duca vodă să 

mărgă pe Oituz, şi sciind şi pre sfetnicul, pre ai cui sfat, era să 

mârsă pe Oituz, sosind la Vașarhei, atunci să fie luat pre Postel- 

nicul Constantin, ce'l poreclea Ciobanul, de pept și pre un nepot de 

vară primară, a Ducăii Vodă, ce-l chiămă Cârstea, fiind Vătav de 

aprodi, și ai dis: «f8tul meii Cârsteo, ei sunt bătrân, iară tu esti 

tenâr; voi să sciii cine duce pre Măria sa Vodă pe Oituz, să'l dea 

neprietinilor ?> Atunce Postelnicul Constantin răspunse : eii îl duc și 

pre sfatul mei merge.—lar bătrânul Gavriliţă dise: «să'mi fii măr- 

turie, că eii nu'l sfătuese. — Duca, Vodă are fecioră; că eii pociil 

muri, și vor rămânea feciorii mei, cu feciorii Ducăi Vodă, și mergă, 

Măria Sa sănătos, că ei nu voi merge.» Și aşia și de acolo Vaii pă- 

răsic Gavriliţă Vornicul pe Duca Vodă, si lon Racoviţă vel Pahar- 

nic şi Gheorghiţă Logofăt al treilea. Și lovind pre la un prietin cei 

dicea Stefan Iștioan, le aii dat povâţă, lăsându'și carele acolo; i-ati 

«cos pe poteca Buzăului în ţera muntenâscă. Duca Vodă de la Va- 

sarhei,. aii tras la Briţeo, şi trecend muntele pe Oituz, ati eșit la 

“'rotuș, însă trimețând pe Sandul Buhus Hătmanul strajă înainte, că 

acum la ocnă era lie Plesca Cămăraș pus de Petriceico Vodă. Și 

aşia pridând de veste aii fugit de acolo. Nec. Racoviţă biv vel Lo- 

gofăt şi Toder Iordache vel-Vistier şi Ghiorghiţă Ciudin Vel-Stolnic, 

trecusă iarăși în (âra ungurâscă de frica Ducăi Vodă. Duca Vodă 

de la 'Trotuş ati tras la: Domnescă la, casele socrei sale D-nei Dabi- 

joeă, și sait aședat acolo, și aștepta din di în di, să mârgă la lași 

să se apuce de ale lui»,
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N. Costin nu spune că și M. Costin sfătuiă calea Oituzului. 7. 
Neculcea amintesce însă acesta : «ară Miron logofătul și cu Bu- 
huși Hătmanul și cu' Constantin Postelnicul Ciobanul, fiind mai de 
aprope de casa Ducai Vod, n'a primit acel sfat, să trâcă pre” la 
Brașov în ț6ra Muntenâscă, dicend : «Deacă n'am mers pen ţera 
Muntenâscă când ne âmbis- Şerban Vod, iar de aice ce să cătăm? 
Ce mai bine este să mergem drept pe Oituz și dâcă om vedea că 
n'om putea merge la Iași de răul Leșilor, noi om lua pe Trotuș în 
gios și om merge la Focsani.» 

Se. făcu după planul lui M. Costin. Noi îl socotim de bună cre 
dință în acest plan, care eşi fatal lui Duca Vod. Curtea lui Duca 
deci trecu pe la “Trotuș și se aședă la Domnesci, la casele Dâm- 
nei lui Dabija Vod socră-sa. Aci rămase și M. Costin, pe când 
Hetmnanul Alexandru Buhuși bătea la Movileni pre Siret, lângă Te- 
cuciă, unele adunături de sub comanda lui Vasilie Hăbășescul. Bu- 
huși opină să lase Duca Vodă Domneseii și să mergă la Focșani, 
unde venise și Domna, dar M. Costin ati sfătuit să nu se clintâscă 
nicăiri din I)omnescă, că acele podghiazuri ce vin nu sunt 6ste ci 
nisce tâlhari : «Ce putere ai că, dicea M. C. ca să vie asupra I- 
tale ? Să nu dăm locul, că pămîntul acesta este frămentat cu sân- 
gele moşilor şi a strămoșilor noştri!» 

Jon Neculcea numesce acest sfat «înşelător>, dar încă odată, ori 
cât avu resultat r8ă, noi îl credem sincer și vom documenta credința 
nostră. Duca; Vod, închis în curtea cu zid a caselor din Domnesc, 
în ajunul Crăciunului avea prea puţină oste, vr'o 60 siimeni și câţi- 
va Lipcani cu Muharecico căpitanul lor, de strajă la Racăciuni, unde 
ave a doua di, să mergă și Hetm. Buhuși întru întempinarea pod- 
ghiazului care vin€ asupra Domneseilor. A doua di, în diua de Cră- 
ciun, în 25 Decemvrie, Marţi, «la vremea ce a ședut la masă» all 

năvălit Leșii și ai prins la masă pre Duca Vodă, pe Miron Costin 
și pre Constantin Ciobanul Postelnicul, iar Buhuşi având gazdă în 
sat, putu încăleca și fugi cu femeea şi copiii săi la Focșani. 

Puţin de nu fu ucis M. C. în acestă învălmășelă. Unul: din Po- 
loni îl recunoscu și isbuti să'l salve și să împedece să nu fie mal- 
sratat ca cei-l-alţi. 

Acestă întâmplare este relatată și de gazetele sâii cărţile din tim- 
pul acela. Dâcă M. Costin ar fi fost înțeles cu Polonii, aflam râ- 
portat undeva acest lucru. Din contră, onesta purtare a lui NM. G, 
e documentată chiar de Polonă. Cucâscem o carte « Andreae Chri- 
sostomi în Zatuskie Zatuski Primo Kijoviensis postea Ploceusis ek
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nunc Varmiensis Episcopi sacri romani Imperii Prineipis, terrarumn 

Prussiae praesidis et supremi Regni Poloniae Cancellarii Epistolarum 

Historico-familiarivum tomi I* Pars.. I1, acta Ioannis Tertii usg, ad 0- 
bitum ejus exclusive continens=. Fo Brunstergae, anno salutis 1710 (*). 

In acâstă carte, la pag. 901 la anul 1684 (stilul noii) se narâză e- 

venimentul de la Domnescă asia : «Stephanus Petriczayko Princeps Va- 

lachiae a nobis institutus Lassiis residet, Dukas autem Princeps a Dno 

Dimidecki captus est in manus D-ni Wilezynski Centurionis Soeza- 

wiae sub custodia est vir magnus et dives opum, pro quo huc de- 

ducendo expedita sunt aliquot vexilla Leopoli. Capts cum îllo înspe- 

rate: Mironoska Costenus Mareschalcus et alii complures dignitarii.» 

Xe 

Arestat la Domnesci și maltratat, Duca Vod fu dus în Polonia la 

Lemberg, unde stete până muri, în Mart 1685, tocmai când spera 

să fie rescumpă&rat de Dâmna, care acum ședea în Constantinopole. 

Pre Miron Costin Vai scăpat de maltratări amicul polon din pod- 

ghiazul polonez care năvăli la Domnesci, oră pâte perfecta cunos- 

cinţă de limba polonă, dar nu o trădare a sa către Duca Vod. 

Încă o dovadă ca rămânerea la Domnesci nu fu trădare din partea 

lui Miron. : din întrega domnie a lui Dumitrașco Cantacuzino nu 

avem nici un act publice s6ii privat semnat de N. Costin oră de al- 

ţii din Costini. Doc. cu N. 183 privesce pre Miron Costin, deră este 

un act care dovedesce, cu cel de la N.N. 189, 190, totă persecu- 

țiunea, ce pătimiră Costinii sub ultima domnie a lui Dumitrașco Can- 

tacuzino, de săraci grei M. Costin, căcă unii și alţii din boiariă lut 

Dumitraşco, ales Constantin Postelnicul, & răpi din moşii prin împre- 

surări şi alte modură. 

M. Costin vremasă în lași, reţinut de Petriceico. Cu el fu silit 

pare să emigreze în Polonia de răul lui Dumitrașco Vodă. (**) 
Stând în Polonia M. Costin scrise în 1684 Iuliii poemul săă istorie 

în versuri polone : Opisanie Ziemi Moldauskiej i Multanskiej> de- 

dicat Regelui loan III, pe care îl numesce al săii «bine făcător» 

(Dobrodeiejoui). Miron Costin confirmă la finea poemului situațiu- 

nea grea în care a fost, dicând: «ME opresc aci: pentru u scrie 

lu versuri, se cere o minte voidsă, iar că, apăsat de tirănie, fără 

4) Acestă carte e minunată pentru domnia. lui C. Cantemir msi ales (p. 961. etc.) 

(%%) L. Neculcea dice : Şi s'aii dus şi din boiari cu dânsul cu Petriceico: M Co- 

stin Vel logofăt şi Apostol Catargiul vel Comis și Ilie Drăgutescul Serdariul şi Savel 

Smucila Meâilnicerii cu frate-săii Gheorghiţă şi cu alţii. (pg. 247 T. 1]. al Letop.) 

a
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părintescă. » E    

  
După avenirea la tronul Moldovei a lui Constantin “Cantemir, prin 

lucrarea lui Șerban Cantacuzin al Muntenilor ajutat de boiariă pri- 
begi la curtea Munteană, mai ales prin H&tmanul Buhuși, .Costiniă 
reintră în Moldova. 

Ion Neculcea, amintesce la pag. 254 tomul al II al Letopiseţelor 
că M. Costin Logofătul ati venit din țera leșâscă forte scăpătat, și 
l-ai avut Cantemir Vodă, în milă și în cinste. N. Costin nu amin- 
tesce nimic despre anul revenirei în (eră a tatălui stii, ci numai 
despre numirea lui Miron ca Staroste la Putna, ceva mai apoi, 
(Pag. 41 tom II al Let). 

| Venit-aă în ţâră Velicico Costin, și ceă-Palți membri al familiei, 
o dată cu M. Costin, seă mai înainte? La acâstă întrebare răs- 
punde Dimitrie Cantemir dicend că : «Miron.....ad extremam pau- 
pertatem cum tota sua familia redactus, în patriam redeundi . cozi- 
tationis accepit; sed quum Cantemyrium Principen, (quamvis audi- 
ret, fratrem suum natu minorem apud clementissimum Principem Het- 
manii officio ornatum) timeret, quo se vertat. nescius, tandem su- 
plices litteras ad Principem dat, amnestiam omnium suorum dieto- 
rum factorumque rogat...., Imperata itaque securitate, Miron in -pa- 
patriam revertitur>. (Vita Constantini Cantemiri. Ed. acad, Iom: VII. Pag, 20 et seq.) 

iu 
Domnia lui Constantin Cantemir, începe după N. Costin în 1685 

luliii în 15. Aceeași dată ne-o dă și Ion Neculcea. Apoi, în tabela 
nostră la N. 185, avem un document din 1685 Mai 4, în care sub- 
scrie cu Tudosie Dubăă vel-Logofăt, şi Velicico Costin marele Spă- 
tar. Va să dică Velicico Costin, a intrat în ţeră, înainte de aveni- 
rea la tron a lui Const, Cantemir, cum bine dice și D). Cantemir, 
mai sus. (Veqi la finea volumului semnătura lui Velicico Spătar). 

M. Costin, a mai avut pe lângă Velicico, un alt frate, anume Va- 
sile, de care menţion6ză documentele din tabelă nostră cu N. 9% 
și 130. Veqi cum subsemna Vasilie C. la finea vol. | 

M. Costin avu durerea să perdă pre acest frate, pe când nu eră 
încă sosit în ţcră. Velicico Costin, înmormântâ, pre frate-săăi Vasile 
la monastirea Bărbescii, într'o gropă zidită anume, preste care aședă 
o frumâsă marmoră, din inscripțiunea căreia, se vede că V. Costin: 
muri la 1685 Februarie 20. 

i Acest mormânt ave să fie şi.a lui M. Costin, după vre-o ș6se â0l:



    

Miron Costin avu de feciori pre Ioniţă, Neculai și Petru sâi P&- 

irașcu și două fete (*). 

Nu numai Miron Costin.e primit bine de Constantin Cantemir, d6ră 

și copiii săi. Pre Nicolae !l face Logofăt al treilea, pre loniţă îl nu- 

mesce Serdar, și pre P&rașcu Cămăraş mare. (1) Cu Pătraşcu lo- 

godesce Cantemir pre fiica sa Safia. Tatăl acestor trei bărbaţi, nu 

întârdie şi el de a [i numit Staroste de Putna, având pe acolo u- 

nele moşii. . 

* 

Nici Nicolae Costin, Nici Velicico, nu lăsară după ei băeţi; lon 

Costin însă, însurât cu Safta „Jora, devine stâlpul unor numerose ra- 

mure deşcendente, care și până astă-qi continuă în Bucovina. — Cu 

câtă emoţiune am strîns mâna, în August, 1886, la satul Șepeniţi 

(lângă Cernăuţi) D-lui Cavaler Dimitrie Costin, a Domnei Baronese Va- 

silco, născută Costin, a nepâtei: sâle, gentilei- Domnișorei de Costin! 

Fratele aceștia, oficer distins în armata Austriacă, au cereat să intre 

în armata Română, și ai stăruit în iarna anului 1885 în deșeri cu 

acest scop, la Bucuresci, pe lângă puternicii dilei........ Amărit de 

nesucees, și silit de siluațiunea sea financiară, (să ne ierte acestă 

crudă destăinuire) silit fu, unul din cei doi mai de pe urmă con- 

tinuâtoră ai n6mului Costinilor, să rei€ serviciii în Austria. Astă-qi 

este atășat lângă agenţia consulară din Sofia. Dăm la finea acestui 

prim volum din operele complecte ale lui Miron Costin, arborele ge- 

nealogic, al descendenților lui Ioniţă fil lui Miron Costin, împreună 

cu documentele relative și câte-va facsimile de semnături ale des- 

cendinţilor lui Miron Costin. 

* 

Din anii cât Miron Cosţin, fu staroste de Putna, avem în tabelă 

documintele din domnia lui Constantin Cantemir. El sub-semnâză 

(%) Dimitrie Cantemir, amintesce de aceste 2.ftte în Vita Coustantini, dicână 

că: « Duas illius fiilias satis ampla cum dote maritis colocat». În actul de îm- 

părţială al moșiilor rămase după M. C şi soția sa Il&na, fiica lui I6n Movilă, ce 

am reprodus la pag. 211, se face menţiune de aceste 2 fete. Sunt scriitori carl 

dic că M. Costin avu 3 fete. Noi n'am dat de a treea în acte. Cele două fură: 

Safta Stolnictsa şi Tudosca mâritată după Ilie Sinucilă. (Vedi la finea volumu- 
lui documintele relative a fiii lui M. Costin şi în Addenda, pag. 303). 

4Ț) Prefectum aprodorum, dice Dimitrie Cantemir. 

|
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rare-ori ca vel-Logofăt, și mai tot-d'auna cu biv; — une-ori.cu în- 
treg numele, une-orăi pe seurt: 

A 
   

În anii ultimi ai vieţei sele, Miron Costin dusă o esistență anevo- 
i0să, căcă nu se mai putu ridică din scăpătăciune. Se vede că mo- 
șiele câte îi rămăsese apucase a le împărți la copii, căci almin- 
trelea nu ne putem esplica, cum de muri aprâpe în miserie. — Este 
în adevăr constatată sărăcia ilustrului cronicar, de 6re-ce nu put€ 
plăti lui Pandele, feciorul lui Frangulea, ce ati fost Vameș mare, o 
mică sumă de 725 lei, și 3 parale, ce-i datoria. (Vegi documentul 
din tabelă cu N. 222). 

Cât-va timp din domnia lui Constantin Cantemir, Miron și Ve- 
licico servesc cu mult zel tera lor. Velicico se bate energic de și 
a rare ori cu succes contra podghezurilor de Leşi, care hântuiaii 
țera și o prădaii, (*) une-ori condusă chiar de boiari Moldoveni. 
Miron Costin, Starostele de Putna, făcu 6ste de Siimeni și de Hu- 
sari, și cu densa, mai cu succes de cât Velicico, sdrobi multe pod- 
ghâzură, cari înfestaă țera, (**). 

Neinţelegerile lui Constantin Cantemir cu $erban-Vod, asupra di- 
recțiunei politice, accentuându-se din ce în ce mai mult, prin în- 
riuririle emisarilor secreți, și ne secreți, ai Austriei și Poloniei, se 
hotări la curtea munt6nă, înlocuirea lui Constantin Cantemir, prin 
lie Drăguțescu. Miron Costin din Stărostia de la Focșani, luat'aă vro 
parte, la acește duşmănâse pregătiri ale curţii muntene? 

Nici un document nu ne autorisă să susţinem afirmativa. Dimi- 
trie Cantemir însuşi nu aduce acestă acusare. La pag. 40 din Vita Con- 
stantini, Dimitrie Cantemir, cârcă a justifica uciderea Costinilor, din 
causa înțelegerilor lor cu Polonia și mai apoi cu Brâncovânu. (pag. 50) 

(*) l&n Neculcea descrie pe Tlstmanul Velicico, ca pre un vitez, care nărălia în războiii singur, cu sulița în mână, şi era un om de five, şi de trebi la tote s0- cotelile lui, şi îndrăzneț bun. (pag. 255 tom Il Letop.) Detsigur că în memorahila bătălie de la Boian, Hătmanul Velicico, a fost unul din oștenii, cari au asigurat isbânda, 
(**) Vedi Letop. tom II, pag îl și 258,
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Se vede că Velicico întradevăr avâ Gre-care relaţiuni cu cei-ne- 

mulțămiţi de domnia lui C. Cantemir, der nimic nu documenteză păr- 

tășia la înțelegere a lui Miron Costin. Pote că din causa bănuelilor 

ce av C. Constantin Cantemir aii înlăturat pe Velicico din Hătmă- 

nie, și l-ai trecut Vornic mare (*;) de ţâra de sus. Pentru mai multă, 
încredere Cantemir făcu Hătman pre ginerele stii Bogdan. Acesta, in- 

stigat de faimosul Iordache Visternicul, împreună cu dânsul intrigă 

și persecută pre Costini. 
Dimitrie Cantemir nu pâte fi martor desinteresat în evenimentele 

cari după densul justifică nciderea. celor două Costini. Cei-l-alţi cro- 
picari : Ion Neculcea, Nicolae Mustea, Amiras, chiar și N. Costin po- 

vestesc uciderea, lui Miron şi Velicico, der din povestirea a nică u- 

nuia, nu putem afla lămurit causa reală a uciderei lui Miron Co- 

stin. Etă. cum o esplică lon Neculcea, care dă mai multe detalii: 
«Tot într'acel an, maă înainte de ce aii mers la Soroca strinsu sait 

toți feciorii lui Gavriliţă și cu alții, cu alţi boiară mulți din ţera de 

jos, la nunta lui l6n Palade, la Băcănii din sus de Bârlad. Și acolo 

aii fost şi vornicul Velicico, fiind cumnat lui Palade. Și stringen- 

du-se acolo la acea nuntă, ai sfătuit și saii jurat cu toţii ei în de 
ei, să fugă în ţâra muntenâscă la Brâncovânu Vod, să le dse 

ajutor de cheltuială, să mârgă la Portă să părâscă pe Cantemir 

Vod, să-l sestă din domnie, să ridice Domn dintre dânșii pe Ve- 

licico Vornicul.> 

«Deci, s'aii sculat un boiar dintre dânșii, anume Ilie TȚifescul, pre 

care-le îl poreclia mai pre urmă, de-i dicea Frige-Vacă și-i aii pâ- 

rit la Cantemir Vodă, pre boiari de le-aii spus tot sfatul lor; că era 

(£) Actele din tabela, nâstră cu Nr. 203 şi 205, pe arâtă pre Velicico Costin ca 

Vornic în 1691 August; asemenea zapisul Anei Logofetâsa, lui Solomon din 

1690 Iunie 26. In 1691 Ianuarie 26 aflăm alt zapis al Logotetesel lui Solomon 

în care sub-serie ca martori Velicico Costin Vel Vornie şi frate-săi I6n Costin 

Serdar. (Vedi în secunda Addenda, de la finea volumului). 
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boiarii de la o vr&me prea supăraţi de Cantemir Vodă; că era la 

curtea domnâscă, boerinașii tot feciori de mojici, Codreni și Gălă- 
țenii ; și dicea Cantemir Vodă, că Domnul face n&murile, Domnul 

le stinge; și-i era, uriţi feciorii de boiari să nu'i vagă în ochi, după 

cum îi era nătura lui. Şi era în cinste numai H&tmanul Bogdan, 

ginerele săi şi cu Iordache Visternicul Ruset. Acești doui sehiver- 

nisia și mânca țâra cum le era voia. : | 
«Deci boiarii pe acea, vreme nu mai putea suferi să fie căleați de . 

acei doi boieri, și de mojicia celor-l-alţi mai mică de curte; că, 

când eşia la ţeră cu slujbe, boerinașii făcea multe neajunsuri case- 

lor mari a boiarilor. | 
«Decă, Cantemir Vodă, cum aii înţeles acel sfat al boiarilor, din [lie 

Frige-vacă, aii si răpedit înt”'o nopte boerinași de al lui și cu 'slu- 

jitori să-i prindă pe toţi pre aceia. Deci unii ai scăpat în țâra 

muntenescă, iar pre carei ati prins, "i-a dus la Iași. Și pre Veli- 
cico Vornicul, după ce Tati dus la lași, eva. zavistia mai mare despre 

Cupăresci, imponcindu-se cu vorba mai din 'nainte vreme, și avea 

și sială de densu, pentru-că era mai om de cât toţi. Atuncea în. 

grabă Cantemir Vodă în mânie Vaii bătut cu busduganul și "l-a în- 

chis în beciă. Deci, nepriâtinii lui Velicico, atuncă ai și aflat vreme, 

de ati dis lui Cantemir Vodă: «De vreme că te-ai grăbit de l-ai 

bătut, nul lăsa viă; păzesce del omOră, că de va scăpa viii, mâne, 

poi-mâne el ne va omori pe toţi». Si el încă îndată aii ascultat, și 

"i-aii scos noptea de i-aii tăiat capul denaintea porţii. Pentru binele 

ce aii făcut Velieico de aii dat scive lui Iordache Visternicul de ai 

fugit în țâra Ungurâscă, când vr6 să-l omore Cantemir Vodă; acum: 

i-aă mulțămit și Iordache întru acest chip, ca un Grec. Și aflară a- 
tuncă nepridtenii vreme de diseră lui Cantemir Vodă: «Acum de 

vreme ce ai omorit pe Velicico, trimite de prinde și pre Miron Lo- 

golătul de-l omâră, oră vinovat, ori nevinovat să nu scape, Că â- 

poi încă a hi mai răi și de tineşi de nols. 
Neculae Mustea și Amiras dic că: Velicico Hătmanul dă fos 

stănd de câte-va ori împotriva hui Cantemir Vodă cu pricină, şi 
«les ședând odată la masă i-ai fost dis Domnuluă săii luă Cantemir 
Vodă, că omul care nu scie carte este ca um dobitoc; adeca, unde 
mu scica carte Cantemir Vodă. Și altele multe, care fiindui. stăpân, 
nu î se cădea a i: le vespunde. (T. 1, p..28 şi 97). 

D. M. Kogălnicânu, în ediţiunea a dona a Letopiseţelor, la tomul 
al lil-lea, pag. 77, aduce variantele Letopiseţului lui Mustea, după 
publicaţiunea din Magasinul istorie pentru Pacia, Tom II. Textul
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relativ la causele care aduc peirea celor doui fraţi Costini, îl âflăm 

schimbat considerabil; el qă detalii ce nu aflăm în alți scriitoră. 

ftă ce dice Mustea, după varianta de la pag, 97 din edițiunea cea 

nouă a Letopiseţelor D-lui Kogălniceanu. 

«În dilele lui Cantemir Vodă, era era ertată și jăluită de la Îm- 

părăție, fiind prădată şi stricată de oști cum salii dis; iară lăcomia 

Cupărescilor, nice atuncea, nu lipsia, cu multe orânduele mănunte 

den ţâră, dâcă aii stătut lordaki Husel Vistiernic mare, care lucra 

tuturor cădu cu urit, fiind numai Bogdan Hătmanul ginerele lui Can- 

temi» Vodă, şi lordaki Ruset Vistiernicul la tote trebile * Domniei 

purtători de grije, după ce ati murit Gavril Costaki Vornicul; iară 

alți boieri numai căci eraii la rândul boiariei. De multe ori Miron 

Logotătul, intrând în Visterie, dicea cu slumă : «Visternice, mai în- 

cet. cu orânduelile». lară Vistiernicului de aceste cuvinte nu'i părea 

bine. Cum și Velicico Vornicul dâcă l-ai pus Vornic mare Cante- 

mir Vodă, şi ati dat ginere-săii lui Bogdan, Hătmănia, nu părăsia la 

tote mesele Domnesci a ocări pre Bogdan Hătmanul, și ai dice cu- 

vinte fără cale, nepurtând grijă de Cantemir Vodă, carele audia 

tote, și se făcea a nu audi, și tote le răbda, că tot pentru Hătmă- 

nie îi părea răi lui Velicico». 

De mârtea bă Miron Logofătul și a luă Velicico Vornicul. 

«Dice că vorova blândă totă pornirea îmblândesce, iară cea apregă, 

şi pre cel slab aţiţă la mânie, și iarăși greșala necestată fără hotar 

deprinde a cresce. Velicico Vornicul era om simeţ nepurtând grijă 

de Cantemir Vodă, carele cu vorba lui cea desfrănată şi-aă ago- 

nisit perire lui-şi și frăține-s&ii lui Miron Logofătul. 

«Spun că cu sfatul lui Velicico aii pribegit Lupul feciorul lui Gavri 

Costaki Vornicului și doi cumnaţi ai lui: Ivasco şi Constantin, şi 

Antiohie Jora și alţii, în țera Mantenescă ia Constantin Vouă Dom 

nul Muntenesc, pre carii i-aii trimes la Porta împărăției cu răvaș 

de jalobă pre Cantemir Vodă, ne având nice o nevoie de Can'emir 

Vodă, ce numai de zavistia ce avea toţi și ales casa lui Gavril Co- 

staki Vornicul, cărora le era Cantemir Vod tuturor cu bine. 

«Cantemir Vodă dâcă ati înţeles că ai mers acei boiari la Pontă 

să-l pirescă cu mijlocul Domnului Muntenesc, ati trimes boiară de 

țâră și mazili Omeni bătrâni ia Porta împărăției, cu bani și cu daruri 

la prietini, carii eșind la Divan înaiutea Vizirului, ai dat Viziral de 

grumazi pre toți pre aceia ce se jăluiaii pre Cantemir Vodă, și pu- 

indu'i în here i-aii adus legaţi la Cantemir Vodă, iară până a aduce
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pre aceia, ai tăiat Cantemir Vodă pe Miron Logofătul şi pre frate. 
s&ii Velicico Vornicu». i 

Necolai Costin nu spune de cât că: «la veletul 7200 în luna hiă 
Dechemwrie, Cantemir Vodă tăiat-aii pre Miron Costin ce aă fost 
Logofăt mare şi pre frate-stă . Velicico ce aii fost Vornic mare, dân- 
du-le vină că s'aă ridicat pre Domnie asupra luă.» (I.I, p. 43). 

  

* 

Pre faptul că Miron Costin și cu Velicico singuri mai stăteaă 

«împrotivă pentru ţeră» (Let. 'T. 1, p. 259 Ion Neculeea); 6re pen- 

tru că Miron cuteza să dică lui Constantin Cantemir, la masă: «nui 

des cu paharele, Măria Ta, şi mai rar cu orânduelele, (loc cit.) că 

birul țării este iertat de Porlă şi-i vre să'ţi dai Măria, Ta sâmă o- 
dată și nu-i putea»; — re, în fine fapta că Velicico se certa adese 
cu Visternicul Iordache Ruset, aceste legitimaii uciderea lui Miron 
și Velicico Costin? 

Nu mai rămâne îndoială că bătrânul Domnitoriti avea prepus mare 
că ambii frați Costini se înţeleg cu neamicii lui, cu Sobieski al 
Poloniei, eu Brâncovânul Domnul Muntenilor și cu fâmilia Duca 
din Constantinopole. Când M. Costin otări ca, fiul săi Nicolae să 
mârgă la Constantinopole să-și ia de nevestă pre o fiică a lui Duca 
Vodă reposatul Domn, indicele nefavorabile bunei credinţe a lui 
Miron crescu și mai mult în mintea lui C. Cantemir. Apoi nu era 
singur C. Cantemir, care scia pre M. Costin înclinat la politica po- 
lonă, contrariă celei Cantemiriane. Emisarii diversi străini ce cu- 

trieraii țările române, arătaii în raporturile lor pre M. Costin ca un 

om dedat politicei polone şi deci, contrarii vederilor lui C. Cante- 

mir. Aşia de Castagneres Ambasadorele feances din Constantino- 

pole, în raportul săi către regele Franciei, din 15 lunie 1690, i 
spune că, secretarul săii, îi vestesce din laşi, că Vodă şi boiarii cei 
mari, cxceptt Vancien chancelier et qulques-uns de son parti lucrăă 
să primâscă pre Nemţi în Moldova, și că chiar Cantemir trimisese 
la generalul Heusler pre boiarii Pătrașcu și In Buhuș, ca să se În- 
țelegă despre acâsta. (Vedi în urmă pag. 225). , 

Tot asemenea și jesuitul Filip Avril () seri6 că: «A peine fut îl 

(î) De la Filip Avril cunâscem cartea «Voyage entrepris pour dâcouvrie un 
nouveau chemin a la Chine» (Paris 1692 în 4). Vorbele de mal sus a lul A 
vril, sunt în paginile în care se ocupă de Moldova 334—366. 

Mal sun! încă în cunncinți nâstră și alle doue ediţiuni și anume: | 
|. Voyage e Divers âtats d Europe et d'âÂsie, eutrepris pour d6corir LN 

„Ouveau chem n ă la Chine, cuntenant plusicurs remarques aucieunes de PhysI-
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averti (Vodă) de notre arrivee,. qu'il nous assigna une maison com- 

mode pour nous loger, et il nous envoya des le mâme jour un de 

ses Secrâtaires pour nous marquer la joye qu'il avait de notre ar- 

rivâe et limpatience otil 6tait de nous voir au plâtât. En eftet des 

le lendemain matin il nous envoyă son carosse escort de cin- 

quante soldats avec le [ils du grand chancelier pour nous servie 

d'interprete...... Celte violence des soldats Polonois, quelque juste 

qw'elle fut, n'a pas peu contribuc ă animer les Moldaves contre la 
Pologne et particuligrement un grund nombre de grecs de cette 

pelite cour. ]ls ecouterent volontiers les propositions que leur vint 

faire de la part de lEmpereur un Dâput€ qu'y fut envoye expres, 

et ils promirent un secret inviolable, qu'ils jurgrent sur les saints 

evangiles. — Le Hospodar, obligea aux mâmes sermens /llustre 

Miron grand chancelier de IEtat, lequel avec toute sa famille, 

et le grand genâral de Moldavie son parent, paraissait extreme- 

ment attach aux intârâts de la Pologne, mais il ne put l'obliger 

a signer ce trait qwapres lavoir menac bien de fois de lui faire 

trancher la tâte, et d'exterminer toute sa famille, qui est la plus 

considerable de cette province». 

* 

Vedă-să detailile şi 'stăruința, ce pune Dimitrie Cantemir în Vita 

Coustantini, la pag. 50 (ediţia Academiei) ca să probeze că, Miron 
şi Velicico erai tradători, împreună cu ? fii Gavriliţesci. Dimitrie 

Cantemir pretinde, că conspiraţiunea cu Brâncovenu aii aflat'o Can- 

temir, de la un Stefan, de n6m Cerkez, om devotat lui Vodă. Mai 

dice încă, că Miron, ca să înșele pre Cantemir i-ar [i seris de la 

Putna, cum-că s'a lăţit seire la Bucuresci, despre mazilirea lui, dar 

că p'aii putut afla numele boiarilor lvădători, (pag. 234 din urmă). 

que de gtographie “'hydrographie ei d'histoire, avec une description de la grande 

Tartarie et de differents peuples, qui Phabitent. Paris chez lean Boudot, rue st. 

aeques au soleil d'or, în 12%, MDCXCIII, 

În acestă ediţiune, vorbele despre Miron Costin vin la pag. 288. 

I. altă ediţiune în 1. Olandeza: 

Reize door verscheidene Staten van Europa en Asia abs Trukyen, Persien, 

Armenien, het Zuider-Tartaryen, Muscovien, Poolen, beide de Pruissens, en Mol- 

davien, gedaan Zederi den laare 1685 tot 1692 hehelzende Veele maankeurige 

Aanmerkingen Zzoo in de Natuur-Kunde, Land en Zee-beschryhinge als în de 
Historien.... door Phil. Avril Priester onder de sorietait van lesus, en Mathe- 

maticus van syn Alter cristeliskste Majesteit. met Koopere Plarteu verciert. Mit 
het Firans overgebracht door H. V. Quelienburgh. (Utreht, 1694. La pag. 16 despre 

Miron Costin.
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La pag 57 a operei s6le, Dimitrie Cantemir Votbesce' de 0 nouă 

încercare a boiarilor să r&stOrne pe tată-săi,. după instigarea iarăși 

a lui Brâncovânu. Domnul muntân ar fi scris lui Miron și fratelui 

săi Velicico, care acum devenise Vornic al țărei. de sus, și i-ar [i 

sfătuit. în ce mod să aţițe rebeliunea, să ucidă pre Vodă și pre ai lui, 

şi cum să fugă apoi în Valahia, legăndu-se el să cheltuâscă o sută 

de pungi la Constantinopole, ca sa. facă Domn pre Velicico. Miron, 

dice D. Cantemir, ar fi hotărit să perpetve asemene crimă la Cră- 

ciun, la ocasiunea nunţei fiiului săi Petrașcu cu Elisaveta fiica lui 

Constantin Cantemir. | _ 

După aceste, i). Cuntamir povestesea, en ore-eare schimbări, cele 

petrecute la nunta fiicei lui Palade, și dice, că, la mesă între dese 

pahare, comesenii urâză pre Velicico de Domn și pe logodnica lui 

de Domnă. (*) Mai departe D. Cantemir amintesce de trădarea lui 

Ion 'ifescu, care era la nuntă. La pag. 238 din acest volum, se 

pote celi înscenarea projectată la curtea moldavă, pentru prinderea 

conspiratorilor, pe la casele lor, pe la moşii. Țifescul pune pe hâr- 

tie denunțarea sa și înșiră numele lui Miron, Vasile Gavriliţă, a luă 

Ion fiul lui Miron, a lui Lupu fratele lui Vasilie, a lui Antioh Jora, 

Const. Razu ete, iar despre Neculae și Petrașcu Costin, Țifescul 

declară că nu ai luat parte. Cu acâstă denunțare în seris Cante- 

mir interosă pe Vasilie Gavriliţă, apoi pe Velicico. Introdus noplea 

la Vodă, Velicico dice : «Pentru ce pricină ne chiamă și la acâstă 

6ră a nopţii? Intemplatu-s'aii ce-va la hotare, ori într alte părți 2 — 

Sai întemplat, răspunse Vodă; 6că o carte ce-an primit, citesce, 

și'mi spune ce gândesci de treba acesta.» 'Lrecem asupra scenei 

descrisă de D. Cantemir care se pâtă ceti la pag. nostră 242. A- 

colo e vorba de baterea, lui Velicico cu buzduganul, de câtre Vodă, 

de încărcerarea lui și a lui loniţă, de trimiterea armaşului ca să a- 

ducă pe Miron de la ţâră, unde se dusâse cu trei dile mai înainte 

și de oprirea în calea spre Constantinopole, la Bâulad, a lui Neco- 

lae Costin. Narațiunea lui D.- Cantemir, de cele petrecute la casă 

după moşia lui Miron, răpedea călătorie la Iași, a lui Pătrașcu Cos- - 

tin, presentarea acestuia la D. Cantemir, ni le spusă D. Caute- 

mir, la pag. nostră N. 244. — Ca și I6n Neculcea, Dim. Cantemir 

  

(%) Dim. Cantemir dice că nunta era a lui Velicico cu fata lui Palade, şi că 

Velicico era viduus şi ati cerut voie de la Vodă să ia de soţie pre acestă rudă 

a lut Lupul Bogdan Hătman, ca dâră prin acâsta, mar cu înlesnire să înşele 

bănuelile de duşmănie ale lui Const, Cantemir.—I6n Neculcea, dice însă ră Ve- 

licico era cumnat lui Palade.
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povestesce scena oribilă a smulgerei lui M. Costin, de lângă cada- 
vrul soţiei sale. Eată ce dice Neculcea : 

«Deci, Cantemir Vodă nu 'Şi-ati socotit viaţa lui, că era trecut cu 
bătrâneţele, om de șepte-deci de ani, de numai cât nu'i sosise c6- 
sul morţii și lui; ce s'aii potrivit nepristenilor și nu "și ati cruțat ” 
sufletul să&ii, ce ca un tiran aii trimis pe Macri, vătavul de Păhăr- 
nice, cu slujitori din Roman, de "l-aă luat de acolo, de la casa 
lui, de la Bărboşi, de 'l-aii dus până în Roman și i-ati tăiat capul. 
Și când Tati găsit Macri acolo, la Bărboși, atunce îi murise și giu- 
pânssa, și nimic nu sci de sfatul frăține-săti s6ii de a celor-l-alţi bo- 
ari, că nu era amestecat cu cei-lalți boiari la sfat; că el pornise 
atunce pre un fecior a lui, pre Nicolai, să i6 fata. Ducăi Vodă de: 
la Țarigrad, şi se gătise și cu cel-alt fecior, cu Pătraşco Cămărașul 
să ie fata lui Cantemir Vodă, să se incuscreze, și neci cu gândul 
nu gândia că: i-a veni o furtună ca aceeas. , 

«Îisu-i-aii slujitorii, când "l-ai găsit la Bărboşi, să fugă, că nui 
departe în Nâmţ; iară el n'aii priimit, sciindu-se drept ; gândia că'l 
or duce la Iași şi se va îndrepta. lară după ce aii venit Macri, și 
viind zapeiii după zapciii, să psră, nu-i-aăi mai îngăduit, şi at pus 
de "l-ai tăiat în Roman, și mult s'aă rugat lui Macri, să'l ducă până 
în lași. lară Macri, ca un om răi şi de nimică, nu i-aii fost milă 

de sufletul stăpânu-săii, şi sait grăbit de "l-ai omorit, că, de “l-ar 

fi dus la Iaşi, pote sar fi îndreptat, și n'ar fi perit; că multe slugi 

se tâmplă la Domni, vrednice, de nu se grăbesc, și feresc pre stă- 

pânii de păcat și mai pe urmă cad la laudă și despre Gmeni și 

despre stăpâni, și despre Dumnedeii. Iară acesta, ca un varvar, ne- 

fiind de nimică, p'aii socotit. Cantemir Vodă, după aceea, mult s'aiă 

căit ce aii făcut, și de multe ori plângea “între tâtă boierimea, și 
blăstema pe sine "l-ai îndemnat de ai grăbit de i-ai tăiat; că după 

aceea n'aii trăit un an nici Cantemir Vodă, și ati murit». 
«lară. pe Vasilie Vornicul, feciorul lui Guvriliţă, și pe frate-săă So- 

lomon, şi pe frate-săii Costaki și pe Gheorghiţă Mitre şi pe Dediul 
Spătar Arbănaș și pe tustrei feciorii lui Miron Logofătul, pre toţi 

pre acestii i-ai prins și i-ai închis, pre unii în turn, la curtea dom- 
nescă, pre unii la Siimeni, pre alţii prin beciuri, și pe Nicolai, fe- 

ciorul lui Miron Logofătul, mergând să sc îns6re la "Țarigrad, '-aii 

întovs de la Birlad de 'l-aă închis și pe densul, i 
«lară Lupu, feciorul lui Gavriliţă, și Constantin cumnatu-săii, Pa- 

harnicul Lambrino, și cumnatu-săii “Ivașcu, și Antioh, Jora, și i 
jorănescii și alții din Bujorănesci, aii scăpat în ţera ones a
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Brâncovanul Vodă, și de acolo sai gătit și s'aii dus la Udriii la 

Portă să piîrâscă pe Cantemir Vodă. Și le-ai dis atunce Brânco- 

v6nul Vodă, să nu se grăbâscă să mârgă atunce la Pârtă, că este 

Vizirul pristen Cupărescilor; şi ei n'aii ascultat, și aii păzit de 

aii mers», 

«lară Cantemir Vodă, după ce aii înțeles, ai răpedit și el pre Bog- 

dan Hătmanul, și pe lordaki Ruset Visternicul, cu alți boiară mulți 

de ţeră, de sai pirit cu toţii la Divan şi i-ati dat pe toți de gru- 

mazi de i-ai pus în obezi, și i-ati adus la Cantemir Vodă, în Iași. 

Deci Cantemir Vodă, după ce i-aii adus, i-ati pus la închisore, și 

nu i-ai omorît, că aii poruncit Porta să nn-i omore; și 'Și-aii adus 
aminte și de giurământul ce aii giurat Cantemir Vodă lui Gavriliţă 

Vornicul cel bătrân, să nu'și atingă sabia lui de nemul feciorilor 
lui. Ce ai pus bani pre toți, săi întorcă chieltudla de la Portă; și 
i-ai pus pre unii câte dece pungi de bani, pre alţii câte cincă, pre 

alții câte cum ai socotit; şi după ce "și-a plinit banii, i-a dat pe 

chizăşie și i-ai slobodit. Deci, carii ati avut putinţă și pristeni maă 
curend aă dat şi i-ai slobodit; iară carii ati fost mai neputincioși 

ali ședut mult închiși; și pre unii i-ati şi bătut până 'și-aii plătit 
banii». 

«ară feciorilor lui Miron Logofătul nu le-ai luat nimică, și i-ai dal 

pe chizășie, și i-aii slobodit. Din toţi boiarii rămăs6se Dediul Spă- 

tar Arbănașul, închis în turnul clopotniţei la rii-sfetitele, şil pu- 

sese dece pungi de bani, și nu avea cu ce plini, că era un om mai 

scăpătat; și pote avea şi pismă pre dânsul, că'l scosese în două rân- 
duri să'i taie capul. Deci el, într'o n6pte, ai îmbătat pre Siimeni, 

pe străjerii ce păzia, și s'a slobodit cu o fringhie pe o ferestră 
din turn până gios, și aii apucat de ati încălecat pre cal, şi cu doi 
feciori şi aă fugit.» 

* | 
In ce se deosibesce naraţiunea lui D. Cantemir de a lui Necul- 

cea este că, uciderea lui Miron s'a făcut chiar la țâră la Bărbesci, 
pre când după Neculcea, ea sa făcut la Roman, Șapoi cadavrul 
Sa retransportat la moșie, şi s'aă îngropat împreună cu acel al s0- 
ției sale. O altă deosebire este, că D. Cantemir inventeză -0 scrise 
ce ar fi scris Miron către Const. Cantemir, prin care, sar îi. zecur 

a omplot. De sigur, că aşia serisore, Miron Dâl 
trimis lui C. Cantemir, și este năseocită numai de fiul Domnitort- 

lui ucigaș, ca să”] justifice, pe cât posibil. |
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„Și iată cum peri unul din cei mai mari bărbați, ai nemului Ro- 
mânesc! «$i nu i-ai scos la Divan Cantemir Vodă să le arte vina 
s6ii vicleșugul, să v6dă lumea, ci așia cu tiranie iaii omorit, nice 
cărți viclene arătând, ci numai aşia ati perit, pre vina lor, ori cu 
năpaste i-aii omorit! Așia ati deprins denceputul lumei pisma și 

zavistia și nu părăsesce a mușca pre toți şi nime de dinții ei ase 

feri nu pote» (Varianta cron. Mustea. Letop. edit. nouă T. [II p. 88). 

  

Xe 

La ce anume dată, se întâmplă uciderea Costinilor 24472. 

Nicolae Costin, dice că uciderea s'a petrecut la 7,200 în Luna 

Decembre. Neculcea pune fapta în al șâptelea an, al domniei lui 

C. Cantemir, și adaugă că acesta n'a mai trăit după ucidere, nică 
un an. Mustea și cu Amiras nu pun data. In variantele lui Mus- 

tea se dice că trecuse un an și patru luni de la uciderea Costi- 

nilor, când muri și Const. Cantemir. 
D. Cogălniceanu pune data: Decembriii 1692. După ilustrul ma- 

gistru al nostru, în istoria ţărei, s'aii luat mai toţi cei cară până 

acum, au scris despre Costini. — Nouile descoperiri ne-aii dat însă, 

ca şi analisa. textelor cronicelor publicate, data mai esactă a uci- 

derei lui Miron. Acâsta este în luna lui Decembriu 1691. Cum a- 

jungem la acestă, dată? Despre uciderea fraților Costin, s'aii scris, 

în foile periodice din acel timp. Așia bună-6ră, în foia lui Iacob 

Francus. Acestă foie se publica pe fie-care semestru, cu titlu de: 

Relaţiuni istorice, semestrale de veră, în Franetori, pe Main. Bro- 

sura din vâra anului 1692, nu putea pomeni de uciderea Costinilor 

deca ci ar fi fost uciși în acestași an numai în luna Decembre. Evi- 

dent apare data nefastă a peirei lui Miron Costin, din titulatura a- 

cestei foi, unde se spune, că cartea cuprinde noutăţile din primă- 

v&ra. anului 1691, până în luna Pascelor din 1692. 

Etă întrâga titulatură : <Relationis historico semestralis vernalis 

contimuatio Iacobi Franci 1692 Francfort am M. 

« Beschreibung aller denhuviirdiger Geschichten so von jungst ver- 

wichener Frankfurter Herbsimess 1691 bis în die Oster-Mess dieses 

laufenden 1692 lahrs, hin und wieder în der Welt glaubhaft sich 

begeben und 2ugelragen haben, în 20 Haupititul abgetheilt». 

In titlul principal, al 9-lea : < Von Polnisch Moshonwitisch und Tiir- 

ischen Geschihten, la pag. 90 se citesce pe margine : 

«Der Hospodar în der Mulduă lasst etliche der seinigen hinrich- 

ter» Apoi ca text cetim:
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« Aus der Moldau hkame der Zeitberichtein, dass selbiger Hospodur 

einen Verdacht auf seine vornehmste DBediente geaorfen, als ob sie 

mit der Cron Pohlen gute Verstindmiss hătten, acesshalben er seinen 

General, Wellitel;o, sie auch den Herrn Mironosky und mehr andere 

enthaupten lassen : seine Mundhoch und andere înteresenter aber, 

hatie er condemniret, das sic ewig în den Salzgruben arbeiten sollten; 

iiber das hatte er noch 24 Landrihter în Verhaft nehmen lassen, und 

bei den Tiirhischen. Kaiser, und denen Tartaren umb succurs an: 

halten lassen, umb die polnische Besatzungen dus denen eingenom- 

menen Oerler uvieder zu vertreiben, dahero man polnischer Seiter 

in Borgen Stunde, dass bei Anlunft des Tartar Chams solehe  Oerter 
avieder verloren gehen mochteu, davon der Verlauf hienache zi  be- 

rihten sein avird». 

In susul paginei este scris anul 1691. 
Mai rămâne acum cui-va îndoială dupre anul morței lui M. Co- 

stin ? Acâstă dată corespunde deplin cu aserţiunea variante lui Mu- 

stea, că Vodă Cantemir a mai trăit, după uciderea, Costinilor, un an 

şi patru lună. In adevăr 1691 Decembrie plus un an și & luni, sunt 

la acâstași dată. se ajungea și cu anul 7200 luna a Decembre, dat 

de Nicolae Costin, daca nu se scădea, din evore, 5308 în loc de 5509, 

fiind luna Decembre. 

ES 

De mulți ani ne am tot întrebat : unde fost-aă îngropat M: Costin? 
Letopiseţele şi 1). Cantemir sunt d'acord, că M. C. după cei 8 

tăi capul, a fost îngropat în același mormânt cu soția sa, Care IMu- 

vise de două sâii trei dile, și anume la moşia Bărboșii. 
Ne am întrebat: unde sunt Bărboșă, numiţi de unele din jetopi- 

seţe ? în Mustea (variantă) Bărboşii se dic a fi în ţinutul Niamţului; în 
unele urice în ţinutul Cârligăturei... Afară de Bărboşii din țin. Covur- 
lui şi alți Bărboşi în țin. Fălciii, n'am aflat localitate aşia numită în 

judeţul Nemţulii, nici în al Romanului, nică în al Iașilor, în cară saii 
contopit ţinutul Cârligăturei. 

Pote, ne am dis, e vorba de Bărboşii din Fălciii ori din Covur- 
luiii. Dar nu am admis acestă ipoteză, câcă în Neculcea cetim că: 
<Disu-i-ai (lui Miron) slujitorii când Tati găsit la Bărboși, să fugă că 
nui departe în W; iamț>. Apoi de la Fălciii ori de la Covurluiii € 
departe Niamţul, unde pe vremea aceea erai Lesă în garn07 onă. De 
la Făleii n'ave apoi nevoiă să tescă prin Roman spre 2 merge În
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lași și de la Covurluiiă nu ajungă M. C. în aceeași di la Roman. 

Deci am conchis că nu departe de Roman eraii Bărboşii, Unde? 

Nici o hartă vechiă română, nu'i însemnă și nică un prefect ori sub- 

prefect din județele Roman, Iași; Bacăii, Niamţ nu sciti nimica de- 

spre Bărboşi. | 
Pe lista moșiilor lui M. Costin (pag. 211.) am găsit trecut satul 

Bărboşii între moșiile lui din ţin. Nâmţ. Va să dică în ţin. Nemţ 

undeva nu departe de Roman. 

- După multe cercetări (de care dăm seamă în Analele Academiei) 

am.aflat în August 1886, nu satul. Bărboși, ori Bărbesci, cum îl 

mai numesc documentele, ci Braniștenii lângă Trifescă, în judeţul Ro- 

manului. Alăturea cu Braniștenii, în ogorele Braniștenilor, se află ur- 

mele unui sat, va să dică o siliște, care încă bătrânii rezașă din ve- 

cinătate, cum bună Oră bătrânul Bogzea, scie că sa numit cândva 

Barboși ori Barbesci. Loc legendar este acestă siliște, plină de is- 

voare captate care dovedesc esistența unui sat mare în trecut. Din- 

tun rest de beciă sătenii dic că ese un taur alb, care opresce pre 

ori-cine ar cuteza să intre în beci !... Lângă acestă siliște .este un 

eaz care se dice al lui Cuza, despre care tradiţiunea locală scie că 

aii fost tăiet de domnie. Acest Cuza a intrat în alianță de încus- 

crire cu o nepotă a lui Miron Costin. (vedi documentul Nr. 222 și 

la. finea. volumului arborele «genealogie al lui lon Costin). Atăte indicii 

ni erati de ajuns ca să continuăm în aceste locuri cercetările nostre. 

Cum în siliște nu aflarăm nici o urmă de biserică și nică tradițiu- 

nea nu are scire de “existența vre-unei biserice în ac€ localitate, am 

dat cu bănuiala, că biserica din Brănișteni, forte la mare apropiere 

de silisce, a trebuit să fie biserica Barbescilor. 

Cercetând Biserica am aflat tot ce doriam : că este vechiă, zidită 

de Ieremia Vistiernicul, pe timpul lui Stefan Tomşa, (*) care confi- 

scasă Barbescii, după uciderea Balicăi. Revenind Moghilescii, șe re- 

stituiră moşiile destindătorilor Bălicăi (veqi Doe. Nr. 234) și în I-a Ad. 

(*) Inscripţiunea ce obicinuit stă în pridvorul bisericei, este cădulă, din causă 

că un urmaş al lu! Miron Costin, Hătm. Stratulat ai adaos biserica stricând 

pridvorul vechii. Am aflat o petră de 84 centimetri lungime pe 68 lat. cu in- 

scripțiunea răsturnată pe un mormînt şi cu ajutorul D-lui subprefect . Tulbure 

(care, primâscă aci mulțămirile nâstre pentru concursul ce ne a dat) am putut 

aşeda acâstă preţidsă pâtră în lăuntrul biserici. lată lraducerea iuscripțianei : 

«Cu îngăduinţa Tatălui, cu ajutorul fiului şi cu lucrarea Sf. Duh, eă robul lui 

D-qeii Eremia Visternicul acâstă. biserică cu numele Dumin=ea, mare am rădicat 

în gilele preiubitorului de Hs. Domn I& Stefan VV, la anul 7028 luna lunie 14. 

păstorind Kir Yeoctist Mitropolit.»
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pag. 200—201 și nu târgiii apoi M. Costin &și făcu la Bărbesci ori 

Bărboși aședarea, sa predilectă. Numele de Brănișteni a preva- 

lat din causa vecinătăţei acestui sat, care altă dată era mai de- 

parte de Monăstirea Bărbesci si apoi ai fost stremutat lângă ea. 

Vasile Costin cumpără din Brănișteni și adausă acestă parte către 

Barbesci (Doc. Nr. 225), înlesnind ast fel contopirea ambelor ocine 

în un singur nume în jurul bisericei zidite mai nainte de Tomșa Vod. 

Cercetând interiorul Bisericei, care nu fu emoţiunea mea, desco- 

perind aci mai multe morminte domnesci și mai ales pre unul din 

o frumâsă marmură, de un metru 67 cent. lungime și 571; lăţimea 

la piciore și 64 centimetri la cap. Acâstă marmoră nebăgată în s6mă 

până astă-qi de cei cari aii vizitat biserica, este gropa Costinilor !... 

Am îngenunchiat cu respect pe locul unde repausă cenușile lui M. 

Costin și a soţiei sele, în diua de 17 August 1886! 

% 

Marmora coprinde o inseripţiune minunat scrisă în limba româ- 

n6scă și în termenii următor :(%) « Acestă peatră o ai făcut Veli- 

cico Costin Hatman pe mormântul fratelui Dumisale Vasilie Costin 

care s'aii pristăvit către sălașele vecinice în anii de lu zidirea l- 

moi 7193 luna Yebruare 20 dile». Petra acesta pusă în 1685 de Ve. 

licăco pe boltă de cărămidă, pentru fratele săi, priimi, 6 ani si 10 luni 

apoi, cadavrele lui Jfiron Costin şi soției lui Elena. Preotul de asi 

al bisericei, îngropând alăturea cu grâpa Costinilor re unul din Mo- 

dernii proprietari âi Brăniștenilor, aii aflat resturile celor 3 cadavre 

scumpe și ne ati asigurat că sfințindu-le după ritualul bisericei le 

aii reaședat în locul de odihnă, de și o mână sacrilegă ai luat că- 

rămidile bolţei din cripta, Costinilor spre a zidi la 1857 o nouă criptă 

a unui Gre-care Hagiă proprietar al moșiei. Mai mult: însăși mar- 

mura lui Vasile Costin nu mai este chiar pe locul unde zac osele 

luă și ale părinţilor lui, ci alunecată alăturea, pe mormentul Hagiului!.. 

Nu ne îndoim că Academia română se va grăbi a.-restaura mMor- 

miîntul și a complecta inseripțiunea. Fiii lui Miron Costin *, mult 

(*) Despre fiii lui Miron vedi la finea volumului o scurtă însemnare. O dăm 

ca să fie acestă carte cât mai complectă istorie a Costinilor. 

Unde fost-ai îngropat Velicico Costin? D. Cantemir ne spune că după trei 

dile C: Cantemir dădu soţiei lui corpul lui Velicico. Ea trebui să] îngrope In 

laă. Credem că la Barnoschi Vodă, fiind biserică de n6mul Costivilor, ori la 

Sf. lon din Măji. Nu am aflat încă acest mormint. La, biserica Barnoski sau 

prefăcut podelele şi vedem fragmente frumâse de marmură sepulerală chiar și 

în pragul estern al pridvorului,
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timp fugari și învăluiți de greutăţile dilei n'aii putut pune la mor- 

mîntul părinţilor lor de cât un sfeșnie de pâtră forte original, care 

cu puţine dile înainte de vizita nostră la m-rea Brăniștenilor, îl de- 

stinasă ignoranța unui protoereii să fie dat afară ca netrebnic și 
împedicător în biserică !!, 

Se cuvine să adăogim şi acâstă seire, că daca nu dedeam de a- 

cest scump mormiînt încă puţine dile, el era să fie desființat tolal- 

mente, fiind-că pardosâla de peatră a bisericii, fiind prăbușită din 

causa multelor morminte, primăria satului cu bani adunaţi de la, 
locuitori, hotărise astuparea gropilor și pardosirea din noii cu scân- 

duri ! 
_—fL 

7 

MIRON COSTIN CA SCRIITORIU 

Nici o figură în Walhala română tot de odată mare, dui6să, in- 
teligentă și nefericită, ca ac6 a cronicariului M. Costin. Dâcă M. 

Costin a dis de primul cronicar : Numai lui Urechie de acestă țeară 

i-ati fost milă, să nu r&mâe întru întunerecul nesciinței (mutatam 

subito ignorent ne semina matrem), de M. Costin a seris N. Băl- 

cescul că : «numele lui va rămâne vestit atât prin istoria Moldovei 

ce ne-a lăsat, cât și prin tragica sa morte, căci și el asemene aii 

cinstit sciința, şi ai dal frumosul esemplu în acele triste timpuri, 

perdându-și viața pentru binele omenirei» (Mag. ist. p. Dacia T. ]). 

Noi credem că ceea ce asigură nemurirea lui M. Costin este lu- 

crarea lui ca scriitorii. 
Acestă lucrare a lui M. Costin ne rămâne să studiem în scurtu 

spaţii ce-i mai putem consacra, din acest volum. 

E 

Nimeni astădi nu mai admite că scriitorii unui popor se nasc 

şi se desvoltă în mod autocton, numal şi numai din creerii acelui 

popor, ci că-și aii o învudire, cât de depărtată spiţă, dar nu mai 

puţin vederată, cu scriitorii altor popore vecine. Este locul deci aci 

să ne întrebăm cam ce fel de înriuriri literare a putut primi M. 

Costin de la vecinătate. | | 
Prima ţ6ră vecină de la care Miron Costin primi înriuriri direc- 

tive ale spiritului săi fu negreșit Polonia. Nu numai pentrn că Mi- 

ron în Polonia își primi învățătură, di și pentru că dintre toți ve- 
cinii, Polonii era poporul cel mai cult, etăgăduite influinţă polone 

află criticul în lucrările de oră-ce gen ale cronicarului român, și ele
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sunt esplicate, când citescă pre Pastorius istoriograful lui Sigmund: III, 

autorul unei prescurtări de istorie a Poloniei, oră când ai avut sub 

ochi pre Mazimilian Fredro (1679). acel «Tacit» al Poloniei, cum 

îl numesc istoriile literare poloneze. Maaimilian scriea istorie Şi era 

palatin al Podolică, Miron (ostin era Divanist al Moldovei când as- 

„pira ca să scrie cronicul săi. Dar mai cu semnă Piaseciă episcop de 

Premisla e un conducător ales al lui M. C. 

De la Unguri mai puţine înriuriri literare putu primi Miron Co- 

stin, decât de la Poloni, dar or-cât de puţine, ele aă fost reale. 

Ore cetirea, bună-6ră, a lui Bonfinii și a lui Yopeltin n'a fost o di- 

rectivă a lui Miron Costin spre scrierea de letopisețe? 

% 

De sigur că şi mișcarea culturală din ţeră nu este străină la lu- 

crarea literară a lui M. Costin. Acesta se nașce și creșce în mijlo- 

cul unei mișcari enlturale însemnate. Nu el inaugurză istoria între 

Români și nici chiar Ureche: înainte de acestia s'aii fost seris : 

letopisețul dis Moldovenesc, un altul lătinesc şi «mai multe_isvăde» 

ori fragmente de cronică. Miron Costin, a putut să aibă puţine re- 

laţiuni personăle — find prea tinăr — cu Ureche, dar numerose do- 

cuminte ne dovedesc relațiuni îndesite între părinții lui Miron cu 

ai lui Ureche Grigorie şi chiar cu Grigorie și încă și mai numerose 

între urmașii lui Grigorie Ureche și cu Costinii. După cum contac- 

tul cu Ureche Grigorie dă direcţiunea la, istorie lui Eustratie Logo- 

fătul; după cum mai apoi, 'Ludosie Dubăiă, va deveni scriitor din 

pilda lui Miron Costin, tot așia Miron Costin se face cronicar din 

pilda lui Gr. Ureche. | . 

E 

Acum că am făcut așia dicând geneza intelectuală a lui Miron Co- 

stin, să arătăm care sunt scrierile acestui însemnat bărbat. 

Aceste scrieri sunt de două categorii: în prosă și în versuri, 

Aci ne vom ocupa cu cele în prosă. De cele în versură vom grăi 

la vol. II. | | 

Până astă-di sati atribuit penei lui Miron Costin : a) un CrODIC 

al primei descălecări a românilor în Dacia și b) un letopiseţ al Dom- 

nilor, de acolo de unde ati încetat de a scrie Ureche, dela a doua 

domnie a lui Aron vodă, până la finea domniei lui Stefan sin Va- 

sile Lupul (1662). Aceste două eronică vor intra în tomul nostru 

prim. Către aceste scrieri, noi adăogim în tom. Ii-lea unele din a-
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cele atribuite de D. Mihail Cogălnicânu lui M. Costin și unele pu- 
țin, ori de loe cunoscute. Așia este bună oră «Istoria de crăiia 
Ungurescă», Ma 

Codex V. A. Urechiă, la fila 86, a copistului Cozma din Horodni- 
ceni ne spune că: «Istoria de craia Ungurtscă», este isvodită de 
D-lui Miron Costin mare Logofăt, de la carele la noi în țeră. se 
află multe cărți și istorii tălmăcite de d-lui de pre limba lătinâscă 
și de pre limba lesâscă pe limba n6stră, și letopiseţul a ţărei nâstre 
deplin din început cu osârdia d-sale, carele nici mai dinainte de 
v&cul d-sale, din aleșii cârmuitori ai țărei ca d-lui nu s'aii aflat să 
lase atâtea învățătură și istorii dintr'alte limbi străine tălmăcite pe 
limba nâstră.» = 

«Istoria de craia ungurescă>, nu este o simplă traducere cum 
dă a înțelege copistul codicelui nostru, ci în cea mai mare parte 
o. lucrare originală. Miron Costin nareză în acâstă lucrare eveni- 
minte la care aii fost și el actor și aduce propriile sale impresiuni 
şi apreţieri. Lucrarea a rămas needitată și necunoseută cărturari- 
lor noștri. ” 

Cu titlul acestei lucrări a lui Jiron Costin, d. Mihail Cogălni- 
cenu a publicat apendicea VIII, ca lucrare a lui N. Costin. Din-a- 
pendicele acestea, multe atribuite lui N. Costin, vom dovedi în 'To- 
mul 1, cari sunt proprii ale lui Mircn. 

“Pot în al 2-lea volum vom tipări şi unele discursuri inedite ale 
lui M. Costin. (*) 

E 

Flaviă Iosef (Phamro losrneb ră Evpisniuzva) în Ilpotwparv «dice 
că : acei cari se apucă să scrie istorii, nu sunt toți împinși la a- 
câsta de aceleași îndemnuri. Unii vor, scriind istorie, să'şi arete e- 
ocința, ca să culeză laude, alții să fie gratificaţi de cei de cari scriiă; 
altă categorie sunt împinși a scrie de dorința de a se păstra me- 
moria lucrurilor la cară ei înșii ai participat și în fine pre mulţi 
i-aă îndemnat momentosilatea lucrurilor utile zăcend în întuneree 

Inmate, 

(*) La a 2-a categoriă de scrieri ale lui M, Costin, în versuri, vom pune în 
tom. 2: 1) Poemul despre poporul Moldovei ete. scris în limba polonă la 16484 
2) Cronica în versuri română 3) Traţatul de versificațiune. —4) Poesil diverse. — 
Volumul IL va mal coprinde un glosar de vorbele streine și 3 iddice : locorum, 

personarum și rerum memorabilium. Va mal urma un al 3-lea volum cu docu- 

mentele ce am adunat, afirmând ori infirmând cronica lui M. Costin.



  

„846 aaa 
și ai simţit nevoie ca, povestirile lor să le aducă 
ştescul folos (*). 

La care din aceste categorii de îndemnuri spre scriere se cade a socoti îndemnul care îmboldi pre Miron Costin? 
Gr. Ureche scrisă letopisețul săă : «din dragostea țărei, ca să nu se înnece ami cei trecuți aă țărcă şi apoi să nu se potă sci ce ai lu- crat, să se asemene fiarelor mute şi fără minte.» 
Acelaşi mobil a stimulat peana lui Miron Costin: 

iubirea de nemul românesc. 

dg faţă pentru op. 

s 

tubirea de ţeră, 

e 

„Prima și marea ţintă ce-și propune Mi 
este să probeze latinitatea, romanitatea 
și Ardei6n. Până și înaintea unei curți străine, înaintea regelui 
In al III al Poloniei, Miron Costin nu se sfii de a susțin, în versuri, teza sa favorită a latinităţii vomânului (5). 

Era, de altmintrelea, acestă cr 
stin : 

ron Costin, în scrierile sale, 
n6mului moldovân, muntân 

edință nu numai a lut Miron Co- 
un curent se formase în ţcră în acesi sens, de scriitorii an- 

teriori, de „Ureche, de Varlaam Mitropolitul, de Eustratie Logofătul... 

E» 

Altă notă caracteristică a lucrărilor lui Miron Costin, este, 
tendinţa lui d'a se ocupa nu numai de evenimentele țărei sale Mol- 
dovene, ci de a îmbrăţisa istoria și-a altor provincii românești. Iu- 
cercarea, lui Mihaiii Vitâzul de a unifica cele trei țări românesci 
nu isbutise la 1599—1601, cum nu reuși mai mult Vasile Lupul în 

„x ni ; ; a (x ; i tă dorința sa de a reuni Valachia la Moldova (**). Cu tote acestea, t 

! Da a ae , p pr 95 ziv adry 606 zic omu YIvo- (1) Tis ze iS-ogtas ouyypăvav Bovhautvors 03 ulav auz să adi 06 7ii . 4 , aaa , a sa fe uty Yo. Ext EvOt A9- pen atziay, XĂĂă noddăs, ua nhatazay adr Braoapoiaas, sv; uiv Țăg, Extderzvătu 
Ye dawvbzuza x ÎN az'avins 

? ' zu zu . 7 7 + a: A = as =, u Ji dai 
shdot 35, “păoto exztvore DEprvzes magi cv zăv îvarpaoiia cbr ouuădâne, Tov et aurii . - 5-7 mă Roi poezia Ta IVaYI napă ivaney in:a?nowu' sloi dz olztves ehăodraav 5r'aăziis Tâ Top aatov SiS VIȚA 

Iz0 7 feiae To udaog 040 Omeeuzvot G6Exv, 27 zozo Ss mordeias d pigos Oa $ 

, , 
1 * ze 

- 
- a v)aziv* moăăove PE ua vonniuunv ue 

Oi5 Ppărzonevots mapezujoy, —aăza “vpargii îndoyan mepudafiaiv maăăobe 8 na AF SA i , a IEI = îaza0tay ele [i E Yelos zoxyuăzov tv vo! zatntwov maoyrgele si zip azâv tozegiay es ra wi a 
cteveyuety. - 

(5) Vedi poemul săi polon din 1684,.în urma emigrării sale în Polonia, după 
evenimentele de la Domnescl, , _ , | le Lupu (**) Am aflet doue preţiâse documente în Archiva statului, în care Vasile 
își luase titlu de «Domn al Moldovei și al Valachiei» şi chiar se servia . “ 
noă sigilii cu armele ambelor ţăui. Aceste frumâse şi puțin cunoscute până i 

- : i ] din documente, sunt din 1649 Noembre 1 şi 12. Unul e datat din laşi şi altu 
Focşani.
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mișcarea, literară din Moldova ne arâtă tendinţa la unitate pe calea 
limbei. Cărţile se tipăriaii sub Vasile Lupul și după el, pentru tof 
rodul românesc» (4) si scriitorii ori truducătorii adresa : «cuvânt 

câtre t5tă seminția românescă (Ț) ori că grăiaă «tutulor pravoslav- 
micilor creştină, cară sînt născuţi în limba nâstră românâscă. (îţ). 

Apoi, tron Costin influintat de curentul deja stabilit în Moldova 

ca și în Mubtenia, este scriitorul cel mai român din acei ai seco- 

lului XVIil-lea. Poemele sale istorice sunt din acâstă direcţiune. 

Și cu tâte acastea nimeni mai ingăluitoe pentra străini ca Mi- 

ron Costin. EI este în relaţiune cu Polonii, cu Italienii, cu Grecii... 
Din aceste relațiuni se folosesce întelectualmente, pe când pe de altă 
parte nu se dădea în latură de a spori cu străină populaţiunea ţărei, 

prin înființare de numerose slobodii. 

Făcând acesta, Miron Costin nu dădea mai puţin, ca seriitor și 

ca, logofăt mare, semne vădite de o deșteptată consciință naţională. 
Grijitor să păstreze moșnenilor ocinile lor, el era tot atâta neador- 

mit să nu se ştirbâscă moldovenilor ţera lor. In scrierile lui este ma- 

nifesiă, acestă înflăcărată dorință a inimer lui. 
De aci. vine chiar, repetim, mobilul sub care Costin i€ în mână 

condeiul de istorie. Iubirea de țcră îl face cronicar al ei, dar un 

patriotism luminat, împăcat cu iubirea de adevăr. Nimic mai duios 

de cât lupta sufletului lui Miron Costin când se hotăresce să serie 

istoria țărei sale : «De a începe ostendla acâsta dnpă atâtea 'vea- 

curi de la descălecatul întăiă, de la Traian împăratui ROmului, cu 

câte-va sute de ani peste mie trecute, se sperie gândul (mens haerat!); 

a lăsa iarăși nescris, cu mare ocară înfundat n&mul acesta de o 

s6mă, de scriitori, este înimei durere... Dar vicit amor patriae, cum 

dicea, Lucreţiii, și Miron ne dete croniecele sale, dorind să ne facă a 

pricepe, cu cele trecute vremă... pre cele viitdre. 

E 

Scriindu-și istoria sa sub boldul iubire; de fâră, te ai aștepta ca 

Miron Costin să fie părtinitor n6mului săi în relaţiunile acestuia, 

cu vecinii. Apoi el însuși s'a rostit neprieten istoricilor cari falsi- 
fică adevărul : <Nimica nu strică, dice el (pag. 315 T. ly credința 

celor ce scriii letopiseţele ca fățăria, când veghe voia, unuia și po- 

goră lucrul cu hulă altuia.» _ 

($) Cartea românâscă de pravile a lat Vasile Lupul, din 1646. 
+) Dumnedeeasca leturghie a lui Dosoteiă, diu 1679, 

(fi) Varlaam Mitopolitul Valachiei.
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De aceea Miron Costin nu se sfiesce de a spune adevărul, cum 
&l scie, cum și'l esplică, și declară că <eii voii da semă de ale mele 
câte scrii». Când narâză întâmplările dintre Stefan Gheorghe și Va- 
sile Vodă, Miron Costin dice: «Noi măcar că am fi datori cu po. 
menire lăudată mai mult lui Stefan Vodă, de la care multă milă 
am avut decât de la Vasile Vodă de la care multă urgie părinții 
nostrii aii petrecut, iară dreptatea socotind, nu pot scrie într'alt 
chip» (pag. 315 7. 1), | 

Și în adevăr Costin s'a ţinut de cuvânt mai tot dauna, și a scris 
cum dice însuși : «nu în pisma cuiva, ci precum sai întâmplat, cu 
adevăr», adică «sine studio et ira», cum -dicea Tacit. Dâcă arare 
ori el a alunecat, a fost sâii din nesciință de adevăr, sâă pentru că, 
cum dice însuși : «ru sînt vremile sub cârma omului. ci bietul om 
sub vremă !» (pag. 304) L'homme sagite et Dicu le-mene» dicea 
Bossuet. 

  

%* 

Sub zremă era Miron Costin .. Cine se pote sustrage deplin de la 
mijlocul săii social? Costin a primit multe scăderi ce vom avea de. 
a constata în omul scriitor. 

Cu toate aceste scăderi, cu laudă judeca opera lui Miron Costin în- 
văţatul profesor de la Sorbona, Hase, în scrierea sa: «Notices des 
manuscrits de lu bibl. du Hoi>, (Pom. XI. 1837. Paris, pag. 282). El 
dice că : Miron scrie cu un ton de veracilate forte însemnat și că ofere 
în ultima parte (a operei) detalii picante necunoscute istoricilor noș- 
teii, pictură amănunțite și pline de naivitate, documinte curi6se și au- 
tentice... Raţionamentele autorului ati justeţă...» Hase recunâșce apoi 
că Miron Costin a lăsat după el reputaţinne înaltă de erudiţiune, 
prin operele lui, prin varietatea cunoscințelor și pote chiar prin 
critica sa. | 

y * | / 

Datu scrierilor. Jiron Costin nu scrie istoria Descălecărei ut 
cloquentiam ostentet . glorium que ex ea captet, ci ca să înfrunte, 'să 
r&storne absurda teză susținută de adnolatorii lui Ureche, de Simion 
Tascălul, Misail călugărul... Și a. doua 6ră serie Cronica Domni- 
ilor ca să nu se trecă cu uitarea ce ai lucrat moşii și strămoșii, 
și pentru ca '<din cele trecute vremă să pricepem cele viitâve», lucru 
de care M. Costin vedea că este mare trebuință în dilele grele în 
care trăia și scria,
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«Vi6ța mea, Dumnedei scie cu ce dragoste eram pururea la i- 

storie, iată şi până Ja acestă vârstă!» Va să dică M. Costin s'a ocu- 
pat mulţi ani de istoria ţărei sale. 

Când seris'a primul eronie ? 

In <Voroava către cititori» de la letopiseţul Domnilor, dice că ave 
de gând să scrie Istopiseţul... ce descălecatul d'iatâiii, «și urdisăm şi 
începătura letopiseţuluă, ci sosiră asupra nostră cumplite aceste vremi 
de acum de nu stam de serisore ei de griji și suspinuri...» Deci M. 
Costin serie numai letopiseţul continuator Domniilor, de unde a în- 
cetat vornicul Ureche. 

Va să dică prima scriere de care s'a ocupat M. Costin a fost De 
descălecatul ţărei> pre care îl urdisă înainte de ce veniră vremile 
cele de grije și de suspinuri. 

Acele vremi de grije și de suspinuri încep, după chiar M. Costin 
de pe la 1653, dar se accentusză maj ales către 1672 şi înainte. 
La 1677, data ce este pusă în titulatura letop. al II-lea. cu o pagină 
înainte de vorbele mai sus amintite din « Predoslovie>, acele vremi 
grele continuă și la ele se referă M. Costin dicând : cuceste vremă 
de acu.» 

Va să dică M. Costin a urdit primul cronic inainte de 1677.— In 
direcţiunea scriere de cronice române a trebuit să intre M. Costin 
mai cu s6mă pe timpul când, la cererea, lui Dosofteiiă. mitropolitul 
scrisă cronica versificată a tărei, pe care Dosofteiii o tipări în psal- 
tizea sa în versuri de la 1673, Cu titlu: Teopenne Apa npeur- 
CTHaro ABwWpuuka Beatikaro Biiunki aemaii. NOI credem că de re 
ce nu aflăm acte semnate de M. Costin ca Vornic mure în domnia 
lui Petriceico Vodă (vedi tabela nostră) el a fost silit să se retragă 
de la vi€ţa publică. Atunci, între 1672-—1673 a scris cu siguranță 
urdiala, letopiseţului Dascălicărei și cronica romină în versuri din 
Psaltirea lui Dosofteiii. ” 

Acum vine întrebarea : urdirea despre Descălecarea cea dintăiii 
de care grăesce M. Costin în Predoslovia de la letopiseţul Domnilor, 
este ore Curte, ce avem de la M. Costin de Descălecatul întăi 
al Moldovei ? 

Noi afirmăm că, «cartea, pentru descălecatul dintăiii» nu este ur- 
diala din 1672,3, căcă este subsemnată de M. Costin «care am fost. 
logofet mure». Aia fiind vine întrebarea : Când M. Costin fu «biv 
logofăt? 

Putu fi «bi» logofet» mai întăi la finea anului 1678, când se re- 
trase de la putere sfădit cu Antonie Ruset Vod.
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În titulatura. letopiseţului Domnilor se dice că M. Costin Pa scris 

la lași, la 1677, fiind e! Vornic mare. La 1677 M. Costin nu mai 

este Vornic mare, ci Mare logofăt. X 

Urmâză dar că diacul care a copiat: isvodul lui M. Costin în Iași 

la 1677, a păstrat, tăcut, data anteridră a scrierei acestui letopiseţ 

al 2 lea, care dală se raportă la anii când M. Costin era Vornic. 
Vormic a fost M. Costin până în anii 1675/6.: 

Deci către anii 1675/6 serie M. Costin că altă dată urdise înce- 

pătura cărţii de Descălecarea dințăiii, și promite pe viitor cronicul 

«urdit» înainte de 1675|6. Ac6 promisiune împlinesce apoi, fiind fost 

logofăt mare. | 

Când ? E posibil ca M. Costin să nu fi aflat timp de a realiza pro- 

misiunea din 1675|6 de cât mai târdiii de decopiarea cronicului săi în 

laşi la 1677, adică în alt rând după ce mai fusese Logofăt mare. 

Aii mai fost biv vel logofăt. la 1683]4 când, după catastrofa de la 

Domnesci rămase în laşi câte-va luni, sertaț, pare-se, de către Pe- 

imiceico, căci rămăsese până la fine credincios lui Duca Vodă. Petri- 

ceico Vodă silit d'a lăsa, în Februare 1684, domnia, care Turcii o 

dăduse lui Dumitrașco Cantacuzino, se retrage în Polonia, unde deja 

era dus în servitute Duca Vod. Iar Neculcea spune că cu Petriceico 

se duse și mai mulți boiari, M. Costin, Smucilă (*), Drăguţescul ete.— 

In intervalul de la 1683—1685, este timpul cel greii în care biv lo- 

gofătul a scris Curtea descălecatului întăi al Moldovei, şi a sem- 

nat'o ca «fost mare logofăt». In același timp seriea și în polonesce 

cam aceleași lucruri în poema sa istorică datată cu anul 1684, 

luna, lulie. Ca o dovâdă că M. Costin scrise în Polonia cartea pentru 

descălecarea, țărei, ar putea servi și vorbele <în Moldova» adaose după 
«logofet mare», dâcă am av6 un codice măcar din cele vecensionate 
la începutul volumului, care să ne fie conservat titlul dat de D.M. 

Cogălniceanu, nu scim după ce anume manuscript. 

Ocupându-ne de «Cartea pentru Descălecarea întie a Moldovei» am 
indicat aprope și data la care raportăm scrierea letopiseţului conti- 
nuator celui al lui Ureche. Am dis și repeţim, că data de 1677 nu 
consună cu «vornic de țâra de jos» ce se află în titulatura opului. 
Data, de 1677 este data decopiărei în laşi. M. Costin însuşi ne spune 

(*) Ma! apoi Smucilă a luat o fată din ale lui M. Costin.
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că punea diaci săi decopieze isvodele (pag. 323). La 1677 diacul 
(care putea fi Iordache s6i Anton, ori Scarlat Rugina (*) copie 
o lucrare făcută de M. Costin când era numai Pornic ul țereă de 
jos, ceea ce ne duce la anul 16745. 

Acesta se pote proba și cu cetirea atentă a Predoslovieă lui M. 
și a multor paragrafe din cronicul săi al 2-lea. 

In « Predoslovie» M. Costin spune că în timpul când scri «nu 
mai stâm de scrisore, ci de grije și de suspinuri>.... Și «privim 
cumplite vremi, cumpănă mare pământului nostru Şi nou&>... și încă 
esprimă temerea : «de nu va fi pus prea vecinicul sfat al puterni- 
cului Dumnedeii ţărei acesteia, țenchiii şi soroc de săverșire». 

Negreşit că în textul letopiseţului săi M. Costin încă de sub dom- 
nia lui Vasile Lupu constată scăderea și relele în care cădu Mol- 
dova, dar puţine eraii — oră cât de mari — relele din 1647, 1650 (5%) 
de când M. Costin dice că: <a început țâra tot spre răi din an în 
an până astd-di» în potrivire cu relele ce Dântuiaii țâra <astă-di> 
adecă în momentul când scrie M. Costin. Vorbele din « Predoslovie» 
descriind marea cumpănă 'a țărei se referă la anii 1672 August 16, 
când fu luată Camenița de Turcă «în dilele nâstre>. (Let. vechi 
T. 1, pag. 250). 

Va să dică începerea scrierei letop. al Il-lea de M. Costin este 
după 1672. | 

La pag. 286 (T. 1.) M. Costin scriind despre domnia lui Vasile Lupu 
face reflexiune în care grăesce de Duca Vodă, de maziliile lui, de 
a lui Dabija Vodă, de domnia lui Iliași Vodă. Acest din urmă este 
între 1667|69. Deci scrierea n'a putut fi de cât după 1669. 

Pasagiul în care mai limpede apare timpul scriere este tot la 
pag. 286 unde grăesce de Petriceico Vodă și gice că a greșit că 
a lăsat scaunul domniei fără de motiv. Apoi scriind aceste la dom- 

nia lui Vasile Lupul, lesne se vede data scrierei, după 1672]3. 

Am put€ înmulţi citațiunile, din care am ajunge la conclusiunea 
n6stră, că scrierea, letopiseţului continuând pre Ureche, M. Costin: 
a făcut-o cu începere de la 16745 

Jicem «cu începere», pentru că nu susţinem că dâră a tost şi 

terminată în 1674]5 or chiar în 1677, data primei copii, ci credem 

(*) Acestia semneză uticile Domnescă între 1677 Marte şi 1670. 

(**) Miron Costin pomenesce la pag; 363 de Hmil Hotm. Căzăcese de la ca- 
rele s'a început şi răul nostru în care ne aflăm până astă-di.
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din contră, că lucrarea fu adese întreruptă şi că și după întâreerea lui 

din emigrarea în Polonia, în. 1685, încă făc€ isvode, care nu tte ai 

fost puse pe curat de diacă. Dâcă, în adevăr, M. Costin ar fi fost 

terminat letopiseţul săi până la Stefâniţă Lupu Vodă în 1677, cum 

putea grăi în paginele unde nav€ză domnia. aceluia, de lucruri care 

se vor petrece după 1678? Bună oră venind vorba de Anton Ru- 

set Dracon, care cu Posteluicul Costin merg la Constantinopole ca 

să câră Domn noii de țâră, dice: «carele ai cădut și Domn aice 

în țeră.» Decă scri numai înainte de 1674/7 ori și până la 1677 

n'ar fi pomenit de Antonie Ruset, ca de un Domn care nu mai 

este. Deci M. Costin dete treptat la diac să copieze isvâdele ce alcă- 

tuia, și multe din paginile de la finea lucrărei sale n'aii ajuns la diac 

de cât mai târqiă, după ce Antonie Ruset «aii fost cădut domn aice 

în țeră» adică și după 1679, 

Ca limită la scrierea lui M. Costin nu punem nici anul 1678 şi 

nici textul domniei lui Ștefăniță Lupul. Diacul ori diacii cari co- 

piază primele pagini isvodite de M. Costin nu ai decopiat tot ceel 

a scris. In adevăr N. Costin citeză isvodele tată-săii Miron la o 

domnie următore după Stefăniţă Lupu. Aşia îl citâză la domnia 

lui Dumitrașco Cantacuzino (Letop. T. II pag. 11): cidră la isvodul 

lui Miron logofătul scrie pentru acestă domnie a luă Dumilraşco 
“Vodă aşia....» 

Nu seim in ce măsură aii putut servi, lui N. Costin îsvddele ta- 

tă-săii încă nepuse pe curat trăind el, și continuând cronicul de la 
Stefăniţă lupu încâce, dar se pare că erait aceste isvâde fârte re- 

duse, mai mult notițe, de ore ce, încă la Domnia lui Dabija Vodă 

N. Costin nu are în acele îsvâde informaţiuni nică despre un eveni- 
ment la care M. Costin a fost actor, anume despre expediţiunea Turci- 
lor ajutaţi de Ghica de la Munteni și de Dabija de la Moldoveni în Ar- 
deal. M. Costin a însoţit pe Dabija Vodă în expediţiune şi totuși 
N. Costin culege informaţiunile sale, nu din isvode de la M. Costin, 
a dice că : «am înțeles din omeniă 2 sait templut cu Dabija Vodă 
a oste....» 

Dăm la tom. al II-lea fragmentele care din operă atribuită lui N. 
Costin, sunt a se socoti lucrări ale lui Miron. Acolo vin si adaâosele 
din ceronicul -lui Ureche, atribuite lui M. Costin. 

Aci vom adăozi, că limita serieret lui M. Costin cât â apu- 
cat a fi decopiată, este domnia lui C. Cantemir. Voim să dicem că 
cât este decopiat din letopiseţul săi al II lea e opera. penei lui până



353 

  

către anii 1686. Ca dovâdă la aceste este că, la domnia lui Ste- 
făniţă Lupul, vorbind de C. Cuntesmir, M. Costin scrie că acela, a 
devenit mai apoi Serdar în Moldova, din Ciauş ce era în trecut la 
Munteni, dar nu adaoge, cum făcu la: numele lui Anton Ruset : «carele 
apoi aă cădut şi Domn» (*) Va să qică până ce a ajuns cu serisul 
la domnia lui Stefăniţă Vodă C. Cantemir nu ajunsese domn. 

  

Despre timpul când M. Costin a scris cele-l-alte lucrări ale lui 
care le publicăm — mai lote pentru prima dată, —- în vol. al II-lea, 
vom da părerea nostră tot acolo. Aice încă o vorbă despre aceste 
două cronice ale nemuritorului bărbat, : 

Cum se face de n'aii ajuns la noi nici unul din autografele is- 
vâde ale lui M. Costin? 

Noi credem că aceste isvode, împreună cu multe hărtii ale lui 
M. Costin aii fost ridicate de la casa lui, din ordinea lui C. 
Cantemir, când a otărit să fie adus la laşi, sâit după ce a fost u- 
cis la Roman. Teodosie Dubăii care era Logofăt mare la C. Can- 
temir și care o visță întregă a fost în relațiuni cu M. Costin, nu 
putea să nu scie că M. Costin scriea o cronică. El dar și cu Vodă 
aii pus mâna pe archiva decapitatului scriitor. Cum că așiă este lu- 
crul, probeză fapta, că Teudosie Dubăii însărcineză neîntârdiat (la 1696) 
pe Diacul de logofeție Vasile Damian să” facă o copie după isvo- 
dul lui M. Costin. Va să dică Teodosie Dubăii îl as6, căci nu de 
la W. Costin ori de la alți ai lui M. Costin putea să le ia la anii 
aceia, căci ei umblaii fugari pe la Munteni. 

Jon Neculcea ne dă loc să bănuim că pote şi N. Costin să fie 
oprit decopierea isvâdelur tată-săii pentru ceea ce apucase a fi de- 
copiat trăind acela. Ingrozit de sorta ce avusese tată-săă, N. Costin 
n'a voit pote să se mai citâscă ceea ce M.C. va fi scris de Domnii 
cari sali ei saii copiii lor era încă de față și ar fi putut să nu fie 
mulțămiţi de aprecierile bătrânului cronicari. Am dis că 1. Necul- 
cea ne suggeră acâstă părere, când qice (T. II, pag. 195): «iar mai 
departe (de la Dabija Vod) nu se găsesce scris. Pote fi de or fi și 
scrise mai nainte de N. Logofătul, dar or fi pote tăinuite și până 
acum la ivelă n'aă eșit.» 

Din aceste vorbe se vede că însăși scrierea sa, N. Costin nu o 
făcu cunoscut mult timp, de re ce de pe anii 1711 când Neculcea 

(5) Se seie că C. Cantemir a fost Serdar la Dumitrașco Vodă. 

23
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își scrie opera sa, €l n'o cunoscea, de și fusese cu N.C. în de- 
stuie. relațiuni de tot felul. Se scie că pe la 1741 1. Neculcea era 
în Divan alăturea cu Nicolae. Costin. 

Xe 

+ Să ne întrebăm acum care sunt meritele lui M. Costin ca istoric ? 
Ințeles-a el diferința ce este între un cronicar şi un istorie? Inţe- 
les-a el deosebirea ce cată să fie între el istoric, și între acei lău- 
tari cari încă pre timpul lui, ca şi după el, eraii la mesele Domni- 
lor, cântând cu nume bun și de laudă numels Domnilor bună și cin- 
steși, iară cu ocară al celor răi și cumptiți? ca și la Romani unde 
«Soliti sunt primis temporibus în epulis canere convivae ad tibi- 
cinem de clarorum hominum virtutibus>. Este ore M. C. Cronicarul 
carele alcătuesce un soiii de almanah istoric sec și grei de mistuit, 
carele însemnă la anul cutare, nascerea cutăruia Domn, la cutare 
dată ivirea cometei și la dioa determinată vănătorea regelui şi nu- 
mărul: lupilor ce aii ucis? Sai este M. Costin un cronicar care se 
apropie de sstoric, prin modul săii de a pricepe relațiunea dintre 
fapte, prin ordinea cu care le nareză, prin scopul ce seie că urmă- 
resce istoria ? 

La tâte aceste cestiuni respunde însuși M. Costin în câte-va eu- 
vinte, acolo unde ne artă ce înţelege el că face istoria. 

Ea «ne deschide mintea de ajungem cu credinţa spre Dumneqei; 
că depărtate locuri de ochii nostrii ne face de le putem vedea cu cu- 
getul nostru,» și «cu acele trecute vremi» ne face «să pricepem cele 
viitore», 

| 
In Cicerone putu învăţa M. C. acestă difinițiune frumosă. A dis 

el că istoria este «testis temporum, luz veritatis, magistra vitae». 
Valeriu Flacus și dânsul a definit'o, că prin ea avem: «rerum cog- 
nitio praesentium». Acestași lucru dice Costin când spune că isto- 
mia cu cele trecute vremi ne face să cunâscem cele de faţă, ci din 
acestea să pătrundem în cele ale viitorului, 

% 

După ce M. C. dă istoriei asemene scop, nu putea să nu se i- 
dice mai presus de funcțiunea unui simplu cronicariti. M. C. nu serie 
evenimentele ca. simplu analist, ci se 'ncârcă și adeșe ori isbu- 

tesce a întroduce și puţină critică, căci confruntă. testurile eronica- 
rilor străină și isvorele pământene ce consultă, le judecă și nu pli- 
mesce aserțiunea ori căruia fără nici un control. Chiar din îndem- 
nul lui dea scrie: «Cartea Pentru descălecarea d'înitiă a Moldovei»



  

pe 294 = | 

Se a... 

îndemn care fu de a desminți aserţiunile lui Misail Călugărul, Si- 
meon Dascălul și Eustratie Logofătul, despre originele Românilor, ne 
artă că M. Costin n'a înţeles să fie numai un simplu și sec analist. 

M. Costin ne argtă acesta și în vorbele sale unde dice că: «ni- 
nica nu strică credința aşia acelor ce scrii letopiseţe, când veghe 
voia unuia şi pogără lucrul cu hulă altuia». Cronicariul nostru a 
adaos că : <că oiă du seamă de ale mele câte scriii». 

* 

M. Costin, cunosce valorea seiințelor ajutătore istoriei. EL recurge, 

pe cât îl ajută cunoscințele lui, la epigrafie, la numismatică; înțe- 

lege val6rea uricelor, pentru fixarea cronologiei, și îndrâptă multe 

aserțiuni eronate din cronicarul Ureche. (Veqi bună-6ră nota de la 

pag. 100 tom 1 al Let.). Negreșit M. Costin, în apreciarea sciinţelor 
ajutătore istoriei, nu este așia de esplicit, ca autorul cronicei a- 

nonime, despre originele Românilor (7), totuși puţinul cât însemnâză 
ne arată că a înțeles, importanţa lor. 

E 
Isvdrele. M. Costin, a utilisat la cronicul săă, următorele isvâre ; 

A) jinterne, la care socotim: tradijiutea, (vedi bună-6ră pag. 262, 

268, 274, 282, 286); propriele cunoscințe, pentru timpii de la finea 

domniei lui Vasilie Lupu. (Așia și mouă, iubite celitorule, cu mult 

maă lesne, de u scri, de aceste vremi, în care maă la tote, ne-am 

prelejit singuri). B). Isdre esterne. Aceste isvore, le indică însuși 
M. Costin, în fruntea ambelor cronice. Noi, vom aduce în limba o- 

riginală, pasagiele din scriitorii su &ină, cari ati servit lui M. Costin, 

în notele ce vor însoți, tote foile, din ambele cronici, ale scriito- 

vului nostru lăudat. Aci vom observa numai că M. Costin nu citâză 

pe toţi scriitorii, arătaţi la începutul eronicelor, de a dreptul din o- 

perele lor, ci, după citaţiunile aduse, de unii din i. Așia din To- 
peltin, culege citațiuni de la Dione, de la Eutropii ete. Se vede din 

acesta sărăcia bibliotecelor, ce putea consulta în lași, M. Costin. 
Un alt inconvenient al citațiunilor din scriitorii străini, la M. Costin, 
este și acela că, nu citeză locul de unde i6 pasagiul. Mult a trebuit 

să muncim până să dăm de locurile de unde a estras M. Costin 
citaţiunile sale, cu atâta mai mult că uneori nici nu numesce scrii- 

torul, ci dice numai: «scrie hronograful leşese». 

(7) Acestă cronică, am studiat'o, prin un memorii presentat Academiei, şi publi- 

cat în Revista pentru istorie, arheologie ete. a D. Tocilescu, din anul 1883, An. |. 

vol. II, fasc. II, pag. 383,
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Intrebându-ne, acuma despre stilul în care M. Costin Și-a, scris 0-: 
perele sale istorice, aflăm că el este superior stilului lui Gr. Ureche. 
Ivasa, lui M. Costin este de o rotundime şi de un ritm plăcut. In- 
fluința lecturei cărţilor bisericesci, este însă vădită, de întrebuinţa- 
rea abundantă a conjucțiunilor la începutul frasei. M. Costin cunâsce 
îrasa scurtă, dar mai frecuent este la dânsul periodul. 'Trebue să 
recundscem că, de nu va fi din causa relef copieri, de mulie ori 
periodul lui M. Costin, nu e destul de limpede. Dintre figurile de 
stil, metufora și comparațiunea sunt cele mai întrebuințate în stilul 

Anu Miron. EI nu stăruesce mult în prosopografii, dar când le face, le dă 
0 plasticitate deosebită. Etopeele. Domnilor, sunt mai adese forte ni- 
merite. — Vom observa că M. Costin nutrit în credințele estetice, ale 
națiunei sale(*), nu pote admite că un personagiii frumos, să fie un 
om răi, și vice-versa. De aceea prosopografiele sale, le face mai cu 
s6mă, când sunt antitetice etopeelor. 

Discursurile și harangele, care aă putut fi rostite, la diverse oca. 
siuni, M. Costin, nu le aduce, ci numai le 'indică locul, măcar că 
el însuși era un orator: <om forte de trâbă la vordvă». 

[ * Descriptiunea, nu o întâlnim adese, sub penelul istoricului; deși 
nu-i este necunoscută. Narațiunea însă, M. Costin o nimeresce bine. 
Vedă-se bune-dră, marațiunea despre locuste, și acele a răsboie- 
lor, la care a luat parte el însuși 

se 

Câte-va cuvinte numai, despre limba operelor lui M. Costin. În 
torte puţin diferă limba lui Miron, de acea a dilelor nostre. — Edi- 
țiunea D. Cogălniceanu, a dat lui M. Costin înfinitivele lungi în are, 
ere, îre. Noi le-am pus, numai forte arare-ori, și anume unde le am 
aflat în codicele mai vechi. Dialecticul /, în loc de f este caracteristic 
la M. Costin ca și la Urechie.Z lung înainte-de o silabă cu vocală mută, . 
ba, chiar și întrâgă este forte frecuent în limba codicelor vechi a 
le lui M. Costin. In aceste codice se serie €ste, LEhii, Moldovenii etc. 
Pluralul perfectului simplu, nu esistă în limba lui M. Costin. El 
dice : «Nemţii făcuse, iar nu făcuseră. M. Costin preferă perfectul 
compus la perfectul simplu. 

Eminentul fost scolar al facultăţii nostre de litere, D. Șainianul 
va alătura la tomul al Il-lea al lucrărei de faţă, glosarul cuvintelor 
streine din operile lui M. Costin. Aci vom atrage atenţiunea numai 

(*) Vedi legende sai Basmele Românilor de P. Ispirescu.
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asupra unor cuvinte şi forme, din limba nemuritorului cronicar. 
EI dice : îndreptătură, în loc de scuză; fuma, în loc de era încen- 
dată; ţera se adauge la Domn noii, adică trece în partea luă. A 
spăima şi spăimat, în loc de a spăimenta; pre jur sine, în loc de 
împrejurul săi; deschisul mintii, în loc de desvoltare intelectuală; 

un om subțire, este un om fin, delicat; capete de pace, sunt arti- 
colele unui tractat; o plastografie se numesce la Miron : hârtie scor- 

nită. El are vorbe, care se par neologisme, ca: tractat, podagră şi 
heragră, cerimonie, fantastic, frenetic, mator de ile, a cura în loc 
de a alerga, a veni; milă ca măsură itinerară, ceea-ce la Ureche 
se uumesce popriște ; titulușură adică titluri; desenterie ete. Aflăm 
în M. Costin un număr de vorbe onomatopice ca: glogoztlă adică 
ferbere ; asemene vorba a dodai, dodăială : «dodăesce răul» ete. 

Vom termina acestă biografie reproducând aci aprecierile ce am 
publicat despre M. C. în 1865, în conferinţa ce am ţinuL la Atenei: 
«O operă literară nu este numai un simplu :joc al imaginaţiunei, 

capriciul isolat al unui cap înferbentat, ci și o copie a moravurilor, 

și semnul unei stări de şpirit. Și așia fiind operele literare, s'a con- 
chis, că după ele sar putea afla modul cum Gmenii ati simţit și 
aii judecat în secolii din urmă. 

Așia deră de voim să cunoscem pre om, autorul unei opere, să 

întrebăm opera aceluia : cum simţi el, cum gândi? Si cu singure 

aceste latuvre vom ajunge a reconstrui pre omul de care ne desparte 

un mormânt, fie uitat în noianui secolilor, fie încă coperit de flori, 

și udat de lacrime. 

Și a descoperi pre individ, în opera lui, nu este a descoperi însăși 

societatea, din care acela făcu parte? 

Acsta, e direcțiunea dată studiilor literare de către Lessing, Wal- 

ter Scott, August Thierry, Michelet etc. | 
A descoperi în o operă literară cum simţi, cum judecă un ore- 

care bărbat, este a dobândi documente de mare autoritate : a) des- 

pre mijlocul social, adică societatea în care el a trăit, b) despre 

rasa, la care individul autor aparține. Fie-care rasă, aduce indivi- 

dilor ce o constitue, o categorie de calităţi, ori scăderi, care nu 

stă în puterea, individului, a le schimba cu totul, nici chiar prin e- 
ducaţiunea, cea mai îngrijită; și e) despre momentul literar, adică 

despre bărbaţii, cari înainte sii contimpurani cu scriitorul ce ana- 

lisăm, ai scris în același gen, făcând așia mai mult sii mai puţin 

scola de la care scriitorul nostru a primit, influinţe conducătore pe- 

RI DO DA n” pi” i 
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nei lui. Nu este lucru indiferent pentru critice cercetarea smomentu- 
lui literar, la stabilirea meritului relativ, al unui scriitor. 

%* 

A întreba așia deră opul lui Miron. Costin: cum ga simțit și cum 
a cugetat acest bărbat, este a. descoperi însușirile rasei, la care -a- 
parţine și tot de o dată mijlocul săi social. Mai adăogând și cer- 
cetarea momentului literar, vom av6 cu aţât mai complectă repre- 
sentaţiune a întregei epoce, al căreia M. Costin e fii ilustra. 

Cari erai așa dar opiniunile religiose, morale, sociale, politice ete,, 
ale secundului cronicar al Moldaviei? 

Nu e mai puţin mare decât a lui Ureche, figura lui Costin, con- 
siderată la lumina strălucitore şi egală a religiunii. 

Miron Costin dice : «cred din scriptură și din scripturi avem și 
sănta credinţa ndstră creştinescă şi mântuirea, cu pogorâtul. fiului 
luă Dummnedeă, şi întruparea Cuvântului, cel maă nainte de veci, în 
firea omentscă şi fără de păcat». 

O asemenea mărturisire de credință la începutul cronicului stă 
d inteii, are esplicaţiunea sa. Miron Costin a făcut studiile ssle în 
o țâră până la care aii fost străbătut luptele reformei religiose; Mi- 
ron Costin avea a scrie după cărți, după autori latiny, adică s6ă 
păgână seii catolic, și în fine el, Românul, fără de a fi bigot, îşi a- 
mintesce totuși cu iritaţiune, ofensele aduse credinţei străbune, de 
domnă ca Despot, ca Graţiani etc. 

Protesiunea acestă religi6să, catihetică, sub pena lui Miron Costin 
era, ore-cum, ceea, ce se numesce în ovatorie : moravuri oratorice. 

Ac6sta nu va să dică că el nu simțiă ceea ce scria; că era fă- 
farnic sei ipocrit. Nicăiră omul n'a trăit mai în sinceră și mai în 
bună: înțelegere cu religiunea decât la noi Românii. Religiune de 
pace și de înfrățire, religiunea Română fa şi cea mai democralică 
din tâte ramurile creștine : ea sciu împăca exigenţele cerului cu ale 
naturei omului și ast-fel omul Român află. în altarele sâle, nu un 
jertfelnic, un rug al libertăţii şi voinţei sâle neatacabile, ci din con- 
tra o cetate de apărare a drepturilor: lui, și mai presus de tote, pa- ladiul naţionalităţi. 

Cum că Miron Costin, nu din bigotismu serie profesiunea sa de credință, pote să o demustre îndemuul ce el face (7) să citâscă fie 
cine cărță, fără a stabili categorii în privința lor. Dovedă de nebi- sotismu stai relațiunile ce a avut eu episcopul Italian (*), despre care dice că era om de înţeles, Dovâdă de nebigotism stă, între al- 

(î) Letop. T. 1, ca, vechie, pag. 5. 
(*) Vedi pag. 9.
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tele, următorul pasagiii prin care arstă că, bine sciind că Românii 

își datorese esistenţa naţională numai religiunei, totuși desaprobă ca 

neoportună alianța Moldovenilor cu Leșii contra Tureilor : 
« De lăudat este, dice el, (Ţ) fie-care Domn să fie spre partea cre- 

«ştinescă, că acestă țeră, căck trăesce în statul stă, aşia până acum, 

«pentru că e țeră creştină stă până adi în rândurile scle ; însă cu 

înțelepciune, nu fără socotâlă, și fără temeiii, ca în loc de folos 

tării să aducă peire...» 
Atât de puţin e bigot Miron Costin, că el nu se sfiesce de loc a 

da epitete ca, mahler și amăgeu chiar și lui Misail Călugărul când 

acesta 'şi a permis neadevăruri contra naţionalităţii Române. 

Ca şi Ureche, Miron Costin recunâsce voința liberă, liberul ar- 
bitru al omului, alăturea cu voința lui Durinereii-Scib bine Miron 
Costin că <judeţul lui Dumnedeiă spre ce trage cu anevoie se mulă, cu 

sfatul omului». Dar în fine esiste, pote esiste acel sfat. omenesc, și 

«când, cum dice Ureche, se va tocmi (ea fi Wacord) voia luă 
< Dumnedeă cu a Omenilor» atunci omul nu va avea numai voinţa, 
ci şi putinţa realisătore. Cu acâstă «întocmire» de voiuţă, este gloria, 

e tot ce e nobil și mai mare! fără de acestă întocmire, dice Mi- 
ron Costin (Țţ) măcar câtă nevoință pune omul, sorocul lui Dumne- 

Asistând la loviturile, la risipa atâtor case și Domnii; măsurând 

cu durerea inimei atâtea perderi și scăderi, pe care, fiind prea târ- 

diă, nu le mai putea evita ţărei s6le nică armele vitejilor, nică 

sfatul înțelept, sufletul simţitor al lut Costin ore putea, vădend «cum 

staă în mică clipelă lucrurile omenesc: şi risipele « mari case şi 

domniă (*)» putea el să nu îngenuchie înaintea unei fiinţe necunoscute, 

misteri6se, conducătore, spulberătore lucrurilor omenescă ? 6re neno- 

rocirea nu este cea, mai elocinte lecțiune de catehismu despre pu- 

terea divină şi despre esistența unei Provedinţe ? 

Miron Costin simți efectele acestei Provedinţe : el a arătat nimic- 

nicimea planurilor, a înţelepciunii omului față cu decretele acestei 

Provedinţe. Nu e trâba lui să esplice cum se pedepsescii faptele o- 

mului, după ce el le-a comis din predestinațiune ; el atâta simte, 

atâta înţelege: că gândul omului e nesciutor de sine la ce merge şi 

şi la ce întâmplări sosesce (**) j» «Că este nesciutăre firea omentscă 

(4) Vedi pag. 236 T. L. ediţie vechie. 
(i?) Vegi Letop. T.L. pag. 317. 

(*) Vedi Letop. T. 1 pag. 322. 
(**) Pag. 266 T.L.
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«de primejdiile sâle(Ț.); că sunt lumecdse lucrurile resboielor şi în 
puterea luă Dumnedră maă mult stai !» 
„Miron Costin, îngenuchict, ca tot cel care a suferit mult, înaintea 
acestei Provedințe, a. înțeles, de o parte, mângâierea dulce ce află 
sufletul în rugăciune (*) și <cum nu sunt Domni cu fapte mari de 
cât acei cu frica lui Dumnedeii (**%),» și de altă parte, cunoscând 
puținătatea omenâscă, față cu a tot puternicia acestei Prosedinţe, 
sufletul lui, — ce e de mirare? — va aluneca până la superstițiuni, 
până la fatalism. «Cu anevoie, dice el în unul din acele momente 
de îngenuchiere sufleiescă, cu anevoie este fie-căruă u se feri de ce 
este să fie !» 

E! ce voiţi? Mintea omului în aceea e icona lui Dumnedeii: că 
voesce a'și esplica şi a înţelege totul; dar în acâsta îşi. măsoră pu- 
ținătatea față cu Dumnedeii: în tăcerea ce atlă drept r&spuns, când 
întrebă: ce este mai dincolo ? Ce fu odinioră ? Pentru ce e omul? 
— Și atunci, în mijlocul întunerecului în care se afundă mintea o- 
mului, înţelepciunea nu este a dice : dincolo de mine e numai în- 
tumcrec... Ci înţelepciunea, este a lui Bossuet care esclamă : « L"hom- 
me s'agite et Dieu le mâne»; înțelepciunea. va, fi fatalismul duios al 
lui Miron Costin, care, ca şi Bossuet, esclamă : «Nu sant vremile 
sub cârm. omului, ci bietal om sub vremi!» 

” P A PA 
Fatalismul acesta al lui Miron Costin în atâta este însă scusabil 

și remâne cre:tin, că nici o dată nu "la împins la fanatismul reli- 
gios. Creștinismul Român nu a făcut sânță, dar a făcut Omeni, fii 
ai adevăratei biserice a lui Christ; el n'a făcut martiri ai erucei, 
ci apărători ai nealârnărei țerei, ci apostoli ai naţionalităţei. Cu aceea 
e mare religiunea, creștină la Români, căci ea "nainte de tote, fu 
scutul naționalităței lor. Fanatismul lor, strămoșii nu *] îndreptaă la 
religiune, ci religiunei cerâi fanatismul în iubirea de patrie, de 
moșie, cum 0 numiaii ei cu atât mai mare duioșie. De aci esplica- 
rea comunității gloriilor patriei cu ale bisericii Române. La noi Mi- 
tropoliții ai fost mari nu prin maceraţiuni și dureri corporale, ci prin lupte pentru țcră, prin zelul ce ati pus, nu la salvarea ei în 
coruri, ci pentru zelul cu care sau ocnpat de binele ei lumese și de luminarea ei, de cultura er svirituală și morală. 

($) Pag. 221, 

(*) Pag. 279. 

(**) Pag. 258, 308; 341.
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Der dâcă arătarăm pe Miron Costin sub lumina strălucită a glo- 

riei, în ce "i ar scădea lauda dâcă, spre a fi drepți, am aminti că, 

cedând majlocului stă social, a alunecat o dată, până a raporta ca 
lucru cumplit că: «Gaspar mânca, carne pe ascuns în tâte postu- 

rile» şi altă dată (*), a vorbi despre Luteranismu și despre Luter în 
un mod cam pre irreverenţios ? 

Miron Costin a putut, subt influenţele nijlocului săii social, să 

se abată uneori de la tolerantismu în materie de religiune. Una. din 

acele abateri este în ura, despreţul ce arâtă la pagina 284 (**) legei 

calvine. ice acolo cronicarul nostru : «In anul 1653 aiă făcut nunta 

Xasilie” Vodă fiicei s6le cei mai mari, Domna Maria, după Cnezul 

Radzivil, om din casă mare din Cnezia Litvei. Numai cu ce inimă 

și sfat ati făcut acea casă dupe om de legea calvinâscă, care lege 

este scornită de un Popă din Flandria, de subt ascultarea Papei 

ROmului peste legătura sobârelor cu multe minuni Dumnedeesci le- 

gate. Iară calvinul numai prin singure poftele scle trupesci osebit de 

sfânta, sobornicescă biserică, ati scornit acea lege, la care ca la o 

lege slobodă în puţină vreme ati curs tâtă Flandra, și Englitera. De 

mirat a rămas vacurilor acestă casă, cum aii putut suferi inima lui 

Vasile Vodă să se facă; și multă vrâme s'aii frământat acest lucru 
în sfat și câţi-va pe atunci apăra acest lucru să nu fie, ales Toma 

Vornicul și Iorgachi Visternicul; care capete ca acelea abia de ai 

avut ţâra când-va sii de va mai avea! Ei qicea lui Vasile Vodă și 
pentru legea, retăcită și un lucru nu fără grije despre împărăţia Tur- 

cului. Iară Todirașco Logofătul și Ureche Vornicul stai asupra a- 

cestei nunte să se facă». 

Cine nu înțelege din șirurile de mai de sus că Miron era sub 
influențele mijlocului săă social 2 Ce-i dreptul, putea să fie dintre 

cei cărora nu li se vedea a fi mare nelegiuirea însoţirei între o or- 
todoesă și o calvină. Acesta lar fi putut aduce să scrie o pagină 

tot atâta de frumâsă ca aceea ce ne lăsâ antecesorele săi Ureche 

(Cap. V.), ca probă a tolerantismului românesc pentru cele-l-alte re- 

ligiuni. Cine nu'și amintesce indignarea primului cronicar despre ne- 

reeșirea Conciliului de la Florenţa d'a împăca biserica Răsăritului cu 

a Apusului, ca și când «Răsăritul şi Apusul mar fi fost, esclama, 

el, logodna luă Hristos !» Ureche de acestă nereeşire acusa pre Greci: 

«pentru pisma grecescă,..» 

(*) Pag. 281, t.1. 
(*%) Ediţiunea primă.
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Dâr re Ureche n'ar fi fost și el ca și Costin aspru pentru Lutera- 

nism ? Despre Catolicismu n'a scris cu amărăciune Miron Costin ; şi 

în acesta se vede tocmai că acest cronicar era subt influența lo- 

cului unde 'şi făcuse educaţiunea în mare parte, Catolica Polonie. 

* 

D6r decă în privința tolerantismului lui Miron Costin critica rece 

şi neparţială "1 găsesce scăderi, în comparaţiune cu Ureche mai a- 

les, cu anevoe i-ar putea disputa acesta meritele în formularea de 

principii politice și sociale. Dâca nenorocirile sunt şcâlă, apoi Miron 

a avut unde să înveţe tot ce pote fi de folos, ori de daună unui po- 

por. Când el se otăresce a scrie istoria ţărei sele, el, care asista 
cu durere la scăderea patriei, esclamă : «Cu cale este și nouă de 

«vremile aceste a povesti, den care vremi ah! s'aii început și răul 

«nostru și care până astăqi ne aflăm pe acest pămînt la cumplite 

«vremi și Dumnedeii scie (teribile profeție !.:.), Dumnegeii scie de 

«nu-s și peste vâcul nostru trecătore...» 

Credinţele politice şi sociale ale lui M. Costin nu se chiămaii încă 

nici liberalismu, nică democrație, nică republicanismu.... Ele eraii însă 
unele, cele mai multe ecouri depărtate dr sincere ale vechilor in- 

stituțiuni ale Romei, altele ale deprinderilor și instituţiunilor state- 
lor vecine cu Moldova. Să cercetăm și pre unele și pre altele a- 
măsurat cum le vom întâlni în resfoirea, opului Cronicarului nostru. 

* 

M. Costin este, ca și predecesorele săi, pentru monarhie, pen- 
tru procederea ei din sorginte divină și pentru inviolabilitatea mo- 
narhului. 

EI dice că Domniile sunt sub rânduiala lui Dumnedei, fără care 
nu este domnire. 

La pag. 241 (ed. primă), narând uciderea lui Gaspar Graţian de 
boiari, dice : «spurcată și groznică faptă şi neaudită în tote țărele 
«creștinesci. Domnul, ori bun ori răi, la tote primejdiile lui ferit 
«trebuesce, că ori-cum este, de la Dumnedeii este, precum dice sfânta 
«scriptură : nu este nici o putere fără numai de la Dumnedeil.» 

La pag. 304, amintind cum târgovețţii slobodiră un săcăluș asupra 
lui Vasile Vodă, la Nistru, dice: «spureată faptă şi nu fără de o- 
«sândă cât de târgii !» | 

Și din contră, la pag. 316, Costin laudă 
dat asil lui Vasile Vodă fuga» : 
la nevoia Domnului, cu cinste 

fapta unui boiar, care â 
«La vreme ca aceea, dice el, să stea 

vecinică fiă-cărui este.»
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Până unde merge însă Miron Costin în credinţele sâle. monar- 
hice ? E 

Merge el până a scuza monarhului incapacitatea, a ierta viţiile și 

faptele rele ? | , 

Ajunge el până a atribui Monarhului, tâtă puterea, totă direcțiu- 

nea statului?,..... 

Nu; el se pronunţă adese contra unor asemene monarhi, contra 

Domnilor răi și neîngrijitori de ale ţărei. - | 

Mai ales despotismul nu-l aprobă : <a tuturor tiranilor, la tâte 

țările urîtă este tirania.» dice el (pag. 231). Și: «Unde este frică 

nu îmcape dragoste» Pentru aceea : «Fericiţi acei Domni cărora [t- 

pile lor le slujesc din dragoste, nu din frică, că frica face uriciune 

şi urîciunea cât de târdiă tot sbucnesce.» 

Acestă frumâsă cugetare o repetă Costin la pag. 265 subt altă 

formă : «fericiţi Craii, Impărați! și Domnii, cari domnesc așa, să 

«nu le fie de cei mai mici nici o dată silă.... Domnii cei buni și 

«drepți fără grije și desfătat domnesc, iară cei răi tot cu sfială. » 

Dâr 6tă un pasagiii din care se pote vedea cum, deprins cu ide- 

ile monarhice ale seclului săi, Costin se miră a afla posibilă pros- 

perarea unui: stat și subt altă formă de guvernament. 

«De mirat lucru este, dice el, că acestă împărăție la, câtă putere 

și lăţime a. venit, tot într'acele sute de ani, de sub cârma sfetnici- 

lor (consulilor) aii crescut» (*). 

Şi când se miră că niște simpli sfetnică ai putut face să pros- 

pere Roma, el nu ignoră totuși cum Impărăţia Romei a cădut din 

«desfrânata cârmă a împăraţilor ră şi sburdață.» 

Impărați răi şi sburdafi faţă în faţă cu sfetnică cari lăţesc mult 

țera, puterea ei |... 

Etă, pare-ni-se un monarhism de care nu sar lepăda repubiica- 

nul cu mintea sănătâsă. 

E! der M. Costin scie cât e de anevoie să afli «împărat nertă și 

nesburdat> EI scie cât se ocărese <Domnii pentru cuvântul nestă- 

tător» (pag. 257); el scie că <milele Domnilor pot aşedi tările; 

nemila și lăcomia lor fac risipa ţărilor (pag. 260).» 

«Oh! nesăţiăsă firea Domnilor, esclamă monarhicul Costin spre lă- 

țire şi avuţie orbă! Pre cât se mai adaoge pre atâta răunesce. Poh- 

(*) Pag. 83.
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tele Domnilor waă hotar : avend mult, ca şi cum mar avea nimică 
le pare...» 

lată asemenea acusaţiuni le aduce M. Costin Domniei, el care, în 
dreptatea, criticei sele, nu a uitat de a spune și acea că de mulie 
ori de relele ce se comit pot Domnii să nu fie culpabili : <La cur- 
<țile lor multe răutăți pot a se face fără scirea lor.» 

* 

Decă Domnia este mai adesea rea, dâca fie cu scirea Domnului, 
fie fără scirea lui, rele vin de la tron asupra capului poporului, ce 
mijloc vede Costin pentru îndreptarea acestui mare neajuns? 

Acestă îndreptare o crede posibilă cronicarul nostru lăudat în în- 
conjurarea Domnului cu sfatul țăreă. 

Este remarcabilă apologia ce face «sfaturilor» de care se încon- 
jură Domnii cei buni, cari nu vor să lucreze din șdpte nici dupe 
otăririle ce icii la mese, ci dupe chibzuinţă și desbatere cu vordră 
cu acele sfaturi. 

«Așa feresc pre Domni și țările vorova cu sfatul de primejdii; 
«că pentru aceea a dat Dumnedeiă împărații, craii și Domnii câr- 
<muitori țărilor, să aibă sfetnică pe lângă sine, cu carii vorovind o 
«trebă, să frământe cu vorova lucrul, și unul una, altul alta răs- 
«pundând, se lămuresce lucrul care-i mai spre îndemână. Bar ceea 
«ce fae Domnii singuri din gîndurile sât din șopte rar lucru 
«este de folos; că încă în lume n'a născut om până adi să nui 
«trebuiască vorova cu sfat. Că de și ghicesce Cârmuitoriul câte o 
«trebă, încă tot să nu se încredă că a ghicit, până nu se întăresce 
«părerea lui cu vorova și a altor păreri...... La mulţi Domni mari, 
«smintelele ai cădut din șopte, s6ii nesfătuiţi, acum, din vâcul no- 
«stru......» (Ț). 

lată pare -ni-se, limpede și lămurit —— may puţin numele, — con- 
stituționalismul modern ! Nu, Miron Costin nu este pentru Guvernul 
personal, ci al sfatului, al adunăreă țărei. Sfatul e preferit de Cos- tin chiar dacă ar greşi, chiar de nu ar eși cel mai bun; 

«Decă s'aii aședat Alecsandru Vodă la seaun (Lupul părul schimbă, 
nu firea !) tot pre acea cale ca la domnia de 'ntăiă ai purces lu- cerurile. Ci cărpia boiarii cum putea trebile ţărei, iar domnia mai 
mult iși petrecea.» 

* 

Constituţionalismul lui M. Costin nu mergea, de sigur până unde 
(Î) Pag. 285 7. 1. e4.|1.
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ajunge al nostru, în teorie. Recunoscând că adunările, sfatul țării 
ferese Domnii buni și ţările lor de pericole, Costin însă nu pote a 
nu face r&spundător pre Domn de faptele rele. Nu este d'a se mira 
nică a striga, la contradiţiune când aflăm pe Miron Costin, pe-de o 
parte susținend inviolabilitatea capetelor coronate și pe de alta to- 
tuși, acusând domniile pentru faptele rele sevârșite ori tolerate. 

Și cari sunt viţiile ce nu pote Costin ierta Domnilor țărei? 
Mai înteiă de tote el nu voesce Domn fără de frica lui Duu- 

nedeii. Acesta intră în ideile sâle religiose, cum vEdurăm. Apoi vo- 
iesce Costin ca Domnul să nu fie desfrânat, muieratic, dedat la be- 
ție, lacom, -răpitor, luesos, mândru, vărsător de sânge, gros la fire, 
prostatee, nestatovnic la cuvânt, nedrept etc. 

In asemenea. păreri asupra caracterului Domnilor, M. Costin este 
cu puțină deosebire, de aceeași șeolă cu predecesorele săii Ureche. 
Cu aceiași procedare de stil ca și Ureche, Costin face portretele, 
etopeele Domnilor buni și a Domnilor răi. Câte-va esemple- ne vor 

încredința de acâşta. 

  

Despre domnia lui Mihnea vodă dice (Ț): «cu cale î-a dis cum= 
plit, că a fost desfrânată Domnia şi nedriptă.» Despre Stefan Vodă 

Tomșa, Miron spune că era: «mare vărsător de sânge, gros lu fire 

şi prostatec». (pag. 256). | 

De Mihnea Vodă zice crăși, (pag. 341) că era om fără de nică 

o frică de Duwmmnedeă. fării de nici un lemeii, tiran, nedrept, fan- 
lastic.. 

La domnia lui Stefăniţă Vodă scrie că: «mesele și petrecăniile 

acestei domnii, abia la vre o domnie să se fie prilejit, nu fără mare 
desfrănăciune......» (pag. 336.) “ 

De asemenea domnii Costin se indignă și geme asupra nenoroci- 

rilor țărei. Pena lui este, din contră, înmuiâtă în rade de sâre când 

are da face portretrul unuia din rarii noștri domni buni. 
«Era, qice el despre leremia Moghilă, era om întreg la minte, 

nerăpitor, nemândru, nevărsător de sânge, blând, dumnederesc.» 
Mult preţ pune și cu dreptate, Miron Costin, la intregimea de 

minte, la blândețea și nemândria Domnilor ţerei. Cu preţul intre- 

gimei de minte, Costin lăuda, chiar și pre Stefăniţă Vodă, pre care, 
cum vădurăm, de altă parte ni 'l arâtă desfrânat și muieratie. <Era 

acest Stefăniţă om deplin, cap întreg, fire adâncă, cât poţi ice că, 

nasc și în Moldova Gmeni. La învățăturile soliilor și la a cărţilor 

(Ș) Pag. 213 T. 1. ed. 1.
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răspunsuri, am audit pe mulţi mărturisind, să fie covârșind pre Va- 

sile Vodă (7). 

La, pag. 256 (T. 1.) M. Costin laudă pre Radul Vodă dicând că 

era: «deplin la tote, și întreg la fire; cuvântul ce grăia ca o pravilă 

era tuturora, judecăţile eu mare dreptate și socotelă, fără făţărie, 

cu cinste, iară nimenui cu voie veghiată», 

lată cum lăuda blândeţea lui Moisi Moghilă: «era om blând la 

five ca un miel, nici lacom, nici cu r&ă nimenui. Multe case de jos, 

lipsite, a locuitorilor ţerei aă ridicat» (*). 

Și despre Maţei Vodă de la: Munteni, qice că fu: <om fericit pre- 

ste tote domniile acestei ţeri, nemândru, blând, drept om de ţeră, 

harnic la r&sboie, așia neînfrânt și ne'nspăimat, cât poţi să'l asemeni 

cu mari şi vestiți oșteni ai lumei». 
«Om drept de ţâră !» 

Domnia unui (Gaspar Graţian era pr6 recentă în memoria lui Co- 

stin, ca el, care ura domnii răi, când eraii români, să nu aibă încă 

îndoită groză de domnia rea când era și străină. 
Miron Costin acusând domniile rele și lăudând pre cele bune, nu 

uită. a adăogi, — ca circumstanţă atenuantă pentru Domnie, — că de 

multe oră domniile nu sunt rele prin viciile Domnului ci prin cur- 

tezanii cari] înconjură. El va scrie mai încolo că «mai toţi Domnii 
sunt buni, numai se întâmplă de se află de acest fel de Gmeni de 

se lipesc mai lesne la, toți Domnii, de le strică firea cea bună. Mai 

mult se află la domnii de acest fel decât de cei drepți și buni.» 
Curtezanii, îmbunătorii,. cum le dic primii cronicari, iată în ade- 

văr neprietenii Domnilor: «<Tote Domniile nu sunt fără neprieteni, 

«dice M. Costin, și ales Domnii mai mulți nepri6teni aii, precum 
«copacii cei mai 'nalți mai multe vifore și mal mari vânturi spri- 
«jinese !» 

Priveliștea morală”a Domniilor țerei, care apăreaii înaintea jude- 
căţei lui M. Costin, ea morţii Egiptului, spre a'şi da semă de viața 
lor, astă priveliște a adus pre M. Costin, să esclame cu 6 profetică 
și tristă vorbă: «Caută aice la ce voie ati fost Domniile ţerei până 
nu de mult, ci la ce sunt acum!» (**%); seii, ca alt leremia, să plângă 
sorta patriei sale și să suspine: <O! Moldovă, de ar fi Domnii cari 

«Stăpânesc în tine toți înţelepţi, încă nai peri așia lesne! Ce dom- 
«niile nesciutore rândului tăi și lacome, sunt pr 

(7) Pag. 336. T. 1. ea.1. 
(*) 1. pag. 282, 

(**) Pag. 325, T. 1. edit, |. 

icina, peivei tele, că
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«nu caută să agonisâscă șie nume bun la ț6ră, ce caută, desfrânați, 
«numai averi să strângă, cari apoi totuși se risipesc și încă cu pri- 
«mejdie caselor lor! (45) 

E 

Intre relele obiceiuri cari nenorociaii Moldova, cronicarii ca Ure- 
che, Costin, puneaii și pretenţiunea de a se forma o clasă a parte 
în naţiune, ace a boierime. 

Cari sunt opiniunile lui Costin în privința nobilimei ? 
„Ureche sa fost ridicat cu vehemenţă contra privilegielor clasei 

sele; el protesta căci <în Moldova singuri cei mari judecători, sin- 
guri pârăși şi singuri plinitori (esecutori) legei... şi de acest obiceită 
Moldova nu scapă !» 

M. Costin e mai puţin decis contra privilegielor de clasă, în con- 
tra nobleței. El admite, pare-se, esistența unei nobilimi, căci recu- 

n6sce (pag. 265) esistența de mari şi mică, şi încă merge până a- 

colo, în concesiunile ce face mijlocului săi social, că adaogă că, 

«cu cale este a hi frică celor mai mici de cei mai mari». 

Cu tote aceste inima lui protesta în contra acestei opiniuni, care 

era a societăței sele, când, îndată apoi adaoge: «ară cursul lumei 

aduce de mulle ori de este grijă celui mai mare de ceă mai mică». 
Ca corectiv la esistențţa unei nobilimi, Costin laudă, admite și 

cere egalitatea inaintea dreptăţei, de şi pare că o reservă încă nu- 
mai unor clase anume. 

«Când Domnul, dice Costin, judecă pe un boier cu un curtân, o- 

chii Domnului pot se fie spre boiar, lară judeţul pe calea sa să 
mergă. » 

Costin recunosce esistența unei nobilimi, când raportă, fără eom- 

batere ori observaţiune, vorbele lui Radu-cel-mare : «De mare folos 
şi cinste este Domniei şi ţărei boierinul» ; dâr de altă parte, acolo 

unde pune cugelarea sa intimă pe lângă credințele timpului s&ă, a- 

daoge: « Decă când se pâresce un curtean cu un ţăran, mai de cin- 
«ste se cade se fie curtânul și la cuvânt și la căutătura Domnului, 

— cum credea Radul-cel-mare, — dâr judeţul să nu se abată din 

calea sea cea drâptă (pag. 257. TI. ed. I-a). 
S'apoi, mai la urmă, ce fel de nobleţă admitea cronicarul nostru? 

Nobleţa viqiului ? Nobleţa trăndăviei, a răpirii, a jucătorilor de 

cărți, nobleţa înstreinărei de ţâră ?... Nu, nu! Deca M. Costin înțe- 

lege că nu e posibil să înceteze vre odată deosebirea dintre om 

(*) T. [. pag. 23%.
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și om, el scie că acea, deosebire nu pote fi legitimă decât în direc- 
țiunea morală și intelectuală : «sfatul alege câtă osebire este între om 
şi om» dice el. (Ţ) 

Nobleţa ? « De mare folos şi cinste este Domniei şi țerei boiarinul (4) 
Der care boiarin ? | 
«Boiarul înţelept» mai ântăi, care cu înțelepciune şi «fat lucrâză 

la binele și fericirea țărei sale; 
« Boiavul avut», dupe aceea «că decă, dice Costin, are Domnul 

cinci șese boiari avuţi, nici de o nevoea țărei nu se teme!» 
lată acâsta, era nobilimea, lui Miron Costin, care'şi a dat vița 

pentru credințele sele; acâstă nobilime o aproba Costin când lăuda 
vorbele lui Radu cel mare, că, dâca loiarinul mu se portă cum, se 
cade unuă boiur. Domnul să'l scăţă.» (*) 

Am cercetat în chiar operile sale, și am aflat mai sus pre Miron 
Costin. «Nasc, și în Moldova Gmenă mari! putem esclama cu 
propriele lui vorbe. 

1886 August 20 V. A. Urechiă. 

  

(1) Pag. 307 T. 1 ed. 1. 
(1) p. 257 T.L. ed. L 
(*) Pag 257 1. |. Radul cel Mare boierise după stăruința unor boieri şi a mitro- 

politului pre o slugă a sa. dar le disese că «firea, aceluia nu era de boiărie». Câte- 
va dile dupe aceia Radu primind plângeri contra, purtărei noului boier, Pa des- boerit şi a pus pre armaş să! tragă câte-va toege,
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CARTEA 

PENTRU DESCĂLECATUL DE'NTAILU 
A 

ȚEREI MOLDOVEI ȘI NEAMUMUI MOLDOVENESC 
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MIRON COSTIN 

CARELE AU FOST LOGOFET MARE IN MOLDOVA () 
  

PREDOSLOVIE 1 

Adecă cuvintare dentăiu de descălecatul mzpnii 
cel dentâiu și nsmul moldovenesc. 

  

Către cetitoriă, 

Inceputul ţă&rălor acestora și nemului moldovenesc și mun- 5 

tenesc și cață sînt în țările unguresci cu acest nume rumâni, 

(%) Acest titlu nu esistă în nici unul din codicele esistinte, dar lam conser- 

vat după ediţiunea D-lui Cogă!niceanu, ne-aflând nimică contrar în redacţiunea 

lui, Tă iodul de a scrie al lui Costin. 
Rendurile 1—5 : Amintim că pentru cronicul I-iă al lui Miron Costin am luat 

de bază Manuserisul A, (Tocilescu) cel cu No. 11 de la muzeul de antichi- 
tăți din 1723, în combinare cu Codex AA. (Văcărescenu) de la aceiaș 
dată 1727, stă pote chiar cu ceva de mai înainte. Manuseriptul No. 11, ne dă 
rândurile ce adnotăm, precum se văd mai sus. Codex A.A. fiind lacunar nu ne 

dă aceste rânduu. Cod. F: «Predoslovia, (...sia) adecă cuvântarea dintâi din 

Descălecatul uzpzi di'ntâiă şi e ndniului Moldovenesc, Cătră, cetitorii acestei cărți» 

Codex FF. <Predoslovie sai cuvântare pentru descălecătura frilor și a n&mu- 

lui Moldovenesc  Muntenesc. Călră Cetitoră.» Codex Ticăii : «Pentru întția des- 

călecătură a fărei și a nemului Moldovenesc.» 

R. 5. Codex F. adauge « înaintea genetivului neamului. 

Cod. FF. id. dar scrie în loc de vorba români, (e. 6) verbul rămân : «remân 

până astă-qi...» Cod, Ţicăii, id. , 

Cod. F. vorba Roumâni o scrie Romăni. Omite : și câți sint. Codex FF, și 

Câţi-s. Cod, Ticăii : și a fărei Unguresci și acest nume Român,
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1 șipânăastădi : de unde sint (5) şi din ce seminţie, de când și cun 
ai descălecat într'aceste părți de pământ, a serie multă vreame 
la cumpănă ai stătut sufletul nostru ; să înceapă ostenela a- 
cesta după atâtea veci, de la descălecatul țărilor cel di'ntâjă, 
de Trajan împăratul Rămului, cu câte-va sute de ani preste 
mă trecute, se sperie gindul. A lăsa iarăși nescris, cu mare o- 
cară înfundat n&mul acestă de o sâmă de scriitori, este inimei 
durere; Biruitaă gîndul să mă apue de acestă ostenâlă: să scot 
lumei la vedere felul nemului, din ce isvor şi seminţie sînt 

10 locuitorii ţărei nostre Moldovei şi ț&rei Muntenescă, și Rumâ- 
nilor din ţările unguresciş cum sati pomenit mai sus, — că tot 
de un n6m şi odată descălecaţi sîntţ—De unde sunt veniţi stră- 
moșii lor pre aceste locuri ? sub ce nume ati fost întâi la des- 
călecatul lor, și de când sai osebit şi ai luat numele cest 
de acum Moldoveni şi Munteni ? în ce parte de lume este Mol- 
dova ? hotarele ei până unde aii fost întâii ? ce limbă ţin și 
până acuma? cine ati locuit mai înainte de noi pe acest pă- 
ment, și sub ce nume? Scot la scirea tuturor, cară vor vrea 

| 

o
 

h
a
 
E
 

să scie neamul ţărilor acestora. 
Dice-va nescine : prea târdiii este; după sutele de ani, cum 

se vor putea sci poveștile adevărate de atâtea, vacuri 2-— Res- 
pund: Lăsat-aii puternicul Dumnedeii iscusită oglindă minţei 
Da a 

(*) Păstrăm pentru propriile opere ale lui Costin pe î în verbul sua, forma acesta nefiindu'i cunoscută, 
B. 1—10 Cod, F. omite: și din ce seminţie, de când și cum ati descălecat întra- ceste. Cugetul în loc de sufletul ; vacuyi loc, teaci. De la Trajan. Cod, FF. loc. de pământ. Cugetul loc. Sujietul. Pecuri loc. Veaci. — Cod. Țicăi : ca, şi Cod. FF. însă omite : <a scrie şi face o Singură frasă cu : să încdpă ostindla acâsta, Gli- dul loc. Sufletul, . 
Cod. F. ad. după apuc: de acestă ostindlă; şi ad. așia, înainte de : și fire. Cod. FE. zrudă loc. ostendiă, Cod. TȚicăăi : omite : cum sati pomenit mai sus. 

” 
R. 10—22. Cod. F 

luat. — Moldovan şi 
însă vorba: de acum. 

Cod. F. Pe unde], până unde. Ce limbă ține întăi |. ce limbă țin. Omite: care tor urc să scie nenul rilor acestora. Punctuaţia greşită după : sub ce tone, unde adaoge : scos ln feri tutorora. Cod. FE: 7ovă cor trea să scie 
la scive tuturor. 

Cod, F. ad. Jar 20, vocativul : prietene. Istoriile loc. Poveştile. Cod, FE, id. riftene dar nu şi istoriile. Coa, Ticăii ; ca şi Cod. F, 

  

+ deosebit loc. osebit. Codex. FF, deosebit! loc, osebil. Omile 
Munten loc. de plural. Cod, Ticiă ca şi Cod, FF,: omite, 

saă scos la scire tututora că- 
neamul ferilor acestora. Cod. Ticăii î sub ce sume este scos
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POE ai 

omenesci : serisorea, dintru carea deacă va nevoi omul, ceale 1 

trecute cu multe vremi le va putea seci și oblici, și nu numai 

lucrurile lamei, staturile și începăturile țărilor lumei, ce şi sin- 

gură lumea, ceriul și pământul, că sînt zidite după cuvântul 

jul Dumnedeă celui putearnic. 

Cred din scripturi scim, și din scripturi avem și sfânta cre- 

dința nostră creștinâscă, și mântuirea nsstră, cu coborirea Fi- 

iului lui Dumnedeii, și împelițarea Cuvântului cel maj înainte de 

veci, în firea omenâscă, (de'n-afară de păcat). Scriptura ne des- 

chide mintea de ajungem cu credința pre Dumnedeii, Duhul-cel 10 

nevădut şi necuprins și neajuns de firea. nostră. Scriptura de- 

părtate lucruri. de ochiă noştrii ne face de le putem vedea cu 

cusetul nostru. Să nu pomenim de marele Moisi, carele dupre 

„Ba (2090) ani aii scris Letopiseţul de la zidirea lumei, că a- 

cesta ati avut pre singur Dumnedeii dascăl, rost către rost. 18 

GDamupa în ceri (250) ani ati seris după risipa 'Troadei, resboiele 

lui Achileus. Plutarchu în patru sute de ani aii scris viața și 

faptele vestitului împărat în lume, al lui Alexandru Machedon. 

Titus Livius cursul a totă împărăţia Romului. în VF (700) și 

mai bine, aii scris după urzitul Romului. Și alți mulți istorici 20 

cercând deamăruntul scrisorile cursul a multe vacuri, cu osîr- 

die și cu multă osteneală aii scos Jumei la vedere istorii. 

Indemnatu-m'aii mai mult lipsa de sciință începutului ace- 

stei țări, din descălecatul ei cel d'întâiii, tote alte ţări sci- 
o
 

  

  

BR, 1—5. C. FP. Multă vreme 1. plural. începetoriile loc. începeturile. că sint 

zidite : câte sint. Cod. Ticăă : | puternicul  săntul şi milosticul D-deii. 

R. 5—10. 0, F. suprimă împelețarea şi pune : Cuventurliră la nominativ. Cel 

unul fără de păcat |. textului nostru. C. FF. Cre că din scripturi avem ete, 

cu pogorîrea fiului Oimenese şi prea înaltului cutânt (celuia ce mu scie început 

nică sfârșit) în five omentscă ; |. textului de sus. Cod. Ţicăii : Creg din scriptură 

scim. Intruparea cuvântului 1. textului. 

R. 10—20. Cod. AA, (Văc.) identic. C.F. omite cifra anilor. Ad. după dascăl 

„Şi înzetător şi pune: și înainte de rost cătră rost, C., PF: ochii |. nintea ; 

în D-qeii |. pre. De minte sai omindscă, saii îngerâscă, |. de firea ndstră. Serip- 

tura drpărtate de ochi tripesci, ne face de le vodem cu ochii sufletesci. Code 

Şicăii : ca şi textul. C, AA: Omây. — C. PF. Omirul — Omite: luă Achileus, 

C. FF: cavesbdiele Dă Filip» |. luă Achileus, — Codex Țicăii, idem ca Co- 

dex PE, 
R. 20—24,. C. AA. ident textului, — C.F: r. 19 Leviuş. — Omite : «cercând 

deamănuntul scrisorile cursul a multe teacuri> _istoriile loc. istorii. Codex FE. 

ca şi Codex F: <Indemnatum'ată firea mai muli de sciință a acestei fări». — 0
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1 ind începăturile sale. Laud usîrdia reposatuluă Ureachie (*) Vor- 
nicul, carele aii făcut de dragostea țării Lâtopiseţul săi; însă 
acela de la Dragoș Vod, de descălecatul cel al doilea al țărei a-. 
ceștia din Maramureșiii serie; iară de descălecatul cel d'intâiii cu 

3 Rumâni, adecă cu Rămleni (Pzma'knu), nemica nu pomenesce, 
numai ameliță la un loc cum că aii mai fost ţâra odată des- 
călecată, și s'aii pustiit de 'Tătari; ori că n'aii avut cărți, ori 
că i-aii fost destul a scrie de mai scurte vâcuri, Destul și 
atâta, cât pote să dică fiesce cine, că numai lui de acâstă 

10 ţeră i-ati fost milă, să nu r&mâie întru întunerecul nesciinței. 
Că cele-l-alte ce mai sînt adaosătură, scrise de un Simion 
Dascălul şi al doilea de un Misail Călugărul, nu leatopi- 
seţe, ce ocări sînt. care, și acâle nu puţină a doua îndemnare 
mi-ait fost. Cât mi se pare, — bine nu sciăi, că n'am văţut 

15 leatopiseţul lui Eustratie Logofătul, — iar cum am înțeles din 
'câți-va boiari, şi mai ales din Nicolae -Buhuş, ce ai fost 
Logofăt mare: pre acest Simeon Dascalu, Istratie Logof&- 
tul Vaii fătat cu basnele lui, și Misail Călugărul de la Si- 
mion aii născut, cela fiti, cesta-l-alt nepot. Și mult mă mir de 

20 unde aii luat aceaste basne? Că și Ureâchie Vornicul serie 
și el: ME patru-qecă şi cincă de ani, la domniile cele din- 
tâiă : nici o scrisâre nu se află de lucrurile lor, ce sar fi 

lucrat, și nici străinii n'aii sciut nimică de dânșii până la 
24 Alexandru Vodă cel Mare și Bun. Deaci ati început istoricii 

  

Ticăii : <îndemnatum'aii firea mai mult de cât sciința acestei ţări». C.E: 0. 
mite : lipsa de; — din începutul loc. începutului. —- și din descălecatul |. de 
descălecatul, 

(*) Păstrăm ortografia numelor proprii după Costin. Tot așa vom face când vom cita, după alți scriitori. 
R. 1-5. C.F, lui Nestor Ureachie Vornicul — loc. textului, — Cod. FF: «dar laud osirdia şi a ui Ureachi Vornicul. — cu Romanii adecă cu Rămle- nii- — Cod, Ţicăii : Laudă ostrăieă lui Ureake Vornicul carele 
h. 5—15. Codex AA, identic. C.F. ânsemndză loc. ameliță. — Cum pite fiesce-cine loc. Cât poate. — Punctează răi: pune punct după puțină şi este silit 

a scrie: puține. Acest cuvânt se leagă aşia : ccare și aceasta nu puțină a dOu6 
indemnare mi-aă fost. — Cod, TE ; aceeaşi eroare -- Cod, Țicăă idem. 

BR. 15—21 : Codex AA. identic. C. F. : iar cum sai îngeles de câţi-oa boiari. Ad. 
«Acel mahleviu de Jisail Călugărul... Omite : și el — Ad. Că, 45 de anim Ad 
după lucrurile lor :» <a Domnilor». — Că, FE: iar cuimncă sati înțeles din câţi-va 
doiari. — Ad. ca şi C. F. vorba măbhleariu de Misail..... Cod, Ticăt ; ca Cod: F. omite însă vorba a Domnilor», ”
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leșesci a se serie, mai ales Bielshie și Martin Paşcoushie, | 
pre carii '%-ati urmat răposatul Ureachie Vornicul. Deacă ati 
fost dară dintâi serisore în ţ6ră, și nică străinii n'aii sciut și 

nimică n'a scris, de unde sînt acâste basne, cumcă se fie 

fost moșii țărei aceșteia din temnițele Rămului, daţi întru aju- 5 

torul lui Laşlău_craiul Unguresc; și Românii acum eraă în 

Maramurăş, în dilele aeâliii 'Eraiii, cești din coce, de unde este 

acum, Moldova, iar cei dincolea, unde este acum ţâra Munte- 

nâscă, iar în munţi pe Olt, unde și acum se pomenâsce ţera Ol- 

tului, şi Românii cei descălecați de Trajan în Ardeal, acum 10 

era în Ardeal. 

E, iubite cetitorule, nicăiri n'am aflat, nici la un istorie, 

nică Latin, nici Leah, nică Ungur, — și viața mea, Dumnedeii 

scie cu ce dragoste pururea la istorii este și până la acâstă 

vrâstă acum și slăbită; — de aceste basne să dea sema ei și de 15 

acestă ocară. Nici este șagă a serie ocară vecinică unui nem ; 

că scrisorea este un lucru vecinic; când ocăresc într'o di pe 

cine-va, este greii a răbda, dar în veci? Eii voiii da sema de 

ale mele câte scrii! 

Făcutu-ţi-am isvod d'intâiaşi-dată de mari și vestiți istorici, 

martorii a cărora trăese şi acum scrisorile în lume, și vor trăi 

în veaci. Și așa am nevoit să nu'mi fie grijă, de ar cădea a- 

câstă carte ori pre a cui mână, și din streini, cară de amă- 

nuntul cercă smintelele istoricilor ; pre denștă am urmat cari-i 

20 

  

R. 1—10 : Cod. F. Deaci S”aă început istoriile leşesci a se scrie». —— Și deacă— 

loc. — Deacă.—Omite : dară în «de unde sunt dară». Acum loc. atuncea — Acesti din- 

coace unde este acum, loco textului. — Ja» pe Munți. | sir în munţi». — 

«Acum era în Ardeal». — Cod. FE, ca C.F. — Cod. Ţicaii : «Și după 

«Deacii» — «dă început a scrie istoriile cele pechi> |. textului. — 0- 

„> şi dice: «mai ales Bielsti Martin (2) și Pascovskie. Ai ur- 

»—Ad. vorbele :» deci deacă> Omite : 

u ajutorul lui Laslaă.> Omite la, 

Omite : 

aceea» loc. 

mite «pe care iai. 

mat pre carii reposatul Ureche Vornicul..... 

«daţi înt”ajutor» şi înlocuesce cu «pleacă intr 

fine : «Acum era în Ardeal > 

B_10--24 : Cod. AA. «slăbită» în loc de slăbită. Am corectat după A4.—( F.— 

«Cu ce dragoste eram pururea la istorii». — Omite vorba : <slăbită». — Ad, 

după «de aceste basne» vorbele : «și de această ocară ce aă scris» — Omite a- 

pol după vorba seamă, vorbele : «şi de această ocară>. — Și când ocărîm. Ic. 

«când ocărese» — (. FF. După vorba «Ocărim pre cineva» ad. ciutr'odi> — Ei 

încă voi da seamă de care scrii» le. textului. — Cod. Ţicaii 2 — ca şi Cod. F.— 

Ad. vorba : eîntroqi» ca Cod. FE. — AQ. după «cineva» vorbele : ceste lucru 

tă şi cu grei» etc. — «Insă că vii da seamă de ale mele de edte scriii ei» 10c. 

textului,
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1 vegi în izvod; ei pavăza, eX sînt povâța mea; ei răspund și 
pizmașilor n6mului acestor țări și zavistnicilor. Și ântâiă unui 
Enea Silvie (*) și cu următorii lui. Insă acesta, istoric nu așa greii 
nepriaten 6ste, cât numai acest nume Vlah, de pe Da'kku hatma- 
nul Rămului că este, scrie ; unde s'aii lunecat Și săracul Ureachie 
Vornicul. Credem neputinței omenescă! — Iară este altul, de n6- 
mul să L6f, Iane Zamoskie, carele orb năvăleasce dicând, că nu 
sînt Moldovenii nică Muntânii din Romleni ; ci trecând pe aici, 
pre aceaste locuri, 'Trajan împăratul și lăsând slujitoră de pază, 

10 ai apucat o s6mă de Daki limbă rămlenescă. Vede-vei apoi 
a cuvintelor lui răspuns și ocara, nu de la mine, ci de la isto- 
riciă povaţele mele, la rândul săi. ” 

Puternicul Dumnedeii, cinstite iubite cetitorule, să-ți dă- 
ruescă, după aceaste cumplite vrâmi a anilor noștri, când-va și 

18 mai slobode vâcuri, întru. care, pe lângă alte trebi, să aibi 
vreame și cu cetitul cărţilor a face. iscusită zăbavă ; că nu este 
alta și mai frumosă și mai de folos în tâtă viața, omului ză- 
bavă, decât cetitul cărţilor. Cu cetitul cărților cunâscem pe 
Ziditorul nostru Dumnedeii; cu cetitul laudă îi facem, pentru 

20 tote a lui către noi bunătăţi ; cu cetitul, pentru greșălele nostre 
milostiv 1 aflăm; din scriptură înţeleagem minunate şi veaci- 
nice faptele puterei lui, ne facem fericită viața, și nemwitoriu 
agonisim nume. Singur Mântuitorul nostru Domnul și Dum- 
nedeii Hristos ne învață dicend : «Cercaţi scriptura». Serip- 

25 tura depărtate lucruri de ochii noștri ne învață, cu acele ire- 
cute vremi să pricepem_cele. viitore. 

Or
 

  

  

(*) Vegi despre En-Silvie şi Zamoskie la notele de Ia fine. 
k. 1—10: C. AA: Fleak |. Pleakă. — Leah |. leaf. — Cod. FR, : După dh 

şii — Pre dânșii — Omite : cei parăza> — Omite : «și zavistuicilor>. — Flial — 
Fiiac, — <Este altul de neamul să Vzah.> |, <leah», e de sigur erâre de copist. — 
Omite vorba <gic?nd>. — Cod, Ticait. Omite : cei pasăza». — Fleacă (ca în 
text) — Leah (ca C. AA.) — Omite : «qicând» | La rend. 10 am adoptat varianta, din C. AA, căci credem eronată ac€ din 

C.N.14 (muzeu), unde dice : pu apucat o stmă de au deschis limba romaneasca“. 

Aşa, zice cod. F. — Ca. FF: cau apucat aceaste lecuiră și așa o seamă de da- 
scăli ai luat limba rămlenească»(!). — R. 10—21. Cd. F: «Cinstite și iubite ce- 
titorule.» — Vedceei apoi cuventătoy Zui cuvent> loc, textului, Cod. Țicau: săți 
dăruească cândva, şi mai slobode. Am corectat textul aci după C. AA. In Cod. 
N. 1 lipsesce: «să pricepem cele viitove» atăt de importante. Aceste vorbe sunt 
şi în Cd. F., FF. și Țicău,
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Citesce cu bună sănătate, şi primesce a nâstră cu dragoste | 

ostenslă. 

De tote fericiri şi daruri de la Dumnedeii voitor. 

Miron Costin. (Bwcră&n) 

Care am fost logofăt mare în Moldova (*). 5 

  
      

R. 1-5: Am adaos în textul nostru vorba «şi priineasce» care este în tâte 

codicile cele-l-alte, afară de C. N. 11. unde lipsesce tot, după vorba: «tvecute 

cremi>. Finea este după C. AA.—Ea este omisă în cele-l-alte Codice. 

(%) Aci urmează în Cod. FF. o notă a copistului demnă de observat. Din 

ea se va vedea că Cod. FF. este de o dată mal vechiă de căt 1805, că adecă e 

tocmai de la 1732, (vedi nota la fine în Note, la primul crornic).
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ISTORICII (%) 
cari ai scris de descălecatul cel MWîntâiii a țărei nostre a | Moldovei şi a ţărei Muntenesci, 

BONFINIU Ungurul, istoric, De Dalia, 
DIONE istorie, Za Pica lui Trajan Împăratul Rămului. 
EUTROPIUS istoric, a Vitza îi Andrian Imperatul Romului, 
CARION CAVATIU. 
TOPELTIN din Mediaş, istorie Unguresc. 

ISTORICII LEȘESCI 
cari aă seris de lucrurile Moldovei, după al doilea descă- 

lecatul ţărei Moldovei, de Drasoşiii Vodă, 

DLUGOȘIU, istorie Ieşesc, 
CROMER, istoric leşese. 
STRICOVSKIE, istorie leșesc. 
PIASINSKIE Episcop de Premisla. 
MARTIN PASCOVSKI istoric 1&h. 
BIELSKI, istorie leşese.(**) 
Pre aceşti dot ai urmat repaosatul Urâchie Vornicul, 

a N II 

(*) Titlul acesta: «istorieir» este aproape cel din Cod. FE.; el lipsesc? in 
Cod. AA. In numerul 14 nu este alt titlu de cât </storici?» şi apoi: Don, 
Eutropie, Carion-Cavaţiu, Bonfiniu Ungur-Topeltin de Mediaşi. «Cei leşesci lip sesc toţi.—Cod. FF, omite vorba « Ungurul> la Bonfiniu. Asemene vorba «is- 
toricii» şi «Râmului» la Eutropius. Asemene vorba istorie la Covaţiu. Asemene 
“din Mediaşi» şi istoric, dicănd numai: «Topeltin Ungur». Asemene la numele 
Dlugoși, Cromer etc, suprimă calificativele ce am lăsat să subsiste în text după 
D. Kogălniceanu, şi Cod. L. PP. DD. ne resultând din aceasta nici o greșală con- 
tra textului. 

(**) M. Costin, mai citeză şi alți scriitori streint ne cuprinși în acâstă listă. 
Să se vagă ce dicem despre dânșii în studiul nostru despre Isvdvele lui M. Costin, 

 



CARTEA DINTAI 

DE NEAMUL MOLDOVENILOR 

DIN CE ȚERĂ AU EȘIT STRĂMOȘII LOR (*). 
  

- 

De nâmul Moldovenilor, din ce 46ră ati eșit 
strămoşii lor. 

CAPUL 1. 

fote lucrurile, dâcă se încep a spune din începutul să, mai 

lesne se înţeleg; și n6mul Moldovenilor, fiind dintr'o ţâră care 

se chiamă Italia, de Italia și de împărăţia Rămului, (**) a că- 

reia împărăţii scaunul orașul Rămul în dricul Italiei este, a 

pomeni întâiă ne trage rândul. | 

era, Italiei de aici de la noi drept spre apusul s6relui 

este, nu așa depărtată de ţâra nâsiră; că de la Belgradul, ca- 

rele îl scim mai toţi că este pe Dunărea, unde cade apa Savei 

în Dunărea, neguţitoreasce mergând, cale de dile....... este până 

la Veneţia ; și Veneţia, 6ste pre pământul Italiei. În statul săi 

este între mări, ca şi Greţia, adică țările grecesci;, că dincoce 

despre noi se închide cu o limbă de mare, care ease din Ma- 

rea Albă. Veneţianii dic acei limbi golfo de Veneţia, adică 

limba sii grumaziă de Veneţia. Se dice cu alt nume și Mare 

Adriaticunn, marea de Adria. lar mărei din care case limba a- 

  

10 

15 

(*) Titlul acesta nu esteîn ediţia D-lui M. K. dar esistă în tote codicele cu 

neînsemnate variante. Aşa, în Codex AA. este cam textul nostru. Cad. No. Li. 

Idem. Cd. F. «Pentru neamul» loc. de neamul. — Cd. FF. dem, cu stremutare de 

aceleaşi vorbe. — Cd. Țicău ca şi Cod. F. 

(*%) PamSasi— PzmSa le criem cu & : Romul, peniru cuvânt ortografic lesne de 

înţeles. Asemene nu păstrăm ortografia fară-țarăi, ci seriem cu a Academiei. 

CA. N. 11: R. 1—15 «de începutul stă». Am preferit din (Cod. AA). — CA. Fe 

omite se în se încep. Adaoge după spune : «de Italia> care nu are nică un sens.—- 

<Al cărei împerății scaunul îi este orașul Rămul» loc textului, — Omite ; «a ponzeni 

întâiă ne trage vendul». Biligrad — loc Belgrad. — În locul lăsat gol pentru dilele de
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1 ceea, îi die Latinii : Marea Mediteranemm, adică marea din 
mijlocul pământului; Turcii, Grecii și noi : Marea Albă. lar 
despre ceea-l-altă parte, despre apus, isbucneasce, iar din ace- 

„_eași Mare Albă, un unghii de mare, însă nu cu atâta lun- 
5 gime, cum este limba câstă-l-altă despre Nol; şi spre cela-l-alt 

unghiăi, dincolea, este Ianua, noi dicem lanovezii. Însă dintre a- 

ceste ambe limbi ease Italia, și în dricul pământului, spre miaţă- 

nopte, dincolo, până la hotarele Franţozului. 

Hotarele ei despre răsărit, despre noi, cum s'aii dis mai 
10 sus: Limba de mare, și apoi Stiria, Carintia, Austria, țărele 

împărăției nemţesci; despre miadă-n6pte Franţozii, despre a- 

pus Hispania, iar despre miaqă-di se închid, cu marea cel 

dicem noi Albă, şi tot aceea este, care se întinde până la Ța- 

rigrad. Grecii dic Italiei cu alt nume Hesperia, de pe Hesper, 

1b st6ua cea căria dicem noi lucefărul cel de ndpte; că acel lu- 

câfăr drept preste Italia apune. Seinânătâre forte cu tările Gre- 

cesci; că cum Ureţia se încâpe Gin Marca Albă, între mări 

până la Machedonia, de o parte cu Marea Albă, care se în- 
20 tinde până în "Țarigrad; de altă parte limba de mare de care 

s'aii scris mai sus, desparte pre Italia de țările Grecesci; așa și 
Italia : dincâce cu Limba de mare, iar dintr'acolo, despre apus, 
cu unghiul cel despre Ianovezi. 

aa i er 

cale de la Belgrad la Veneţia, Cd. F. pune 30. — Ca. FF. cași Cd. F.— Code 
Ticăă ca Ca. F. şi FF. 

B. 1—10. -— După Cd. AA. — Cd, No. 11. ad. ca şi Cod, F. după not: cdi- cent». — «du osebi» loc. ambe. — 0od. F. — «care caste» loc. «care easă, Locfu 
loc. Golu (!) «dincolo» loc. dincolea. — Iancia = Ianua (!) — Ghenova. Ghenovezii 
loc. Janovezii. — due loc ambe. — CA, FF. Grecie. — Colofu == Goltu (!) Mal 
aă tot așa nume latine stălcite, destule! — novrieziă loc. Ianovezii. — Est 
Italia loc. easă. — Ca, Ţicăi : Veneţieni = Veneţianii — Locfu — caşi CAF. — 
Stilcesce numele laţine : Medetivaneută loc. Mediterraneumn (1) — Cealalta loc 
aceeași Mare Ală. 

R. 10—24. Ca, E. Hotarele Franţozilor. — Avestria loc. Austria. CA, FF. ho 
tarele Fyanţii. — din mare — loc de. — Avistria = Austria. <Meadi de ndpte» — Cd. Ticăii după Cd. F. cu deosebire: împăratului nemțese - — loc. Împărăției men 
fesci, — <Cu 0 mare cei Qicem noi...» loc. «Cu Marea». — «Se întinde până» — 
am preferit această variantă contra, Cod. 11. unde este : se închide, care Du SE 
află de cât în co. FF. Cod. AA. Zale; loc. Zialia —- Cd. F se tinde — loc. 8 
întinde. Ad. «de carea saii pomenit când dicem Marea Albă» — Omite: «între 
mări până la Makedonia » de o parte cu Marea Albă. — despre partea Italiei loc. 
«desparte pre Italia». Dintracoace — loc. Dintracolo. — Omite: cu, dinaintea
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Aşa are Italia domnii împărţite în sine, cum avea și Greţia 1 

într'o vreme, cărora, domnii și ţări sînt numirele acâastea : Li- 

guria, Toscana, Umbria, Sabina, Laţium, de unde este limba 

Latintscă, şi de la Latin craiul; Neapolis crăia subt craiă His- 

paniei; Calabria, Apulia, Romania, Istria, Hetruria, Campania. 

Și mai sînt mai multe țări; le trec cu condeiul pentru zăbavă.. 

lară Greţia avea țări anume : Arcania, Etolia, Tesalia, Fo- 

chida, Morea, Arcadia, Elada, Olimbia, Laconia, Ahaia, Attica, 

unde este vestitul orașul Athina; Beoţia, și iarăși mai sînt ţări 

mai mărunte. 10 

Este ţâra, Italiei plină, cum se dice, ca o rodie, plină de cetăţi 

şi orașe iscusite; mulţime și desime de Gmeni, tirgură vestite 

pline de tot bișugul. Și pentru mai iscusenii și frumuseţuri 

a pământului aceluia, i-ai dis Raiul pământului ; a căruia 

pământ, orașele, grădinile, tocmealele la casele lor, cu mare 15 

desfătaciune traiului omenesc, nu are totă lumea subt ce- 

riă, blând voios și sănătos; nică căldură prea mare, nică 

ierni greale ; de griii, vinuri dulcă și ușore, unt-de-lemn mare 

bișug, şi de pome de tot feliul: chitre, năramze, lămâi și 

zahar, și Gmeni iscusiți preste tote nâmurile, stătătoră la cu- 20 

vânt, ne-amăgitori, blândi, cu Gmenii străini nemăreți, dintr'-- 

alte ţări, îndată tovarăși, cum ar fi cu aă săi, cu mare ome- 

nie, subțiri, pentru aceea le qic gentilomă (*), cum dic Grecii 

  

vorbei Unghiul. — de Enovezi — loc. despre Ianovezi. — Cod, FE, aprope ca şi 

Cod. F. — se închide — nu «se tinde» Grecia loc, Greţia din Cd, AA. — Cod. 

Ticătii — se întinde. — Ca, şi FE omite cîntre mări etc.» 

” pn, 1-—10. — Cod, FF. dâ Toscana şi deci am preferit în loc de greșitul Zus- 

pana din Codicele 11, AA şi Tescana din codicele F. L şi Țicaă, -— Cd, 11 Neustria 

— loc, Istria. --- CA, Ticăii Atuteica — Attica (!!) — Cd, FE. Grecia loc. Greţia— 

maă mărunte țeră loc. mai multe. — Cd. Țicăi (ca Cod. FF.) Afohida— Folida. 

R. 11-20, — Cod, AA. stremută vorbele : şi omeni îscusiți, la curent stătator 

peste toate neamurile. Cod. P. mare loc. mai iscuseanii. — Ad, Italia dupe pa- 

mentului> — Desfătarea loc. desfătăciune. — Ad. vezdul după : toată lumea. — 

îmbland loc. bland (din codicele AA și N. 11) — Ad. <saziu> dupe vorba grâu. — 

Cod. L. Omite «și» dinaintea : pentru marea iscusenie. In genere ca şi F.) — 

Cd. FF. raiul pămintese. ad. «Italia» după «pamentese» restul ca şi P și L, afară 

de bland după Cod. AA și N. 11. — Cd, Ţicăii : Ad. dupe uşoare «și foarte bunes 

şi de toate şi de iot felul, loc. şi de poame etc. 

R. 20— 24. Cod. F, stătători loc. stăpânitori. Cod. 11. stăpinitori la cuvenit. Am 

preferit lecţiunea, din Cd. AA şi cele-lalte, — Ad. vorba : la obiceiuri după «sub- 

țiri» — «Ciotolomi = Gentilomi ! 

(*) E scris gentiloni. V. A. VU.
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1 celebiă, și la răsboie neînfrânţi într'o vreme, cum vei află la 

istoriile Rămului, de vei ceti de dânșii. Acea eră este acum 

scaunul și cuibul a totă dăscălia şi învățătura,—cum era într'o 

viGr6 Athiiiă la Greci, acum Padova la Italia, —și de alte iscusite 

5 și trufașe meșteșuguri. Este Italia, mai vechie de cât Roma, a- 

dică decât Rămul, şi împărăţia Rămului, care s'aii urzit în ț6ra 

Italiei după "Ge ai nemerit de la 'Troada Antenor și Enea; din 

carii Antenor, Veneţiei și olatelor ei, iar Enea Romului şi îm- 

părăţiei lui începetori și rădăcină sint. 

10 Numele Jtalsei este vechii la tâte istoriile cele vechi Latinesci 

de pre Ital, craiul lor. Nemţii italianului dic Wallios (a) și 

165 Moldovenilor și Muntenilor iar așa Wallios ; Franţoziă Ita- 

lianului : Vallashos (5), nouă și Muntenilor : Vallașhos. Leșii Ita- 

lianului : Vloh iar nouă Moldovenilor Poloșini ; iar Muntenilor 

15 acum s'aii luat Leșii de pe apa Oltului, și aii mai adaos tipar- 

niciă lor o slovă M, de le die Alwarr'kui (Multean), adică Ol- 

tean. Şi țerei Italiei așijderea Vlosca Zemlea, adică țera Vlohau- 

luă, iar ţerei nostre : Polosca Zemlea. Ungurii Italianului : Olasz,; 

iar Moldovânului şi Muntenului: Olah (€). 

  

R. 1—10. C, F. Toate dascaliile şi învețăturile loc. singular, — Frumoase 

loc. Trufașe. — Cd, FE, cum ar fi dintâiii cu ai sei. Ad. sînt, înainte de sub- 

Hiri. — Era într'o vreme o ţeară, cum vei afla la istoriile Rămuluă —- de vrei să 

citescă de dânșii... Acoea este acum... toc. textului. —cuibul invețăturei loc. textului. 

Cod. 11 adaoge la finea frasei: oz. 
(a) Ab his Romanis profectum esse Walachorum nomen, vicinis în Transsyl- 

vania Gottis authoribus, qui Italos, Germanica consuetudine, Wallios nomina- 

tunt, consentaneum est. (Chronicon Carionis, pag. 604). 

Luataă Miron Costin acâstă informaţiune, direct din Carion? Este mal pro” 
babil că nu a făcut de căt să copieze din «Origines et oceassus Transsylvano” 

rum> de .aurenţiii Toppeltin, din Mediaș, care şi el la pag. 50, a copiat lite- 
ralmente aceste vorbe de sus din Cronica lui Caărion. 

(3) Valachos duasi Vulachos (gallica pronunciatione Valashos) id est [talos 

dici. — Topeltin pag, 49. 

(0) Iungaris Palachus Oliâh, Italus dicitur Olasz=Topelt. pag. 48. 
R. 10—20. Cod, A.4. omite : Moldovenilor in: «iar nouă Moldovenibr...-? 

Cod. F. în cărți tiparnicilor loc. tiparnici,—ad. Misitte M, — loc. M. — Cod L 
asemene: Tărei ndstre Moldova=ţărei nâsire. Codex DD. (Neculcea) ada0g€ 
după «Zelea» : adecii feara Moldovei, ca în ediţia tipărită de D. Cogălniceanu. 

De bună seamă sub peana lui Miron Costin era o deosebire între Plosca Zelea 
din rendul 17 şi Vlosca Zemlea din rândul 18. Abia în un codice am aflat di: 

ferința dintre Vlosca şi Voloșca ce consemnarăm în textul nostru.
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Caută-te dar acum, cetitoriule, ca într'o oglindă, și te pri- 1 

veasce de unde escă, lepădând de la tine tâte ceale-l-alte basne, 

câte unii ati însemnat de tine, din nesciință rătăciți, alţii din 

zavistie, carea din lume între nâmuri p'aiă lipsit nică o dată (a), 

alții de buiguite scriptură și deșârte. lar nu numai numele 5 
acesta, precum aă înţeles că este tot unul la tote ţările, și al 

tăi şi al Italiei, — precum vei înţeleage mai pre larg la capul deo- 
sebi : «De numele acestor feri», că și Turcii şi Grecii ne die 
Vlal, — ce și dintr'altele te vei cunâsce : obiceaiuri, hire 

graiul, și până astădi, că esci drept Vloh, adică Italian ! (*) 10 

Multe obicâiuri întv'acest nm trăescii, a Italienilor, până 

astădi : așa de ospeţi la casele lor, nemăreți, voioși și lio- 

bovnică. (Nu sciii de ce Munteanii o seamă s'aii abătut de la 

acestă hire); aşa la petrecănii, la întrebare unul pre altul de şa dp 
viață, așa birga, clătirea. Cine aii fost la Italia să vadă pre lta- 15 
liani, să-i ia aminte, nu'i va trebui mai mare dovedă să credă . 
cum un n6m sînt cu Moldovenii. 

În casa nbstră aii fost acâstă vorovă, în lași, cu un E- 
piseop Italian, care între altele, forte pe voia gândului măă, 

"mi-ai dis cuvinte de aceaste nemuri, dicând așa : (și era 20 

om de înţeles) «Mie, numi trebuâsce să mai citesc la is- 

torii, de Moldoveani cine sînt? Pre o 's6mă de obiceaiuri 

fârte bine-i cunosc de unde așa sînt liubovnici la 6speţi; așa. 

femeile lor : se ferese de vederea streinilor și se dai în laturi; 

așa să nu | trecă femeea pe. dinaintea „bărbatului _pe_drum sii . 28 

p6 cărare; așa t6tă viâță în mâncare cu dulesța. curechiului ; 

nărRăI acestia sărat, — atâta osebire, — aceia, și iarna şi vara. tot 

vârde, nemurat. Tote aceste aii tocma cu Italiani şi la ve- 

(a) Alusiune la versurile sale contra, zavistiei. 

(*) Vegi despre Vloh, Viah în memoriul din Colect. Hurmuzake an. 1712 pg. 417. 

R. 11. Cod, AA, după <Liubovnici> adaoge parantesa (Nu scii din ce Mun- 

teanii o samă sai abătut puţintel din acestă hire). Am înscris'o_în text, căci 

este în tâte codicele şi este a lui Miron Costin. Ediţia D-lui M. C. a omiso. A- 
semenea Codex N. î1. 

BR. 1—15. Cd, IL : ospătători la casele lo» pre cei nemeriți. A cetit răă vorba: ” 

memăreţi. «Cu mare voie și libov privese> loc, textului. — Așa Italianii ca ai noştri” : 

Moldoveanii la petrecănii. —loc. textului — Cod. Ticăii omite după vorba : dovada: 
se creadă că un neam sint cu Moldovenii». 

R. 17. Cod. AA. este lacunar la acest pasagiu. Singurul - Codex direct la 

acest pasagiu este cel cu N. 11. Cele-l-alte codice : F., DD. FF., L. şi Ţicăii sint 

indirecte. 

R, 27. Cod. F. după “oscbira : «ai că acastia sărat, ce este, şi vara și îeurnă 

25
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1 deare se mărturiseasce o fire. Cu multă mirare am stătut 

de mărturia, acelui vlădică de mare ajutor istoriei meale. 

Inţelege-vei și din capul care se va scrie din graiul acestor 

țări, că şi limba este dovedă, că în graiul nostru până astădi 

5 sînt cuvintele, unele letinescă, iar altele italinescă. Se miră un 

istoric, anume Covacciocius qicând: « De mirat lucru este că limba 

Moldoveanilor şi a Munteanilor mai multe cuvinte are în Sine 

Rămlenesci de cât Italinesci, măcar că Italianul tot pre un 

loc cu Rămleanii.*) Ce aceea nu este divă, că Italianii târdii 

10  “şi-aii scornit limba, din letinscă, așa de iscusită, de dismer- 

dată, cât că easte limba ângerâscă îi die și întru unele preste 

s6mă eși aduce cu a nâstră, ales cu aceaste silabes : Della, 

di, della voi — Posiniorio, cum easte : la Dumneaia. Dela tine, 

la Dummneata, la Voi, de la Voi, care aceste în limba letinească, 

15  adecă Rămlenească acum nu încape, ce cură fără aceste în 

măsurile seale (1). 
Un istorie anume, Enea, Silvie, de carele "ţi-am pomenit la 

predoslovie, și câţi-va alţii pre urmă și pre cărarea luă, ai 

scris în istoria sa, cum Moldoveanii, carii locuesc pre pământul 

20  Dakiei de sus, și Munteanii pre Dakia de jos, acest nume Vlah 

anume ati după Flac, Hatmanul Rămului, și acâstă păreare â 

acelui Enea nu este de aiurea, numai aii cetit nisce stihuri a 

unui dascăl anume Ovidius(2). Pre acel dascăl Ovidius, Tai făcut, 

cum qic Turcii, surgun, de Vaii gonit din Rom, tocma la ce- 

25 tatea Albă, pre Marea Nâgră, August Kesar împăratul Rămului, 

“pentru nisce cărți ce scrisese în stihuri de dragoste, de se 

împluse Rămul de curvii, dintru aceale jocuri a lui, cum fac 

şi Muscalii de trimit la. zatocemiă, adecă urgii și până acum. 

Acel dascăl Ovidie ai scris câte-va cărți, şedând la cetatea 

30 Albă, în urgie, iar în stihuri, că ș'aii sfirșit acolo. și viața Și 

pe numele lui este balta. Vidovul, la cetatea Albă. Intaceale 

PI 
  

nemurat> — «acestui episcop italian» loc. textului. Cod. L.: r. 7. din capul care 
va pune — loc textului: <a capul deosebi» , 

*) Covacciocius în Oial. de Adm. Reg. Trans. observauit pernaculum îstoruth 

sermonem, plus fere în se habere Romani et latini sermonis, quam praesens tar 
lorum lingua. (Topeltin. pag. 71). , 

R. 9-- «Diva» slavonism=demirat. Se află numai în Cd. 11 şi Tica. 

(1) Acest pasagiă filologic este reprodus astfeliii numai în Codex 11; în tote cele- 

alalte este şi mal alterat şi neinteligibil. V.A.U. — R. 28. — Cod. P. «în urgit la Si- 

bir> adaos. a 
(2) Aci M. C. urmeză pre Topeltin şi dela el împrumută versurile ovidiane 

(pag. 47 şi 48).
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cărți, una ce are nume de Ponţ, serie la un prieaten al săi, 1 
la Rom, anume Greţin, aceste stihuri. 

Eată că ţi-le însemnez latineasce scrise și pe limba noastră 
tălmăcite : (*) 

Praetuit his, Graecine, locis modo Flaccus ; et ilto 5 
ripa ferox Istri sub duce tuta fuit. 

Hic tenuit Mysas gentes in pace fideli: 
hic arcu fisos terruit ense Getas. 

Ovidii Epist. ex Ponto, lib, IV, ep. IX. 

Gheţii ţinea intr'o vreme, acum Flacus ţine 10 
Rîpa scump'a Dunării, el singur cu sine; 
El ai ţinut Misia, în pace, cu credinţă, 
Pre Gheţi ai scos de aicea el cu biruință. 

Așa însemnâză aceste stihuri, ale celui Daşcal, pomenind pe 15 

acel Flac, căruia, "i este numele la istoriile Rămului Fulvius 

Flacus, Consul, precum chiăma ei pre atuncia Hătmahia 

lor. Si de aceste stihură s'aii legat întâiii Enea Silvie, și după 

dânsul și alţii ; și dintru aceia aflu și eii pre Ureachie Vornicul 

următorii : cum să fie numele țărilor acestora Vlah de pe acela 20 

Flac, Hatmanul Rămului. Căruia lucru, Carion istoricul stă 

împotrivă, şi cu dânsul Topeltin de Mediaşi, anume dicând 

deschis : «Ceea ce aă scris, că numele Vlah acestui neam, a 

decă a Moldovenilor şi a Muntenilor, este de pe Flac, Hat- 

manul Romuhă,basne_sânt>. Eă âncă ceiii partea mea cu dân- 25 

şii; cu acești doi iii pentru acâste dovede, care deschis ţi-am 

scris : cum totă lumea (ice Italianului și nouă cu un nume 0 

până astăqi. Şi acel Flac ce au bătut resboie cu Turcii pre 

Dunăre, iar la descălecatul țărilor acestora, neci o trebă nu 

are; care sînt târdii dupe Flac, descălecate de Trajan împă- 30 

  

(*) Cod. E. FF. DD. L. Ţicăă, nu dai versurile în latinesce, ci copistul dice: <Iu- 

vite cetitorule, fiind stihuri latinescă am lăsat loc; fiindu-ți de folos, sasi de vei în 

țelege &ță vei scrie pe placul tăi, iar că ți le-am scris pe limba. nâstră tălmăcite.» 

"E. 1-20. Cod. AA. ni dete lecţiunea bună, căci Cod. 11 dice: <pomenind 

așa nu pociă...(2)» de la acest loc înainte încurcă cu totul textul şi devine im- 

posibil de condus pentru aprâpe întreg primul cronic. Copiştil scrii F'leac, Placă... 

am corectat citaţiunea. 
Cod. F. — pre acdle vremi loc. pre atuncea. — ceia ce ati scris cu numele 

Vlah — loc. <Că numele..„> — «de pe Viah» loc. Flah. — După: «cu un nume» 

ad. <adecă Vloși» —- resboie cu Tatarii loc. Turcii. — Cod. L : pre acel Viiah 

loc. Flac (r. 24)—<la istorie» loc. pluralului.— Pre acele vremă (ca, şi Cod.F). Ad. 

<Laurentie nainte de Topeltin» — Cu numele, loc. «că numele». După «credea, în» 

ad. «dice Miron Logofătul», — După «ţii» ad: «și eă». După: «cu um nume» 

adaoge: « Moldovenilor> — de aii bătut resboie, loc. ce aă bătui ete. — Cu Tatarii 

joc. 'urcii. — Cod. Ţicăă : ne Hatmăniile, loc. Hatmania, — Basne venit ad. A- 

ceste. — Ei încă ţii partea mea loc. «cei». Cod. FF. omite: cet încă cei 

partea mea cu denşii»,
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1 ratul Rămului, din ţările Vlohului, adecă a Italiei; fără numai 

cine-va, dice că Italianii acest nume Vlah Vaii dobândit după 
Flac, care lucru n'am cetit nici la o istorie a Rămului și a 

Italiei. 

5 Alte chipuri și capete aii avut Italia, mai vestite și mai vechi 

de cât acel Flacus; cum ar fi luat Italia nume de la acela? 

Ci de Italia atâta ajunge cât ţi s'aii arătat cu mărturiile a isto- 
riilor și numelui care avem de la alte neamuri, tot unul până 

astăqi. Să pășim de acuma și la altele pre rând. 

10 CAPUL II. 

Pentru împărăţia Râmului. 

Impărăţia Rămului, căreia puteare și lățime asemenea n'aă 

fost la nică o împărăție, de când este lumea, —de mărirea 
ei citesce tote istoriile lumei; mai mare nu vel află alta, nică 

15 în aceste veacuri de acum, nici în câle trecute; — de acâstă 

împărăție vei afla și prorocii, ales la Daniel Prorocul, cu des- 

legarea visului lui Nabuhodonosor împăratul Asiriei (1). De a- 

  

R. 1—10. Cod. FE. «fără doară cine-va» loc. textului — en?aii cetit> în tote 
cele-Palte codici fiind indirecte. — Omite după : cum ar fi luat Italia, restul în- 

trebărel. — <Și numele lui> loc. «numelui» care e lectura cea, corectă. — Omite: 

«până astă-di, făcând frasa sa rea cu «să păşim ete> — Cod. L. ca și F. — udaoge 

c«adecă Vlahi» după «până astă-di» ce este ca şi în textul nostru. — Să pășim 

dar... Cod, DD. ca şi F. — Cod. Ţicău: «din zările Volohuluă» loc. « Vlohului»- — 

Cod. FEF.: <șerile Fliahului» loc. « Vlohuluă» — «Acest, nume Vlah Pat căștiga»» 
loc. «dobândit» — Omite «şi capete mai bune» loc. mai vestite» — «și numele ui> 

loc. enumelui> — «Să păzim» loc. «să Dășim>. 
R. 10—17. Cod. F. L.DD.: De impăraţia Romei. — NB, Până la cap 11, Co- 

dicele AA. F. a împărţit materia în 76 zaceli. Cod. F. în 8 zace. Cod. Î. Bu 

este în zaceli. — Cod. DD. în 5 zaceli. Cod. Țicăi în 3. — Cod. L. (e. 12) «pir 

terea şi lățimea». — Cod. L. «puterea şi înălțimea și lățimea». Cod. FE. «căria 
în putere şi în lățime nu i-ai fost nici o împărăție asemene». 

(1) Eată pasagiul la care alude Miron Costin : 
In cap. &. de la profetul Daniil se aduce «visul lui Nebucodonosor despre &r- 

borele cel mare, cu tălcuirea si îndeplinirea sa.» Acăsta este însuși titlul de la 

cap. 4. Nu pr& vedem legătură între visul lui Nebucodonosor şi imperiul Ro- 

man, de aceea nici nu credem util să insistem asupra. acestei citaţiuni, în care 
marele rege recunâsce că nu este alt împărat de cât «cel pr€ înalt care dom- 

nesce preste regatele Omenilor și care el le dă aceluia căruia le place.» Nabucodo- 

nosor a văqut împlinirea visului <&ă: fu ahmngat dintre Gnenă, mâncă davbă cu
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câstă împărăție cântă, și sfânta, Biserică întâia slavă, sera, la ve- 1 

cernia nascerei Domnului Dumnedeului nostru Isus Hristos : 

ABLYCIY EAHROHAUEAICTBYIOY HA 3EMIH ; adecă : când August 

stăpânia tot pământul. Acest August împărat al Rămului ati 

fost, şi în dilele lui ai născut și Mântuitoriul lumii, fiul și Cu- 9 

vântul lui Dumnedeii, din Pr6-curata Feciora Maria. 

Numele săi trage de pe orașul Roma — noi dicem R&mul— 

care oraș este în Italia, pre apa Pivrului, curătore în Marea, 

Albă, cu cale de câte-va dile mai jos de Răm, din isvorele 

munţilor Italiei început. 

lar începutul împărăției aceștia [cum s'au și mai pomenit la 

capul dintâi : De Italia, că este mai vechiă de cât Rămul și de 

cât începutul împărăției Rămului, pentru aceea pricină sad pus 

şi întâiă la Italia rândul], este din Troada pre carea ai risipit-o 

Elinii, s6ă cu alt nume Grecii, trăgend multă vrăme r&sbâie cu 15 

Troadenii, pentru mare strimbătatea lor, ce le făcuse Grecilor 

"rroadenii, cu furtișagul Elenei, femeei lui Menelai, prin Alexandru 

feciorul lui Priam, împăratul Troadei. Care femee să se întorcă 

Grecilor pururea sfătuiă doi Domni din Troada, anume Antenor 

și Enea, că întoreând'o, dicea că se va potoli vrajba cu Grecii; 20 

iară Alexandru Paris feciorul lui Priam împărat pururea. măz- 

dia (2) pre alţi senatori Domni să ţie cu dânsul, ca să nu se dea 

Elena. S'aii trăgănat sfada până la stingerea de tot Troadei, 

cât n'a hălăduit nime altul, nică în cetate, nică în olatul ei, 

fără acei doi Domni, senatori ce s'aii pomenit, anume Ante- 25 

nor şi Enea, cu glâtele lor; ori că sciindu-i Grecii, că aceia 

sfătuiă spre bine şi nu X-aii gonit, oră că ci ca nisce 6meni, cu- 

10 

    

boii și din roua cerului se adapă corpul săă până ce perii i-ai crescut ca penele 

de vultur și unghiile luă ca ghiarele paserilor.> 

1—97. Cd. 11. ne dete pre <cd> în loc de care în frasa: că este mai vechie (e. 12). 

_— Omite vorbele : «că întorcând dicea că se va potoli vrajba cu Grecii. lar Alexan- 

dru Paris feciorul luă Priam Împărat»... şi dice numai : «ci mezdind pre alți se- 

natori Domni, feciorul luă Priam, să ţie cu dânsul (e. 21). — <Waii fost Pălăduit» 

loc. text. «nici în. laturile ci» loc. <Olatul că». — «Și mu i-aă gonit» Lam adaos 

după Cd. 11. Tofaei, 11: — «Sfadă» loc. sfedi, — 0. F. ad. după «Slava» : <gla- 

sul 29 (e. 1) Omite vorba, «seara» înainte de ; «la Vecernia>. (ca. şi Cd. L.). Omite 

vorbele slave : agr&cr$ ete. — «Sati născut» loc. «au>.—1d, Cd. L.—e Care se începe 

din îsvoarele smunţilor Italiei» loc textului. — «Jar împăratul acestei cetăți a 

Romei» este lecțiune eronată a textului.— «Se trage lucru» loc. «trage». «Din vase 

loc. «în vase». — Că. FE. rândul 21: «mângăia» loc. <mazaiă». Şi în Cd. FF. 

lipsesce verbul<Sfătuia» din rondul 19 ca şi în Cd. DD. L.
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noscând la ce trage lucrul, s'aii păzit de vrâme, și ai eşit cu ca- 

sele și cu Gmenii si încărcaţi în vase, din care Antenor aii des- 

călecat Veneţia pre pământul Italiei, iar Enea pogorându-se mai 

jos, aii abătut la malul iar al Italiei, unde stăpâniă Latinus Cra- 

5  iulo parte din Italia; și îndemnat și de prorocii lor, pre atunce 

păgânesci, aii început sfedi cu acel Craiii anume Latinus, de 

pe a căruia nume 6ste limba latinescă. Nu era, incă cu Omen, 

deși acele locuri aședate, pe acele vremi. Singur Craiul mator de 

dile numai cu o fată din trupul săii, care era logodită după un 

10 Domn deltalia, anume Turnus, carele avea mulţi Domni de Italia 

nepri6teni. Pre aceia i-ai tras Enea, întru tovărășie împotriva 

lui 'Turnus și a lui Latin Craiul, şi cu câte-va resbiie, cu 

mare vărsare de sânge înfrângend pre Turnus, până și la pe- 

rirea lui în r&sboii, ai căutat lui Latin Craiii a primi pre 

15  Troadâni în ţera sa, în Italia, şi pre Enea ginere în locul lui 

Turnus; că lui Enea îi murise Dâmna de groză, când aii vă- 

dut arqând de tote părţile Troada. Așa s'aii făcut Troadenii 

moșani Italiei aședați și legaţi între sine cu Italienii: să tră- 
6scă Troadenii pe limba și pe pravilele de giudecăţi a Iialiâni- 

lor, și Italinii se primâscă Bozii și rugile și obiceiurile de 

biserică a 'Troadenilor. Și dintru acest Enea și fata lui Latin, 

craiul sînt din semenţie în seminție născuţi doui frați, anume . 
Romul și Remu, carii ai urzit orașul Roma, și zidind pre giumă- 

tate Romul, și pre giumătate de oraș Remu și neînălțate zidurile, 

ai venit într'una din dile Remu să vadă sporul lucrului a fră- 

ține-săă Romul, în partea unde zidea frate-săi Romul și vrând 
să facă șagă aii sărit peste zidul frăţine-săii. In loc frate-sti 

luând semn de pieză răi orașului, aii apucat un fuște și lovesce 

pre frate-săi prin mijlocul trupului. Cade Remu mort de rană, 
iar Romul stând asupra trupului aii dis : Așa să petrecă toți 

cară ar vrea să saie zidurile aceste ! Şi a stătut singur Romul 
și urzitor orașului și Crăiei, după a căruia nume 6ste și numele 

orașului Roma, până astă-qi, și de pe oraș și numele împărăției. 
Fost-aii acestă împărăție din începutul săi, de la Romul 

2) 

30 

34 

  

FF. R. 1—20. «care a lui Antenor» loc. textului. — « Coborând mal jos» loc. 
textului. — <Și fiind îndemnat» — Ad. Gupă : «latindsca» vorbele : <dste și se 
chiamă» — «Și încă pre atunce nu era cu Omeni deşi» loc. textului. Ad. «bătrân» 
după : <mator de dile». Că. 11: BR. 18. — «Mosteni» loc. <Moșani» din Cd. AA. 
şi P. — R. 11. —R. 28. Ca. AA. pune: «<Semnii perderei Orașului» Am co: 
rectat, după No. 11 vorba perdere prin : piezi rei ; asem. Cod. L. — CAF. 
Cd. L, DD. FF,
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Craiul de'ntâiii, sub Crai, până la Tarquinius Superbus, adecă 1 

Mândrul ; al aceluia un fecior ce avea ai făcut silă, noptea, 

la casa unui Domn, lipsind Domnul de a. casă, anume Dâmnei 

lui Lucreția, carea după acea silă din pat nu s'ati mai scu- 

lat, ci ai scris la bărbatul săi unde era, și la unchiul săi, 3 

vestit senator pe atuncea la Răm, anume Brut, să vie cum mai 

de curând la. dânsa, că este spre morte; și deacă ai sosit și 

ai intrat în casă și unchiul acei femei, Lucreţiei, şi bărbatul 

ei, ati qis: «Ingăduiţi, nu vă apropiaţi de patul meă spurcat 

de feciorul lu Tarcevinie ; iar trupul de ste și silit, nevinei mele 10 

mortea mea va fi mărtoră». Şi ai scos un cuţit de subt pe- 

vină, de aceea treabă gătit mai de înainte, și s'aii lovit cu cu- 

ţitul în inimă. Ai năvălit bărbatul săi şi unchiul ei la pat, ci 

în deşert, că căquse cuțitul cu rana adânc, de care rană după 

câte-va câsuri ai murit Lucreția. S'aii făcut o zarvă mare și 15 

turburare întru tot orașul de faptă ca acâsta, și sai strins 

tot orașul la Brut, cărora ai arătat tuturor ce aii făcut feciorul 

Craiului, și cuțitul crunt de. sângele nevinovatei fămei și sila. 

Şi ai stătut tot Romul în loc şi olatele de aii jurat cu Brut 

cum să nu mai sufere Crai asupra sa. Iară Tarevinie, urit și 20 

părăsit de toți şi de slujitorii lui, pentru spurcata fapta aceea, 

ati fugit la Franţoză, cu care s'aii ispitit cu silă trăgând aju- 

toriă, să cuprindă iară seâunul Rămului ; ci tot gonit și răsipit 

S'aiă întors şi n'aii mai dobândit ce aiă perdut, în totă viața sa, 

nică €], nică altul. Şi de atuncia s'aii oteârmuit acea împărăție 25 

tot sub sfatul senatorilor, —cum vedem acum că se cârmuesce 

Veneţia, — până la August Kesar, 500 și mai bine de ani. 

  ÎN 

mică r. 10 : «Pre câți-va Domni» loco : «mulți». — Pravilele de Giudeţe «loc,> 

e de Giudecăţi> — Ad. «fiind zidurile= neînalţate — «Mers-ai> loc. «ai venit. — 

AG, «rîidend>, după <frăține să». — «Jar frate săi Romul în loc luând semne 

de perzare Orașului» loco textului — «Și lovi» în loc de <lovdsce» «trupul de cădu 

mort de rana mă «loco textului. «Și aşa ati stătut.,.» loc. textului «sub stăpânirea 

de crai» loco textului. — Code Lu BR. 27. — Ad. «glumă șagă> B. 27.—ia, fine 

ad «şi numele Roma», — ” 

Pag. 391: CA. 11: R. 1.—Targvinius cel mândru ; îi dic Romanii Targuinius 

Superbus adecă mîndrul. — exe templându-se Domnul la casa sa» loco «lipsind. — 

BR. 7. «Cum mai desârg» loc. «Curând». — PR. 12: — gătit de acela gend> 10c. «de 

acea trâbă>. ca şi Cd. 11. L, FF. Ţicăi. B. 14 CL. şi FIE. «În deșert le fu> — 

C.. FF. omite «adânca». — Cd. 11 ad. după «spurcata fapta acea :> «şi sila — 

Omite : «date» la «de mirat lucru» C.F. L. FF. <Vrajba» loc «zarva» (e 15) —
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1 De mirat lucru este că acestă împărăție la câtă putere şi ]ă- 
țime aii venit, tot într”acele (4) 500 sute de ani, de subt cârma, 
sfeatnicilor ai crescut. Și alegea ei din an în an, câte doui mai 
mari, cărora, cu numele boieriei le dicea consules, adecă ca- 

5 petele sfatului; că consilium latinsce 6ste sfatul. Și mai mare 
era acest nume de boerie, Consul, decât împărator; că acest 
nume împerator era hătmanilor, cari ducea, în vre-o parte o- 
știle şi trăiă acest nume numai până era în 6ste cine era, 
iar deaca se întorcea, a casă, seait la Răm, nimene și nimărui 

10 nu se dicea împerator, ci iară pre numele ce-'l avea dintâi. 

Imperator va, să dică poruneitor ; care nume apoi, pentru mare 

isbândă ce făcea acei imperatores adecă hătmanii ai cădut 

de se numesc împărații cu acest nume și aiă eșit mai mare și 

mai de cinste decât numele Crailor. 
15 Hotarele acestei împărăţii a Rămului, mai necuprinse sînt 

că nu sunt niscare-va munţi, seaii ape curătore, cum vedem 
acum că despart crăie de ciăie, și împărăție de împărăție, 

ci din tote părţile le-ai fost hotărul Marea: Okiânul, care în- 

cunjură pământul, începând din părţile despre miaqă-nopte, 0- 
20  kianul, ce încunjură Englitera, și tot acel okian și despre apus, 

pe după Hispania și Portugalia, și dela părțile apusului se 

trage tot acela okian încunjurând tot pământul despre amia- 

qă-qi, pe după Africa, (noi dicem Barbarezit), până vine la Ma- 

rea. Roșie, care este între Eghipet şi Arabia. Câte împărăţii 
25  Crăii, domnii, ţări sînt de le încunjură okianul, — precum s'aii 

pomenit mai sus, — tote subt ascultarea Rămului a fost. 

Incă mai spre răsărit de la marea Roșie, de la okianul de la 

miadă-qi tăind pre uscat Arabia,. Asiria, Siria până la muntele 

  

eschîrnava» loc «spureata» (e. 21) ad, după «fapta» vorbele : «și sila ace font». 
(r. 27) omite: «Cum vedem acum că se cărmuesce Veneţia». Idem : C. L. şi FF. 

Pag. 391. R. 5. CF, «se chiamă statul» loc. <6ste> B. 6. «De boiarius loc. «de 
boierie. — « ÎImperatul» loc. <imperator» (Ca. C. FF. L.) — Că, Le ad. csuperbus 
craiul» după; <raia Targuinie», Ad. <încă» nainte de: «şi de slujitorii bu» — 
C. FF: «și-și alegea» loc. «Și alegea>.—DD : cari isbânde» loc, singular, Ce Le 
FF. dic : caii rămas»» loc «asi cădut» din R. 12.—Asemene : «cu densul» |. «CU 
acest nume» din rândul 13. 

R. 16—28. Că. L : <împtrății de crăii şi împărații de împărățiă» 1. textului 
C. FF. — Omite : ccrăii de crăit> şi pune: «din tâte împărăţiile» (!) loc. «părțile. 

Numerâse sunt erorile de acâstă natură, Vom releva numai cele mai grave, 
de natură a schimba sensul frasej,
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Caucas, între Hăndii și între Parthiă, și de acolo până în marea Cas- 1 

pică, cu Armeniile amândouă, și câte țări(1) sunt între Marea Cas- 

piei, și între marea Negră, Georgii, Mingrelii Cerchezii și alte țări, 

și de acolo apa Donul și Volga, tâte, subt ascultarea Rămului ai 

fost, și de la lozbeg Hanii cei mari de la Rom luaă steg de Hănie. 5 

Cu Hăndia numai nu aii încheiat totă lumea despre răsărit; 

și veniaii și de acolo multe ţări să se închine, ci de la o vreme 

nică îl maă primia, ca locuri depărtate. Şi unghiul cesta-l-alt, 

la okian, pe unde sînt acum Svedii şi Dania, și unghiul spre 

apa, Renului, pre aceste țări nemţesci, [că și Svedii și Danii tot 10 
nemți sînt și un n6m), nu Yaii putut supune nici întrun chip 

Rămlenii, până la îndereptatul acei împărăţii în multe părți; 

şi câtă ste ati perdut cu nemţii bătând r&sbâie, cu ceea parte 

de lume nu o ar fi perdut. Insă numai o parte din Nemţi supuși 

nu-aii fost; iar cât ţine apa Renului, și cslel-alte și peste apa He- 15 

nului multe locuri supuse aii fost, cum și Englitera, și Franţozii, 

Caută acum cu cugetul întru atâta lungime și lățime de 

tame, câte împărăţii mari sînt acum, cum este Englitera, Fran- 

țozul, Hispania, Nemţii până la apa Renului; la Africa : Fesul, 

Liviile, Africa până mai tot Eghipetul, Habesii și împărăţia A- 20 

siriei, Persul, Armeniile, Capadochia, totă Greţia și Machedo- 

nia, Iliria, Dachia, unde sintem noi acum și alte țări și ostrove 

și pre Okian și pre Marea Albă, și pre Marea Negră și pre Cas- 

pia. La tote aceste eşiă Pașii de la Rom, la unele pe un an, 

la altele pre trei ani, și mai mulți. Câte-va cole de hârtie sar 25 

mai lungi de am sta a pomeni ţările tote. Pași eșiă și la țerile 

jidovescă, la Ierusalim, dela acestă împărăție, de care lucru de- 

schis te va învăţă sfânta Evanghelie a patru evanghelisti. O 

  

  

  

(1) Copistul AA. pune din erâre «mări» loc. fări. Asemenea în Cd. 11. 

— Ca. F. L. DD. FF. Ticăii adaogă «şi tâtă Ispania» ce nu este în Cd. 

AA. şi N, 11. — Cd, 1: ad. <Imperaţiei» 1. «ascultarea... Rămului».—R. 22. 

Cd. F. Omite <Africas. — Cd. L, şi Țicăi pune <Mare» loc. <Africa». — 

C, DD. şi FE. Mareh şi ţine şi Africa. — 0. F. ad. < Moldova» după «unde sîntem 

noi acum». — Ce Li: <adecă Moldova» după «unde suntem noi acum». — C. DD. 

ca si P. —. R. 23—30, C, E. şi C, L, DD şi FF: «Domni» loc. Pașii. — Că. 11. 

«de ași sta» loc. «de am sta». — Cd, F. că de ar sta...... câte-va câle ete. — Ase- 

menea DD. FF. (schimbă însă «lungi» prin <înmulți») şi C. Țicăi — 0. DD, a- 

daogă după : «evanghelie» vorhele : «de te vei însciinţa». și în loc de <Pași» 

pune «Domni» trămişi la Ierusalim (Asemenea. C.F. C. L. FR). — C. L. De «care 

lucru citesce la S-ta Evanghelie și țe va întăță». loc. textului,
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1 s6âmă de țări mai depărtate, dintru aceste, subt Crai birmici le 

lăsă, la Africa, ales Eghipetul, Armenia. lar cele-l-alte cum este 

Spania, Englitera, Franţoziă, Nemţii până la apa Renului, Italia, 

țările Grecesci, tote țările Ierusalimului, Anadolul, Ostrâvele, tot 

5 cu senatorii Rămului se cărmuiă. Pentru aceea aii dis un Fi- 

losof a, lui Pir, Craiul epiroților, adică al Arbănașilor, când Vai 

trimis în solie la Răm, că aii vădut sfatul lor de împărați a- 

dunat. Ci cât ne trebusâsce la rândul istoriei nâstre, ne ajunge.(* 

CAPUL AL II. 

10 De Dakia. 

Deacă s'aii început de Italia, de unde este venit nâmul acestor 

țări, şi de împărăţia Rămului, de care împărăție sînt descă- 

lecate aceste ţări cu Rămleni, vine rândul acum și locului ace- 

stuia, la ce loc aii venit acest n6m din locurile cele dintâi. 

15 Inceputul al doilea. Locul acesta dar, unde este acum Mol- 

dova, şi țâra Muntenâscă, este drept Dakia (1) cum și tot Ar- 

delul cu Maramureşul şi cu ţăra Oltului. Alt nume maă vechi 

de cât acesta, Dakia, nu se află, în toţi câți sînt istorică; că 

de le-ai dis cine-va că este Shiţia de pe Shiţi adică Tălari, 

20 căci ati năbușit pre aceste locuri mai pe urmă Tătariă, şi maă 

înainte de Atila descălecătorul Crăiei Ungurescă și a Ungurilor 

pe aceste locuri, Dakia numele săi cel vechii tot aii ținut la 

toți, cum am dis, istoricii. lar Sfitia este drept Iozbek și 0 

parte de împărăţia Mosculuă. 

25 Dakii acestia, cu multe vâcuri mai înainte de Hristos, ai 

aședat locurile acâste. Pomenâsce de dânșii Quint-Curtius (2) 

  

(1) Dania dice din eroare copistul AA. şi No. 11. 
R.1—15.— C.F. CL. DD. FF prin «ce cat năzuăsce» loc. ececat trebuisce». Că. li ad. 

la finea cap. II: ne ajunge astădată = CF. <atât de împărăția Romuli» CL,ad. 

după vorbele din CP: <a scrie» ca în ediţia M. Cog.—C.DD. ca şi C.L. termină. — 

CFF. şi DD. : «sfatul lor de împărații adunați» (|) — CPFF. termină câ şi CE. 
(*) Până aci acest capitol şi in C.AA, CF—CL—CDD. .— cuprinde 9 zacele. — 

In C. N. 11. numără 8. — In CFF: 10 zaceli. — In Țicăă zecelele continuă de la 

început şi aci este a 25, 
R. 15—21. — CAA şi 11 pun la rândul 15 un titlu mic în roş : începutul al 2-lea. 

(2) Citeză după Topeltin (pag. 23): Dahae, Massagetae Sacac, eiusdem Nationis 

sunt. În Curtius Lib. VI. c. 8. Vedi nota finală.
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istoricul de faptele lui Alezandru Machidon. (Însă nu acea Ale- 1 

xandrie mincindsă, care este pe limba nâstră, plină de basne). 

EI serie: «Sali, Dahi, Masagheti, tot un n6m, sînt veniţi din 

părţile Hindiei pre aceste locuri, când încă lumea, mai rară, aii 

fost în 6meni>. Şi dintru acestia Dahi: — noi dicem şi Grecii 5 

Dachi, — iar Latinii şi Lâșii le dic Daţi, — se ţin Sas din 

Ardel; şi până nu de mult aii fost și la noi în țeră, iar la satele 

cele Hănesci, la Bugâc, sînt și acum de le qic Testebani; și dic 

că se trag din Sași și ati mari istorică marturi. 

Limba lor iar așa, veche este. Sașiă ati price între sine cu Nem- 10 

ţii, pentru mai de multe vecuri : cari sunt mai vechă de'ntre dân- 

şi? și cestia că Nemţii aii luat de la, denșiă limba, iar Nemţii, că 

Saşii ai eșit de la denșii din Saesonia. Ce aceste price le lăsăm 

la dânșii; noi pomenim numai cât slujâsce rândul nostru la. 

povâste. 15 

Hotarele Dakiei : despre Răsărit este apa Nistru, la istoricii 

cel vechi Tiras; iar despre amiaqă-di Marea Negră și Dună- 

rea; despre apus Panonia, acum ţerile Budei : despre amiaqă- 

nâpte Morava și Podolia, în Crăiea, Leș6scă, unde este și Ca- 

meniţa. Sint o semă de istorică, cari daii și Podolia și Campul: 20 

preste Nistru, până la apa Buhuluă, și preste Dunărea Misi- 

ile amândouă, cărora le dicem noi acum Dobroge, şi o parte 

de Iliria, se fie fost de Dahia. | 

Putârnică într'o vreme fiind, cât în vremile lui Domeţian 

împăratul Rămului, iar la Dakia inăind Dekebal Craiul, luă Da- 25 

fam inscris în text — CAA și 11 suprimă vorbele: «alt nume = în r. 17. Lam 

păstrat din CF. CL. CDD.. — CDD suprimă : «căci a năbușit pre aceste locur 

mai pre urmă Tartarii şi» ad. <adecă Tataria mare» după, «lozbek» — ca, şi CF. 

CL. FE. şi Ţicăi. 
Pag. 395 BR. 1—25:— CA. F': «el scrie într?alt chip» 1. textului. — «Tot un 

nume loc. «un neam» — Omite: Saşii în R. 10 ca și Cod, L. DD. — «Pentru mai 

nainte cu multe vremuri» loc. textului ca şi Ol» — «și die că Nemţii...» Joc. textu- 

lui. — CL. CDD. suprimă <mincindsă> la Alexanavie. R. 2. — Corectăm textul după 

CL, căci în AA. 11, FE, DD nu este complectă frasă, când dice : ele gic Testebani, 

că se trag şi aii mari istorică martori.» CL. şi DD. la R. 13 este lacunar. — CDD. 

pricinuiră» loc. «price» CPE, ad. după cistorici martori» vorba «Spiridon» (1!) 

R. 14. F. Lu. DD. Noi avem datorie să pomenim=loc. textului. —— <la istorie» 

loc. «poveaste» — 0. Ul. şi AA. din erdre suprimă «iar despre. Amiadidi> 

la n. 17 — CR: «Panonia adecă țtra Ungurescă acum țerile Budei» |. text. — 

CL : adecă zările Unguresci. CF. Ad. «Cetatea» înainte de KWameniţa. CL. Ad: 

vestita cetate, caşi DD. Ad după. « Dunărea» vorbele «dicând aceste locuri peste 

tot Meziile... Face restul frasei confus! Am primit lecţiunea din CLe şi DD, ce
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1 _kito sumă de bani din visteria Rămului; cum luă Tătarii din 

Criîm de la Moscu și de la Leși, ca să nu le robâscă țările; că 

prăda Dakii Italia cu călărimea, până la Traian împăratul, ca- 

rele ai împărăţit pe urma lui Domeţian Împăratul. | 

x 

5 CAPUL AL IV. 

De Traian împăratul. 

Traian împăratul Râmului, al șeptelea după August Kesarul, 

de n6mul săi Spaniol, coprindând scaunul împărăției după Do- 

metian, și vădând la slăbiciune împărăţia sosită, din r6 și dis- 

10  fr6nată cârma a împăraţilor răi și sburdați, (că și Dioclitian și 

cel a lumii ocară și tiranul Neron, tot înaintea, lui Traian ai 

fost), întâi aii aședat împărăţia în ce era, stricată și veniturile 

ei, apoi îndată s'aii apucat de ste împrotiva. tuturora, carii 

eșise de sub ascultarea împărăției Rămului, și întâi asupra 

15  Dakilor, ţiitorilor acestor părți. 
Așa se întărise n6mul Dakilor asupra împărăției Rămului, 

cât, cum scrii istoricii, în dilele lui Dometian împărat și 

bir luă din visteria Rămului, pentru să nu strice ţerile împă- 

răţiei cu prăqi ; că fiind n6mul Dakilor pre acele vremi călăreți 

20 bună, prăda ţările ce ascultai de împărăţia Râmului, cu că- 

lărimea. Până și Italia de prădile lor nu hălăduiă, cum am v&- 
dut în vecul nostru pre. Tătarii Crimului fiind mai puţini de 

cât oștile Moscului și Crăiei Leșesci, și de la amândouă aceste 
țări luă daruri, ca să nu- facă cu ciambulurile lor stricăciune 

25 ţărilor lor. 
Întâiii dară Traian marele și vestitul împărat aii făcut 6ste 

împrotiva Dakilor, cum scrie Dion, carele aii scris viața acestui 

  

mai bună, In AA. II. este: <Puternică întro vrâme Impărăția Rămului subt 

Domitian Împăratul (ceea ce e fals!) iar la Dakia trăind Dekebal Craiul, luă 

Dakil... ete.» 

R. 1. CL: C. DD, «samă» loc. sumă de bani. — CL. şi OF : «Traian care aii 
stătut împerat» loc. textului. 

R. 5—25. — CL, și CEE. ad. la rând. 6: «Răului. BR. 14: CAA. șill. 
pun «ascultarea împărăției erei». — Am luat lecţiunea celor-l-alte codice : «Îm- 

părăției Rămului». Cd. F4L, DD, <Dakilor stăpânitorilor». — FE. şi Picăi : estă- 
pânitorilor acestor ţări». — R. 19: CAA. şi II. <coprindând» |. «cu prăd din 

Cd. F. FF. L. DD. şi Țicăi. — CAA, şi NIL, suprimă bun loc. călăreţi»:
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împărat, (*) și alţii istorici după dânsul,—,„yx şese sute de mii slu- 1 

jitori de oaste, fără de altă mulțime ce se trage după oști; 

(ales după oștile cele mari). Cu atâta. mulțime de 6ste aii pur- 

ces acest Împărat Trajan din Italia spre aceste părți ale Dunărei. 

Cum scrie istoria «De patru Monarhii ale lumei», (**) de clă- 

tirea acestei împărăţii de la Răm spre aceste părți de loc, că pela 

o sutăși două-qecă de ani după Hristos aii fost. Improtiva căreia, 

neci Dekebal Craiul Dakilor, așa, fără răsboiii, nu sai lăsat; ci 

trecând cu ostile sale Dunărea ai stătut împrotiva lui Trajan îm- 

păratul cu r&sboi, în țările Misiei, căreia, dicem noi Dobrogea. "10 

Stătutati atuncea un răsboiii mare și nu cu puţină vărsare 

de sânge. Însă pe acele vremi nu era altă 6ste, nică mai temei- 

nică, nică mai stătătâre, nică mai trainică la tote lipsele oște- 

nescă, ca slujitorii Rămului, neînfrânță şi din firea lor și din 

toemâla oștilor lor, care vedem acuim la Nemţi, tocmela oști- 15 

lor : tâte bulucuri, şi pintre bulue 'loe deșert, să aibă loc des- 

chis şi alte bulucuri, slobod meidean, când ar trebui să dea 

ajutor bulucurilor celor ostenite, în răsboiă, seaii în frunte, oste 

prospătă; pre acele slobode de oști medenuri, nici-odată tote bu- 

lucurile nu încep răsboiul, ci esle tocinite în frunte, şi alte bulu- 20 

cură cu mare tocmâlă și meșterșug stai în pază celor ce fac 

răsboiiă ; și așa luptând multă vr&me cu o parte de oști, alte 

părţi stati gata, netrudiţi. Prospăta, 6ste, prea lesne urnesce pre 

cea-laltă 6ste, care odată varsă și slobode t6tă virlutea; că 

acea oste ce sare totă odată, totă odată se şi risipesce. Cua- 25 

cestă toemâlă a oştirilor sale, Homlenii ati răpus tâtă lumea. 

Mare tărie și neînfrântă avea și oștile Makedonenilor pe 

e
 

  

  

BR. 1—6 CA, Pi «și după densul şi alții din istorică» 1. textului. Am adoptat 

pentru rândurile 3—6 varianta CF, fiind cea mai bună —.C.L. ca şi F, dar omite. 

<atâta» înainte de «mulțime» şi asemene : «acest imperat Traian» după «pur 

ces». CFE : incorect ca. şi No. îl şi AA şi DD. Ticăă. 

() Vedi în notele finale vorbele citate aci de M. C. — | | 

(**) 1. Saidani de quatuor Monarchis libri tres cum notis H. Meibomi et G. 

Horni. Lugâ. Bat. 1669. pag. 132 dice numai : Ulpius Traianus a Nerva, Cocceio 

adoptatus, ae deinde Caesar factus, Dacos rebellantes domuit ac Romanae ditio- 

pis coloniasque deduxit. 

R, 5. CF. şi CL. <Oșteşti» |. <Ostenesci» — Că. AA: «nici din tocmela». Am 

corectat după CF. şi CL. «Şi din» — CE, şi CL. «pintre Bulucuri» loc «şi prin- 

tre buluc şi buluc». CP şi CL. FE: «slobode, adecă nedian> 1. «slobod medianii» . 

DD : <adecă se fie mediam» |. text. 

R. 20—38. C, PF: esaă în jrunte 6ste gată» |, coste prâspetă». Ad: <neoste- 

piţă» nainte de «netrudiți» ca şi C.L. Omite eronat « Prospetă nainte de> Oste.— 

aci răpus» LOC. sută supus». CL pune : Şi acea 6ste loc Prâspătă. — «varsă focul 

şi slobide» |. textului şi repetă acesta după vorba : «căci stea care varsă etc.2,
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vremea lor; ales tocmala pedestrimei lor, căreia, dicea ei Fa- 

lanz ; însă era prea strînsă acea falangă, și la grei se lega 

pedestraș de pedestraș; cu mare grei se rumpea acea 6ste. 

Cu tocmăla ei ai călcat Alexandru Makedon tot Răsăritul. Insă 

pe urma lui deacă aii început Makedonânii a bate r&sboie cu 

Rămlenii, perdea resboele Makedon6nii, cum va vedea cine va 

ceti r&sboiul lui Perseii împăratul Makedonsnilor cu Filip Hat- 

manul Rămului. 

Audit-am pre mulţi dând vina acâsta, cum și Lâșii și Muscalii 

și alte n6muri creștinescă nu sar odată cu toţii la răsboii. Nu 

sei ce die, că oștile temeinice, cu multe qile și cesuri bat 

un ră&sboiă ; și scii acâsta, că, întâiii L6şii și Muscalii de ar slo- 

bodi t6tă 6stea odată, nici un răsboiă n'ar lua, ci tote le-ar 

perde. Aşa Dekebal Craiul Dakilor luptându-se câte-va dile să 

oprescă oștile lui Trajan n'aă putut birui, ce ai purces oștile 

lui din ră&sboiii în risipă. 

Trajan împărătul, după isbândă ai cădut la apa Dunăre, 

unde ședând cu oștile ati adunat din tote acsle părți și olate 

lucrători, și ai zidit cu mare minunea. vâcurilor de pe urmă, 
pod de pâtră preste Dunăre, cu turnuri de pâtră, care se po- 

menâsce până astădi Turnul Severinus. In ţ6ra muntenâscă 

este acela, loc, în malul Dunărei dincoce ; și acelui olat — cum la 

noi în Moldova numele unui ţinut, îi die Munt6niă Judeţul Jiului. 
Cercat-am cât-va, din ce este de acest turn, cum i s'ait primenit 

numele, că este de mirat, de-i qic Severinul; că acest turn 

Vaii zidit Trajan împăratul de plin, și nu altul; și avea, 

fără număr 6meni lucrători, cum spun Istoricii, când aul 

făcut şi podul; căruia cu ochii nostrii am privit pragurile 

prin apa limpede a Dunărei, când am mers cu Dabija-Vodă 

cu oștile la Uivar(1). Cum acel turn 'și-aăi schimbat nu- 
mele și n'aii ţinut numele ziditorului săă, cum ţine șanțul lui 

Trajan împărat până astăqi, a sei nu pot; atâta numaă : Oră 

  

. ._. pei 2 : A > «curând se și risipesce» |. «ce sare odată, totă odată, ca, şi FF.,— <aii supus L. 

<aii răpus». 

Pag. 398. R. 1—33 FE şi L, FF. DD. Dananăs loc. Falanga. — Erusai e) loc 
Persei.— 

(1) Vedi în biografiă, mal sus. V. A.U. 

R. 10. C. F. «nu sciii ce dic oștile temelnice că multe dile,..» |. text. 
R. 22: Am adus vorba «Dunărei> după «Malul» după F. L. DD. Asemene «şi 

nainte de <același Olat» și am şters punctuaţiunea eronată după «olat». Am COre6-
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pe urmă că ati trăit vr'un domu acolo cu acest nume Severin, 1 

cum spun și Muntenii, ori pe numele vre unui pristav la lu- 

crul lui, seaii la rădicatul lui după ce se pustiise întâi. Fos- 

Paii şi un împărat pre urma lui Trajan, anume Severus, care 

nume și pe o pâtră ce s'aii aflat la o cetate năruită la Galaţi 

am citit însu'mi, adecă latin6sce: «Sever. impăratul Râmleni- 

lor ;> * însă, numai atâta am putut ceti, cele-l-alte slove de și 

'şi aduc cu latin6sce, iar a. înțelege nică întrun chip nu saii 

putut. Cum și un ban de aramă galben, iarăşi la acea cetate 

năruită am aflat, cât un ort de mare. Niminea nu pote mai 10 

mult limba. aceea deslega, fără : Mapxtovânoe. Adecă pe limba 

Moldovenâscă, : «Cetatea lui Markian» : lar turnul acela și podul 

peste Dunăre nimene altul, ci Trajan împăratul, ca și șanțul 

'Trojanul Vai făcut. Nu vei afla din sute de istoriei într'alt chip.;. 

După ce s'aii gătit podul peste Dunăre, Trajan aii trecut t6tă : 15 

ostea în câstă parte, în pământul unde este acum țera Munten6- 

scă, şi i-a eşit cu oștile sale Dekebal Craiul Dakilor. La care 

răsboiă stând tare Dakiă şi Craiul cu ei ai perit la acel 

resboiti Dekebal și așa ai purces după acel r&sboiii perdut 

şi peirea Craiului lor, tot nemul Dakilor în risipă, de pre a- 20 

ceste ţări, unde este acum ţera Muntenâscă și țâra nostră Mol- 

dova. Câtă ţera aii și rămas pe loc, prostime, ţăranii, totă 

aii scos'o Trajan de pre aceste locuri peste munţi, care des- 

part era Ungurescă despre noi; iar aice ai adus, în ţările 

aceste, ţera Muntenescă, şi ţâra Moldovei, până la Dunărea, până 52 

subt munţi și până în marea Nâgră , şi de la apa Nistrului 

până iară subt munţi, tot Rămleni, căsași aii aședat, şi mai 

mulţi oșteni, precum die ei : Colonia Romana, adecă des- 

călecarea. Rămului. Şi așa este descălecatul cel dintâi aces- 

tor ţări cu ROmleni. Cine a vrea să scie, să vegă și cu o0- 30 

n
 

  

ÎI a 

tat r. 21 şi 25 după lecţiunea C.F. — R. 25 în AA. FF. este «lucru». Nol 

puserăm <turnu> după OF, — Rândurile 29 —30 lipsesc în cele mai multe Co- 

dice, fiind din originalul luă M. C. 

R 30—33. Cd. F. «Denciă cum acel turn...» Șanțul Troianul se chiămna până 

astădi» loc. tecstului. 

Pag. 399. CF cam cetii Iatinesce» în AA vorba ultimă lipsesce, dar este neapărată> 

CF şi CL ad. vorba «înseamnă latindsce cuvinte» loc. «cele-l-alte slote de și latinesci 

C.A4 «Cum pre loc. «Cum și> — «sa găsit» 1. cam aflat» CL, FE. Mapxav6no- 

Jsws loc. Markianopole ca AA și DD.—AAe ad, «peste Dunăre» după «toată oa- 

stea» — CF. ad. inutil vorba «iaraşi» înainte de <Dekebal Craiul». CF. Dakii și 

Craiul singur» |. textului. (*) Vegi notele finale despre epigrafie.
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chii mărturie, să citâscă pre istoricul Dion, (*) care ati scris 
Viaţa lui Trajan împărat, şi pe Eutropie (**), care aă seris 
viața lui Adrian împăratul iar al Rămului, și pre Bonfin (***) 
istoricul ungur, și dintr'alți istorici, anume Carion, Cavaccio- 
cie (****), Silvius, Oromer, leah, Piasenshi de Premisla ; și maă 
ales dintraceștă de curând, Zopeltin din Mediași, iscusit isto- 
ric. Deam&nuntul Dion serie de neamul țărilor acestora, și ales 
și de descălecatul cel d'întâiii pre aceste părți din lume, de 
Trajan împărat (ee), 

Măcar că capetele Dakilor, Domnii, cu tote casele lor s'aă 
tras toți preste munţi, în Ardeal, și de acolo s'aii închinat cu 
toţii la Trajan împăratul, tot nu 'X-aii credut, ci și preste 
munță, printre Daki aii descălecat Rămleni, pentru ca să nu 

mai potă a-și rădică capul Dakii împotriva împărăției, Cari-ii 
vedem și până aslădi în tot Ardealul și în ţerile de sus, cele 
unguresci, mai în jumătate cu Ungurii, Românii, adecă Răm- 
lEnii, locuitoră sânt și până astăqi. 

Era acest obiceiă la împărăţia Rămului : decă se împlea I- 
talia, dricul împărăției, de locuitori, de nu le ajungea nică îi 
biruiă pământul cu hrana, scotea cu sorți căsași de prin Orașe 
și de prin sate, și-i mută la alta țeră, unde vedea părți mai 
rari de locuitori, sâii unde vedea că se ridică de sub aseul- 

tarea împărăției vre-o ţeră ; acolo eu sutele de mii de case mută 
și le împărțiă locură și qicea acei descălecăture nouă : coloniă 
Romana, adică descălecarea Rămului. De care colonii a lor este 
plină lumea, și la Asia, adică Anadol, și la Africa, căriea “i di- 
cem noi Barbarezii, și la Hispania, şi pre apa Renului, la Nemţi, 

și la Franţozi, și la Rumele, în ţările Grecesci, un nm ce le 
dicem Coţovlahi, Colonia Rămului este; și Litva în crăia Leşescă; 
drepți Rămleni sînt. Insă acest nâm a Litvei nu de Rămleni 
aduși sînt pre acelelocuri unde locuese acum; ci de tirania 
spureatului Neron împăratul al Rămului, multe casemari cu 9I0- 
tele sale, cu Domnul lor Lizbon, fugind de răutăţile lui Neron, 

    DINU 

1—25 F şi L. FE, ad. <Guanin» după «Premisla». — Ad. <Ungur» după 
«Mediaşi» — R. 15: OF «în tot Ardealul şi părțile» loc. textului, «Sint și» În 
r. 17 sînt adaose din CF, 

25—30. CF. <Un neam» li die coțoolachii — «Şi» de la r. 27 este după CLe — 
CI ad. «ce gici» nainte de «de tirania». 

(*) Ved! nota finale. (**) [dem, (%%%) Idem. (****) ldem. Copistul serie greșit nu* 
mele : Kovaţie, (*****) Idem.
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la Nemţi, și de acolo cumpărându'și vase de mare, pre marea 1 

care lovesce la Danţica. (*) aii mers până la Lifland, o ț6ră, şi de 

acolo descălicână malul s'a lăţit până unde 6ste Litva acum. 

Mulţi ani sub ascultarea, Hușilor ati fost, până înmulțindu-se 

din an în an, apoi aii supus pre Ruși, de le sînt vecini Bu- 5 

şii acela totă ţera (**). 

Alţii die că nu din tirănia lui Neron, ci mai nainte cu multă 

vrâme, când aii fost r&sboele între Marele Pompeus și Iulie 

Kesarul, amânduoi mari sfetnici ai Rămului; și după ce aii 

biruit Iulie Kesarul pe Pompeti-cel-Mare, aii căutat și lui Lis- 10 

bon să-și mute şi el locașul la Lita, find și el Domn mare 

de sfat. 

îi 

țime descălecate ? Numai de la lialia să iasă atâtea țări, din- 

tw'însa ? 'Trebuâsce să scie că întrace ţeră aii fost, pe acelej 15 

vâcuri scaunul împărăției, orașul Ră&mului, care oraș nu cum 

sînt acuma. împă&răţiile, ci ai ţinut totă lumea, de la apus a- 

prope și până tot răsăritul, fără puţine împărăţii la răsărit, pe 

care aemu de la o vrâme ea nici îi mai primiă, iară soli acele 

țări cu darură trimitea. Spre miaqă-di până unde se închide 20 

lumea, cu okeanul sub împărăţia Rămului aiă fost, și spre miadă- 

n6pte numai nisce unghiuri pre lângă mările Nemţesci, unde 

este acum craia Daniei și a Şvedului, (acele ţări drepte Nem- 

ţescă sînt și un n6m) ; acele ţări numai aii hălăduit de n'aii 

fost supuse sub Rom nică o-dată. Cură dară din totă lumea la 25 

lalia, să fie în volnicia Italiei, șpani adică slehtică şi a doua 

a . A a > | - Â 

De ar întreba nescine: atâte colonii în lume de unde așia, mul- | 
| 
i 
i 

  
  

(*) Scrie Gdanska. V. A.U. 
| 

(e) « „„Eosdem (Walachos), Sarmatis ductoribus Litvaniam, indeque Livoniam 

et vicinam Borussiam, novis colonis, mixtim complevisse, testantur veteris lin- 

guae vestigia quae latinitatem referunt>, Carion p. 604. 39. 

1-13. CA, N. 11 scrie Gdansk 1. Danţica. Asemene : «Liviland> — «Libor» 

1. «Lsabon>. AA. DU are rendurile 7—12.—CF. adaoge no! esplicări despre Lit- 

vani, date de N. Costin. Cele-l-alte codice, ca şi AA. 

BR, 14—la finea pâg. şi 15. din p. 402. CF. c<atâte descălecături în lumea, de 

unde eșa mulţimea de oameni ? numai de la, Italia să ieasă atâte ţeri descălecate, 

dintrensa> 1. textului AA. (al nostru) — «de la o vreme ea nică Ci mai» Jecţiune 

după CF.—Cu okeanul «măreă tot...» Nisce Unguri» (r. 92) erdre ca şi în L, DD. 

pro <Unghiuri> din AA.—Vorba «feri» adaosă lăngă, cacele> din r. 24, ne o dă 

p.—A4, dâ cu F, DD lecţiunea cea mal apropiată pentru rend. 26 şi 27 şi a- 

nume : «Curgea dar din toată lumea la Italia să fie în volnicia. Italică : Șpană 

adecă Sleahtică.—F. şi L.DD. «la scâlele oștenilor» mai puţin bine ca, AA. la «scola 

26 

În
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1 pricină, că nu ste în tOtă lumea altă parte de lume, pâmânt 

ca Italia, de tot bivşugul și desmerdat, cât bine "-aii dis : Ra- 

iul pământului. A treia pricină și mai mare decât acele ce saii 

pomenit : că R&mlenii din t6tă lumea luă de a decea din 6- 

5  menii tineri cum luă Turcii de la Rumile. licea Rămlenii a- 

celor Omeni obsides, adică zălog de credința țărilor, și pre a- 

ceia '* punea de-i înv&ţă la scolă oștenia, şi carii eră pre la 

scâle, încă sub steguri, le dicea Tirones, (Sfântul mucenic 

Stratilat Tiron dintr'acei slujitori ai fost). lar dâca se învăţa 
10 bine cum va purtă sulița, cum va mută pavăza, și cum va în- 

torce sabia, îi scotea la răsbie, și cu vrâme din tirones eșiă 

de le dicea veteranii, adică slujitori vechi, apoi bătrâni. A- 

cestă veterani îmbătrâniţi în slujbe vestite îi scotea de sub st6- 

guri, și le da, pe la orașe și pe la sate, locuri : de case, de vii, 

15 de grădini, de pământuri, și aşia se împlea Italia cu mulțme 

de 6meni, cât nui cuprindea pământul. 

Multe obicsiuri de ale Rămului sînt acum la, Turci, ca, aceste: 

ce iaii și ei de-a decea din omeni, şi iarăși așa îi împart pe 
la grădini ântâiii, apoi în câta lanicerilor, şi fac și ei apoi din 

20  slujitoră bătrâni Oturaci, Curugiă și Timaruri. 'Tote aceste și 
altele multe obiceiuri de la împărăţia Rămului sînt. Ca și le- 
nicerii cum sînt acum la Turci, la Rom Pretoriniă, adecă pt- 

destrime de divan le dicea, cum la Turci culucuri (1); așa și 
bulucurile pre nume: biringă, ichingi, iucingi, iar la Rămlâni 

25  primană, secundană, terțiană, cvartaniă, tot “pre numere bulu- 

curile, adecă cei dintâi, cei de al-doilea, cei de al-treilea., 

cei de al-patrulea. Pre număr se sciea bulucurile, și nu-i de 

minune, că la Turcă vedem obiceiurile acâste, care aii fost și 

la împărăţia RoOmului, căci Țarigradul și câte ţări ţin Turcii 
30 în acestă parte de lume, care se chiamă Evropa, parte de îm- 

părăția R&mului 6ste, 
. 

  

oșteniei» —<St. Teodor Tiron» |. textului nostru. ca şi L.—DD. «din tinerețe» e 
r6re :din Tirones. CL, la r. 17 p. 401 ad. «de aă stăpănit> după: «toată lunea». 
CL. r. 26 p. 401: <Curgea darea (ID) dar din toată lumea la Italia să fie dar în 
volnicia Italiei (în tolnicie în Italia Șpan adecă Slehtici. FE. şi Spaniei, 4 adecă 

Șlehtici»(!).=R. 2 aa. «cine ai Qis» după «bine ai dis». 
(1) Dela ul : servitor, sclav, 6m, soldat — apoi Kuluk - și de aci culucuri 

din Miron C. Vedi Zenker. Diet. Tuxrc-Arab-Persan.—N. 11, pune culoglu. N. îi, 

Țicăi şi altele : culolu, culoguri FF.) etc. 

R. 27. C.F. FF. ficăă ad. «iproci» după al patrulea. C. L. traduce îproci în 

<şi alții». «Și nu-i lucru de mirare» Loc, textului. FF. N. 11, «Și niri "divă. —
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Alexandru Machedon pe vremile împărăției sale încă ai făcut 1 
pre numele săii colonii; și întâiii, la Eghipet, acel vestit oraș 

Alexandria, unde se scură apa Nilului în marea ; iarăși și pe 

apa Donului şi pe apa. Hândului şi la Perși ai descălecat oraşe 

şi olate pe numele săii, 5 

De ar fi acum Istratie Logofătul şi fiul săi Simeon das- 

calul și nepotul săi, Misail Calugărul, ore-cum sar apucă de 

acestă poveste, cu basnele lor cele ce aii scris, că rădăcina 

acestui n6m, care este acum pe aceste locuri, din temnițile 

Rămului 6ste. Că 'Trajan Impăratul, adevărat, de la Rom, a- 10 

dică de la Italia, ai adus casași; și aşia este, că casași ai 

adus, iară nu din temniţile Rămului, ci orășeni casăși sîn- 

tem, tot din slujitori aședaţi; şi case de Domni a aşedat 

aice pre la cetăţi. Cum şi Dragoși Vod mare năpaste îi este, pre 

mărturia Maramurășânilor, (cu urechile mâle am audit trecând 15 

pe la Maramoroș în solie la Craiul Leșesc Sobieţli (Ț) ) să fi fost 

păstor, ci aii fost fecior unui Bogdan Vod născut din Ma- 

ramoroș, după ce aii scos de aice mulțimea de Tătari şi cu 

Bulgărimea. de la Volga năbușiți, și apoi pe urmă şi Atila 

cu Ungurii. Din temnițe cu sutele oamenii cum sar afla ? 20 

și apoi femei iar atâtea tâlhăriţe ? Deci unde 6ste și cât vec 

âste de când ai venit Trajan pe aice, și când sai bătut Laslăii 

Craiul Unguresc cu 'Tătarii? Între 'Trajan și între Laslai Cra- 

iul 6 opt sute de ani sînt. Ai scris ei acestă istorică : Istratie 

Logofătul şi Simeon Dascălul și Misail Călugărul, că acest Las- 25 

lăii aă cerșut de la Rom Gmeni, și n6mul Românilor atuncia 

  
  

R. 25. am corectat «numere» loc. «numele» ce era eronat în N. 11, DD. şi FE, 

<pre neamuri» ex6re grosă loc. «pre numere» FF. lacunar la r. 22. 

R 1-25:N. 11. F. L, DD. Țicăă. Ad. Un» la «Simeon Dascalu» E. L. DD. 

FF. și Țicăi, ad. «mahleari»> înainte oră după «nepotul săă>. E DD. FF. <Ţicăi: 

cară tocmindu-se (sâii le) întrun chip cu bastnele lor Sai numit a fi fii cela celuia, 

adecă născuți cela din cela, ar vedea cum saii apucut cu basnele lor de acestă po- 

veste, că ai scris cum rădăcina... din semințile Rămului i-ai scos şi î-aăi adus 

aice». L : ad, «de aceasta poveste» după «basnele lor: şi omite : sai numit a 

fi ete... până la ccă aă scris ele», 

R. 13: F. L. DD. FF. Țicăit: «Sintem» loc. « Sateani» din 24. F. L, DD. <Ora- 

șanilor» erore grâsă |. Maramor. (e. 16) —r.19.F. cAtila Craiul Unguresc» |. 

textului. — ve. 20: «Deci de unde sar afla din temnițe cu sutele de mii de Gmeni». 

loc, textului nostru. 

BR. 7. F. Le DD. FE. adaogă : cacel amageii> înainte de «Misail Călugărul.» 

(+) Vedi în biografia lui M. C. despre acâsta, soliă.
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trăiă cu Domnii s&i în Maramoroș aceșți dineâce, iar cei din- 
colo, despre Munteni, pe apa Oltului, fiind risipiţi de Tătari de 
pre aceste locuri. Nu se prinde dar cum dic aice : Maino țigă- 
n6sce. , 

Aședat-aii Trajan pe la cetăţi, cum ie la Leși, Castelani, ci- 
neși Domnul cu olatul săi, (Dominus dupe Latinie €ste la noi 
Domnu), iară. pre la tote marginile și locuri al6se, oșteni, cu 
nume pre atunce țărilor acelora, unde este acum Moldova și 
țera Muntenâscă : Dacia inferior, adecă Dakia de jos, iară Ar- 
dealului și părţilor celor-l-alte de sus : Dacia superior, adecă 
Dakia de sus, precum sati pomenit de hotarele Dakiei în Ca- 
pul de Daia. Și subt acest nume ai trăit aceste țări până 
la al doilea descălecat cu Dragoș Vodă; și acum mulţi straini 
ne dic nouă, țerii nâstre Și ţerei Muntenesciă : Daia ; însă no- 
rodul, n6mul locuitorilor nu 'Și aii schimbat numele săă, ci tot 
Romanus ; apoi cu vreme și îndelungate vâcuri: Roman, apoi 
rumân până astădi. Și în țările megieșii, sciind de unde ai 
eșit neamu acesta, — că de Ja Italia, căreia ţeri streiniă îi dic, 
Via, Vloh, unii Valios, Ungurii Olah ; de pe Vloh, adică Ita- 
lian, ai dis Vlală, şi Munteniei : Valahia, mai târdiă. 

După aședarea cu Homleni pre aceste țeră, Traian împăratul 
aii purces pre Dunărea în Jos, cu oștile sale, — de care s'aăi po- 
menit de vechii istorici, că șese sute mii de oștâni numai de 
resboiii aii avut, și trecend apa Sirstului, apoi Prutul, Nistrul, 
Buhul, Niprul, Donul, care aceste ape tote pre atunce cu alte 
nume aii fost, nu cu aceste de acum : Siretului numele Halui, 
și acum în istoriile cele vechi Prutului Hierasus, Nistrul Tiras, 
Buhul Hipan, Niprului Boristenes, Donului Tanais. Și acestă apă, 
Tanais (Donul) împarte Asia, de la Evropa, cum desparte la Ţa- 
rigrad Boazul-de-mare între Țarigrad și între Schinder. Țari- 
gradul singur și cu Galata de Evropa 6ste, iar Schindârul din- 
colo. de Boaz, Anadol, căreia dic istoricii Asia. Că în patru 

II 
PR. 2. «Fiind risipiţi de Tătary de pre aceste locuri» e o bună lecţiune luată de Cd. F. — Vorbele din r. 3: «maino figanesce» lipsesc la copiile indirecte, afară de N 11 şi FF unde dice : <doimaino ţigănăsce». Ce însemneză ? BR. 5—23 N-rul 41: și domni pre cetați» 1. textului — CF, şi CL. r. 17: român loc. Rumân — şi în gările megidse și sciind etc., loc. textului, este lecţiune rea.— Și latinii, loc. Munteniei r. 20. CL identic, R. 17: CL şi DD adaoge: «fara Vloşilor» nainte de <Vlach. — CL. DD; fevile megieșesci |. «ţările megieșii». R. 26-—CF: ese chiamă» |. <a Fost>. — OF şi CL Scudariă loc. Schinder r. 30, 
CF ad: «părți de lume» nainte de <dic istoricii Asia».
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părți împart istoricii lumea : Răsăritului îi die, cu tâte împără- 

țiile acei părţi, Asia; părţilor despre amiadă-di, câte ţeri sînt, 

Africa ; părţilor despre apus şi despre miadă-nâpte, Evropa. A 

patra parte 6ste America; care parte așia 6ste depărtată şi vine 

cum ar fi sub noi; căci când este la noi n6pte acolo qiuă ; cân- 

du'i la noi qiuă, la denșii atuncea este n6pte; că fiind pămân- 

tul rătund, cum ar hi împrotiva nostră, subt noi este acestă 

parte. Acâste dar două părți de lume, Evropa și Asia, despre 

părțile de Miaqă-n6pte le desparte Donul; iar într'acâcele îm- 

parte Marea-Nâgră și Boazul cel ce se scurge în Marea-Albă, 

tocmai subt vestitul oraş Țarigrad ; și în jos, spre Marea-Albă, 

până unde cade apa Nilului în Marea-Albă ; și Nilul desparte 

Asia de Africa. De la Nil se încâpe Africa, și Eghipetul însă 

nu de Asia, ci de Africa 6ste, cu tote țările cari sînt de la ma- 

lul Nilului până se închide cu marea Okeanului, care încon- 

gioră pământul, alăturea cu Marea-Albă, până se scură și Ma- 

vea-Albă în Okean, la Hispania; dincolo este Africa, dincoâce 

Evropa ; Hispania de Evropa; Fesul, dincolo de Marea-Albă, 

de Africa. 

Aceste pomenindu-se pentru deschisul minţei, să se înțelegă 

statul lumii, ne întârcem la istoria nâstră de Trajan, cum nu 

sati îndestulat cu atâta parte de lume cât aii călcat cu oștile 

sale, de aii trecut totă Evropa, până dincolo de apa Donului 

(care apă din inima țerei Moschicescă ese și cade în Marea- 

Negră, la Crîm), ci trecând Donul au călcat și Asia, lovind, 

pe la Iuzbek mari ț&ră Tătărescă, iar de la luzbek, pe după 

Marea-Caspiei, (care mare desparte Kazanul și Astrahanul de 

împărăţiile Perșilor, până la Bahtrii), și de acolo prin țerile 

Persului și prin Asiria la Eghipet, unde la Eghipet de bola ce 

die desinterie, adică desnodarea vintrelui 'şi-ai sfirșit viaţa, 

- De acest vestit împărat &i și șanțul Troianul, săpat de oștile 

lui, în vecinica pomenire, începând din ţ6ra Muntenescă peste 

tote apele aceste care s'aii pomenit : Sirstul, Prutul, Nistrul, 

Buhul, Niprul, până la Don. Tot acest șanț care "1 vedem aicea 

la noi, e 'l-am trecut aprâpe de Nipru, pe la un târg anume 

Veiorașnoi; tot pe câmpul acelui oraș, nu departe de Kiev, 

este; și Kiovul 6ste pe apa Niprului, și pe semne cum merge 

10 
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R. 1—20 «Dinedee» la r. 17—1. «Dincolo. 
R. 20—40. CF L.DD. N-rul 11. FF. «de oștenii» 1. <oștile» (e. 81) — R. 35. ln]. 

şi AA, numai grălesce direct Miron, că «ai trecut» șanțul Troian.
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1 șanțul, apa Niprului mai sus de Kiev o aiă trecut cu oștile sale 
Traian. 

Se află unii de die că acel șanț, carele îl vedem până astăgi 
subt acest nume Zraian, împăratul să-l fi săpat pentru spriji- 

5 n6la, despre Tătar, închiqând locul despre câmp de năvala, pră- 
dilor tătăresciă; între cari eră și r&posatul Panastachi Terzimanul 
cel mare și vestit pe vremea lui la împărăție. Nu seci unde și la 
ce istorie va fi cetit acest lucru ; la vorâva cu mine pentru șan- 
țul acesta, aă dat s6mă, cum că un istorie, anume Bonfin Un- 

10 gurul, că pomenssce de șanțul acesta. Ce mi se pare : cine a- 
tâta loc de lume, începând din țâra Muntenâscă până pe apa 
Donului, ar fi putut apără peste tot locul, și aice la noi? Să 
dicem că de la capul șanțului, de unde se încâpe întâiii, pe de- 
supra Galaţilor, alăturea cu Dunărea, merge pe aprope și peste 

15 Prut, iar nu pe departe de Dunăre, pe la satul Turcesc Tro- 
ian (1). Dar dâcii, unde se depărteză la câmp și de la Dunărea 
și de la Marea-Nâgră, apoi peste apa Nistrului și mai departe 
merge, peste câmpii, pe la târgul Voiorașnoie, pe unde Pam 
trecut ei; pe din sus de Kiov, lovesce la Nipru, și de la Nipru 

20 cu mai mare deparţime de la mare la Don. Cum die, cine 
ar fi putut apăra atâta loc? că de aii fost aice ţâra descălicată 
de Trajan, cum este între aceste ape Prut şi Nistrul, dar de 
la Nistru până la Nipru, și de la Nipru până la apa Donului? 
Și Trajan împăratul prin pustii ati mers. Așia şi luă Panaitachi 

25  'X-am răspuns; la ce n'aii sciut cum îmi va mai răspunde. Așia 
die celora-l-alţi câţi ai mai scris, așia și lui Bonfin, de ai 

  

  

h. 7 :CF, CL, DD. FF, Ţicăă suprimă «pe vremea lui» 
(1) Eată ce notă pune la acest loc Ioan Canta : 
<Care Pam vădut ei: loan Canta biv-vel-Spătariă, când am fost cu prea- sfinţitul Mitropolit Iacov, de am hotărit la Greceni, moșiile hoerilor Gavriliţesel ; care de mulţi ani trăgându-se pricinile ce avea cu râzaşșii, atunce s'au potolit, hotărînd tâte moşiile din Troian, pe cap în sus, și pe de o paste și pe de alia, tote moşiile păr în moşia Biserica a D-sae Stefăniță Ruset biv-vel-Logofătul, 

precum pre larg vor arăta hotarnicele iscălite de noi, ce arm dat la mâna stă- 
pânilor moșiilor acelora». — 

R. 1-20. - D.P şi: aperă |. sapa (e. 12) din AA. Am adoptat acestă va- 
riantă justificată de repetirea verbului acestuia chiar in AA la rînd. 3î.— R. 85 E.L.DD.FF. Ad: «ce-i Qic acum» nainte de «Troianul. — CE :> Iar peste apa 
Nistrului (e. 17) ca ŞI : <este care apa Nistrului» din AA sînt amEndouă lec- 
țiuni eronate. CE. «De şedea Traian» după descălecată din r, 21, este de sigur o lectură eronată și in L și DD.
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scris aşia, cum să fie șanțul acesta săpat de vr'o sprijinelă de 1 

Tătari. 

Mai de credut sînt aceia cari inu că Trajan împărat, aii să- 

pat acest şanţ în vecinica pomenire și veste, să se scie șl6vul 

oștii de cei cară se trag după oști mari, neguţitori şi oșteni; 5 

cum vedem și acum pre împărații 'Turcesci și Vezirii lor, pre 

unde merg cu oștile, fac movile pre șlevul oștilor, pentru veste: 

şi pentru îndreptarea celor ce vin, ori oșteni, ori olăcari, oră 

neguţitori, pe urmă după oști. Nice te mira qicenă, că cine ar 

fi săpat un şanţ mare ca acesta? că mult mai mare aii fost, 10 

numai cu vremi îndelungate s'aii năruit şi mălit. O ste de 

șese sute mii, numai slujitori fără altă mulţime, într'o qi o sută 

de mii de Gmeni să se înșire unul lângă altul, să arunce lutul 

cineşi împrotiva sa, caută cât loc pot cuprinde o sută de mii 

de 6meni? Prea ușoră este socotâla: loc de două mile de 15 

cele mari, de nu și trei mile or cuprinde una sută de mii 0- 

meni. Un conac întreg de ste mare, de șâse sute de mii 

Omeni, a şesea qi într'o săptămână odată unui om vine 

rândul la săpat. Şi acest număr ra a oștii acestui împărat, 

fără de altă mulţime ce se trage după oști, scrie Dion (*) istoricul, 20 

carele ai scris viața și faptele acestui împărat, și Futropie (5%), 

istoricul carele aii scris viața lui Adrian împărat ginere lui 

'Trajan, carele după mortea lui Trajan aii stătut Imp&rat R5&- 

mului. Și acest Adrian aă făcut Odriul, oraș pe numele săi, 

unde se împreună. trei ape, 'Tunge, Marița și Arta, pe pământul 25 

fraciei. Cu aceste oști Trajanus, căruia numele în istoriile vechi 

a Romului este: Ulpius 'Trajan, aii călcat întwacestă parte de 

lume, călcată și de alţii cu oștile Rămului mai înainte de densul, 

de Pompeus cel mare și ulii Kesar, şi de August Kesar, însă 

nu pre aică, ci pe la Pers. lar acest împărat Trajan ai ve- 30 

    

R 11. —F: ad: «şi să socotdscă cînera» înainte de <într'o di» La r. 13. N. 11 

«Pamântul» loc «hitul>.— CF ad «şi socoteasce» după «cauta» r. 14. 

BR. 15. DD: ad. «de chipuri de» înainte de <dmeni. — F: pot să coprindă |. 

«ori cuprinde». CE. omite sîntreg» la «conac, R. 17.— şi adaoge ca şi L, DD, FE,: 

«se face» înainte de «un conac». CF, r. 17: Și se face un conac de 6ste mare şi 

la „x adică la 600,000 de meri, a 6-a Qi dintro săptămână... loc. textului nostru 

din: AA, —CAA. şi Norul 11, pun <Artha> între cele 3 ape de lar. 25. Tâte cela- 

l-alte serii < Alda». În realitate este a se ceti Ardea. Vdriii din vechii era Orestea. 

R. 27. - CR, ad. adecă Traian cel peros după: Ulpius Traianus. _u 

CF. «pre la Prus» loc. «pre la Perși» (v. 30) din AA, 11. DD. FF. Ticăiă (|). 

L. pune: «Perus> |. «Pers» (). : 

(*) Vedi în notele finale. (**) Asemenea.
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1  nit pe aici și aiă înconjurat acâstă parte de lume, cum sai 
pomenit și el aii descălecat nemul seminţia, limba, care tră- 
isce până acum în Moldova și în ţâra Muntenescă, și norod 
cât 6ste în Ardeal cu acest nume Român. 

5 CAPUL AL V. 

Aicea vine răndul să pomenim de cetățile ce se află 
aicea în t6ră la noi(1) 

Cu anevoe este a scrie de cetăţile țărei noastre, de vr&me ce 
atâtea v6cură câte-va sute de ani peste mie trecând, nicăiri 
nu se află scris, fără cât răposatul Gregore Ureche Vornicul 
scrie în istoria sa, adecă în letop. ţărei, pentru cetatea Ghiliei, 
dicend : în anul 6973 : „uor, o aii luat Stefan Vodă cel b&- 
trân de la Turci. Și apoi la anul 6987 Iulie 22 dice că o ai în- 
ceput Ștefan Vodă, a zidi cetatea Kilia şi o ati săvârșito în- 

15  tracelași an. Ci mă mir(*) cum pote fi acest lucru? că întâiit 
scrie că ai r&scumpărato de la Turci, închinată de nevoie 
Turcilor, și apoi se o zidâscă? Ași dice că o aii toemit unde 
aii trebuit; însă de la anul 6973 până la anul 7987 14 ani 
sînt ; cine o ar fi stricat'o? că nici scrie că o ar fi stricato 

20  cine-va întru acei 14 ani. lar am înțeles și din Panaiotachi 
Moruna, ce ai fost Postelnic mare la noi în țâră, om ales la 
trebile Porții (**) pe atuncea, cum de'nafară de cetatea cea mare 

10 

  

Le AA omite «limba» în re, 2, dar este în tote codicele şi deci am con- 
servat'o, 
„(1) Titlul acestui cap. variază în codicele cunoscute. D. M. Kogălniceanu în e- 

dițiunea prima şi a II tipărite, servindu-se de codice indirecte, pune la capul al V-le 
o lucrare care este de sigur a lui W. Costin. In cod. N. Il avem cu bună seamă 
textul adevărat al lui M. Costin. Acesta nu este așia de detaliat ca în codicele 
F,L DD.FF. Ţicău, dar tocma! în acesta recun6scem prima lucrare a lui M, Costin.— 
Cum nu aflăm de cât cod. N. 11 cu acest cap, nu avem de adaos variante. Su- 
primăm încă şi de aci câte-va rînduri, cari sînt o notă adaosă de N. Costin. lată- 
le : «Ci acel turn al lui Neoptolim este pe Nistru făcut, făcut de Neoptolim fecio- 
rul Iu Mitridat, nu pe vremea când împărăţiă Grecii 'farigradul, ci cu mult mal 
înainte. lar pe Kogălnic de âste altă cetățue pâte tot de Genovezi să fie făcută. 
lară cetatea Albă este mai veche de cât acâsta, făcută ori de Daky ori de Ro- manti». 

R. 12. Aă dobândito (ed. tipar). — : (î) Aceste rînduri până la al 4-le din p. 409 lipsesc în ed, tipărită şi în C- O Ce nu scim (C. şi ed. tipăr.), — (%) C. «ărei la Porţi». Ea, tip, dice: «făreb- — ed. tip.
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a Chilieă, este alta mai mică, (despre Dunăre) care dice,(*) să 1 

o fi zidit Stefan Vod cel betrân, ca o strajă cetăţii cei mari. 

Acâstă cetate a Chiliei alt nume are la istorici: îi dic A- 

hileia. Cetâsce gheografiile acâste mai de curând (**) și vei afla și 

întru istoriele 'Ţarigradului, cum împrumutând cu bani lano- 5 

vezii pre împeratul 'Țarigradului, săși facă oști împotriva tur- 

cilor, le-ati dat zălog Crâmul să! ţie lanovezii, care îi dicea pre 

atuncea. Hersonesul, grecâsce, și la istorii tot acel nume are 

Crâmul, şi acestă parte, unghiul mărei Negre, cu scalele lui, undei 

acum Bugiacul. Şi atuncea pe acele vremi Ghenovezii ai făcut 10 

(zidit) acea cetate Chilia, și-i gicea Ahileia, pe Dunăre și Chefea, pe 

malul mării în Crâm, cei dicea (ce se chiamă) 'Teodosia la. histo- 

vii. Se află şi de greci făcute cetăţi cum este turnul Neoptolimul, 

o cetate pustie acum, pare să fie pe Cogălnic în Bugeg; 'Tătariă îl 

die Tătar Bunar și ai noștriă îi dic Caraburnar, că Neoptolim este 15 

nume grecesc. De acest Neoptolim, aflu din Bonfin Ti care 

serie aşia : (1) «În gura Nistrului, Neoptolim feciorul lui Mitri- 

dat, care vara în vase pe mare şi iarna pe uscat Gu călărime 

aii bătut pre Tătară și pentru ca să împiedice calea Gheţilor, 

ati făcut cetate în gura Nistrului, care se gice Turnul lui Neop- 20 

tolim, și satul ce să chiămă pre atuncea alui Hermonacti.» Și die 

alţii cum că acel Neoptolim să fie fost feciorul lui Ahilevsu, ci 

pre qisele lor nu stă Bonfin ; ci dice cum că acest Neoptolim 

feciorul lui Mitridat, e care aii făcut acea cetate pre numele săi. 

Altele multe cărora, staii năruiturile de abia semnele să cunosc și 52 

pre Milcov mai sus de Focșani, de care pomensce Urâche Vor- 

nicul că o chiamă Crăciuna. Și așa tot pe o poveste staii, și acele 

câte se află în țra Muntenâscă : seaii de Daki, seaii altele de 

Rămleni făcute sînt și la podul lui 'Praian peste Dunăre, în ţera 

Muntenescă, la judeţul Jiului, 6ste iară o cetate năruită; aceea 10 

adevărat de cine-i făcută cu numele Severinul? Bonfin dice, . 

  

  

() Vorbele în parantes lipsesc în Cron. tipăr. 

(*) Alusiune p6te la geografia lui Cluveriu Philippus (Introductionis in Uni- 

versam Geographiam, tam veterem quam novam libri VI. Amsterdam 1977, citată 

şi de Cronica anonimă (ace atribuită. greşit luk Milescu). 

() In ejus ostis turzis Neoptolemi et Vicus Hermonactis appelatus. Nam Achillii 

filius, ut aliqui opinantur juxta paterna monumenta, ipse quoque aliquid aedi- 

ficare voluit : quod non assentior imo a Neoptolemaeo Mithridadis filio nomen 

assumpsit, qui aestate navali hyeme vero equestri praelio Scytas superavit : et 

ut exitum 'Tyra Getis obstrueret, in Tyrae ostio tarrim erexit. Bonfiniii Decada 1, 

lib. 1,.p. 8 A.
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1 din cuvântîn cuvânt; «Părosul (*) Ulpie Traian, după ce birui 
pre Daţi, întru semnul biruinței seale ai făcut Nicopol pe Du- 
năre. Așijderea și peste Dunăre ai făcut podul, luceu de mirat, 
precum mărturisesce și Dion la ziuța luă Traian, a căruia pod 

5 și astă-qii se cunose pragurile în apă, și mai încolo pe Dunăre 
în prejmă 6ste tărgșor Severinul de Sever împăratul făcut.» și 
apoi tace. Iar pe ce vrâme ati făcut Sever acel Târgșor nu serie. 

Serie Bonfin historicul Ungur în cartea 10, Decadu 2: De 
lucrurile ungurilor, că Ludovic Craiul Unguresc pentru să pâtă 

10 stăpâni fără grije pe Munteni (***) ati pus de aiă făcut cetatea Se- 
verimului, care era, risipită. Așijderea și pe apa Prutului, căreia 
îi dicea Herasus (că aşa se chiăma Prutul la Istoriei) “se fie 
făcut o cetate ce o aiă chiamat 'Terhu (%»*). Ce cetate ar fi fost 
aceia la Prut, în ce loc, nu putem Să: iară, 'agiunge cât se cu- 

15  nâsce, că pe urmă și craii megiași și l)omnii ai făcut cetăți 
aicea, în ț6ră. 

Iar la alţi istorici cum la Dion carele a scris viaţa. luă Traian 
împăratul, (1) așa și la 'Topeltiri carele aă scris, (2) ce se înțelege 
pre limba vomimnescă îu4a++(3) a luă... Traian vtcinicul stălp.(4)> 

20 Se vede dar dintru acestea, că une cetăţi îritru aceste ţări și de 
rămleni sint făcute. La năruiturile cetății de la Galaţi din sus, 
unde cade Bărladul (?) în Dunăre, s'a aflat un ban de aramă 
galben, de mare cât un ort, numai mai gros, în care slove nu 
S'aii putut citi de ceia ce șciii latin6sce, fără unii ce sciu mai 

25 bine Grecâsce a citi, die că scrie : (lacună) iar acele slove de 
înțeles nu sînt. (5) 

Așijderea o peatră mare'adusă la, bisârica Diei mai mult nu 
S'aii putut citi și înțelege, fără atâta : Sever împăratul Rămulii. 
Te a a = o oa 2 n 7 (*) <Nam Crinitus Ulpius Trajanus quum Mysios et Dacos domnisset, in suae- que victoriae monumentum Nicopolim in Istri ripa condidit, et prae caeteris has colonias deduxit, quas a suo nomine denominari jussit. Item in Danuhio pontem erexii, opus perquam admirabile, ut Dion in Trajano scribit, cujus hodie quoque- pilae nonnulae spectantur; ad quem în ulteriore parte Danuhii Severinum ș est oppidum a Severo Imperatore conditum>— Bonfiniu T.]. Decada 1 lib. I, pag. & lit. D. (**) Pământenii (ed. tipăr.) 

, (***) Pune Ludovicurn Regem, ut Valachis tutius imperaret, Severinum Opi- dum a Severo olim Imperatore aedificatum, ac vetustate Collapsum instauravit. item ad Hierassum amnem Castelum erexit, quod Terchum nominant, et utri- que Praesidium imposuit. — Bonfiniu, Decada, II liber x pag. 250). , (1) l-ipeesce citaţia întrâgă.-- Cred că cea din Dion este : co z:6harg 2v aăsfi (Aaxiz) d CN Kasneaca. o 
2) Nu aflu de unde a citat aci i in şi împlini lacuna. 

(3) Earas darui t aci M. C. din Topeltin şi nu pot împlini 
(4) Unele isvâde die : stăpân. (5) Acest paragraf nu e de M. C. EI sci€ latinesce Şi grecesce. 
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Acei cetăţui îi die Gălăţenii Gherghina. lar banu ce sai a- 1 
flat mai jos de Roman, iară la năruitura unii cetăţi ce-i dice 

Semendrova era de mare cât şiștacii cei de patru bani Leşeșci, 

iar mal gros, de aramă roșie și chipul Domnului subt pălărie 

Nemţâscă și împrejur slove Serbesci: wmwem Moaaaecrii <Ia- 3 
tăl Moldovei» Iar dintr'altă parte serie : hereghia de Moldova ; 

aceea hereghia, latintsce, adecă strămoșie. Pentru aceea die de 
cetăţi, că unele de Domni, acum după a doua descălecătură a 

(5relor sînt zidite. Și așa cât saii putut sei de cetăți, acestea 

sînt acestor ţără,- că sînt unele făcute de Daţi, cum este des- 10 

chis de cetâtea Albă, ceale-l-alte și de rămlâni, de Ghenovezi 

și unile, maă pre urmă, şi de Domniile ţărei, și atâta putem sci 

de cetăţile cari £e află într'acâste țări. 
+ 

CAPUL AL VI. (1) 

De numirele neamurilor acestor ţări şi de portul lor, 15 

şi pentru graiul seaii limba lor. 

Mare dovedă neamurilor din ce rădăcină și isvor, sînt nu- 

mele care ai și in de sine și la alte ţări străine, și măcar că 

nici un neam nu este în totă lumea să aibă numai un nume, 

ci unele, despre capetele cele d'întâiii vre-unui norod stăpăâat- 

tor, alte nume sînt de pe locuri, de unde sînt începute; multe 20 

de pre cetăți mari, multe de pe ape vestite. Cu indelungate 

oremă strămutate numirile despre stăpână, cum am arătat 

mai sus și arătăm și aică.(*) Cum vedem neamul nemţese 

subt acestă numire, întâiu și mai ales și mai de cinste Ala- 

mană, că aşa le dic şi istoriile cele vechi și mai pre urmă și 28 

Turcii; al doilea nume : Gherman, adecă doi fraţi, latinesce ger- 

mamus. O s6mă de istorii le ie 'Peutones de pe capetenia lor 

Teuton ; Italienii le dic Tudeschi, pote fi iar de pe euton; 

Leșii, Moscalii, noi le dicem Nemţi. Mai apoi alte numiri des- 

părţite ca, crengile dintrun copaciii : Svedii, Danii, Pruşiă, cari 80 

  
  

  

(1) In AA este cap. V. Titlul nostru este din Codex C, — II. FE: Pentru 

neamurile (?) numelui acestor țări şi pentru portul lor. CF. CL. DD. Țicăă 11. 

adaog la titlul din AAe «și de fimba graiului dor de unde aă luut, aşijderea şi de 

tunsura care se află și acum la prostimea, cari sînt pre subt munte locuitori.» — . 

R, 22. C: multe |. veseite. 
ar 

R. 19: AA. Exonat pune: capetele... <pre-unuă norod stătătoare» CF. UL. DD. 

FF. N. ace titlu : Ţicăii corege vorba «stătătoare» prin «stăpănitoriti» —R. 19. 

(5) Aceste vorbe subliniate sint din C. lipsind in Codex 24-
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SIE: 

se chiamă Brandeburgul, Franțoziă, Sacsonii, Belgii, Batai, 
și alte țări mai mănunte, tot din rădăcina cea veche a Alama- 
nilor crengi și părți sînt. Așa Hispaniă, Iberiă, Celtiberii, Por- 
tugulii, cari tot un neam sînt. Franţozii, Gali tot un neam 
sint. Turcii de pe locul lor Turchestan ; de pe capul lor cel 
dintâi: Osmangiă, Otomană, Osmanhiă ; Moscaliă, Ruși, Bul- 
garii, Sirbii, Horvaţiă, Slovaţii, Bohemii, Taţii, Polaţiă, tot 
un n6m Slovenesc, sînt, fără alte numire ce aiă de la străini; 
că întâi acestui neam le-aii dis Grecii Sawromates, de pe o- 
chii mierăi și albineți, adecă ochi de șopârlă; Tătariă de pe 
apa 'lartara; Schithii de pe sălbătăcie, Nohaii. Așa tote n6- 
murile subt multe numiri sînt. Așa Ungurii, Hunii, Maghiarii, 
Ugrii, Sasii, Dachii, Saţii, Goţii, Masagheţiă. Și aceste cu tâte 
numirile, numai unele dintr'ânsele ți le-am ginsemnat pentru în- 
țelesul numirilor mai l6sne a n6mului și acestor ţări a Moldovii 
și a ț&rei Muntenesci, și a Românilor din Ardeal. 

Așa și neamului acesta de care scriem, al țărilor acestora, 
numele vechii și mai drept este Român, adecă Rămlean de 
la Roma. Acest nume de la descălecatul lor de Trajan se trage, 
și cât ai trăit până la pustiirea de pe aceste locură, și cât ai 
trăit în mamţi în Maxramoroş și pe Olt, tot acest nume ai 
ținut și țin până astădi. Și încă mai bine Muntânii de cât 
Moldovenii, că ei și acum die și scrii : țâra Romântscă, ca și 
Românii cei din Ardeal. lar străinii şi țările din pregiur le ai 
pus acest nume Vlaz, de pe Vloh, cum sait mai pomenit, Val- 
lios, Valascos, Olah, Voloşin, care nume tot de streini sînt puse, 
de pe Italia, cărora die Vloh. Apoi mai târdiă 'Tureii de pre 
numele Domnilor, cari aă închinat era întâi Ja Turci, ne 
die (1). Bogdană; iar Muntenilor Caravlah. Grecii die Bogda- 
novlahi, Muntenilor Vlahos; că acest nun Moldovan este de 
pe apa Moldovei, după al doilea descălecat al acestei țări de 
Dragoș Vodă; și Muntânilor, ori de pe munte Muntân, ori de 
pre Olt Olten, că Leșiă așia le die Moltâni. Măcar dar că şi la 
istorii și la graiiă, și străinilor, și în de sine, cu vrâme, cu v6- 
cură, cu priminele iaă și dobândesc și alte numiri, iar acela 
    

(1). 11 ad: «Moldovei». 
B. 1—20. — CN. 11 şi C.ad: că Grecesce căopos se chiamă Șopârlă, iar pitt ochiul, după <ochi de Șiopârlă» din r. 10. — C. 11 pune <Iproci» după «Nohai.— C.11 suprimă ca şi C :așia Ungurii—maseghetii.— C, 11: lacune în rândul 20 întreg— 

Și cât ai trăit până | a etc.» C, omite: «până la pusti&rea de peste aceste locurb. —
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carele este vechiii nume, stă întemeiat și înrădăcinat : Români, 

cum vedem ; că măcar că ne răspundem acum Moldoveni, iar . 

nu întrebăm : scii Moldoventsce? ci scii Românesce? adecă, 
Rămlenesce 2 Puţin nu dicem precum latinesce: scis romanice? 

Stă dar numele cel. vechiii ca, un temei neclătit;, deși adaog, 

ori vrâmele îndelungate, ori străinii şi alte numiri, _tot acel 

ce este din rădăcină nu se mută. Şi aşia este numele ace- 
stor țări : ţăreă nostre Moldovei şi țărei Muntenesci, numele 
cel dirept de moșie Român, cum se răspund și acum toți 

acei din ţsrile Ungurâsci locuitoră și Muntânii țera lor scrii și 

răspund cu graiul : fera Romândscă. lar acest nume Vlah, de 

la 'Turci şi de la Greci este, de la Nemţi Wallios, de la Fran- 

țuzi Valahos, de la Leși Voloşină, şi de la, Moscali tot așa Vo- 

loșină ; iar de la Unguri Olah. “Aceste nume tot de la Vloh 

sînt; și Vlol, este Italian. Din care țtra a Vlohului, adecă a 

Italiei, aiă pornit Trajan împăratul Rămului, fără de număr mul 

țime de norod, și i-ai aședat într'aceste ţări a Dakiei cei 

vechi. lar cum să fie acest nume Vlah de pre Flak Hatmanul 

Rămului, precum seriii unii, în leatopisețele seale aice în ţeară 

(Codex e) basne sînt. ;, 
Și aşia dovedind numele n6mului acestui, cum vedi din 

istoricii mari și mărturia ţărilor di'mpregiur, ne trage rendul a 

pomeni de portul, care acum port stătător ca numele și ca 

limba nu este, cei iea un neam de la alt neam, porturile cu 

vr&me ; la care schimbare a hainelor aduce și locul de le 

caută a face îmbrăcămintea trupului, precum este firea ceru-__ 

lui şi pusoarea (€) a vre unei părți de lume. Că întâiiă, la aceste ” 

părți de lume, unde trăese Moscalii, Rușii, 'Tătarii, de ar fi omul 

îmbrăcat cu haine franţuzescă ar crăpă de frig, și măcar și aice 

pe la noi ce ierni sînt! 'Țera Italiei ierni ca aceste nu are nici- 

odată, ci forte blânde, cum sînt la noi tomnele. Și aii mare 

dar acele ţări a Italiei ; cum și vara nădușeli nu sînt ca aice 

la noi, ci călduri cuviose, puțin nu ca primăvâra, cum este 

la noi la Mai, la lunie. Le-aii căutat dar acestora Gmeni mu- 

taţi pre aceste locuri a'și schimbă portul hainelor, după vre- 

mea, acestor locuri. 
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C: Omite «acum» în r. 2. — R. 3. corectat după 11, căcă AA şi cele-l-alte die 

numai : «Seis Romanică pe limba latintscă.» — C. 1 «rămâne neschimbat» |. 

«nu se mută» r. d din AA. F. L. DD etc.— CF. CL. DD scri cu erdre : 

dar numele cel vechiii ca întâiă ne clătit». Ca «stă neclătit român», 

«Stă
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1 Cătră aceste tote, caută ce serie de portul Românilor iscu- 
situl istorie Laurentie 'Topeltin din Medisși. (1) Cuvintele lui ţi 
le isvodese : < Românii din Ard6l ai noștri pârtă o haină de 
la umere până peste tot trupul îmbrăcaţi. Ne fac mare învăță- 

5 tură de portul vâcului celui de demult, care ati ţinut în părțile 
aceste de la Septentrion, adică părțile cară sînt apropiate spre 
miadă-nopte ; care fel de haine pomenâsce un dascăl anume Mar- 
tiales, că se chiamă Indromida, cu aceste cuvinte : «Îţ trimetem 
o Endromida, vechii port, nu mîndru, iară bun de luna lui 

10  Dekembrie.» 
Şlice aii de pislă, pe limba, nostră dăcâscă, katz-kugl; (2) ai 

chivere care am apucat și eii și la boerii țărei nâstre. Caută ce 
dice și de opinci tot acel istoric Zopeltin, şi nu de la sine, ci pune 
cuvinte maj vechi de sine, a istoricilor, anume Alfons Ciacon și 

15  Plautşipre Aggel. careaii scris cărți, de portul cel vechită al lim- 
belor : (3) «Felul încălțămintelor Românilor este cu pele crudă 
  

(1) Iată vorbele din Topeltin, pag. 110 din capul XIV: De habitu Valachorum 

in Transylvania : «Valachi communiter bracchati, egregie nos antiquitatis Admo- 
nent; quondam totus orhis septentrionalis endromibus utebatur, Unde Mart :» 

«Sordida sed gelido non aspernanda Decembri 

Dona, peregrina mâttimus endromida» 

De getis Ovidius : 

«Pellibus et sutis arcent mala frigora bracehis». 

Capita pileis tegunt gausapinis, (Dacice n' Kotz Kugl) quo tegumento exteris 
adeo barbari videntur, ut in fabulos abierint. Habent vile calceamenti genus; 
involuunt plantam laceris, deinde crudo corio volam, pedisque digitos obdu- 
cunt, et funiculis demum aut fidibus adaptata colligant. Yeterum Romanorum, 
majorum suorum, erant hi calcei militares, qui (Alph. Ciae. in expl. Col. tr 
num. 31) teretibus habenis astricti in cancelli formam pedibus nectebant. Romani 
tamen nullis involucris usi sunt; quod elegantissime expressit Age. n 44. |. B Cap. 20. Omnia inquiens, ferme id genus guibus plantarum calces tantum în fine teguntur, coetevu propre nuda, et teretibus habenis vincta sunt, soleas die: 
unt, 

(2) Poate căciulă. V. A.U. 
. (3) Alfons Ceacon este citat de Topeltin din Columna lui Traian 31. Iară 

Agell. este a se citi Aulus Gellius numit şi Agellius. De 13 d&usul avem o o peră în 20 de libri numită Nopțile Attice pentru că le ai scris la Athena în tim- 
pul nopţitor unei ierol. Acâsta se scie că n'aă străbătut la noi complectă- Ti tlul ce dă Miron Costin operelor acestor 2 scriitori ne probăâză că nu le aă CI 
tit şi grăesce de dânsele numai după 'Topeltin. Mai sus vâdă-se vorbele traduse 
de Miron Costin din Topeltin. 

R. 3.: C: <pârtă haine lungi îmbrăcat tot trupul,
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fie de ce dobitoc, peste picior învălit bine în obitle de lână în- 1 
călțați, şi apoi pelea acea o legă cu curea peste picior, de în- 
fășdră tot piciorul de la degete până sus, totă glezna. Și acesta 

este portul Romanilor celor vechă, strămoșilor lor, cară îl purta 

la oști ; acest fel de încălțăminte era a slujitorilor osteni la 
Rămlenă. Numai atâta osebire, vedem, precum citim în îstoriile 
cele vechă, că oștenii Dămlenă nu învălia în obicle, ci gol piciorul, 

încălța cu pele și cu legături. încruciş ; că gratia lega opincile și 
numaă cât ținea piciorul la căleăiii legat». Aceste sînt cuvintele 

acestui istoric, din cuvânt în cuvânt; la noi de ce cinste este 10 

acest fel de călțăminte, acum la aceste vâcuri, care era de 

cinste la Romleni și de vitejie port! Vedem acum la Cerchezi 

că acest feliii de port de încălțăminte pentru sprintenie îl ţin. 

Aice este loc a pomeni și de tunsura, părului, aceea de care 

aii scris un Simeon Dascalul, şi mai înainte de dânsul Fustra- 15 

tie Logofătul. 'Tunsura acâsta, precum s'aii arătat de portul tru- 

pului și de încălțămintea opincelor din istoricul Zopeltin, şi 

iarăși dint”ensul se arâtă, de care aşa dice : (1) «JE mir cum de 

două feluri de tumsură aă luat Ardeleaniă noştri de la hăm- 

lână, care o țin în scmă şi până astă-di: un fel de tundere 20 

maă adânc la peliță apropiată ; alt fel maă departe de pehiţă, 

prin peptine tund părul. Și aceea tunsură muă apropt de pe- 

liţă noi Dakii o numim Shieren, iar acea mai depărtată de 

peliţe Colen. (2) Și tot Topeltin gice : (3) Rămlenilor le place a se 

rade, şi în chipul câtlăuluă acoperă căruntețele sâle.» Și pricină 25 

dă că la cap din dos la ciafă tundea părul: să fie capul tot 

slobod de sudori și în răcorâlă la ostenâle. Vâdă-se dar că 

szie vechii obiceiii tunsura acesta, care și până astă-qi se vede 

la o sâmă de locuitori ai țării nostre și în Ardeal; și este de la 

Rămleni acest semn slujitoresc, că în chipul câtlăului își învă- 30 

lia capul slujitorii Romului cu taftă subțire ca în chip de cu- 

nună slujitorâscă. Vedu-se dar basnele, acelor scriitori, mai sus 

ea
t 

  

A. (Văcăr.) Se termină ca, «pentru sprintenie el ține» v. 13. 

(1) Miror, quod Transylvani duplicem tondendi modum a Romanis acceptum 

retinent ; dum aut pressius ad cutem, vel paulo longius a cute interposito pec- 

tine tondent. Schiereren illum, hunc vero Koluen Daci vocamus. (pag 85). 

(2) Tocmai aice (pag. 85) citează Topeltin pre Plaut în Captiv. act 2. se, 2. 

v. 18. M. C. numai cât menţionăză că Zopeltin citează pe Plaut, dar nu insiste 

asupra, citaţiunei. 
_ . 

(3) Romanis placut abradi et cucurhitis instay, calvitie mentiri,
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1  pomeniţi Simeon Dascalul şi Fustratie Logofătul, și acel amă- 
ge Misail călugărul, cari ai scris că semnul acei tunsuri ca 

un cetlău, au fost semn tâlhăresc cu care însemna Rămlânii 

pre Gmenii cei de răă-făcători ! | 

5 Remâne aice rândul a artă de graiul și slovele de unde este 

isvorit acestor ţări, de cară pomenim. Precum dar s'a ară- 

tat de plin nemu! acestor ţări aședate pe aceste locuri de 

Rămlâni, așa şi graiul tot de la Rămlâni este isvorit. (1) Cu cei- 

l-alţi istorică mărturisesce și Zopeltin, care așa, dice: «Am do- 

10  vedit-o maă sus a fi Italia pricina descălecărei. Valahilor ; așa 

și aice aceeași laudă o mărturisim, că limba lor este a vechi- 
lor Romană, amestecată stii mai mult stricată cu Sarmatico- 

Dăţescă, Dalmatico-Croatică. Şi dice, precum serie și un istoric 
anume Covaceiocius, (2) aă socotit precum că graiul de casă 

15 al Ardeleanilor mai mult are îm sine însemnarea graiul 

Rămlenesc şi Latinesc, de cât a graiului de acum a Italie- 

ilor. Ci cu vreme îndelungată, ce strică şi astupă vestile 

împărăţiă, crăiă şi domni, aşia şi graiul Românilor pe aceste 

locuri, cu îndelungată vrâme şi risipă a locuitorilor Romani 

209 de pe aceste locuri, — care pustiindu-se de năvala Tălarilor, se 

mutase aceştia. de aice la Maramoroşă, cei din ţăra Munle- 

nâscă la ţtra Oltului, trecând munţii, — s'aă stricat şi graiul. 

Că unde dice lătinesce Deus noster, noi dicem : Deal m0- 

stru; Deus meus : Dumnedeul mei; așișderea Sorele Solis — 

25  Luma-—luna; homo—om;, foemina—femee; frons fruntea; panis— 

pâne ; Culter — cuţit; fenestra — ferestra. lar nici unele cu- 

vinte să nu fie protivnice cu latinescă, seaiă la început, la mijloc, 

  

R. 2. Cd. F. ad. «și Mahlearul» înainte de <Misail Călugărul— Adaoge «tâlhari» 

înainte de <dmenii cei de răi făcători». 

CF. CL. şi mai tote cele-Palte strică textul din Topeltin despre limba româ- 

n&scă, adăogând limbi ca factori la corumperea |. românesci ce nu se află în Ort- 

ginal. Am corectat citaţiunea. Iato cum o aflăm în CF: «seau mal mult stricată 

cu ]. serbească, rusească, dățească, horvaţească, slovenească. iproci şi a alborb. 

CF. Ad: « Moldoventsce» înainte de «Dumnedeul nostru». 

(1) Eată de unde traduce Miron: 

<Ut Valachos Italia oriundos supra probavimus, ita. nune eandem gloria 
ipsis relinquimus : est enim sua lingua, veterum Romarorum, corrupta tamen NOD 

nihit Sarmatico-russica, Dacica, et Dalmatico Croatica,» (Zopeltin, pag. 71). 
(2) In Diai. de Administr. Regni Transilv. — M. Costin citează pe Cozac. tot dupa 

Topeltin : «Cov... observavit, vernaculum istorum sermonum, plus feră în se ha- 

bere Romani et latinis sermonis, quam praesens Italorum lingua». (Pag: 74).
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sai la sfârșit; iar unele stati neclătite, cumu-s și barba barba, 
luna luna, și altele ca aceste: Vinum vin, panis pane, manus 
mâna. Și așia cum am dis, cu vreme saii schimbat graiul și 

s'aii amestecat cu graiul cel Slovenese, Dăcesc și cu altele care le 

am pomenit dintru 'Topeltin. Pe acâstă povâste cură, și aflatul 
slovelor, cu care și scrisorea de la Sirbi o aii luat acum, după 

a doua descălecătură de Dragoși Voevod, aice în ţsră, şi la 

Munteni de Negrul Voevod (7). 
Către aceste adăogim rând aice al obiceiurilor, meselor și 

ospeţelor, care se văd că sint vechi ținute aice, într'aceste 

țără, şi luate de la vechii Romani : precum a închină pahare pen- 

tru sănătăţile a prictenilor și ale împăraţilor. Că serie Dion, (1) 

vestit istoric, care a scris pentru lauda Impăratului August, cum 

vechiii obiceiu aii fost, că norodul jurând pre cheziă (pieziă, dice 

CF) cei buni, seaii pentau norocirea împăratului, se bea la ospâțe 

pentru sănătatea lui. Csrcă de acâsta mai pe larg la Plinie. (2) 

Acest obiceiii e și la Nemți, și la Unguri, la Ardelâni, vechii 

Romani, și la noi mal pre urmă, de pomenit la mâse sănă- 

țăţile Domnilor, cu pahare pline de băutură, așia și a prietenilor. 

La acâste și obiceiul ce este incă într'aceste țări, adică aice 

la noi și la Muntâni, și la darea datoriei de obște, adecă la 

morte, vechiii obiceiii ; că dice Zopeltin : (3) «In Ardeal, Dakilor 

e obiceiul : cu mare petrăcere aduc mortul la beserică, la gropniță, 

mergEnd înaintea boiarilor cântăreții și preoțiă ; pe urmă vine 

cea-l-altă anulţime, închipuind cum. că şi cei-l-alți vor merge 

unde şi cel mort, ca cum ar dice: mergi că noă te vom urma.» 

Vechiă obiceiii, și la Rămlâni de dicea trimbiţe înaintea 6se- 

lor, cum mărturisesce Ovidius, (4) adecă cantă trimbiţe jalelor 

astrucării* ; şi acesta şi la cei mari și de cinste omeni se fă- 

cea, precum și astăqi la acâste țări la astrucatul (5) Domnilor şi 
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(7) VedI ce dice de alfabet, Topeltin la paginele 72—73. 

(1) Vedi nota la fine. (2) Vedi nota la fine, la pag. 428. 

(3) «Dacis in Transylvania solemne est, fato suo perfunctos, magno comitatu 

domo educere ad contumulandos humi; dixi contumulandos, quia tumulus su- 

pesstruitur sepulchris... Ordo funebrium pomparum haud ineptus est; Praece- 

dunt enim cantores et sacrificuli cadaver..... etc... homines seguuntur quasi post 

ipsum defunctum morituri , a quibus dicebatur : Vale, nos te sequemur». 

(4) Vedi nota finală. 

(5) CF : Ingropărei. — Ingropările CF, 

27
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1 a alți Gmeni de cinste. Şi iar tot acest Topeltin dice : (*) « Muie- 
rile Dacilor dsele părinților, a feciorilor, a bărbaţilor și a altor 
rudeniă, cu bocet nespus merg dupe dse, cu plânsuri de mi- 

rat, şi cu cuvinte de jale cuprind 6sele, și cu glas mare tstă 

5 viaţa omenâscă o plâng.» Scrie Varro în cartea a patra de « Viaţa 

Romanilor,» cum (**) cerea muierea care avea glas mai bun de 

cânta (***) la 6se; precum acâsta și aici în ţeră se face și până 

astăqi, și cu alăute. Și acâste le-am arătat, ca și dintru aceste 

să se cundscă nemul, cu obiesiurile, că aii eșit de la Rom. 

10 CAPUL VII ȘI CEL DIN URMĂ (4) 

Vine rândul a ar&ta cât aii trăit aceste locuri cu Gmeni, 
după descălecarea lui Trajan imperat cu Românii 

de la Lialia. 

Trajan Împăratul Rămului, în al patrulea an al împărăției 

15  seale, şi anii dela Domnul nostru Isus Hristos o sută trei, sai 

clătit asupra lui Dekebal Craiul Dakilor. Şi acesta după isbânda 
şi aședarea cu Rămlenii pe acâste locuri, cum s'ait pomenit 
mai sus, întorcându-se la Răm, de bla ce'i die disenterie ail 

murit, precum scrie Varonie din Dion, în orașul Selinului 
  

(*) <Muliereulae Dacorum, funera Parentur, liberorum, marităm, caeterorum- 

que cognatorum, incredibili ejulatu sequuntur, laudes defuncti miris fletibus strin- 

gunt, ac, dum asservatur cadaver (saepe triduo) composita oratione veluti con- 

ceptis verbis omnem hominis vitam ingenti vociferatione declamant. (Pag. 114): 
(*£) Căuta şi cerca CF. (**%) şi hocia CF, 
($) Acest capitol al ş&ptelea lipseşce in codicele C. AA. și 11. dar existe in 

F. L. DD. FF. şi Ţicău. Nu este indoâlă că e opera lui Miron Costin. Fiul său 

Nicolae a refăcut acest capitol in capul 13 şi 14 al său, mai pe larg de şi Du 
mai bine. (Vedi edițiunea tipărită, Tom. IL. pag. 84 și 87). ” 

Rînd. 5 din textă. «Varro inguit: a muliere quae optima voce esset, Pergamnă 
laudari.» 

Rind 19. din text. Tte codicele dai eronat numele oraşului în care â murit 

împeratul Traian. CF şi L. die: Solonul. DD. Salomul; Cod.-FF. Salonicul Și 
Cod. Țicăă: Salonul. Ediţiunea primă a D-lui M. Kogălnicean: Thessalonicul. 

Am corectat numele punând Selinul care este o variaţiune a numelui Selinonie 

din Cilicia în Asia mică. Numele oraşului acestuia vine de pe apa Selinus la gu2 

căruia era aședat. Astă-di se numesce Selinti, după ce a purtat şi numele de 

Traianopolis. A esistat un oraş cu acest nume Traianopolis şi în Pracia pe L 

bru, asemenea în Frigia și Misia, dar nu de aceste grăiesce Miron Costin, de 

Gre-ce menţionză oraşul în care a murit Traian.
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anume Kilikia, care pe urmă s'aii dis și Trajanopolis, adecă 1 

orașul sei cetatea lui Trajan împărat. Impărăţitai Trajan 19 ani 

şi 6 lună; de vârstă fiind de 61 ani, s6ii cum scrii unii, 64 ani, 

ati murit, și după dânsul aii stătut împărat Adrian, carele aii 

făcut Udriul. Și acest Adrian împărat ai stricat și podul cel 

de pâtră al lui Trajan împărat de peste apa Dunărei, pentru 

grija 'Tătarilor. Scrie Dion (*) cum acest pod era cu două- 

decă de praguri s6ii stâlpi, a cărora nălţime dice că era de o sută 

cinci-deci piciore, fără de cât era temelia, în jos; iar de lat 

era șci-deci picidre. Năbușit aii Tătarii pe aceste locuri, și mai 10 

mulți cu Atila din părţile Schitiei din Asia. Craii înteiăi ai stătut 

Ungurilor acest Atila; eraiul se scrie în tituluşiii într'acest chip : 

« Atila feciorul luă Mundizicus nepotul marelui Nemrod, născut 

în Engadu, din mila luă Duinedeii, Craiul Ungurilor, al Mi- 

dilor, ul Goţilor, al Dasilor, spaima, luemei, biciul bă Dum- 15 

nedeii>. Serie Bonfin, ungurul istoric (**) aducând mărturie pre 

alți istorici, anume Suidas şi Eutropie, precum - Aurelian, îm- 

o
 

  

  

(*) lată pasagiul din Dion la care Miron Costin se referă : 

«Tpoaiavos dă YEgupay Xdivry îmi soi ”ioTpov aazcavevhoazo , ep îl$ 09% Ep 2âs ăv 

îti, adu O0xvkaw, Esti pâv Yăp. za Vă abzoă ipya dtonpentazaza, 7050 at xod tg 

Zaza, dă Yăp xonzlăes alo lov zezpantăav slzost, 7ă pă los 7EVuIjto Ta o ExaT6v 

zo5âv, ră Tâbv Vepedlov, o îi mhkzos Ekijnovra. ol adzat E9dopijzovra Xa Euzzov ăn 

lim mbăos GREYO0WSA4, aia cuvprodâprvsat etc. (liber LXVIII. Traianus. XIV 

cap. 13. Cassii Dionis. Lipsiae. Pag. 116.) 

Am cerectat după Dion textul nostru, punând picire în loc de stânjeni căci 

Miron Costin n'a putut spune aşia absurditate de care se miră şi bunul simţ a 

lui loan Neculcea. Acesta adausă la, pasagiul de care ne ocupăm nota următore : 

„lar eti iubite cetitorule cu inimă îndoită cred şi scrii acesta. Că anumea am 

măsurat locu de şâse-deci de stânjeni, dar mare lăţime &ste. Numa! aşia am a- 

fat în IStopiseţul lui Nicolae Costin biv vel logofăt, fecior lui Miron logofătul. 

la cartea lui Dion Istoricul m'am citit-o, ce de vrei i6 sâma, că e precum am a- 

flat aşia am scris». Este interesantă compararea podului după Dion cu acea din 

cea mal modernă lucrare despre acestaşi pod, a lui Joseph Aschbach : Uber 

Trajaus Steinerne Donau Brike mit 2 tafeln und 3 Holzschnilten — Wien 1858. 

Rînd. 12. din textu. Miron Costin dâ titlul lui Atila după Bonfiniu din de- 

cada ânteea liber 3, pag. 87, în cuprindere: «Atila Mundizici filius, et măgni 

Nembrothi nepos Engadiae natus, divina benegnitate rex Unnorum, Moedorum 

Gothorum, et Davorum, metus orbis, Deique flagellum». Copistil ai alterat mult 

citaţiunea acesta făcută de Miron Costin. Aşia pun pe Atila. feciorul lui Bende- 

cuș în loc de Mundizic; Engada a devenit Elgad; natus fu înlocuit prin crescut 

și ținut (Cod. F.); Davorum e tradus prin Dachilor etc. Ă 

(**) lată, citaţiunea din Bonfiniu : «Sed Aurelianus Daciam, quam Trajanus 

provinciam ultra Danubium fecerat (ut Suidas et Eutropius ait) intromisit, oma! 

*
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1  păratul Rămuluă, vădend că nu vor sta descălecăturite Ii Tra- 
jan împărat pe aceste locuri, să fie rădicat de prin orașe şi de 
prin sate locuitorii şi i-ai trecut Dunărea în ceea parte, în Do-" 
Dbrogea, aședendu'i în mijlocul Dobrogei. lar Topeltin istoricul 
de Mediași(*), serie cum că Galienus împăratul Rămuluii socotind, 
cum acele descălecături de pe aceste locuri, a lui Trajan, nu 
vor putea să ste, le-aii mutat în Dobrogea. Și așa Românii din | 
țera Muntenscă ai trecut munţii aședânduse la Olt, la Her- 
țog, și pe la Făgărași; iar cești-l-alți unde sîntem acum noi, 

10 mai târdiă, după ce n'aii putut mai mult să st6 prin cetăţi și 
pre sub munți, pentru lipsa hranei, aii trecut munţii la Mara- 
mMoroșă, aședându-se pe la Giorgio și pe la Cioc. Făcând dar 
socotslă de la vremea lui Trajan, carele ai descălecat aceste 
țări cu Rămlenii, care era in anul de la Hristos 103, până la 

15  Atila Craiul Unguresc, carele ai năbușit cu 'Tătarii pre acâste 
Jocuri, cum scrii istoricii, în anul de la Hristos 401 ani, rămân 
298 de ani să fie fost trăitori locuitorii aduși și descălecați de 
Trajan impărat pre acâste locuri. Iar după. ce s'aii pustiit, cum 
am qis mal sus, de Atila, unii ai fost mutați preste Dunăre, la Do- 

20  brogea, unii preste munţi asupra Oltului, cei din ţâra Munte- 
n6scă, iar acești-l-alți la Maramoroși, până la vremea lui Las- 
lăi Craiul (**) Ungurese chreștin, la a căruia vrâme s'aii des- 

[1
] 

  

Illyrico Mysiaque vastata : desperans eam posse retineri, Romanos ex urbibus et 
agris Daciae abduxit, eamque in media Mysiam Dividit...» (Decada 1. îid. L. pay, 5). (*) <Nam Galienus imperator, ubi de Dacia retinenda spem omnem abjeccis- 
set, colonias, quas illue Trajanus deduxerat, trans Danubium in Moesiam Tra- 
ciae vicinam transtulisse scribitur, Dacia prorsus cessisse (Topeltin pag. 83). Se vede de aci că copistul a pus <Gaii> loco Gahlenus, 

Cod. F. cu şâpte rânduri înainte de finea capitolui, pune data de 1765 a s0- cotela ce face pentru anil de la descălicare; va se dică, codicele este de la â- câstă dată. Coa. L. dice: «mai mulți ce lipsesc să nu fie mirare, de o mie şepte sute de ani şi mai bine,........ > Cod, DD. : «de o mie şâpte sute de an Coa. FF.: <suprimă socotâla, anilor» şi Cod. Țicău : <amintesce iară-şi de o mie ş&pte sute de ani». In ediţiunea, primă tipărită se dice : «din aprâpe o mie şeple 
suie de ant». Aceste variante îndată ne prob&ză că copiarea acestor codice urmă 
după mârtea lui Miron Costin, 

(%) Cod. L. pune data 1288 în loc de 1080 din Cod. F. Ladislau din 1080 e cel dântbiu; cel de la 1280 e Ladislau IV, care se urca pe tron Ia 1272 și muri prisonier al Comanilor şi al Tatarilor la 1290. Am adoptat deci în text data din Cod. L. ca mai aprâpe de adevăr de și s0- colela remâne apoi tot încurcaţă.
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călecat al doilea rând de Dragoș Vod ţera nostră a Moldovei 

și de Negrul Vod ţera Muntenâscă. Care Craii Unguresc ai 

stătut la anul de la Hristos 1288. Scoţând dar cei 298 cari aă 

fost de la Trajan până la Atila, şi de la Atila. când s'aii pustiit 

țările aceste până la Vladislav, cu vremea la care a fi fost res- 
boiul lui Vladislav asupra Tătarilor, rămân 700 ani; socotind 

ce maj trec, tot să se fi fost aflat aici la noi în-ţâră locuitori 

prin cetăţi şi prin munţi, până putea și avea hrană. lar pre 

urmă, cum am pomenit, întăi lipsindule hrana și agonisita viței 

seale, aii trecut peste munţi la Maramoroși. Fost'aii dar pustii 

acâste ţeri, precum serii istoricii, mai bine de ș6se sute ani, locul 

acesta unde trăim noi, adecă Moldova. I€ dar aminte : atâta vec 

ce au trecut Romanii locuitori prin Maramoroşi și pe la Olt, 

megi6și cu alte limbe, atâta vreme ai n'aii putut să'și schimbe 

și graiul cel Românesc? Şi acesta este pricina de și-au stricat 

locuitorii acestor ţări graiul, acum la a doua descălecătură, cu. 

graiul stremutat și schimbat, cu Unguresc, cu Sârbese, cu Da- 

țese, cu Slovenesc, și cu al altora veniţi pe acâste locură. pice-va 

nescine: dar cum de i-a lăsat cei de pe urmă împărați cari aii 

fost ai Rămului pre urmă ? Și după ce aii mutat Marele-Cons- 

tantin împărat scaunul Rămului la Țarigrad, și pe urmă alţi îm- 

părați crestini : înțeleptul Iraclie, Iustinian, și câţi-va Hatmani 

şi voevodi vestiți ? Hespund : că după ce sai mutat scaunul 

la Țarigrad, mai mult zăbavă cu Perșii avea împărăţia, și mai 

pe,urmă cu Saraţinii; și aceste locuri sta fără de ajutoriii. Și 

aşia. pustiirea lor de Lătari aii fost cum s'a dis mai sus. Și 

“acâste câte s'aii putut afla de descălecatul cel d'întăiii, pre larg 

Sati scris; iar mai mult ce lipsesc, să nu fie mirare. Din aprope 

1700 ani, scoțând 103 ani de la cari ai purces Trajan din Răm 

spre acâste locuri, câte vâcuri de Omeni S'aii petrecut ? Pentru 

acele ce nu sai putut plini, evede, iubite cetitorule, uitându-te 

la atâta vâc, ce nu s'aii pomenit până la acest an, nimica, de 

la descălecatul ţărilor acestora, 

Sfârşitul de descălecatul de'niâiă al Moldaviei 

de MIRON COSTIN. a, 

o
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NOTE 

LA PRIMUL CRONIC AL LUI M. COSTIN 

Pagina 376. — Laud osîrdia veposatului Ureahie Vornicul care ai făcut de 
dragostea țărei leatopiseţul săi.» De care Ureakie vorbesce aci M. Costin? — De 
Gregorie, de sigur, şi nu de Nestor. De G'regorie putea. să dică numai «reposatul> 
căci nu era, mulți ani de când murise. De grăiă de Nestor, el pomenea fără e 
pitetul <reposatul> şi adăoga «Tatăl lui Grigore Ureakie» seaii ceva analog. O do- 
v6dă că de Gregorie Ureakie e vorba, şi nu de Nestor, este numele lui «N. Buhuși» 
acel anume «din câţi-va boieri» care Qă lui M.C. informaţiunile necesarii despre 
adnotătorii Cronicului lui Gr. Ureachie. De ce pre N. Buhuşi întreabă Miron de 
cele ce privesc lucrarea lui Gr. Ureachie? — Pentru că N. Buhuși era rudă lui 
Gr. Ureachie şi deci mai în posițiune de cât ori-cine a da, informaţiunile dorite. 

Familia Buhuși, al căruia ultim representant, proprietar i&rguşorului Buhuși, 
lângă Bacău, s'a stins în copilăria mea, € o vechie și ilustră familie. Pe la 1638 
aflâm un Buhuşi Visternic la Vasile Lupul, în ministerul lui Gavrilaș vel Logofăt (uricul din 1638—N-bre 1, Arh. Stat. — M-rea Cetăţuia, pachet N. III). Fiul ace- 
stuia e N Buhuşi a căruia mărturie o invâcă M. Costin. Acest N, Buhuşi era a- 
bia tretie Logofăt, pe la 1655 Mai 30, în Ministerul lui Ionasco Rusu vel Logofătul, 
alăturea cu Istratie Dabija Vel Vornic Vişnei Zemle, cu Stefan Boul Vel Vorn, D. Z., cu Ilie Septilici Vel Postelnic ete. (Zapisul lui G. Roşca din 7163 Mai 30. 
Arch. Stat. Bucuresci. — Doc, Episc. Huşi, pachet N, 13). Doi ani apoi, la 1657, N-bre 16, N, Buhuși ajunge Vel Clucer (Zapisul lui Ursul Vartic către Dabija marele Vornic de ț&ra ae sus—Arch, Stat. Bucuresci—Metrop. de Iași—pachet 138). In domnia lui /stratie Dabija, N. Buhuşi ajunge Vel Logofet al fostului s5ă 
coleg de Divan âin 1653. (Hrisov din 1663 Martie 10. Domenii; moşia Lungani N. 4163). Din împrejurări ce nu avem a le aminti aice, de scurtă, durată e lo- golfeţia cea mare a lui N. Buhuși, căruia, succede ca Vel logofet, încă în Martie 1665. Racoviţ Cehan (Cartea, de judecată din Mai 14—1663 — Domenii — moșia Lun- 
Sani, p. 4163 şi Hrisovul din 1663 Mart, 22 din Arch. Stat. — M-rea Neamţu pa- chetu 22) — Bacoviţ fusese deja Vel logofet. al lui Istratie Dabija Vodă în 1662. (Uric din 1662 Mart. 10 — Moșia Lungani! — Domenii pach. 4163). — Racovit o- cupasă acestă funcţiune de Vel logofet și sub Stefan sin Vasile Lupu în 1660 „Urie din 1660 Sept. 25. Arch. Stat. Epise. Huși, pach. 3.0, Numai în 1665, Ni- colae Buhuşi reintră ca Vel logofăt al lui Istratie Dabija (Uric. din 1663 Mart. 27 Arch. Stat. Bucuresci, M-rea Galata. Pachet N. 11). Avem din acest an 1665 mai
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multe acte subsemnate de N. Buhuşi Vel Logofet. — In acâstă funcţiune remâne 

N. Buhuşi în scurta prima Domnie a lui Duca, Vodă şi a lui Alexandru Iliaș 

în 1666 şi 1667. 
Va să dică M. Costin află pre N. Buhuşi «ce ai fost logofet mare»; Ur- 

mâză de aci că M. C. a scris cronicul prita al săi după 1667. 

Nicolae Buhuşi fu aliat cu Gr. Urechie, cum dovedesc mai multe acte. In 1669 

Sept. 4 Jonașcu Balşe şi Const. Macri cerceteză un proces între Alex. Buhuş 

fiul lui Neculae Buhuşi şi ginerele lui spătarul Ureache şi între Const lova pen- 

tru doue helestee (Arch. Minist. Justiţiei. Anaforelele Moldovei pe 1837 — Ana- 

foraoa N, 3428). 

Alexandru Buhuși avu de soţie pre Alexandra Urche (Zapis din 1673 Aug. 13. 

St. Spiridon din laşi. — moşia Bodeana şi Giulescil). 

Alexandru Buhuşi este la 1673 Hatmanul Moldove. Fiul săă se numesce, ca 

bunul sei, Nicolae. (Actul săă de danie la M-rea Ospenia Precistei din T.-Ocnei, 

din 7200 lulie 19. Are. Statului — Bucuresci). Acest Nicolae Buhuşi ajunge şi el 

ca bunul săi, logofet mare, la începutul secolului al 18-lea sub Constantin Duca 

Voă (uric din 1701 Iulie 25—Arch. Stat. M-rea Soveja, Pachet N. 7.)—Dar atâta 

ne ajunge cu referinţă la familia lui N. Buhuși boerul cel care a dai informa- 

țiuni istorice lui M. Costin. 

lată cum semna. N. Buhuși în 1664 laruar 20, ca Stoluic. 

  

Pagina 378. Enca Silvie Piccolomini născut la 1405 Octobre la Corsignano. 

muri în Î% Aug. Ia 1464. Frate a încă 9 copii, Enea Silvie era forte sărac de 

şi dintro bună familie. Enea Silvie deveni papă în 14 Aug. 1458 sub numele de 

Pius al II. Ca, scriitor, înainte de a se călugări s'a fost ilustrat prin câte-va cărţi 

cam uşâre, între altele un roman : De duobus Amantibus, Burialo et Lucretia 

et de vemedio amoris. Dar numerdse sunt operele lui şi din alte direcţiuni. 

Vom cita câte-va: Commentariorum degestis Basileensis Concilii libr. II ; Basi- 

lea 1535 in îv, -— De ortu, regione ac gestis: Bohemorum ; Roma 1475. ele. —- 

Cosmographiae libr. Il — Veneţia 147 în fo. — Bpistolae. Milan 1473 şi alle 

numerâse ediţiuni, — De liberorum educatione , ad Ladislaum Hungariae re- 

gem 1477 în 49 — Descriptio de ritu, situ, moribus st conditione Germaniae -— 

Leipzig 1496 ete. Historia rerum Frederici III imperatoris — Strasburg. Co- 

mentarii rerum memorabilium guae temporibus suis Contigerunt Venetia, 1477.— 

Miron Costin nu a, putut cunâsce toate aceste opere. Eii bănuesc că el citeză 

pre Enea Silvie după. Topeltin de Mediaşi, carele (la pag. 47) amintesce ci. . 
«Valachos a duce Flacco nominatos quidam asseverant praeeunte Aenea Syl
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vio.» Topeltin însuşi nu citeaza cartea lui En. Silvie și locul din ea unde a 
celit despre Placcus. Acâsta caută să fie : «De ortu et autoritate Imperii romani» 
tipărită denteii la Basilea in 1559 în 80. De la Enea Silvio sunt de asemenea 
încă doue opere de valdre: De situ et origine Pruthenorum — Basilea 152 în 
fo şi <Asiae Europaegue elegantissima descriptio — Paris 1834 în 8, 

% 

Al doilea scriitor citat de M. C tot la pag. 378 este «Iane Zamoiskie». To- 
peltin la pag. 48, carea inspira pre M. Costin, dă lui Samoscius numele de Ste- 
Phanus, iar nu de Iane. Un Ioan Zamoiski a esistat născut în 1540. Este ve- 
stitul « Princeps juventutis litteratae», şi introducătorul fatalului : Ziberum vote, 
dar în tote operile căte cunosc până astădi, de la loan Zamoiski nu dai de lo- 
cul la care se referă M. Costin grăind de Zamoiski. Cel mult ar putea. să fie în 
«De transitio Tatarorum per Pocutiam-anno 1593 (tip. Cracovia 1594 in 4) De- 
spre manuscrisul lui Stefan Zamoiski citat de Topeltin şi mai puţin pot spune. e astădi! 

Carion pre care'l citâză ancă M. C. este Ioan Carion matematicul, autorul u- nel Cronici care rnai mult de un secol sa bucurat de foarte mare nume. Do- merich în < Epistola sa de Ioannis Carionis Chronica» dicea, pe la 1750, că acâstă operă avusese peste 28 de edițiuni, şi în multe limbi, după ce prima ediţiune fu publicată în text german, la Wittemberg în 40, în 1532, Noi nu posedem a- ceste prime ediţiuni, dar cunâscem câte-va altele și avem vr'o îrei din ele din cele mai vechi. Aşia este ediţiunea de la Veneţia, în 80, din 1553, cu titlu : Ioannis Carionis mathematici Chronicorum libri 
fine Carionis ad haec usque tempora contigâre. C. Regum et ducum Venetorum cum indice copiosis diţiunei din Lugdunum de la 1554 -- Chiar de colaborat la cronică și ati continuat-o Philipus-Mel 
se face menţiune despre acesta în edițiunea, de la Geneva, er officina Santan- dreana 1576 2 vol în 80, Carion murise deja de mult, la 1538, cănd opera lui continuă a fi în nouă căutare în toată Europa. Tradusă în 1. Latină de Herm Bonn şi tipărită în latinesce la Halle, In 1537. fu tradusă în feancesă, ni spune Brunet în «Manuel du libraire» pg. 1578, de Ian le Blond (Lyon—1549), Nici una din ediţiunile acestea n'a putut fi cunoscute lui M. C.. căci el citeză pas- Sage carlinu esistă în aceste edițiuni. Primitivele edijiuni nu ai de cât trei libri și locul citat de M. C. este din librul al 4-lea adaos mai târdiu de Melanchtone şi de Peucer. Eu bănuese că M. C. nică n'aă cunoscut însuşi opera lui Carion augmentată cu Jibrul 40 de Melanchton şi de Peucer, ci ai citato după <Ori- gines et Occasus Transylanorum seu erutae nationes Trausylvaniae, earumgue ul- timi temporis verolutiones historica naratione breviter, comprehensae» tipărita în 120 de I.aurentiă Topeltin de Medgyes (Lugduni sump. Hor. Boissat et Georg-Remeus. Anno M, DC. LXVII). Topeliin tipărind opera sa în 1667, s'a putut servi de ediţiuni mai augmentate ale Cronicei lui Carion, bună oară de ceea ce o avem şi nolcu „titlul următor : «Chronicon Carionis expositum et auetum multis et veteribus et recentibus historiis, în descriptionibus Tegnorum et gentiun antiquarum et narră- tionibus rerum ecclesiasticaruuna et politicarum, Graecaruim, Romanarum, Germa- nicarum, et aliarum, exordio Mundi us 
tae 1612 nempe Rudolphi II excessum, 

tres. Appendix eorum quae a 

atalogus pontificum, Caesarum 

simo». Acest titlu este și al e- 

la prima ediţiune germană, ai 
ancthon şi Caspar Peucer. Aşia 

a Philippo Melanchthone et Casparo Peu- 

que ad annum salutis per christum păr” -
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- 

cero Postrema editio, prioribus omnibus longe castigatior, 8. Sumptibus Samur- 

lis Crispini 1617. , 

Acum, încă odată : Miron Costin cunoscut-a direct pe Carion ? — Modul de 

al cita ne prob&ză că grăesce de el <apud», după Topeltin. Eacă în adevăr ci- 

taţiunea, lui M. C. pusă faţă în faţă cu textul lui Topeltin : 

M. C. «Si de aceste stihuri s'aiă le- «Vlachos a Duce Flacus nominatos 

gat întâi Enea. Sylvie, şi după dânsul quidem asseverant, praeeunte 4enen 

şi alţii cum va fi numele ţerilor a- Sylvio ac post ipsum aliis non paucis 

cestora Flah de pe acela Flak Hat- adstipulantibus. 

mânul. ... Diverse ab his Carionis est opinio 

Căruia lucru Carion istoricul stă Chron lib 4. Nam quoă ă Flaceo quo- 

împrotivă şi cu dânsul Topeltin din dam eorum Praefecto nomen tractum 

Mediaşi. anume dicând deschis : «ceea esse nonnuli fingunt, fabulosum est 

ce ai scris că numele Vlac acestui prorsus (pag. 51). 

neam adecă a Moldovenilor şi a Mun- | 

tenilor, este după Flah hatmanul Ră- 

mului, basne sînt». | 

Negreşit M. Costin nu este sclavul 'cărței luă Topeltin ; el îl compilează, dar 

după Topeltin i€ citaţiunile seale şi din Carion. — Dealtmintrelea Topeltin a 

reprodus numeroase “bucăţi din Carion, fără să Je pună între ghilimele și pot 

trece lesne ca scrise de Topeltin, ceea ce nu sunt ! 

* 

Nota la pagina 379. Codicele FE. purtând pe copertă data 1805 lunie 20, 

prin nota de la vale, de la pagina 3, se dovedesce a fi din 1732 seă cel puţin o 

copie după un alt letopiseţ din 1732. — Jată nota : 

«Cinstite şi iubite cititorule, întru acest letopiseţ carele îl am de pe letopiseţul 

r&păusatului Nicolae Constandin biv-vel-logofăt cetind şi pre acela şi pre acesta, 

în multe locuri vei afla vorâva şi însemnările într'alt chip, mai ales la numărul 

anilor; intâi la aceala la predoslovie serie, că marele Moise ati sris Letopiseţul 

lumii. cel de la zidirea lume! după 2400 (4ă'5) de ani, iar eii am aflat că după 

4024 de ani sai scris acel letopiseţ, adecă cartea facerii, de care însuşi dragostea 

ta luând osteneli vei afla adevărul. Socoteşcă dar, iubitoriule, că acestuie îi 

âmblă veletul 7240 de la zidirea lumil, iar de la întruparea Domnului nostru 

Isus Christos 1732 a purces, şi de la Moise pănă la Christos a fost 1885, soco- 

tind cei 7240 ani 1885 de la Moise pănă la Christos şi de la Christos 1732 până 

întracest an, de acum; iată dar că rămân de la zidirea lumii pănă la Moise 

4024 ani. Aşişdere şi întralte jocuri multe alunecături vei afla carile nu sor 

potrivi cu acesta; nu defăimez, numai în minte îți aduc că cetind întamendoue 

să nu ne dai pre noi defăimării, aşişdere cunoscând şi a nostre greşele, mal ales 

din condei, rugăm să laşi iertării, că. nu îngeri ce pSta Bprna (adică mână de 

țărînă) aii ostenit. Citeşti dar cu hună sănătate şi primeşti cu dragoste a nâstră 

ostenslă.> E 

Nota la pagina 394. «Qainti Curtii Rufi De gestis Alexandri magni, regis ma- 

cedonum, (liber VI, 8... Sogdiani, Dahae, Massagetae, Sacae, Indi sul 

iuris sunt. Omnes hi, simul terga nostra viderint, sequentur. Ii enim eiusdem 

nationis sunt, nos alienigenae et externi...» 

* 

Cartea citată de M. Costin la Cap. IV. pag. 897 eşte : Sleidani, De guatuor
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monarchiis, libri tres, cum notis H. Meibomi ei G. Horni.— tipărită în 12, la Lug- 

dun. Batav. apud Felicem Lopez de Haro în 1669: Despre Trajan şi Daci nu 

aflăm în acest op, de cât aceste vorbe, la pag. 132: <Ulpius Trajanus a Nerva 

Cocceio adopiatus, ac deinde Caesar fuctus, Dacos bis rebellantes domuil, ac 

Romanae ditionis fecit, coloniasque deduzit». De unde dar scâte M. C. informa- 

țiunile ce le dă ca citate din Sleidan ? E probabil că citează pre acest scriitor 
după altul şi nu l'a indicat direct. 

Nota la pagina 397. Nu pricep de unde a luat copistul data de 120 de ani 
după. Christos, care n'o aflu în Sleidan la locul citat de Miron Costin. Ela 
dat, la pagina 418, data. 103 ani p. Ch. — Aci la pag. 132, cetim numai vorbele 
care le am şi adus în nota de sus, de la pag. 397. 

* 

Nota la pagina 399. Am întrebat pre d, Torilescu, învățatul director al mu- 
zeului, de are cunoştinţă că esistă unde-va conservată acestă petră, şi răspunsul 
domniei-sale a fost negativ. Miron Costin ce-va mai departe repetă, informaţiunea 
despre pâtra cu inscripțiunea lui Sever, împăratul Rămului, dicând de astă- 
dată : <aşişderea o pâtră mare adusă la Biserica Diiei. . . . .> Va, fi util ca a- 
micul meu d. Tocilescu, să urmărescă acest monument la disa biserică (Vedi în 
urmă la pagina, 419). Miron Costin revine şi asupra banului cu inscripțiunea 
Marcheanopolis, de căt, după ce îndărăt au putut ceti acest nume, (pagina 399) 
apoi la pagina 419 dice : jar acele slove de înțeles nu sânt. Bănuiesc că pasagiul 
de la pagina 419 este interpolat şi străin lui Miron Costin, 

+ 

Nota la pagina 400. a) Cassi Dionis Cocceiani Historiae Romanae. Tomus IV. 
Liber LXVIII. Traianus. XIV. parag. 13, 14, 
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Nota la pagina 400. b). Miron Costin se referă la pasagiul următor din 

domnia lui Hadrianus : <Trajanus, victa Dacia, ex toto orbe Romano infinitas eo 

copias hominum transtulerat, ad agros et urbes colendas. Dacia enim diuturno bello 

Decebali viris fuerat exhausta.» 

* 

Nota la pagina 400 c). Puțin a scris Bonfin la care Miron Costin se referă, 

despre Daci. La pagina 5, decada 1, liber 1 (ediţia de la Coloniae Agripinae din 

anul 1690) iată pasagiul selativ la Trajan :> cos (Dacos) Trajanus în ditionen 

suam vedegit et quuimu assiduo beilo res Daciae exhaustae forent. multas illic co- 

lonias deduzit, în hodiernum usque diem romana linguam referentes». 

* 

Nota la pagina 400. d). Cromer Martin Varmiensis Episcopus În cartea sa : 

«Polonia sive de origine et rebus gestis Polonorum libri XXX etc. (Coloniae A 

gripinae 1589)» la pagina 216, aminteşce de faptele despre cari menţioneză 

Miron Costin, în următorul mod : «Ea (Dacia) post multa bella cum romanis gesta, 

ad extremum a Trajano înperatore, guemuhnoduu seribit Eutropius ; subacta 

et în forma protinciae redacta esf. Cum autem bellis superioribus exhausta esset, 

infinitas hominum copias ez toio ovbe romano idem princeps ad agros urbesgue 

colendus eo transtulit.» 

* 

: . . - . . , , . fân- 

Nota la pagina 400. €). Citarea lui Paul Piasecius. episcop de Premisla, ca . 

i : - i 
-. i „tă », -ce - 

tâna pentru colonisarea lui Trai:n în Dacia nu este prea nimerită, de Ore îi 

, . a za e 

pera lui trateză de la sec, XVI şi d'abia numai cât ameninţă : < Moldavia s$
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ezulum Rom.» Căt privesce notița despre Dion, noi o dadurăm întrâgă la li- 

tera a, Nota paginei 400, 

* 

Nota la pag. 407. Dione (Tom. IV lib. 63, $ 13 pag. 116 ediţ. Tauchnitiana) 
nareză, espedițiunea lui Prajan a doua contra Dacilor. Vedi nota care se referă 
la pag. 417. 

Cât privesce a. doua notă relativă la Eutropie, veadă-se vorbele din Eutropie 
ce le adacem tot ca notă la aceeaşi pag. 417. 

* 

Notă la pag, 417. M. Costin nu citâză direct pre Dione şi pre Plinii tânărul, 
„ci împrumută scirea despre obiceiul d'a bea, la ospeţe în sănătatea Impăratului, 

de la Topeltin, care el citeză de asemenea pre Dione şi pre Plinii. Dice Topel- 
tin (pag. 119): «Ratio autem bibendi în Salutem amicorum ab antiquis est; dis- 
cimus hoc ex Dione, qui tradidit in multa copia honorum augusti etiam hoc 
decretum, ut per genium ejus vulgo jurarent, et in conviviis omnibus pro sa- 
lute eius libarent. Ved. Plin. Panegyr. Trajani».



LEATOPISEŢUL 

TEREI MOLDOVEI 
DE LA ARON VODĂ, INCOCE(*) DE UNDE ESTE PĂRĂSIT DE UREACHE 

VORNICUL DE ȚERA DE JOS, 

scos (**) pB 

MIRON COSTIN 

VORNICUL DE ŢERA DE JOS(**%) 

în anii de la zidirea lamei 7185, în oraş în Laşă(****). 

  

(*) C. suprimă <încâce». 

(5 Cs cisvodit> loc. scos. 

(50%) Da: «ce ai fost vornic țărei de jos». 

(**2*) Lecţiune după C. că mai corectă, căci în 24 (Muzeu), care de alt- 

mintrelea a fost luat de bază, copistul pune anul decopierei 7218 (1710) şi 

schimbă şirul vorbelor aşia: In oraşiă Iași, în anul de la zidirea lumei 7218 iar 

de la nascerea Mântuitorului lumei lui Is. Hris. 1710. Mesiţa Iuliă 6 dle. În 

gilele M. Sale Luminatului Domn Îw Nicoloi Voevod sati scris.
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Cod. A nu dă titlul de sus, ci continua după Domnia a doua alui Aron pre 

Nicolae Costin. Asemenea Cod. E. Idem M. dar începe de pre isvodul lui Miron 

Costin logofătul la momentul când Batorescii da resboiii lui Basta George şi Mihai 

Vodă. Codex 0, nu dă titlul la letopiseţul al Ilea. Q, ca și E. U nu dă tit- 

lul. MM ca, şi M, Cele-l'alte codice daă titlul de şi nu identic. B dice: «Viaţa 
Domnilor ţă&rei Moldovei de la a doua Domnie a luf Aron Vodă, ce s'aii scris de 

pe isvodul repaosatului Miron Kocran ce aii fost Logofet mare, începând într'a- 

cest chip». 

Codex (, ca la ediţiunea de faţă: <Leatopiseţul zărăy Moldovci de la Aron 
Vodă de unde easte părăsit de Ureake Vornicul de ţeara de jos, isvodit de Mi- 

ron Costin ce aii fost Vornic ferăi de gios, în anii de la zidirea, lumei 7185 în 

oraş în laşi». Ă 

Cod. CC. (Stârce, 1784 Ghenare 2%), asemenea No. 24 (Muzeu) aii titlul identic 
ca la 0. F, L, şi DD: <Lctopisețulii zorăi Moldovei de la D-ia lui Aron Vodă 

scris de Miron Costin: ce aii fost logofet mare. Cap. a”. — G. (Dubau:: Letopiseţul 

fevăi de la Aron Voda Cap. a”. — H Ldtopisețul ţărăi de lo D-ia lui Arca Voda. 

1 întocmai ca C. — X fără titlu ca și M şi Q. — Ofără titlu. aa (raic) fără titlu dar 
începe cu Domnia lui Ieremia Movilă Vodă, FF (1781) : Litopiseţul țăreă Moldo- 

vei scris de Miron logofelu începând de la D-ia lui Aron Vodă. 
Din cele de sus urmăză că avem următârele categorii 'de codice : a) cu titlul 

complect, b) cu titlul redus, e) cu titlul dar începând cronicul de la reshoiul Ba- 
torescilor cu George Basta şi Mihai Vodă şi d) fără nici un titlu deosebitor al 
lucrării lui Miron Costin. 

Pentru alegerea, variantelor nu avem nevoie de cât de un representant din 
fie care categorie. Alegem deci pre cele următâre pentru inotivele ce la vale 
însemnăm. 

La categoria I-a sunt codicele : C, CC, 1 şi No. 24 de la Musei. Eliminăm pre 
] fiind copie aprâpe identică cu C şi făcută de același Diac anume Grigoraşi 
sin Vasiie Uricariul şi nu este atât de complect ca C care îl păstrăm. Inlăturăm 
de asemene pre CC fiind o copie relativ modernă după C. 

La. categoria, Il-a, se coprind codicele : B. DD. F, PE, G, H, L, U. Dintre aceste 
alegem pentru variante pre următârele : B (Racoviţânu) şi DD (căcă F şi L sunt 
identice de acelaşi copist care au scris DD). G | Dubău) U (originalul lui Nicul- 
cea). Inlăturăm FF ca apărținend numai secolului acestuia şi pre H fiind în rea 
stare şi lacunar. 

La categoria III-a avem codicele: £, K. M, MIM, 0. Din aceste alegem pen- 
tru variante pre E şi înlăturăm pre M (1765) și pre K (1785) asemenea MM ca 
o copie recentă (1784). O nu ne presentâză destule garanţii fiind forte răi scris, 
cu l6te acâste ca apărținând primei jumătaţi a secolui XVIII îl vom consulta. 

Categoria a patra ne presintă codicele 4, Q şi AA. Inlăturăm pre A şi pre 9 
pentru că acest din urmă este în filiaţiune directă cu codicele scris de Stoian din 
Bucuresci (M). şi cel ântâiă este o copie mai nuă de pe L. Niculcea, pre care 
avem călăuză la, variante. Reţinem din acăstă categorie numai Cod. 44. (Pa- 
vel gramaticul) fiind Ore-cum o ediţiune oficială ordonată de Nicolae Mavrocor- 
dat Vodă. 

Către aceste vom consulta re a şi textul tipărit de Șinca, care citeză manuserip- 
tul Șincaian (1713),



1 ISTORICII, 

adecă scriitorii de cursul anilor acestor cărţi, carii pomenesc de 
descălecatul cel Miînţâiă a ţărei nostre şi a ţărei muntenesci. 

BONFIN, mare istoric de Dakia seaă Daţia ; Zetin. (Ț) 

DION, la viaţa lui Trajan Impăratul; grec. 

TOPELTIN, Ungur, iarăși pre aceşti doik ai urmat. 

Aceştia aă scris de Dakia, cum o ai descălecat (Accrzacrarswa) cu Răm- 

Eni, Trajan Împăratul Râmului, în anii de la Christos gs, pre socotela 

vremilor. 

10 ISTORICII LEȘESCI, 

carii aii scris şi lucrurile Domnilor Moldovei. 

CROMER, au scris Lătinesce ; Zeah. 

DLUGOŞ, latinesce, Zeah. 

STRICOVSKI Litran, ai seris Leșesce. 

15 PIASESKI, Vlădicul de Premisla, Lătinesce, /eaă. 

ISTORICII LEȘESCĂ, 

pre carii î-ai urmat răposatul Uriake (pare) Vornicul. 

BIELSKIE, leap. 
MARȚIN PAȘCOVSEKIE. 

20 Și aceştia âncă die că Moldovânii sînt toti Români. lar de descă- 

lecatul cel dentâit n'aă sciut; că Lâşii mal apoi de împărăţia lul Trajan 

sînt veniţi în câste părţi. 

j Aceştă doi aii scris leşesce. 

R. 4. — Lista acesta, lipsesce din tâte codicele de categoria If, Ii si IV. — 

R. 2. 94; «parți» |. «carfis.—R. 3.—eferilor nostre şi a ferei mauntenești». ]. tex.- 

tului. + Epitetele aceste vin in 24 pe margine, inainte de nume, in roş. c le pune 

la urma numelor, tot în roş. — R. 5.— N. 24: «Troian» |. «Traian — C. şi 24 pun: 

«latin» E o erâre corectată. — R. 7. C: «o au descălecat Trajan». -- R. 11.— 

C. omite. «şi» — «Domnilor» |. «<Domniilor». - R. 12.— C. omite «leah>. — R. 13. 

— C. omite pr> «Dlugoș». — R. 20. — C. ad. «toți» după «sinte.



PREADOSLOVIE] 
1 

ADECĂ 

i VOROAVA 
Oa. > a cătră Cetitorii, 

Fostaiă în gîndul mei, iubite cetitorule, să fac Leatopiseţul 
9 terei nostre Moldovei din descălecatul ei cel d'ânteiii, carele 

ai fost de Trajan Impăratul, și urdisem și începătura Leatopi- 
sețului. Ce, sosiră asupra nostră cumplite aceaste vremi de acmu 
de nu stăm de scrisâre, ce de grije și suspinuri. Și la acest 
fel de scrisâre, gînd slobod și fără valuri, trebussce,; iară noi 

10 prăvim cunaplite vr6mi și cumpănă mare pământului nostru și 
nouă. Deci, priimeasce acestă dată atâta din truda nâstră, ca 
să nu se uite lucrurile și cursul țărei, de unde ai părăsit a 
scrie r&păosatul Ureache Vornicul. Afla-vei de la pragoșevod, od 
din descălecatul țărei al doile, la Leatopiseţul luă, pre rândul 

id  săă scrise Domniile țărei, până la Aron Vod a doua Dom- 
a nie. Iară de la Aron Vod încoce, încâpe acest Leatopiseţ, care 

ți-lam scris noi, nu cum s'ar vcădea de amăruntul tote, că 
Leatopiseţele cele streini, lucrurile numai cele mai însemnate, 
cum sînt r&sboiele și schimbările, scri, a ţărilor megiașe ; iară 
cele ce se lucrâză în casa altuia, deamăruntul lucruri de casă 
n'aii seris, și de a luă (1) Leatopiseţe, de Moldovan scrise nu se 
PI 

20 

  

    

+ 24 este minunat ilustrat cu arabescuri, în coloare. 
R. 1. — C. omite «Predoslovia, adecă>. — R. 5. — 94 omite cm. —R. 8 «Acmu> neîntâlnit în codicele cu primul cronic, apare in mai toate cele cu IE- topiseţul al 2-lea. — R. 9, q. 24 scrisori» |. «scrisoare» este eronat. — 

R. 14. 24: «Dragoş |. Dragoş». — R. 16. — 94 omite : <a 2-a domnie. — 
R. 18. 94 scrie «sari». — R. 2 C omite: cadecas. — R, 22, 24. omite «scrise. 

(1) Acestă lecţiune Du pote fi bună, dar mam aflat alta în nici un codice. Cred că în original era : de alte. 
|
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află. lară tot vei afla pre rând scrise tote. Și priimeasce acâstă 4 

dată acestă puţină trudă a n6stră, care am făcut, să nu se 

incă cum-va cu uitarea, de unde este părăsit; cu acâstă fă- 

găduință,, că şi Leatopiseţul întreg să aştepţi de la noi, de 

vom avea dile, și nu va fi pus prea vecinicul sfat a puterni- 

cului Dumnedqeii țărei aceştia ţeanchiii și soroc de săvârșire. 

Miron Costin. 
Biv-vel Vornic Ţărel de gios. 

en
 

STIHURI 

DE DESCĂLECATUL ȚEREI MOLDOVEI. 10 

Niamul ț&râi Moldovei de unde se trăgăneză ? 

Din ţărele Rămului tot omul să eredă. 

'Trajan, ântâiii, Imperatul, supuind pre Dahi, . 

Dragoș, apoi, în Moldoveni primenind pre Vlahi, 

Martur este Troianul șanț în ţâra. nostră, 15 

Si 'Turnul Severinul, Muntâni, în ţera vostră. 

  

R. 3. 94 om. : «dat, — R. 5. C: Va fil. hi. — R. 7. Voroara că- 

fre cetitori lipsesce la mai toate codicele, ca A. B.E. G.H.K.M. 0. aa. 

mm, U... —— Asemenea mai preste tot lipsesce subsemnătura, care n'o aflăm 

nici in Cod. 24 şi (. —R. 11 în 24: <sar tragea» |. «se trăgânează» e o erdre. 

R. 12, 13, â€. în24 pune pe marginea versurilor, cu roş notele următâre : 

«Aayu un Aa tot unii sint». — <Moldovânil mainte de Dragoş-Vod se chiama 

Baayu, sea Rumâni de lă Răms». — <Turnul Săverinul este în ţ&ra muntenescă, 

unde aii fost şi pod de peatră peste Dunărea, de Troian împăratul făcut, a- 

tuncea cănd ai descălecat aceste dâue ţări cu Rămleani. — R. 16, Aceste ver- 

suri se află şi în codicele I. N. 

ete 38



1 —OUEATOPISEŢUL TEREI MOLDOVEI DE LA 
ARON-VODĂ INCOACE. 

CAPUL 1. 

Zac. 1. Până la cumplita a doua domnie a lui Avon Vod (așia 

5 dice acei domnie răpăosatul Ureache Vornicul), 6ste scris Leato- 

piseţul țărei Moldovei de Ureache Vornicul, începend de la Dra- 

goș Vod, carele aii descălecat din Maramoroș, această țeară 

al doilea rînd după ce se pustiise de Tătar, și fugise toți locu- 

torii, din Moldova și din ţâra Muntenâscă, în Ardeal. lară întâi 

10  descălecată de Traian, Impă&ratul Rămului, cărui Impărat nu- 

mele trăeasce între noi până astăqi, cu șanțul câla ce se dice 

Troianul. laxă de la Aron Vod scris nu se află, nică de altul,- 
nici de. Ureache Vornicul, oră că Vaii împiedecat datoria 0- 

men6scă, mortea, care multe lucruri curmă, şi să se obărșescă 
15  îu lasă, oră că isvâdele Ii sati răsărit, ce va hi mai seris de 

la Aron Vodă încâce. Deci, de unde aii părăsit el, începem 

noi cu agiutorul lui Dumnedaii. ţ 
2 | _ 3 2. Domniei lui Aron Vodă eu cale i-aii dis, că aii fost 

(5%) cumplită, că aşia, ai Tost destrenată, domnia. și nedrâptă forte, 

20 cât de răul lui, ceea ce era fruntea boierilor fugise mai toță în 

țâra l.eșâscă, 

3. Se sfădia pe acea vreme domnii de Ardeal cu Crăia 

Leșescă, care de care să cuprindă țâra, să fie subt ascultarea să. 
m 

= D——_. 

R. 1. — 24 pune aci titlu: <Domuia lui Stefan Radul Vod şi a lui Stefan 
Rasvan Vod>. — In C lipsesce. — BR. 4. B ou împarte în zăcel, — B.9B 
indirect : «romanesci» |. « Muntenească». — RP. 14. — 94 «taie» |. ccurmâ»; ase 
mene B. G. (care acesta e direct). — B. 75. — C: «ce ar fi» |. cce ca hi ma. 

+ Acest pasagiii de până aci lipsesce în codicele DD. (F. L.) E. 0.U. aa.
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(Domnilor de Ardeal le dicem Crai Unguresci. Ei să le dai 
acest nume nu pociii, că ei Crai nu sînt, ce drepți Domni sâii 
Cnezi. Iară și Ardealul tot de Crăia Ungurâscă ai fost, și tot 
o țeră. lară după ce ai rupt o parte împărăția Turcului, cu 
Buda și altă parte de Crăie aii cuprins Nâmţul cu Pojunul, 5 
unde sta şi cununa Crăiei Unguresci, saii osebit acest unghii 
și saii aşedat subit. Cneză, Deci, Craiii drept Crăiei Unguresci 
este Nâmţul, că la dânsul este cununa Crăiei Unguresci, cu 
Pojunul.) 

4. 'Ținea, Domnia pre atunce la Ardeal Bator Jiemont, și 10 
aflând vreame pre voie a supunere țera Moldovei către sine, 
Saii agiuns cu boiarii lui Aron Vod, carii era de casa lui, că 
se urise și lor cu faptele lui Aron Vod, anume Stefan Radu 
Vornicul, și Răsvan Hatmanul, și cu scirea lor aă trimis oști 
Bator și ai luat pre Aron Vod cu tâtă casa lui, și Vai dus 15 
la sine în Beligrad, unde i s'a sfârșit și viața. Iară în locul 
lui pusese Domn pre Stefan Radul Vornicul în Sucevă. 

  

BR. 1.—C şi 2% pune în parenteză tâte rândurile aceste până aice, de la < Domnilor 
de Ardeal» ete. Ba 24 și B. mai cuprinâe şi mai mult în parentesă, până la 
vorba Pojunul scris a 2-a 6ră, ceea ce nu e o eroare, căci este o adevărată notă 
a lui Miron Costin in astă parentesă. DD. E. L. U. ai lăsat cu totul parentesa.— 
R. 11. — 0: <a supune». — R. 12. — DD omite scari erai de casa lui» asemenea 
«ca li se urîsă...» până la «şi cu scirea lor». — R. 77.— C «Vod» 1. <Vornicul» 
E şi 0 asupra acestei informaţiuni se ridică în modul următor (pag. 1b1 verso) 
«De unde ai luat Miron Logofetul de scrie în lstopiseţul săă de Stefan Radul Vor- 

unicul, să'l fi pus domn ţărei în locul lui Aron Vod ei nu pot afla, nică Este alt 

Stefan fără Stefan Răzvan Vod, că şi Cronicarii străini Nicolae Istvanfi şi Wolfgang 

de Betleen, carii în istoriile seale pomenesc de domniile Moldovei, serii că pe 
urma lui Aron Vod ai stătut Domn Stefan Răsvan pus de Batori Jiemond 

craiul Ardealului, precum lam pomenit may sus, că aii mers Răzvan Voa pe 

porunca lui Bator Jiemond într'agiutoriiă lui Mihai Vod, iar Movilescii, precum - 

scrie Ureache Vornicul, încă cu Petru Vod Schiopul trecuse în ţera leş&scă.> 

N. Costin face acâstă notă, căci e în textul lui, care în Cod. E merge până 

la pag. 163. N. Costin rîndui şi augmentâ cronicul tată-săă (O pare să fie bru- 

lionul la E) şi se vede că a fost surprins de morte la acest loc neterminânăd 
acâstă codificare cu variante. O dicem acesta pentru că copistul, după ce 

spune că «până aice acest l6topiseţ ste scris de pre isvodul ce aii scris r&păo- 

satul Nicolae Costin ce ai fost vel logofăt, apoi scrie versurile acestea, din M.C: 

“Mortea intrun chip calcă toate casă: 

Domnesti şi 'mpărătesti pre nime nu lasă ; 

Pre bogaţi şi pre săraci, ea le taie vacul. 

O victeană, în toată vremea vînezi ca cu sacul! 
Neprăvălit, strămutat ce nu stăruiaste ? 

De tine în tot ciasul ce hălăduiaste? “
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1 5. La Leași, crătâ Jiemont pre atunce, feciorul Craiului 

Șveqese, iară Hatman mare era Zaurmoiski. Vădând Lea- 

șii că ai pus Bator de la dânsul Domn în Moldova, — şi 

'o scrieaii pe atunce Leașii pre Moldova , că este Crăiei 

Leșesci soţie, după nisce legături ce făcuse Leaşii cu Stefan 

Vod cel Bun, la Colomeia, și mai pe urmă cu Bogdan Vod, 

după ce se împăcase cu dânsul, -—n'aii suferit pre Stefan 

Radul Vod, ce îndată aii trimis oști cu boiarii cari era 

eșiță în țera Leşescă, unii de r&utățile lui Aron Vod (iară Mo- 

10 vilescii, precum scrie Ureache Vornicul, încă Cu Petru Vod 

Schiopul eșise în ţera Leș6scă), asupra lui Stefan Radul Vod, 

şi "l-au scos din ţ6ră și aii pus Domn din partea sa pre lere- 

mia Movilă (1) Vod, cu alesul boiarilor de ţeră; puind tot-de- 

odată, și prin tâte cetăţile țărei slujitori de ai săi Lâși. Fostail 

15 aceste în anul 7103. („3pr) 7545 
6. Împărăţia Turcului luptă -pre acsle vrâmi pentru Crăia 

Ungurescă, cu Nemţii, pentru Buda, pentru Ostrogonul și Enicul. 

lară v&qând că cuprind Leașii [era Moldovei, aii orânduit pre 

Cazikirei Sultan, Hanul Crimului, și trimițândui și 2000 de 

20  Emiceari cătră 70,000 de ste tătărâscă ce avea. Veslil era a. 

cel 'Han de r&sboie, carele aii avut răsboiă și cu Persii, cu is- 

ex
 

  

Spre cădâre de tine, tu, cu vrâme toate 
Primenesti și nemică să ste în vâci nu poate ! 
Tu, părinte tuturor, Doamne şi-mpărate. 
Numai singur covârşești vrâmi nemăsurate; 

Ai poroncit vrâmilor să nu stă ; 
Nemică în vâci pre lume nu poate să custă! 
Mulţi au fost şi mulţi sîntem și mulţi te aşteaptă; 
Lumea, den primentle nu să mai deșteaptă.,— 

şi termină cu aceste vorbe : «De aicea începem a scrie l6topișeţul, de pre isvo- 
dul lui Miron Costin logofătul». Să se vâdă în notele finali studiul nostru asu- 
pra acestei cestiuni. 

R. 1, — DD şi U «era Craiiis (U este adesea coutorm cu DD, dar mai com- 
plet. DD e copie după U — RR 3 — DD omite «că hatm. era Zamoiski» ; — 0" 
mite adese cuvinte, ceea ce probeză că nu e din Codicele cele mai bune. Pu- 
țin cas vom face de el mai înainte. — 2. 70. — DD şi U omite «precum scrie 
Ureache Vornicul». — R. 13. DD omite tot de la: «puind tot-deodată ete.» până la 
“ ți R. 16.— DD pune aci titlul «Domnia Eremiei Moghilă Vodă. Cap. 5 

emnenea U cu capul 51. — Ri. 17, — Ostrogonul este Tisetergom pe unguresce, 
adecă Strigonia din Comitatul Grau. A doua localitate Enicul (2) nu este citată 
de tote codicele. — Aşia bună-ră lipsesce în U. | 

(1) Boghila din Codex B. 6.0. pp. 1
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bândă, în câte-va rânduri. 'trimisu-i-aii împărăţia și tuiuri cu 

stegul de Moldova să așeade pre cine va socoti el la Dom- 

nie, să fie din partea Impărăţiei. 

7. Prindend veste Leşii de clătirea lui Cazikirei Sultan spre 

Moldova, cu ruşine socotind a fi să lasepre Domn la smintială, 
pus de denșii--—"și era pre alunce şi Crăia Leșescă în vâr- 
PN i 3 3 

tute, — ati orânduit și ei pre Zamoiskii Hatmanul. Cum spune 

Cronica Leșescă,ţ mai mult de 7000 de călări și 3000 de pe- 

destri n'ait avut (de nu se laudă), fără slugile lor ce aii- ei 

pururea, peste cei ce sint slujitori în catastije. -- 

8. In anul 7104, Octomvrie în 9 qile, ai sosit Zamoiskii 

la 'Țuţora, cu oștile, şi adoua qi după sositul lui Zamoiskii, OQe- 

tomvrie 10, vădut'aiă și străjile Tătărăsci. Iară Octomvrie 11 aii 

sosit şi singur Hanu, cu t6tă stea. - 

9. N'ai putut răbda Lâșii fără șanțuri, vădend atâta pu- 

teare, ce 'și-aii întărit tabăra cu șanțuri împregiur, şi ati făcut, cu 

socotâla lui Zamoischii Hatmanul, și denafară de șanțuri, băsci .. 

de pământ, de la șanțul taberei așia de departe, cât agiungea 

glonţul puscei, și întracele băscă ati scos și Zamoiskii 6ste 

Leşâscă împotriva grosimei cei ătărăsci. Năvăleaii Tătarii cu 

lotă Ostea asupra l-eșilor, ce Leșii stait neclătiți, și din băscă 

da tunnrile. Dosul iar să le ia, nu putea 'Tătarii, de tabără; și 

asia ati stătut r&sboiul întracea di totă dua. 

10. A doua qi, socotind Hanul cu meșterșug să. depărteze 

pre Lâși de la şanţuri, aii orândait o s&mă de 'Tălari să dea 

năvală la L6și, și să se facă a fugi. lar Leșii cunoscând meș- 

terşugul , staă între băscă neclătiţi, și așia aă stătut până la 

vreame de chindie. Atuncea, și deprindând pre Tătar, și vădend 

că se tem 'Tătarii şi de foc, i-aii luat Lâșii în gonă până la 

ostea cea supusă, și cu aceea dâcă saii tâmpinat, în loc aă 

stătut, şi aii ţinut r&sboial, cât sati mirat și Hanul, mai pu- 

țină oste fiind Leșii; și de acole, iar încet sprijinindu-se de 

năvala Tătarilor, ai venit iar la loc între băscă, că trimitea 

Zam oiskii tot-d'auna se dică trimbiţile de întors. 

ce
 

20 

30 

R. 1. Cod. 24 pune în parentez rândurile « Vestit era... în câte-va rânduri». — 

BR. 3. — Codex C «să-i fie» — + Vedi nota finală. — 8.3. — C: fără slugile 

lor ce ai ei pururea peste cei ce sînt în isvoade». — R. 28, 24 ad. camu 

înainte de : <deprindând»,
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71.7 Nu dormia Ieremia Movilă Vod; ce, de și avea nădâjde 
în LEși, iar îndată ai ajuns la Hanul, și de atunce cele șepte 
sate de ţeră, ce se gie Flănesci, le-ai dat Ieremia Vod Ha- 
nului, și ai legat și miere să dea Hanilor în toți anii câte... 
de cântare și alte daruri. Și așia, cu nevoinţa lui Ieremia Vod, 
aii stătut între Hanul și între Zamoiski traciate, adecă legă- 
tură de pace, dănd și Hanul zălog la L6și, și Lâșii la Hanul, 
până se va închide tocmeala. 

12. Capetele de pace ai fost aceste : Ieremia Vodă să fie 
Domn în ţeră, birnie împărăției din an în an, după obiceaiii; iar 
Hanului să'i dea din an în an daruri câte... cântare de mieare, 
și șepte sate să fie de cășlele Hanului, în Bugec; oști Leșesci 
să nu mai între în țâra Moldovei; sol de la Leși să* mergă 
la Impă&răţia 'Purcului pentru întărirea păcii. lar despre partea, 
Hanului era aceste ponturi; stegul și tuiurile să le dea pre 
mâna. leremiei Vod, și de la împărăția "Turcului săi scâță dires 
de Domnie ce-i qic pre limba lor berat și să iasă Hanul din 
pământul Moldovei până în patru dile, cu oștile lui. Și așia o- 
bărșindu-se pacea, Hanul, întăiii, aii purces cătră Crîm, şi Za- 
moiski cătră ţâra sa, lăsând lângă Ieremia Vod pre Albert 
Hanski și pre Iane Potoțki, cu 3000 de oste, că se temea Iere- 
mia Vod de Unguri. Și așia ati purces Ieremia Vod și sai 
aședat la Sucâva. Răsboiul acesta, este mai nainte de acela 
când aii perit Iolkovski, Hatmanul Leșese. Afla-vei și acela la 
rândul săi, 

| 
Bine n'aă eşit Zamoiski din Moldova, iar Bator Jicmond a- 

lege pre Răsvan Domn în Moldova, și'i orinduesee 12,000 de 
oste ungurescă, să mârgă asupra !eremiei Vod, dând vină lui 
Stefan Radul Vod că ai lăsat scaunul să] cuprindă Leșii cu 
blastemaţia lui. 

14. Luând veste Ieremia Vod de pogoritul Ungurilor, pre- 
  

  

+ Cod. C pune aci titlu noă : «Domnia lui Ieremia Movilă Vods. R. 1.— 24: om. «Movila». — R, 1— 24: 
R. 4. - 24 om, «Să deas.— R. 4. — 
«neschimbată în dilele» — 2. 23. 
R. 24. — B. aa. 
R. 28. — DD. UV. ad. după: 
B. pogorirea. 

* Codex 7 dice «să nu 

«Ce de avea şi in Leaşt nedejde.— 
lipsesce cifra preste tot.— Bi. 78.— B ad.: 

— B ad. : «de 16şi oșteni» după cdste». — : sla Țutora». — R. 28. — DD. U, aă trimis loc. calige». — 
«Rasvan», — Hatmanul luă Aron Vod — R. 31. — 

margă», dar e eroare
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cum ati putut 'aă strîns stea țărei, și - s'ali :gătit a, -slarea -eu 1 

răsboiii împrotiva. lui Răsvan. Era într'o Duminecă, când s'aii a- 

propiat oștile Ungurâsci de Suceâva.; Şi ati tocmit :oştile leremia 

Vod, asupra târgului, la sat la Areni. lar stea Leșescă «ce 

avea cu sine, o aii tocmit mai la câmp, despre Sceheea, pre subt 5 

un mal ce este alăturta cu drumul Băii. Singur, leremia Vod, 

fiind în biserică la sfânta Liturghie, "i-ai dat scire, cum oștile 

lui Răsvan amu se văd, şi se apropie de oștile țărei. Ce n'aii 
vrut să iasă din bis6rică până. nu sai -săvârșit svinta Litur- 

„ghie; şi se ajungea hăriţii lui Răsvan cu oștile țărei. Când 10 

ai eşit leremia Vod la oști, din bisrică tâmpinatu-s'aii oștile 

de âmbe părţile, și, după câtă-va luptă între oști, aă lovit Leșii 

pre ostea Ungurâscă din aripa despre Seheea. Indată îmbărbă- 

tându-se şi fruntea oștilor unde era Ieremia Vod, aii întrînt 

pre Unguri. 

15. Subt Răsvan Vod ai cădut calul atunce în r&sboiă; 

ce încălecând pe alt cal îndată, aii silit să oprâscă stea Ungu- 

râscă, și ati oprit'o, și pus6se r&sboiul iar la loc. Ce, îndemnân- 
du-se iar 6stea lui leremia Vod — eră și Leașii în frunte, — 
aii început a fugi ostea lui Răsvan Vod, la care fugă oștenii 20 
lui leremia Vod ai prins şi pre Rasvan Vod și laii dus la le- 

remia Vod. Stă movila şi acmu pe drumul Băii de la Sucâva, 

câre se pomenâsce Movila hi Răsvan până astădi.. 

16. Cât aă dus pre Răsvan la Ieremia Vod, după câtă-va 

mustrare, '%-aii tăiat îndată capul și la pus întrun par îm- 

protiva cetăţii; iar. pre Ungură "i-ai gonit oștile până la munți, | 

cu mare vărsare de sânge.ţ 

Fost'aii aceste răsboie în anul 7104, Decembre 5. Așa, s'aii 1590 

plătit lui Răsvan răul ce făcuse. și el lui Aron Vodă. | 

17. După acest răsboii și perire a lui Răsvan Vod, s'a - 80 

  

R.1.—DD. U: au strîns şi el ste de ţera de cât eră. — R. 2. Cs <svintă 

Duminică». — R. 4. 24, om.: «sas. — B. 6, DD. U i «pe subt un deal». — 

B. 7. — DD. Us cn biscrică, la slujbă» — BR. 28. — L, om. sam. — R.9. 

DD şi 24 <stujba». — B. 10. — DD. U, «Jeremiei Vod> |. «ţareb». — R. 17. DD. 

U omit de la <aă silit» până la: epusese cresboiul. — R. 18. B. DD. U, îm- 

dăvbătându-se Loco : îndemnandu-se ; asem. ad. «< Moldovenii cu Ieremia». — B. 20. 

Ai dat dos loco: <aii început a fugi». C. caii prins a fugi». — 8.25. — DD. 

U. cau poruncit de iai tăiat capul». — f DD. L, fără a altera sensul, 

stremută mult aceste îrase,
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1  aședat Domnia lui Ieremia Vod fără grije. Nici Bator Jic- 

mond Domnul Ardealului, nu sai mai ispitit să mai trimiţă 

oști în Moldova,ț ce, având bănat pre Lși, de paguba 6meni- 

lor săi cu Răsvan, ai trimis soli cu jalobă la Rodolfu, Impă- 

9 ratul Nemţesc, cumnatul să, și la Papa de Rom, jălind de 

mare pagubă ce %-aă făcut Lâşii în stea lui, luptând el să 

desbată ţâra Moldovei de subt mâna 'Lurcului, să cuprinqă** și 

pre Moldovâni cu sine împrotiva Turcilor ; iar L6şii aii impede- 

cat acest lucru, spre scăderea creștinătăței, ce ai aședat Mol- 

10  dova subt birul Tureilor, de subit care bir amu era eșită țera 
cu nevoința luă. 

18. Aceste înțelegând Papa și Impăratul Nemţesc, mare po- 
noslu aă trimis Lâşilor, și osebire de besârica lor Craiului 
Leșesc, ca unui împedecător de binele creștinesc, 

15 Trimis'aii și Craiul Leşesc sol la Papa, făcându' scire că are 

el de grija Moldovei să nu hie cu Turcii. şi mai dinainte vr6- 
me, fiind subt grija sa, cum și de curând acmu pre Cazierei 
Sultan laă scos cu puterea sa din țera Moldovei. lar Dom- 
nul de Ardeal, neavâna putere să se apere pre sine, nu pote 

20 să apere Moldova de Turci și de Tătari, mai având prilej de 
oști hie când Crăia Leșâscă.ţţ . 

Aceste pricini avea ei în de -sine pentru Moldova. Iar le- 
remia Vod domnia cu pace, și eu lucruri aședate pre acâle 
vrâmi a țărei, că ţinea oști străine și păzia și datoria sa ce 

25 avea spre Impărăţie. 

  

1Db.U: «și după acest resboii a lui. Răsvan Vodă cu Ieremia, nu Sati mai 
ispitit Ungurii să mai trimiță domui din partea lor ci aă domnit Ieremia Voi 
cu pace, ci având banat... - RR. 3. — î“aperirea» |. «pagubă», — R. 7. DD. U. 

- «Hevolind şi el» |. «luptând», — R. 7. C: om. «Moldovei». — ** Ci ad țera Mol- 
dovei să-i împreune. DD. U ; «Se împreune pre Moldoveni» şi om : «împotrita 
turcului». — BR. 8. — DD, U: Pau împedicat şi sati... iar subt robia Turcu- 
lui O omite : spre scăderea creștinătăţei. — ţi Intreg acest paragraf e omis 
în DD. U. — *** Textul nostru e din 24. Asemene cu C. AA. Rafael. B. G.— 
E este de N. Costin până mal apor.j— Asemene MM. și O, 
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CAPUL AL II. a 

Zac. 1. 'Ţ&ra Muntenâscă, într'acesta an, vara, la mari r&u- 

tăți era de Turci; că, din două părți având oști Imp&răţia 

Turcului, asupra. Crăiei Ungurescă, o sâmă, de oști despre Buda, 

iar altă. ste într'acolea asupra Ardealului avea; că și Impăra- 

tul Nemţese ostile lui împrotiva 'TPureilor era orînduite. Iar aice 

despre Ardeal, Bator Jiemond, fiind cumnat Impăratului Nem- 

ţese, alte oști avea împrotiva Tureilor, şi* luase de la Turci 

câte-va oraşe de** Crăia Ungurâscă, iar cătră Ardeal. 

2. Era despre acestă aripă Sinan Pașa, Vizirul de Si- 10 

listria ; și pentru să'i hie mai lesne a supune Ardealul, luase 

tâtă țera Muntenescă și tote oraşele : Bucurescii, Târgovistea 

şi alte orașe aședase cu Turcă. 

3. Domn era atunci la Muntâni de curând Mihai Vod, 

acel vestit între Domni, încă bine neaședat după mortea Mih- 1 

nei Vodă. Vădând ţera cuprinsă de Turcă, singur ai năzuit la 

Bator Domnul Ardealului, și ati trimis soli și la Impăratul Nem-. 

țese, dându'i scire, că, cuprindând Sinan Pașa, ț6ra Munten6- 

scă, pr lesne va putea supune şi Ardealul. 

4. Dataii Bator îndată oști întragiutor lui Mihai Vod, vă- 20 

dând că se apropie de el focul; şi durendui inima și pre 

Muntâni pentru moşiile sale, în puţină vreme sau strîns, și în- 

tăi ati împins oștile lui Sinan Pașa de prin orașe; și apoi 

la Giurgiii aii stătut și la răsboiă de față, Mihai Vod cu Și- 

nan Paşa. Și aii fost r&sboiul cu mare vărsare de sânge; și 25 

după câtă-va luptă, ai înfrânt Mihai Vod 6stea lui Sinan 

Pașa, cât și singur Pașa, să nu fie aflat îndemână. o luntre 

o
 

  

R.1, — Cca şi AA (Raf) nu desparte aci capilul, dar € începe cu zaceli 

noue.—AA mare zaceli. DD. pune titlu ca U: «Pentru Mihai Vodă Domnul ţerei 

Muntenesti, Cap. 54, 2aceala noua I-a»; în L este 52. G : ca şi textul nostru. adecă 

ca 24. — B pune capitol noă. al 3-lea (al 2.lea este cu titlu : Domnia lui le- 

remia Vod) şi adaoge titlu din DD complectat cu vorbele : «cu sai ridicat 

de aă făcut multe resbdie asupra Turcilor». U. MU şi O nu cespart capitol nou 

ci continuă ca un total lui N. C — R.7. — 24: «despre Ardeal». — * VU. 

DD. omit de aice până la punct. — ** G. A Bf. «şi craia>. AA omite a- 

cest final.— R. 9. C omite «iar». — R 10.-- C «Aceste părți» |. «aripă».— B. 20. 

0. aq. «de ati mers» după costi», — BR. 22.—DD şi Uom.: <în puțină vrâne» — 

R. 25, aa omite : «şi aă Jost răsboiul cu mare vărsare de sânge».
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mică, cu care aii scăpat peste Dunăre, ar hi cădut la prinssre. 
Și așia s'aii curățit țâra de Turci întru acea dată, cu osârdia 
lui Mihai Vod; însă, avea, și 6ste "Nemţsscă de la Bator Jie- 
mond. 

5. După acest răsboiii, multe pagube aii făcut Mihai Vod 
Turcilor peste Dunăre, ardând și prădând satele, orașele, până 
aprope de Pravadia. Fost aii acâste tâte intr'acel an, 7104, și 
apoi în anul, 7105. 796 

lară precum isbândele d'întăiii a mulți aii fost pre urmă 
spre scădere, așia, și acestui Domn, lui Mihai Vod, precum vei 
"vedea povestea mai gios la rândul săi. Nesciutore firea ome- 
n6scă de lucruri ce vor să fie pre urmă, că pentru un lucru 
seuii două ce i se prilejesc pre voie, bietul om purcâde desfrezal, 
și încâpe lucruri peste putârea sa, și apoi acolo găsesce perire: 

6. Al treile an după acâste, vădându-se Bator Jiemond Dom- 
nul Ardealului, sosit. la bătrânţe și fără coconi, și vădând 
că Turcii din an în an se întărese și cască asupra Ardealului 
să'l cuprindă, și el acmu îmbătrânit și obosit de vârtute, ale- 

_gendu'și viață bătrânâțelor cu odihnă, aii socotit că și fraţii 
lui nici unul nu va putea să ție de răul 'Tureilor, Ardealul; aii 
făcut tocmelă cu cumnatul sei, Impăratul Nemţesc, să hie Ar- 
dealul pre sâma împărăției Nemţesci, iară lui i-ati dat cumna- 
tu-l s&ă Împăratul Nemţese, două olate anume : Ratisbor și O- 
pelia, la ţera Sileziei cărei ţări îi die Lâșii Slonsea; se hotă- 
resce cu dânșii acea ț6ră. 

7. Peste voia, Ardeleanilor eră acestă tocmelă., temându-se 
apoi de supunerea Nâmţului; ce, îndată după purcesul lui 
Bator Jicmond, s'aii strîns toți boiarii Ardealului și ai ales să 
le hie Cn6z, adecă Domn, pre Andriaș Bator, carele era pre 
acele vremi în ț&ra Belghiei, cu acela gând să se călugăr€- 
scă. Ce, chiamat de boiari și de căpiteniile Ardealului, cu gla- 
surile tuturor, ai lăsat călugăria, și aii venit la Domnia Ar- 
dealului, de moșie. 

        

R, 

  

2, — aa. ad. <cMuntentscă» după «fcră>. — BR. 3. — AA, DD. U. om. <însă 
avea...» până la finea frasei. — R. 6.—B. om. «oraşele». — R.:11.—C. punctuație 
greșilă, continuă frasa cu : e nesciutdre». — R. 15.—DD. VU. omit acest început de 
period. — R- 28. — aa om. «și el imbitr. și obos. de virtute», — BR. 21, — 0p- 
pelu e partea Meridională a Silesiet. AA om, tâtă finea frasei, de aici. —..R. 29.— 
DD. U. ales Domn seat Craii. — B. 29. — AA omite tot, de la, <care era pre acele 

-2râmi» până, la, finea, periodului. — 8. 32.—DD. U.-0m.. «cu glasurile. tuturor».
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8. Improtivă era acest lucru tocmelei ce făcuse Imp&ratul 

Nemţesc cu Jiemond pentru Ardeal, precum s'aă pomenit mai sus, 

Ce, nu lăsând Împăratul Nemţesc în voia căpităniilor de Ardeal, 

ati sosit și cu sabia să'i supue, având toemslă cu Bator şi ait 

orânduit cu oștile pre un Gheneral al săi, anumeţ Baştea Giorge, 

şi ai trimis și la Mihai Vod un Vlădic al s&ă, îndemnându'l a- 

supra lui Bator Andreiaș, pentru supt-punerea (sic!) mai lesne 

Ardealului din două părți, că avea Mihai Vod și mai înainte 

pururea cu Impărăţia Niamţului răspunsuri. 

9. Prea lesne ai primit Mihaiii Vod acest lucru, ca un om 

de oști pururea poflitor; și fără zăbavă ai strins ostea țărei Mun- 

tenescă, ca. 30,000, și aii intrat în Ardeal până la Sibiii, şi acolo 

'şi-aii pus tabăra, așteptând pre Baștea Giorge cu oștile Nemţescă. 

10. 'Trimisâse Bato» Andreiaş la Împăratul Nemţesc solie, 

cu rugăminte să nu'i facă acâstă asuprelă, să/l scoţă din dom- 

nia ce'i era de moșie de atâtea vecuri, a Batorescilor. Ce acele 

oști gătite asupra lui, mai bine, depreună cu dânsul, să se 

orânduiască împotriva 'Turcilor. Ce, vădend că nu pote face 

nimic cu rugămintea, aii socotit să lovâscă pre Mihai Vod mai 

înainte de ce se va împreuna cu Baștea (riorge. 

11. Avea Mihai Vod oști deprinse la isbândă, ales o s6mă 

de slujitori, ce se chiama pre numele Căpitanilor săi, anume Bu- 

zescii, alții Răţescii, forte stătătore oste. Iară Ardeleanii, și în- 

doiţi unii, şi bine nestrînși încă la Bator Andreiaș cu toții, ce 

cu câtă 6ste aii putut strînge, aii dat r&sboiă lui Mihaiit Vod 

la Sibii. Lară forte puţină vr6me ai ţinut răsboiul. Îndată au 

înfrânt stea lui Mihai Vod pre Unguri. Singur Bator An- 

dreiaș la fugă, părăsit de toţi Ardejeanii, numai cu puţinei Leși 

nesciutori rândului locurilor, și rătăcit într'o pădure, aii cădut 

pre mâna oștenilor lui Mihai Vod, și decă l-ai adus la Mi- 

hai Vod ati pus să-i tăie capul. ţțț Nesciutore firea omenescă 

şi de primejdiile sale, că apoi, peste nu îndelungată vr6me, 

aşia ai păţit și Mihai Vod de Baștea Giorge, cum aii făcut și 

el lui Bator Andreiaș. Bine dice sfânta Evanghelie : «Cu ce mă- 

suvă măsoră, măsura-ţi-se-ta». 

12. Vesel și tare Mihai Vod, după isbândă, prea lesne cu- 
i 

10 

= Li
 

30 

  

A 
R. 31. B: pune din erdre: «pre numele» ]. emdâna ostenilor». 

+ 24 AA Rafael G ad.: cadecă Hetman».— ț BC. G AA Rafael : Supunerea.— 

1 Vegi notele de la fine. jții AA Rafael este aci lacunar.
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1 prinde orașele pre sâma sa, și i se închină și cetăţile, dân- 

du-i nume de Domnul lor, priimind * prin cetăţi și oşteni de aj 

lui. De pe acâle vremi, are nume de-i dic Mihai Craă ; şi aii 

făcut și Episcopie la scaunul Domnilor de Ardeal, în Belgrad. 

5  lară capul lui Bator Andreiaș 'l-aii trimis pre solii săi la Im- 

păratul Nemţesc, pentru care slujbă ai trimis Imp&ratul Nem- 

țese daruri lui Mihai Vod, şi "l-ai [ăcut Prințipe, adică din 

Domnii Împărăției unul. Iară nu îndelung aii ținut Mihai Vod 

domnia țărei aceea, că nică Impăratul Nemţesc aiîi putut aședa 

10 Ardealul în partea sa nici întrun chip, numai ce aă fost pri- 

cină de multă vărsare de sânge între creștini, și ai făcut Tur- 

cilor îndemână să potă cuprinde locurile e€le mai bune din 

Ardeal. Fost-aii acâste în anul 7107. / SS 

CAPUL AL III. 

15 Zac. 1. Stâna Mihai Vod după aședarea Ardealului, iară de 

aice din ţâră Ieremia Vod, îndemnat fiind de Turci, ai strîns 

Oste, și câtă ste avea și streină ati purces asupra ţărei Mun- 

tenesci și, neavând cu nime nici un r&sboiii nicăluri, în țâra 

Muntenâscă, aii mers la Bucurescă și ai aședat Domn pre frate- 
20 săi pre Simeon Vod; lăsându-i 6ste dea sa pre lângă dânsul, 

singur sati întors la Sucâva. ţ 
2. Naii fost îndelungată domnia aceea a lui Simeon Vod; 

că înțelegând Mihai Vod de cuprinsul țărei Muntenesci de lere- 
mia Vod, îndată ati purces-asupra lui Simeon V od, lăsând prin 

25  celăţile Ardealului slujitori din ostile sale. 
3. N'ai stătut Simeon Vod împrotiva lui Mihai Vod: din- 

dată ce s'aii dat spre marginea ţărei, spre Focșani, pentru 
agiutorul de la frate-săii Ieremia Vod, de la care venise slu- 

- jitori din ţera de gios la Simeon Vod. Și decă s'aii strîns câlă-va 
3 soaună de oști și lu Simeon Vod, aiă stătut, și au așteptat pre 

i aă Vod cu r&sboiul, la o vale ce se chiamă Milcovul cel Mare, 
în țera Muntenâscă (Are și alt nume grozav acel piriii, și spun, 

Îi II 

  

câ; 0 File» loco, «ordini». B. G pun în parantez: <De pre acdle orimi — 

Cata dste avea ț bo — R. 14. B: nu desparte capitol aci. — £.17. 0: 
- Sirăină şi a sas. — R. 19. G: <romantscă» |. <muntendscă». — R. 25. C: «slujitor de ai săi». 

* 24 scrie răi: <primindul prin cetă i și >, ă &, Ş 8. 21: Ci «Iar (Irimia Vod vă și oșteni». Am corectat după & 
tors la scaunul sii la Suceavă». -
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de atunci *). Și ai stătut r&sboiul câte-va câsuri ; apoi ati per- i 
dut Simeon Vod r&sboiul. 

4. După r&sboiii, 6stea, care încotro i-aii fost mai înde- 
mână s'aii risipit; iară Simeon Vod ai năzuit la Sucâva la frate- 

săii leremia Vod. Ce nu s'aii destulit Mihai Vod cu atâta; ce 5 

îndată, fără nimic zăbavă, ai tras oștile sale asupra leremiei 

Vod,-spre Sucâva, cu mare sîrguială. ț 

5. La o grabă ca aceea, neavând nimic pas nici vreme 

de gătire Ieremia Vod, numai ce i-ai căutat a lăsa Sucâvă, și 

a năzui spre Hotin. Aşia îl pripise Mihai Vod de aprope pre 10 

leremia Vod, cât nisce haiduci pedeștri, cu câte-va care pre 

urma, leremiei Vod, i-aii agiuns fruntea oștii lui Mihai Vod; 

și aii stătut haiducii la r&sboiii, apărându-se câte-va cesuri. 

Ce, dâcă sati mai înglotit oste de a lui Mihai Vod, i-ati spart 

pre haiduci, pre Jijia, la un sat anume Verbia; unde stă o 15 

movilă mare preste trupuri, de Ieremia Vod apoi făcută. Și 

era așia. de groznie Mihai Vod și vestit de răsboie în tote a- 
câste părți, cât îndată ce ai sosit la Suceva, i sa închinat și 

cetatea Sucâvei și a Nemţului. La cetăți puind oșteni:de ai săi 

pedestrași, singur nică cu atâta n'aii: vrut să hie; ce de la Su- 20 

cva aii purces gonind pre leremia Vod și pre Simeon Vod, 

până la Hotin. 

6. Cetatea Hotinului o grijise bine Ieremia Vod cu sluji- 

tori de ai săi Nâmţi, ce avea; iară el aii trecut la L6și pentru 

agiutoriii. Pusâse Mihai Vod și un Domnișor, anume Marcul Vod, 25 

căruia numele nică se povestâsce, pentru scurtă vreme ce ai 

avut acel Domnişor ; și nu se află numele acestei Domnii la L6- 

topiseţele străine. 

7, Era Lâşii pre acea, vreme strînși toți la Săim (7) la Varșav, 

  

* Ce nume altul? V. A. U, 

+ Vedi în notele finale documente inedite relative la acâstă intrare în Mol- 

dova a lui Mihai Vod. — f£. 6. B şi G caii trimis» |. <aă tras». — B. 8. C: «La 

o vreme ca aceea și grabă. — R. 16. C: omite «peste trupuri» R, 24. — O din 

erâre scrie : «sar că căci e vorba numai de Ieremia Vod. 

(41) «In eisdem comitiis deliberabatur de conseribendo exereilu, quo reprim e- - 

retur Michaăl Palatinus Valachiae, qui nuper in Transilvania cardinalem Bato - 

reum profligarai. Is enim ut sibi recuperaret Valachiam, interim dum e in Tran- 

silvania morabatur ă Simeone Mohila, acupatam, ex Transivania, rediens Sime- 

onem inde expulerat. Et cura nihilominus Simeon adjutus a fratre Hieremia Pa- 

latino Moldaviae vires suas instaurasset, Michaăl ierato praelio caesumn usque 

in Moldaviam sequutus, etiam Moldaviam sihi subjicere, Hieremiamque inde



„AS 
1 sfătuind ste împrotiva Şvedului. Că Craiul Leșese, Jiemond, fiind 

drept moșan acei Crăii, ce încă vii fiind tată-săii I6n Craiu, 
laii ales Lâșii pre Jicmond la Crăiia lor; și după mortea tă- 

tâne-săi, neavând alt fecior fără Jiemond, cuprinsese Crăiia 

5  Șvedâscă un frate a Craiului Șvedesc, unchiul lui Jicmond, a- 

nume (Gustav. Deci, fiind mai aprope Jiemond feciorul Craiului 

Șvedesc de acea Urăie, de cât Gustav fratele tătâne-săii, siliă 

pre L6și numai să pozvolâscă la acela S&im, să se facă oști 

împrotiva lui Gustav. 

10 8. lară socotind Lâşii că nici întrun chip ac6le două 

Crăii să se facă una, nu vor putea, fiind una dincoce, alta din- 

colo de mare, care mare se chiamă mare Balticum, o c6dă din 

ochean, și nici din lge sînt una; și prelejindu-se această tâmplare 

cu Mihai Vod leremia Vod ai dat Craiului nădejde de oști a- 

    

- S
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grije Crăici Leșesci, să lase cuprinse țările acestea de Mihai Vod: 

Ardealul, Moldova și ţ&ra Muntenescă. Ce ai stătut S&imul după 

acestă, tmebă, să se facă oști împrotiva lui Mihai Vod, având, 

Ieremia Vod câţi-va Domni la Lâși, tot 6meni mari gineri. 

20 9. Mihai Vod cu tâtă osirdia bătea cetatea Hotinului, — glon- 
țurile lui se cunoscea în zidurile cetăţei până la surparea, ce- 

tăței,(“)—avend nădâjde că decă va lua şi acea cetate, va putea 

stăpâni prea lesne și. țâra, Moldovei. 

10. Serie Hronograful leșesc, + că așia era de vestit Mihai 
  

pellere decreverat. Nec in felici ab inilio suceesu, nam intra breve tempus post- 
quam semel Hieremiae copias fugarat, nullo amplius resistente totam eam pro- 
vinciam obtinuit ; Soczaviam. quae est praecipunm ibi propugnaculum, deditione 
cepit, ad arcem Chocimensem in ipso confinio Poloniae ad Tyram fluvium si- 
tam Hieremia recedere coacto. 

<Eam igitur proviaciam, Hieremiamque ipsius Principem clientem Regni Po- 
loniae juratum ab ipsis audacia defendere Reipublicae incumbebat. Sed nulla 
tributa fuerunt în illis comitiis ad hoc concessa, ne et Suetico bello servirent. 
Tamen Zamoyseio cancellario belli Duci fuit demandatum, ut ille ab ea parte 
curaret, nequid detrimenti Respublica, pateretur». (Piaseciu, pag 187). 

R. 6. C lacuunar şi eronat: «neavând alt fecior fără Jicmond, anume Gustab» 
omite: <coprinsese»... până la <Deci...». — R. 19. B: «și tâmplându-se așia cu Mi- 
hai Vod.—C: «și fiind acestă templare>.— R. 23. C omite : şi. 

(*) Acestă paranteză. este cred posteriOră mârtei lui Miron şi streină lui. V.A.U. 
(î) B. 27. — «Isis autem finitis de felicioribus Micha&lis Palatini in Moldavia 

progressibus frequentiores nuntii adferebantur, qui iam tota Moldavia expulso 
balatino Hieremia potitus, unicam quae supererat, et quo Hieremias omnia sua 
pretiosio:a comportaverat, arcem Chochim obsidione cinxerat. Nec dubie vole- 

supra Șvedilor pre altă dată, arătându'i mare trâbă acesta și cu - 

-.
 

p
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Vod și la Lâși, cât țâra Podoliei, fiind de lâge de subt ascul- 1 
tarea Patriarhului de Țarigrad, ca și noi, pre acâle vrâmi având 

mare zarvă și price cu Papistaşii pentru l&ge, aștepta cu bucurie 

pre Mihai Vod să vie, sciindu-l de o lege cu dânsul, să i se 

închine toţi Podolianii, 5 
11. După ruptul S&imului Leșilor îndată ai purces Hatma- 

nul și canţeli6rui Zamovskii la tabără, și apoi fără zăbavă s'aii 

pornit cu oștile împotriva lut Mihai Vod. Vestit era acel Hat- 

mau la Leși, a cărui fapte nici ConeţPolskii Hatmanul amu din 
vecul nostru n'aii ajuns. 10 

12. Prinqând veste Mihai Vod că aii purces oștile Leșesci 
asupra lui, aii lăsat Hotinul și aii purces spre Sucâva. leremia 

Vodă cu Zamoiskii încă decă aii oblicit de purcesul lui Mihai 

Vod, aii lăsat drumul Hotinului și ai trecut Nistrul, la un sat 

anume Colodrubea, la ţinutul Cernăuţilor, și apoi Prutul la 15 

târgul Cernăuţilăr, și aii mers pre la codrii Cosminului la Su- 

esva, unde Mihai Vod întărise cetatea cu omenii săi; iară sin- 

gur aii tras spre ţâra sa, pentru să'și mai înglotescă stea și 

să mai obosâscă și pre L6și. 
13. Aflând Zamovskii cu leremia Vod cetatea Sucevei gri- 20 

jită bine de 6menii lui Mihai Vod, aii ales cu sfatul să nu 

facă zăbavă cu cetatea, ce să mârgă întins după Mihai Vod; 

și așia aii făcut, fără nimica zăbavă : aii purces spre țera Mun- 

ten6scă. 

    

  

hat ea expugnata transferre signa infesta in proximiores Poloniae Provincias, quas 

omni paene praesidio vacuas, non difficile in suam potestatem redigi posse ju- 

dicabat. Immo iam plures in Polonia ad eum inclinabant, eiusque adventum 

desiderabant rerum novandarum cupidi, praesertim cum esset Religionis graecae, 

isti religioni addicti Russiae populi impensius ipsi favebant, pertaesi maxime li- 

tium, quibus assidue propter eiusdem Religionis suae cum catholica Romana con- 

junctionem recens in Regno isto instauratam divexabantur. Et non unius vel al- 

4erius Provinciae inde jacturra timebatur, sed totius Regni conversio, cum non 

obseuris argumentis apparerei, Michaelem pluribus et in Transilvania, et contra 

Tureas, ac novissime in Valahia et Moldavia partis victoriis elatum Regnum pe- 

tere. Zamoyscius itaque Rempublicam ad tanta pericula prope nullo praesidio 

munitam esse sciens et hostem celeritate prius quam in Poloniam veniret, maio- 

resque vires acquireret praeveniendum jidicans, collecta in nomen publicum ali- 

quanta pecunia, exercitum conseripsil, et maiorem copiarum numerum ex anni- 

corum auxiliis collegit, insignioribus quibusque Proceribus ad eum nor solu 

ex Polonia, sed etiam ex Lithuania. concurrentibus». (Piasecius Pagina, 188). 

R. 10. AA. Rafael: «încă» |. «omu». -—- B. 15: 0 ad.: caii trecut Prutul le 

tîrgul Cernăuţilor». — B. 24. C. cai trecut în fera Muntenăscă»,
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1 14. iImpărăţia Turcului având trebă tot cu Nâmţii pentru 

Crăia Ungurescă, bucurâsă era că se sfădâsce Ieremia Vod cu 

Mihai Vod. Așia saii tras cuvântul până astădi, cum să fie tri- 

mis cu taină 40,000 de galbeni de aur la Ieremia Vod, să 

facă oști asupra lui Mihai Vod, și dires, cei dic ei atișerif 

5 de Domnie vâcinică, lui și seminţiei lui. (Ț) 

15. Simţind Mihai Vod căi tot vin asuprăi Lâșii cu le- 

remia Vod, 'și-aii mai înglotit Ostea și 'și-aii ales loc de a darea 

r&sboii Lâșilor pre apa Telâjinului. Avea, la acel răsboiii Mi- 

hai Vod 60,000 de 6meni Unguri, Munteni, Sârbi: și Neâmţi 

10 încă avea puțini. Și ati tocmit 6stea pe malul cel de dincolo. 

Călăreță aii pus de ambe părțile la aripi, iară pedestrimea cu 

puscile o aii tocmit toemaă asupra Vadului, unde era vadul; şi 

așia ati așteptat pre Leși, puind apa ca o pedecă între oști, 

până vor deprinde oștânii lui acel fei de oste, și să vadă până 

15 în cât sînt de sămeți Lâșii la r&sboiiă. (ŢŢ) X 

  

1 

R. 7. —B O: ca da vâsboiito. — R. 9. B: «de 6ste ungurescă, muntendscă>, 

&: «60.000 de dstes. — BR. 12. C: ad. «de trecut» după evadul. 

(î) Vedi la note documentele despre Caraiman care adusă acești 40000 gal- 
beni de la Turcă lui Ieremia Vod. 

(fr) Eacă ce dice Piacesius : 

«Nec minori celeritate promovens Zamoyseius ad confinia, Moldaviae, cum 

audisset ad famam adventus sui hostem soluta obsidione Chocimi, ad tutiora 

Moldaviae recessisse, ipse quoque Chocimo omisso per compendia viarum apud 

Colodrobcam vado transiens Tyram fluvium , recta per Alpes Moldavicas Bu- 

cowina vocitatas, et transitu difficiliores in Moldaviam penetravit, ac magnis 
itineribus praetergrediens Szocszaviam praesidio hostis munitam, eius oppugna- 
tione dilata, ne ea mora ă persequendo distineretur, superato etiam fluvio Se- 

reto, eum usque in finibus Valachiae asseqvitur. Ad Telesinum amnem alveo 

limosum et ripis alte praeruptis inaccessum Michael castra. posuerat, et vadosa 

ejus omnia, firmis praesidiis insederat. Sed Zamoyscius situm loci contemplatus, 

ut erat planicies amne illo in coronam circumfusa, et collibus- ac vinetis instar 

theatri circumsepta, uno colle occupato, dispositisque in eo tormentis peditatum 

Michaslis a custodia transitus illius fluminis rejecit , et eliam ad longiquiorem 

ripam quam hostis non observabat, per montana, circum actis aliquot equitum 

agminihus, a latere eum invasit. Ac primum quidem impetum hostiles cunei fe- 

rocius represserunt, sed mox perfracti a Superveniente auxiliari turma Elearo- 

rum quos Petrus Lascz et Venceslaus Beques ducebant, confusis ordinibus re- 

irocedere coeperunt. Ipse Michaăl statim fuga e praelio se subduxit: cumqie 
Poloni fugientem insequerentur, Zamoyscius veritus ne incautos el ignaros lo- 

cotum hostis eorum perilior ex fuga conversus deciperet, receptui cani jussit, 

ac omnia impedimenta casrorum hostilium obtinuit. Sexaginta millibus arma- 

torum constabat Michaslis exereitus: quem ex Transilvanis, Valachis, et Serbiis 

a
s
a



9 
16. Ostea lui Zamoiskii era la număr ales 30,000 de L6şi 1 

şi 10,000 la Ieremia Vod, 6ste de țeră. Insă, stea Leşescă 
era alesă tot în 16fă, că și lefeciii cei vechi, ce le die ei 
Cvarcana era toți cu Zamoiski, și lefeciii noi, cari-i făcuse 
Craiul să fie împrotiva Șvedului, toţi era cu Zamoiski, fără 5 
Omeni de .pre la Domni, gineriă lui Ieremia Vod. De tâtă 6- 
stea cu Zamoiski și cu leremia Vod 40,000 era, între care 
era 4000 de Husară. Acel fel de ste este tot în her, temei- 
nică ste fârte, și neînfrântă ales de oștile care sînt ale n6- 
stre și Muntenesci. 10 

17. Decă aii sosit la Telejin și Lâșii, precum era oștile lui 
Mihai Vod tocmite, așia ai tocmit şi Zamoiskii. Aripile ţinea, 
din adreapta Pătru stea, calareasci ; dintr'acolo era și Hu- 
sarii. Din a stânga, levemia Vod cu stea sa şi cu 0 s6mă 
  

contraxerat ei in pugna non plures quam mille ceciderunt: capti multi; et”plu- 
res in sequenti die ex fuga collecti frequentibus turmis revertentes in obsequium 
Zamoyscii concedebant. Tertio autem ă conflictu die, primarii Valachiae in castra 
Zamoyscii venientes, subjectionem Regi et Reipublicae Poloniae detulerunt, et 
Simeoni Palatino nuper ă Michasle puiso, ac per Zamoyscium reducto, fidem et 
ohedientiam jurarunt. Moldavi quoque Zamoyscio redeunti apud Szoczaviam, 
quam tum demum exturbato inde Michaălis praesidio recuperarat, occurrentes, 
Hieremiae Palatino suo obedientiam îterum juraruni.. Atque ita belli in gentis 
incendium, quod jam Valachiam et Moldaviam involverat, et Poloniae immine- 
bat, intra paucos dies fuit restinctum. Provide autem Zamoyscius reliquerat pro 
praesidio illarum Provinciarum cum quatuor equitum millibus loannem Potocki 
Camenecensem Praefectum nam paulo post eius inde discessum, Michael ex dis- 
persis suis copiis, et ex montanis Serbiorum, quo confugerat, collecta, collecta 
aliquanta manu in Valachiam rediens, eam repetere conabatur. Sed iterum una 
cum Buzoviis primariis Valachorum, qui ei adhaeserant in campo Lovisca dicto 
apud Hardisz fluvium ă, loanne Potocki caesus, vix cum paucis servulis evasit. 
Et in Transilvaniam reversus, eadem mutatione fortunae, omnia sibi interim 
ă Georgio Basta adempia fuisse reperit. Imperator enim quousque Michaăl in 
Transilvania rerum potiretur, omne jus in ea suum ambiguum fore reputans, 
cum inde amovendum ab initio decreverat : quod tamen integris ejus viribus 

tuio tentari non potuit, donec eo absente in ista expeditione moldavica, et a 

Polonis contrito, eam occasionem nactus Georgius Basta imperatoris in eis 

partibus Praefectus, praesidia ipsius ex civitatibus ejecit, ac redeunti nullam 

amplius administrationis vel potestatis in Transilvania, partem”permittere voluit, 

dissipatis paucis ejus copiis, quas redux ex Valachia colligere coeperat. Unde 

Michaăl undique destitutus, Viennam cum uxore et tota, familia sua. concesse- 
rat, imploraturus imperatoris gratiam pro impensa opera contra Batoreos sole- 

mnioribus pactis sibi promissam. — (Piasecius, pag. 189). 

BR. 5. C: A şi R. «Să-i fie.— R. 6.0: «fără altă gloată de pe lingă Domni». 
— BR. 9. C. nebiruit.-— R. 9—10. sales de stea ndstră cum ste și muntentscă>.— 
AAR : sși muntenesci» |. «muntenescă», 

29
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de Lâși. Eră Zamoiski singur cu pedestrimea și cu armata, 

adecă cu puscele, ai ținut midilocul, și dirept împotriva pe- 

destrimei lui Mihai Vod aii stătut cu stea. 

18. Cu atâta era mai meșter Zamoiski de cât Mihaiii Vod, că 

cât aii sosit, îndată aii făcut cu pedestrimea sa băsci de pă- 

mânt înalte, şi acolo aii suit îndată puscele. Totă diua aceea ai 

stătut răsboiul: numai den tunuri unii la alţii și den sensțe 

daii peste apă. 

19. A doua di, mai sămeţ Zamoiski decât Mihaii Vod, ai 

trimis de aă cercat mai sus pre apă, despre munte, și ali a- 

flat vad ; și îndată totă aripa ceea ce sta den dir&pta, stoluri după 

stoluri, aii pornit la vad; stătut'aii singur mai tare cu focul a- 

supra vadului de cât în qiua dintâi. 
20. Mihai Vod, v&dând că trece 6stea călăreţă a L6șilor 

pren alt vad, aiă mai întărit pedestrimea și el cu șanțuri; iară 

el singur cu tâtă stea călare aii mers împrotiva oști cei Le- 

șesci. Vădână şi Zamoiski că lipsâsce tâtă 6stea călăreaţă a lui 

Mihai Vod, ati pornit și el totă stea sa şi cu Husarii într'a- 

colo cu Petru Lasci. 
21. Miratu-sai Mihaiii Vgd de semeţia Lâșilor, cu ce sirgulă 

aii apucat vadul; și aîi stătut un r&sboii mare acolo pentru 

vad. Singur Mihai Vod, ca un lei, în fruntea r&sboiului; 

și ad fost răsboiul 'căte-va câsuri până ai sosit și Husarii. 

22. Nedeprinsă 6stea lui Mihaiii cu acel fel de oste ce sai 
pomenit, ($) Husarii (Acel fel de ste 6ste tot în her, numai 

ochiă și vergele se văd; mulţi pun și aripi, toemite de pâne de 

hultur, sii de alte pasări mari; şi cei maă de-a-hire, cu pal- 

doși peste platoșe ; iară slugile cari n'aii pardoși pun scorțe - 

de câste Turcesci; iar în fruntea cailor pun o tablă de her, Și 

mulți și pe la peptul cailor, pentru ferâla de glonțuni. Nice 
hiece cal încalecă Husarii, ci tot cai mari, groși, să potă birui 
a purta tarul, și tot friji de cei Nemţesci, s6i cai “'urcesci, 

la cei mai de hire. La, răsbote nici-odată nu alârgă mal mult 
din tr6pădul calului, sâii numai când sar asupra pedestrimei, 

  

R. 6. 0 î ecu tâtă 6stea calartța». B şi G: c<cu tdtă oastea calarime»— R.7 
C omite: «și de sentțe». — R. 10. C omite : «despre munte» şi adaogă după 
apă» vorbele : «de cât. — R. 23 B, Gl. caii pinut resboiul». C «și ai stătub- — 
R. 26. — C : «buzele» |. «vergele ce este în 24, Am corectat după 24. G.AAb: 
«Vergile gurei». 

(î) (precum sai dis). 

a
.
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ori taberei; că asupra oștiă sprinţare, cum 6ste Tătarul, nică- 
odată nu-i slobod, că să răschiră Tătarii, și nu face cu sulița 
nică o trebă. Suliţele lor sînt câte de opt coți de lungi, cu 
prapure până în pământ. Ca un zid stai la r&sboiti. 

23. Decă aii sosit t6tă 6stea Leșilor peste vad, și Husarii s'aii 
stolit și aii purces asupra oștii lui Mihai Vo, şi de la cela-l-alt 
vad ai biruit focul lui Zamoiski pre pedestrimea, lui Mihaiii 
Vod. Și cum ai împins'o de la mal, din șanțurile lor aîi și 

cuprins'o călărimea ce mai era cu Zamoiski; şi ai venit tâtă 

pedestrimea. lui Mihai Vod, cu totă armata, pre mâna lui Za- 

moiski. 

24. Au dat scire lui Mihaiii Vod de pedestrimea luă, că s'aii 
spart de la vad; și acolo iarăși nu era, putință să se înfrângă 

6stea Leșâscă. Numai ce aă căutat a da dos oștile lui Mi- 
haiii Vod, însă nu de tot, în răsipă, ce cu toemelă, întor- 

cându-se singur Mihaiii Vod cu capul săă unde era greul; și 

tot așia ati mers apărându-se până la un oraș, ce se dice 'Ter- 

guşorul. 

25. Seiind Zamoischi de Mihaiă Vod cine este la r&ăsbâie, 
să nu se mai depărteze stea lui cea călăreță, temându-se cumva. 

în gonă de smintâlă, aă trimis tirîmbiţași de aă dis să se în- 

torcă stea, şi poruncă la capete numai să se întorcă și sai 

întors 6stea Leșescă. Căzult-aii la acela răsboii 1000 de tru- 

pură, de âmbe părţile; iară vii, prinși din ostea lui Mihaiii Vod, 
mulţi. Fost'aii acest r&sboiii în anul 7108. fi5? 

CAPUL AL IV-lea (4). 

1. Se urise Muntânilor cu domnia lui Mihai Vod, tot cu 

oști și cu răsbâie. Ce, după fuga lui Mihaiă Vod, trei dile după 

r&sboiii aii şedut Domnii, Ieremia Vod și Simeon Vod, cu Za- 
moiski, pre loc, până aii început a veni toţi boiarii ţărei Munte- 

nesci şi slujitorii, primind pre- Simeon Vod Domn, cu giu- 

rământ ; și ai mers și Ieremia Vod până în Bucurescă, şi aii a- 

19 

15 

/. 
pf 

20 

25 

30 

  

R. 13. B. Gl. «și ati cădut t0tă pedestrimeas.— B. 28. C omite «cu ostis.— AA. 
(Raf.) lacunar aci. — BR. 32. C: «și ati aședat pre Simeon Vod frate-sti Domn ţă- 
pei romănesci». 

(1) Acâstă divisiune nu se află în B. În C, DD este diviziunea — Asemenea, G. 
AA 'are capitol. U. dă titlul: Când ati mers Ieremia Vod al Il-lea rând îm- 

preună cu Zamoshi şi ai pus Domn în Ţera Românească iarăși pre Simeon 

Vod. E n'are diviziune.
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şedat la seaun pre Simeon Vod, frate-săi lăsându-i și Zamoi- 

ski trei mii de 6ste Leșâscă cu lani Potoțki, Starostele de Ca- 

meniţă. Ieremia Vod și cu Zamoiski sati întors la, Suc6va. 

2. Iară Mihaiii Vod, după răsboiul ce perduse la Telsjin, 

strîns-aii iar ste, prin munţi, de aă săi și din țâra Unguresc, 

cunoscuţi, și amu făcuse aprope de șâpte mii de Gmeni; cum 

scrie Hronograful, (Ț) și pornise pre Udrea cu 4000 de coste 

să fie de strajă. Iară singur tot se găta în munți să iasă odată 

cu puscă și gătit mai bine. Ce, 'l-aii grăbit Simeon Vod, de 

Vaii avut vrâme să se mai întărâscă ; că, de sirg strîngând oste 

de loc, și cu L6şii, pre sfatul iarăși boiarilor celor de loc ai 

purces din Bucuresci, și ati mers diua și noptea prin locuri as- 

cunse, până la orașul Argeșului pe numele apei Argeșului. 

Acolo era Udrea cu 6stea lui Mihaiii Vod, acea de strajă. Des- 

diminsță, într'o di aii agiuns stea lui Simeon Vod subt acest 

târgușor ; și amu prinsâse și Udrea de vâste, și i-ait căutat și 

lui a seote stea la câmp, că loc de fugă nu era, că se apro- 

piese ostile lui Simeon Vod. Ce, până în de trei oră aă dat 

răsboiii Leșilor; întorcându-se iară a patra Gră, aii purces în 

risipă stea Udrei. 

3. Mihaiit Vod nu era departe de acolea în munţi viind 
să se adune cu cea-l-altă ste. Ci, deacă i-ati dat scire Udrea 
de r&sipa sa, ati început şi cei-l-alţi a'l părăsi cu toții, şi nu- 

mai ce i-au căutat a părăsi țâra Muntenscă, și a trece munții 

la Ardeai. 

4. Udrea, după aceea, curînd aii venit și el, și s'a închinat 

la Simeon Vod. Și așia, Mihaiii Vod, vrând să dobândescă Ar- 

dealul, ai perdut şi ţâra Munten6scă. 

5. În Ardeal după ce aii sosit Mihaiii Vod, și ai aflat 6- 
menii săi, cari îi pusese prin cetăţi, scoși de Başta Giorge, și 

puși oștâni de ai împăratului Nemţesc, şi vădend că nu are loc 

nice în Ardeal, sai rădieat cu tâtă casa lui, și cu câte va căpi- 
tenii,—ales căpitanii lui cei creduţi : Mârza, Ghieţea și Racea— 

Și aii mers în Becii la Impă&ratul Nemţesc, în nădejdea slujbei 

ceaii făcut împrotiva Batorescilor, și "l-au primit Impăratul Cu 
PI 

R. 10. C: «să se gătiscă sea să se mai întărescăs. — R. 22. DB, Oi «să 5 

împreune> |. să se adune. — R. 24. — Car. — R. 24. 94: a lasă. — Bi. 32 

DB: «şi cu o sâmă căpetenii» G: «cu cățira». 
(7) Piaseciu. Vedi mai sus citaţiunea. — R. 13. — C omite «numele apă 

Argeș».
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bine. lară Ardealul că n'aiă fost pentru dânsul, ce pentru sine a- 
ședat, atunci s'aii arătat, 

6. Nu pâste multă vreme, vă&dând Jicmond Bator perirea 

frăține-săii, lui Andreiaș Bator, pogorit de cumnatu-săii, Impăratu 

Nemţesc, şi Ardealul nice întrun chip nu vrea să se supt-pue 

(sic) sub Nemţi, s'aii căit de toemela ct făcuse cu cumnatu-săti 
Rodolf Imp&ratul Nemţesc, cum s'aii pomenit mai sus ; și lăsând 

olatele, care-i dedâse cumnatu-sei, aii trecut în ţâra Leșescă, 
căi era Zamoiski ginere, fiind demna lui Zamoiski fata luă 

Andreiaș Bator; și apoi, din ţera, Leșescă aii venit în Ardeal; 

și îndată. cuprindend ţâra Ardealului iar către sine, ai înce- 
put a stringe oști împotriva lui Başta Giorge, Generariului 

Împăratului Nemţesc. 

7. Vădând Impă&ratul Nemţese sculat Ardealul şi rocoșit ia- 

răşi împrotiva. sa, de al doile rând, aii gătit pre Mihai Vod, și 
l-ai pornit iară să mârgă să strîngă oști, și depreună cu Bașta, 

Giorge să stea împrotiva Batorescilor, lui Jiemond cumnatu-săă, 
şi lui Bator Iștioan, fratele lui Jiemond. Acești doi mai rămă- 

s6se din Batoresci. 

8. Purces-ati Mihai Vod din Beciii asupra Ardealului dăruit 

bine de Impăratul. Stringend iară oști și de ai săi Munteni, 

cari se aşedase în Ardeal, și Sirbi și Unguri, saii împreunat 

cu Başta, Giorge, la Clujvar. 

9. Batorescii încă a strîns ste, și mai semeţi fiind pre 

locurile sale, aii dat răsboiii lui Bașta Giorge și lui Mihai Vod, 

aprope de Clujvar, la un sat anume Mojina, și ati fost r&sboiul, 

câte-va câsuri. Ce, stând Nemţii în frunte tare cu focul, și Mihai 

Vod lovind din dos pre stea Batoreseilor, aii înfrînt pre Bato- 

rescă, cât abia aii scăpat eX cu capetele. Iară din oștile lor, 

partea "mai mare ce aii fost pedestri cu armata, adecă cu tu- 

nuri, cu tabăra, aii căqut totă pre mâna lui Bașta Giorge. 

70. Era veste de biruință acelui r&sboii mai mare a, lui 

Mihai Vod, de cât a lui Başta Giorge; care zavistie ai făcut 

perirea lui Mihai Vod. 

11. Spun 6menii bătrâni de pre acsle vremi cum să hie agiuns 
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BR. 19. — 94 Hatmanului. C.: Generariului.—R. 15. B, 0: Istifan. — R. 27: 

QC: siar» |. Q,— BR. 30 B omite: ccu tunuri». — R. 30. 0: pedestrime, |. <pe- 

destri> C. omite: adecă cu tunuri. — R. 32. B: «Făcutus-aă veste de biruință la 

acela vesboiiis. — R. 33. G omite; «decat lui Bastă> , până la punct. — E. 35. B 

«Spunea» 6 «Spune».
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1 în câte-va rânduri cu daruri Ieremia Vod la, Başta Giorge, pentru 

mortea. hui Mihai-Vod; care lucru pote să hie: că ce nu lucreză în 

lame avuţia ! Banii rescolesc împărăţiile și mară cetăţi le surupă, 

&ulii se dice cu un cuvânt Leșese : sula de aur, zidul pătrunde. 

5 "32: anul 7109, („3pe) August 8, des de nopte, întrașternut 

âncă fină Mihai Vod, aii venit doui Căpitani Nâmţi, cu 6meniă 

lor, trimiși de Başta Giorge să omore pre Mihai Vod; și cum 

ai sosit la tabăra lui, — că era de osebi, — ati lovit la, cortul 

unde odihnia.; și acolo în loc i-ai tăiat capul și 'l-aă dus la 

10  Bașta Giorge, iară trupul până a treia di ati stătut la vederea 

tuturora neîngropat. Oștile lui ce avea nu eraii cu dânsul în 

tabără : pre toţi îi slobodise în pradă, până în (sic) copiii lui ai 

fost mers şi ei în pradă. Și așia s'aii plătit lui Mihai Vod, sluj- 

bele ce aii făcut Nâmţilor! (7) 
  

R. 1, 94 şi AA. (Raf,): dare. — R. 1. B omite: <în câte-va renduri» — G o- 

mite «cu daruri». — R. 2: 94 şi C omit: «pentru mortea» dar B. 6. AA, (Raf) 

pun aceste vorbe. — B dice : «pentru să ombre». — Be G. AA. Raf. pun în parân- 

tez vorbele : «că ce nu lucrează...» 6 omite : «în lume» dar adaoge această vor- 

bă, după «banii rescolesc în lume». — R. 3. AA, (Raf) <surpă» |. ssurupă. — 
BR. 5. — C: nu pune aci zaceală nuă, — £. 6. G omite «fiind». — B şi G <Că- 
pitană nemţesci». — B. 19: B. G. «păr copiii luă încă ati fost mers în pradă». 

(3) (Chronic. Piasecii, pagina 194 și 195). 
«In vicina Transilvania hujus anni initio Sigismundus Batoreus sua pIo 1e- 

cuperando illo Principatu consila stabiliturus, Clausenburgi Ordines Transilva- 
niae congregari curaverat, ubi a suis sectatoribus iterum Princeps 'Transilvaniae 

fuit renuntiatus, et praeconis voce proclamatus : et qui pro Caesare resistere 
conabaniur, custodiae sunt traditi, ac uxor Michaălis Palatini cum liberis capta. 

Arces eliam ac civitates plures in ejus nomen concedebant, et Georgius Basta 
Caesaris praefectus ad tutiora confinium Hungariae recedere initio mensis martii 

maluit, praesidiis in arcibus quas retinuerat relictis. Ad quam famam, Caesar 

Michaslem Viennae tunc subsistentem, Pragam vocavit, ac tanto liberalius ha- 

buit, quod iterum ejus opera indigeret. Munusculis itaque cumulatum, et novis 

promissis de concedendo illi Transilvainae Principatu delinitum demisit, ut con- 
junctis cum Georgio Basta viribus, Batoreum edomaret. Is enim mense Aprili 

Clausenburgum veniens, copias numerosas congregabat, et pluribus locis in sum 

potestatem vindicatis, omnia praesidia Imperatoris ex Transilvania exturbare 

conabatur. Sed Georgius Basta, ut primum Michaă! redierat. et manipulos Va- 
lachorum Suorum dispersos collegerat, majori fiducia progressibus istis Batorei 

obsistere coepit, ac recollecto exercitu apud Moyzinium Michasli conjunctus, Ba- 
toreum eo ad initium Augusti venientem proelio excepit. Primoque congressu 
ictibus tormentorum Caesarianorum opportunius locatorum turbatam Batorei aciem 

Michael a latere irrumpens în fugam convertit, magna, caede saeviens in obvios, 

maxime pedestres, qui fugae praesidio salvari non poterant. Castra, quoque Ba” 
horei et machinae quae erant grandiores aeneae viginti, praedae Caesariano -



  

CAPUL AL V-lea (*) 1 

Zac. 1. După perirea lui Mihai Vod n'a mai avut leremia 

Vod nice o dodăslă de nime. Ce, plinind ai cu pace al dom- 

niile sale 12 ani, cu ţera aședată în tot bivșugul, aă plătit și el 

datoria. omenâscă. Aii murit leremia Vod în anul 7116. „apsi 5 

Rămasu-i-aăi pomână în ţeră, monastirea anume Suceviţa, de 

dânsul făcută. 

lară la Domnia ţărei, după mortea lui, ati stătut frate-săi, 

Simeon Vod, nefiind feciorii leremiei Vod âncă la vîrstă de- 

plină. Eva Simeon Vod om mator de dile, sosit la bătrâneţe. 10 

Iară mortea lui, precum aă rămas din om în om, în țeră po- 

veste : ati murit otrăvit de cumnată-sa, de Domna leremiei 

Vod, trăgând domnia mai curând la feciorii săi, temându-se 

că se vor întemeia feciorii lui Simeon Vod la domnia ţărei; 

cărei fapte acei Domne, apoi aii ar&tat Dumnedei cu patimile 15 

ei după faptele ei. 

  

rum cesserunt, et loca amissa,.post hanc victoriam facile ad obsequium Cae- 

saris vedierunt : tesrita exemplo Clausenburgi, quod magna pecuniae summa 

uți defectionis caput. Georgius Basta -mulctavit, Omnis autem illa Batoreorum 

clades în caput Michaslis tandem recidit ; nam quantumvis iste in ea pugna fi- 

delem operam suam Imperatori salis probasset : Basta tamen aemulum, cui vic- 

toriae illius partes praecipuă tribuebantur, non ferens singula. ejus gesta în sul- 

picionem trahebat, et causatus quod res Imperatoris Transilvanicae ipso su- 

perstite in incerto semper essent mansurae, 18 Augusti missis aliquot Vatlorum 

et Germanorum Centurionibus, eum ex improviso adhuc quiescentem in tentorio 

priusquam  ejus stipalores convenissent, interfici fecit : caput rescissum cadaveri 

equino superpositum, et truncus ejus corporis toto biduo inhumatus spectabatur 

Atque talem mercedem tulit ile tantus Caesaris satelles, qui in evertendis Bato- 

reis, et subjuganda Caesari Transilvania, nil audaciae, nil pesxfidiae praeter- 

misit>. 
. 

R. 1. — Cs ad.titlul al 2-lea: «Domnia luă Simeon Movilă Vod.» — B începe 

cap & după acâsta zaceală, cu titlul : «Pentru resboiul ce Sai făcut între veri, 

fuciovii lui Simeon Vod cu feciorii Jeremiei Vod pentru domnia Zerei. — R. 2. — 

C: peirea. B şi G: «după mârtea — BR. 5. B: caă reposate. —B. 7. — B. & 

si GC: zidită. — R. 9. C om. «deplină». — B. 10. AA om. emator de dile». — 
Ş 

R.15. 0? sia arătat Dumnedeii mai pre armă după faptele ei». -- B. 16. c. 

AA (Raj) «după faptele e. 

() Acest capitul mare titiu în B, C, U, DD. L. ci numai în AA.G, unde este 

ca şi în 24 : al 5-lea. Zăceala | începe ânsă cu : «După perirea lui Mihaţ 

Vod ete.» şi apoi continuă cu : «Iară la Domnia țărei» ete,
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1 2. Stătut-aii la mari amestecături și zarve scaunul țărei, 
după mortea, lui Simeon Vod, că era feciorii Ieremiei Vod 
trei: Constantin Vod, Alexandru Vod și Bogdan Vod; iară a 
lui Simeon Vod era cinci feciori: Mihăilaș Vod, Gavriil Vog, 

5  Patrașco Vod, Moise Vod și Ion Vod. Deci, se împărechiară 
boiarii și cu dânșii și țera, în două părţi: o parte ţinea cu 
casa leremiei Vod, iară altă parte cu casa lui Simeon Vod. 
Și d'intăiă eră mai tare partea lui Mihăilaş Voa, feciorului 
celui mai mare a lui Simeon Vod, cât “%-aii căutat lui Con- 

10  stantin Vod, feciorului celui mai mare a leremiei Vod, și cu 
boiarii din partea lui, a eși cu fuga din lași. După care tri- 
mițend Mihăilași Vod în gonă, aii agiuns carele boiarilor şi Câţi- 
va boiari de ai lui Constantin Vod, la Mălăesci si i-ati jăcuit. 

3. Mărginile ţărei Leșâsci mai tote era tot de 6menii lui 
15 Constantin Vod, cumnați Domnei, mărgineni, cum era Potoţce- 

scii, Visniovicescii, Coreţkii, toţi cu cuscrie legaţi ; că aii avut 
leremia Vod trei fete măritate în țera Leșescă, tot după 6- 
meni mari. Ce, îndată ce ată înțeles că aii scos feciorii lui 
Simeon Vod pre feciorii lui Ieremia Vod din seaunul țări, 

29 ai purces singur Visnoveţeii şi cu câți-va Potocesci, cu oști asupra lui Mihăilaș Vod. Ave și Mihăilaș Vod ste de ţeră 
lângă sine, și puţintei 'Tătari și Turci. Ce 'Turcii la răsboiii 
n'aii vrut să mergă, ce ai privit de departe. Fost'ai acest res- 
boii între veri pentru Domnia țărei, la Stefănesci, și aă înfrânt 
  

  

R. 1. DD şi cele de o filiațiune cu el. pune aci titlu noă : «Domnia lui Mi- hailașco Vod feciorul lui Simeon Moghilă Vod Cap 55». (Vedi notele la finea Croniculul). — A. 7. C omite «a Și ad. «pentru» înainte de «scaunul fărei». — R.5. C AA. şi altele pun în altă ordine fiii lui Simeon Vod, terminând cu «Moisi Vod». D'altmintrelea aceleaşi nume. B. 6. C. AA. (Pavel Gram.) om.: «cu dânşii». E : «se imparechiară boiarii cu dânşii și cu ţâra. — R, 8. DD.U.: «şi de-odată era mai tare». — AA (Pavel Gram.) om. «și dentâi era mai tare partea lui Mihailașco Vod» etc. până la: «cât iaă căutat». — BR. 12. DD U in- tevertesce ordinea vorbelor în frasă, dar acelaşi lucru spune. Omit. (ca şi B) după «câțiva botari> vorbele : «de ai lui Constantin Vod>. — R. 14. Q: AA. (P. Gr.): «de a dâmneă lui Conscantin Vodă», — R.15. C. AA (Pavel Gram) : «domni de margine». DD. U.: « Cumnaţi domni leşescă măvgineni» E : <cumnați domni mărgineni». — PR. 18. C. și AA (P Gr.) după e<domni mari». -— BR. 19. DD. U om. trasa până la <țărei» şi dice ; «şi îndată aă purces» ete.— R. 21. 24 om, : <Şi», —dar este indispensabil și se află în cele-l-alte codice. — PR. 22. BR: Ave şi Mihăilaş Voq, pre lângă 6ste de țâră şi puţintei Tătar şi Ture. — R.24 E, DD.0.U. aa.: «primari» după «veria,
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partea lui Constantin Vod pre partea lui Mihăilaș Vod; şi numai 1 
ce le-ai căutat a părăsi țera feciorilor lui Simeon Vod. şi unii 
în ţera Ungurescă, alții la Turci ai mers. Unul dintre dânşii, 
Pătrașe Vod, a agiuns de ai fost Mitropolit la Kiev, cu vestită 
Mitropolia și Arhimandria de Monastire mare, ce este anume, 5 
pre limba rusâscă Ileutpeniu, unde staă trupuri moște a mulţi 
sfinți, întregi, prin peșteră și până astă-di, cu multe minuni. 

4. Și așia sai aședat Constantin Vod, feciorul leremiei Vod 
cel mai mare, la Domnie, cu bucuria țărei, având ţsra nă- 
dejde că va urma pre tată-săă. Ce departe ai fost Constantin 10 
Vod de acea fericire; ce precum dice Isus Siral, : «Vai de 
acea cetate unde este Domnul tener» luându-se și Constantin 
Vod după socotâla tinereţelor, n'aă păzit datoria sa deplin 
spre Impărăție. Și precum scrie Leatopiseţul cel Leșesc,(*) d'în- 
teiași dată birul anului celuf d'intăiii nu lată plinit; și așia 15 
scârbindu-se Împărăţia, ai mazilit pre Constantin Vod, şi ati 
dat Domnia lui Stefan Vod 'Tomșia. Nu i-ai folosit lui Con- 
stantin Vod uricele ce ave de la Impă&răţie, date tată-săti le- 
remia Vod de domnie vecinică (**) luă, fectorilor lui și nepoților 
lui, că “Turcul cu vreme dă, cu vreme iea; precum este vr6- 20 
mea, așia lasă : blând, când este vreme de blândeţe, sămeţ și 

ager, când 6ste vreme de s&meţie. Creştinului nice odată cu- 

  

R. 1. DD. U om. : <pastea lui» dinainte de «Constantin». — R, 3. — DD. 

ad. : <în Tarigrad». — R. 5. AA (P. Gr.) omite: «și arhimandrie» până la vor- 

ba : «Pecersca». DD. U omit : «ce este anume pre 1. rusâscă». -- R.6. AA (P. 
Gr) E şi G, O om.: ezndste». — R. 7. DD singur pune titlu noii: Domnia lui 

Constantin Vod. Cap. 56». — R. 8. AA (P. Gr.) : «Jară Constantin fecior Irimiei 

Vod sati aședat la Domnie și cu boiarii țărei având neddjde..» — DD. U. : a- 

pucână Domnia C. V. feciorul 1. V. cu bucuria ţărei nădăjduind că va urma 

pre tată-săă. C, : «tătâne-săii». -- B. 12. AA (P. Gr.) «ftră» 1. ccetate». — R. 14. 

DD : cronograful. — AA (P. Gr) omite cilaţiunea din l&topiseţ, — R. 78. DD: 

«<hatişeriful cei împerătese de la tată-sei 1. V, ce-i râmăstse». , 

(*) Eată citaţiunea : «Js itague Constantinus aetate et consilio îimmaturus , în 

brevi offenderat in multis vitio affinium, a guorum arbitrio suma regiminis totius 

Moldaviae pendebat, et meliora emolumenta, immo vectigalia quogue Turcae destinata 

în eorum usus derivabantur. Unde Turca cum uno et altero anno consuetum ab eo 

fributum non vecepisset , et monitionibus mil proficeret , subornarat Stephanum 

Tomsza . . .> (pag. 280). Chronica gestorum in Europa singularium — de Paul 

Pias+ciu Episcop de Premisa. 

(**) Vedi la fine nota relativă. 
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1 vântul nv'l ţine, nice 6ste al amâgi ruşine ; tote precum ste 

vremea. face. ee 

CAPUL AL VI-lea (*) 

Zac. 1. Pre Stefan Vod 'Tomșia nu laii sciut Leatopiseţul cel 
“Leșesc de ce neam ati fost. (**) Iară dirept Moldovan aii fost, 

din sat din Otesci, de pre pârăul ce se chiamă Râcâtâul, din 

ținutul Putnei. Evă pre acâle vremi 'Tomșia la. Portă pentru 

trebile ţărei, pe lângă Capichihăi; și vădândul om de ţ6ră, 

cunoscut amu la căpeteniile Porţei, i-aii scos Domnia, și i-ai 

10 dat împărăţia și pre Cantemir Bei cu 6rdele lui, carele pre 

acele vremi locuia în Bugeac, să'l ducă pre Stefan Vod la 

scaun, (7) 
2. Apropiindu-se Stefan Vod 'Tomșia de ţâră, Constantin Vod 

cu măsa și cu fraţii săi ati purces la Leși, şi cu câți-va din 

15  boiară, între carii era și Nestor Ureache, tatăl lui Grigorie U- 

reache Vornicul, care aii scris Leatopiseţul țărei până la A- 

ron Vod. (1) 
> 3. Leşii avea. atunci mari amestecătui cu Moscul, şi nu 

or
 

  

R. 1. B, C.G. DD, U, adaoge: «tote precum este vrâmea face», care lipsesce 

în 24. Le adăogim căci completâză bine frasa și se află în mai tote manuscrip- 

tele. - R. 6. B. Ci: cralea Râcatâului» AA (PG) omite : «după apa Răcâtulii». 

— 8. 7. C,. B ad.: «împărăție» după «Porta». —R 9. B. U DD. (P. Gr.) omite: 

camu».= BR. 9. Be ciau data. — R. 10. AA (P. Gr.) E: cai ovenduit». — B. 11. DD. U. 

interverte vorbele din frasă, dar acelaşi lucru spune. — PB. 14. Mai tote codicele 

die : emumăsa». - PB. 15. DD, U. adaoge: <Logofetul> E. O. MN. : «Vel Logo- 

fetul». Singur Țicăii serie : «şi cu 0 seamă de boiari între care era şi Nestor 

Urâke Vor. care ai scris I6topiseţul ţărei până la Aron-Vodă», pag. 200 (7) — 
R. 16. AA (P. Gr.) C. G. DD. U. B. omit: <Vornicul>. Există însă în mai multe, 

ca în 24, AA (Rafael). — R. 16. B ad,: acum saii pomit»; cred «pomenit». 

(*) DD cap 59. — U: cap 34 B cap 5. E şi O cap 42. 

(**) Letopiseţul cel leşesc de care aci e vorbă : Chronica gestorum in Europa 
singularium a Paulo Piasecio Episcopo Praemisliensi, accurate ac fideliter con- 
scripta ad annum Christi MDCĂLVIII, (tipărită în Cracovia la. 1648)...» «Suborna- 

rat (Turcul) Stephanum Tomsza (incertum quo fuerit genere iste, nisi quod inter 

Ungaros pedites regios meruerit. in Polonia... (pag. 280). 
(7) . .... <qui (Tomşa) opera Tartarorum a Cantemiro Murza adductorum, 

Moldaviam invasit. — Piaseciu pag. 280. 

(îî) «... Moldatiam invasit (Tomşa), îpso Constantino Chocimum fuga aie 
elapso.» pag. 280. P, Piareciu, cronica citată. — Vedi despre Ur&ke Nestor do- 
cumentele de ia finea cronice II-a în nste, după colecţiunea Hurmuzache etc.
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era vreme să facă oști și în Moldova. Ce Stefan Potoţki, 1 
cumnatul lui Constantin Vod, carele ţinea pre Dâmna Maria, 
fata lui Ieremia Vod, cu puterea sa, peste voia și porunca 
lui Craiii — că-i trimis6-se singur Craiul un copil din casă po- 

runcă (f) să nu cum-va să se ispitâscă să intre în Moldova, 5 
întărâtând pre Turci, — aii strîns oste de prin cetăţi și de pre la 

rudeniile sale, ca vr'o ș6se mii de omeni stiînsură, (*) lăsând 

pre socră-sa, Domna luă leremia Vod, în ţera Leșâscă. Iară 
el singur cu Constantin Vod și cu Alexandru Vod, ai purces 

asupra lui Stefan Vod. 10 

4. Ai prins de veste Stefan Vod îndată de venirea Leși- 

lor, și ati strins și el 6stea țărei tâtă; şi se prilejise atuncea 

sosiți şi niște slujitori de a lui Mihai Vod, căpitanii lui cei 

vestiți, neputând a lScui, după mârtea lui Mihai Vod în ţera 

Ungurâscă, chiamați pre cărți de Stefan Vod, anume : Marzea, 15 

şi Ghieţea. și Pacea, cu câți-va. omeni și aii pus Stefan Vod 

tabăra de-asupra satului Popricanilor, dând scire și la Can- 

temir, la carele pre acele vr6mi era mulţime de Nohai; și 

aii venit și Cantemir cu oștile întragiutor lui Stefan Vod. 
  

R.1. BG: omite: «Si». — R 5.(3) Adăogim acâstă vorhă după DD şi U.— 

R. 6. Caa.: «pre Tatari şi pre Turci» AA (Pav. Gram.) om. parantezul întreg. 

R. 9. DD-U dic că aă purces Potoţki cu Constantin Vod şi cu Alexandru Vod, 

iar nu «singur» Const. Vodă cu frate-săi, cum dic eronat multe codice. Am co- 

rectat. — R. 9. B ad.: «fratele sii». — R. 10. 24 dice : «de Leași». E mai corect 

«de venirea Leşilor> cum este în B. C. AA (P. Gramaticul); ori ca în DD. U.— 

A (Rafael) : «că zin Leşii. —R. 13. A4.: «şi cu alți slujitori» fără să indice carii? 

Omite tot pasagiul până la «căfi-va Gmeni», — R. 14. In unele codice se dice: 

«traia. |. lăcui bună 6ră: B, DD.— R. 13. DD. «perirea» |. mortea.— R. 15. DD. U. 

omit: e chiamat pre cărți de Stefan Vod». — R. 16. DD. «și iati tăbărit Stefun 

Vod>. — R. 17. AA. (Pav. Gram.) om. după Cantemir Bei tote vorbele până 

la «Nohai». 
| 

(*) Verum Stephanus Potocki affinis Constantini, nempe cujus, sororem germa- 

nam Mariam uxorem habebat, morae impatiens, et elatus victoriis fratris si 

loannis Potocki nuper praefecti Camenecensis, qui multa bello in illa Provincia 

praeclare gasserat, viribus propriis pellere & Moldavia Tomszam constituit. Nec 

desistere voluit ă proposito, licet monitus a Rege, sed conquisitis subsidiis a 

primariis illorum confinium, ac collecta in fidem Constantini justa militum mano, 

una cum ipso et ejus fratre Alexandro intravit in Moldaviam, initio mensis Au- 

gusti istius anni; sex millibus pugnatorum constabat ipsius exercitus praeler 

juvenes nobiliores plurimos, qui exercitationis causa ejus castra comitebantut 

et par fuisset periculo, si modo nimius contemptus hostis peritiorum in arte 

militaui 'Tribunorum consilia non turbasset>. (pag. 280 Chronica, Gestorum 1 

Europa singularium a Paulo Piasecio).
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5. Venia Potoţki sămeţ, cu isbândele ce făcuse fraţii lui 

aicea într'acestea ţări, împrotiva lui Răsvan Vod, și apoi îm- 

protiva lui Mihai Vod.. Ce, cum dice Moldovanul: «Nu sînt. 

în tote dilele Pașcele». Mergea fără nică o tocmelă, fără stră) 

a putere hi, fără limbi, să scie ce fel s6ii ce seamă de. ne- 

priâteni, „area ap'k (sic) unde merge; și având_și ste strinsură, 

  

. ine A Tae Ai x 4 . . ay AER 
nu i-ai dodăit nimică Cantemir, nice Moldovenii, până ai so- 

sit cu tabăra lor la un loc pe Prut, ce se dice Cornul lui Sas. 

Atunce aii vădut Potoțki unde ai venit! 

6. La acel loc, Cornul lui Sas, este cotit Prutul, însă, cotul 

era din partea despre răsărit ; iară de partea acâstă-l-altă 

unde era tabăra Leșâscă, este eșită apa Prutului, piept la 

câmp. Într'acela loc aă făcut oștile lui Stefan Vod și Tătarii, 

la Lâşi năvală. Și n'a ţinut răsboiul Lâşii nimică, cât cela 

răsboiii, așia de șirg, sai spăimat și s'aii amestecat L6șii, de 

nice tunurile n'aă apucat odată să slobâqă. Singur Potoțki, 

pentru să i se tăinuiască numele, ai dat între carele Haidu- 

cilor, ce apoi Vaii vădit Haiducii. Pre Alesandru Vod âncă 

Vaii prins Moldovenii. lară Constantin Vod aii cădut pre mâna 

unui "Tătar, carele înțelegend cine 6ste, vrând să'și facă cinste 

la Hanul, ferindu-se de Cantemir, de'mpreună cu nisce ostași 

ce av6 Tătarul, aii fugit cu Constantin Vod și cu un comisal 

s6ii anume JMihăilescul ; și când ai sosit la Dașeii, ferindu-se 

iarăși și acolo de Turci să nuw'l iea pre Constantin Vod de la 

mâna lor, aii găsit o luntre mică și sai băgat să trâcă sin- 

guri 'Tătarii. Trecând apa Niprului, saă scornit vânt și saii 

împlut luntrea de apă, și acolo s'aii înnecat Constantin Vod în 

Nipru. fară pre Potoțki și pre Alexandru Vod Laii dus oștenii 

de ţeră la. Stefau Vod, și pre amândoui 'W-aii trimis Stefan 

Vod la Impărăţie. Potoțki, apoi aă eșit cu rescumpărare prin 

R.1. C., DD, U. Zaceala 5. —R. 3. C. AA (P. Gram.) omite: «ş'apoi împro- 

tica lui Mihai Vod> B. G.: improtiva lui Mihailaş Vod. — R. 5. B, DD. U AA 
(Rafael) omit «de a putere a hi». — R. 5. AA (P. Gr.) : csomă> 1. «seamă.» — E. 6. 
AA. P. Gram.) şi C: omit : «și 6ste».-— R. 8, 24 şi C. G AA (Rafael) E. O şi MM. 
omit «pe Prut» dar este bine să figureze, ca în multe codice: DD. Uetc. - BR. B. 
AA. (P. Gr.) omite de la începutul zăcelei până aice. — R. 15. AA. (Pav. Gr.): 
<înspăimâtat>, B : <spâimentat», C : <înspaimat>. DD : <inspaimentat» AA (Raf.): 

«spaimentat>. — R. 16. AA (P. Gr.) omite : sodată». — R. 16. DD. U: <puscile» |, 
«tumirile». — R. 25. Nu este acesta : «de lu mâna lor» în tâte codicele. — E. 29. 
AA (P. Gram) omite : «de zeară».
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soli Leși, iară Alexandru Vod aii cădut la legea Turesscă, în 1 

care ai și murit. Spun să hie agiuns la Turci și la boiarie a- 

DUME. . la Impărăţie. 
7. Cea-l-altă oste Leşescă, totă ati cădut în robie la Tătar, 

şi sai înnecat mai mulți în Prut, cât de-abia de aii scăpat 5 

cine-va de povâste; câți ati şi înnotat Prutul, (pline era lun- 

cile de ţărani, și coşurile 'Tătarilor era peste Prut), tot "-aii 

prins şi 'Y-aii adus la 'Tomșia Vod. Pre mulți i-ai și ucis ț&- 

ranii, 

8. Perit-aii şi boiarii toţi câţi sai prilejit de venisă cu 6- 10 

ste, tot 6meni de casa leremiei Vod : Vasile Stroici Logofă- 

tul, Balica Hetmanul, Kiriţa Postehicul, Miron Stoinicul. Nu- 

mai Nistor Ureache n'a vrut să vie din Cameniţă, si aşiai sfă- 

taia şi pre dinșii să nu mârgă, dicândule să lase să se mai 

vechescă Domnia lui Stefan Vod, că acmu fiind domnia nouă 15 

Moldovenii sînt din hire purure la Domnie noua lacomi; ce nu 

sati ascultat sfatul lui Ureache Vornicul, cum csle mai multe și 

mai multe sfaturi de folos ce sînt în lume la Domni nu se a- 

scultă; ce apoi vin la primejdii și ei şi casele lor. Iară pre 

Vasilie Stroici îl iertasă Stefan Vod; numai învățasă pre Ni- 20 

coriță Armașul să'l ducă se vadă și el perirea celora-l-alţi, săi 

hie grije mai pre urmă de morte. Că era om tîner Stroici, și 

din casă mai vechiă şi cinsteș de cât tote casele în ţră. Ce 

dilele lui câle firșite, — cum se dice, — vădând că merge la pe- 

rire, și nu'i spusese Armașul povâstea, saii apucat de sabia 25 

unui dăraban. să mâră cu rescumpărare, că era om din hirea 

lui inimos. Ce "l-ati împresurat îndată dârâbanii, și n'a apu- 

cat să scoţă sabia, care lucru deacă aii spus Armașul lui Ste- 

fan Vod, îndat ai pus de "-aă omorit și pre dinsul, râenind : 

«Ai! cânele! aii vrut să mâră cu soţie». Și pre câți aduce, 30 

  

R.1,.C: eprin Lei» 24, și AA P. Gr.) Ge DD. E. MN. 0. dai: «prin soli» 

ceea ce e mai corect, — £. 8. C, ca şi 24 E O MM lasă loc după vorba «- 

mume, — BR. 6. AA. (P. Gr.) «că de și scăpa cine-va înnot peste Prut — R.8 

AA. tP. Gr.) «şi pe care cum prindea 6] ducea». — R. 72. DD. «Isac Bahcas.— 

R. 12. 0, AA. (P. Gr.) omit pe Miron Vornicul. — R. 18. AA. (P. Gr.) <șiuiă 

penit>. — R. 16. C: «la domnii» AA. (P. G): la domnă. — Am adaos în textul 

24 vorba nouă care completă ideea şi este în Codicele DD. U. — BR. 19. Co- 

rectat după C şi AA. (P. Gr.) In 24 este aceeași ideie, dar mai iperbatic espresă.-- 

BR. 21. Ad. după C. — B. 24. lumal multe codi ce se adaoge <cutentul>; e de pri- 

sos deacă se pune pronumele se înainte de <dice».
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pre toți îi omoria, până și slugi, și prostimea. Acela vrăsă- 

tor (sic), de sânge s'aii arătat înteiași-dată, Tomșia Vod. 

9. Pentru un diac, care era forte de trebă, de scrisâre, sati 

rugat boiarii să'l erte, că este cărturar bun. Ai respuns Ste- 

fan Vod: «Ia, ha, ha! mai cărturar de cât aracul nu este 
altul !» Și tot 'l-aii omorit și pre acela. 

10. Aşia ai fost stingerea. casei lui Ieremia Vod. Fost'aii a- 

cest r&sboiă la Cornul luă Sas, vleato „apr. (7120). 'Tătarii, 
după aceea, îndată aii mers în pradă la ţâra Leșâscă,; și l0- 

vind fără-vâste, şi de sirgu, mult plean aii luat și mare robie 
aii făcut în 6meni. 

— 11. (*) Domnia lui Stefan Vod 'Tomșia precum s'aii început, 

30 

în vârsără (hpaezpii) de sânge tot așia ati ținut. Av6 un țigan 
cală (Baaw), ce se dice perdător de 6meni, gros și mare de 

trup; acela striga de multe ori înaintea luă, arătând pre boieri: 

«S'aii îngrăşat, Domne, berbâcii, buni sînt de giunghist>. Ste- 

fan Vod ridea la aceste cuvinte și dăruiă bani ţiganului. 

12. Ce cum a turor tiranilor, adecă vărsătorilor de sânge 

la tote țările în lume, urită este stăpânia, așia și a lui Tomșia . 

Vod. Il urisă și boiarii, cari măcar că era, mai toți de casa 

lui, anume: Beldiman Logofătul, Bărboiă Vornicul, Sturzea 

Hatmanul, Boul Vistiernicul, iară nice ei fără grija monţii nu 

era, ce âmblaii în -tot câsul, cum se dice, cu dilele a mâna; și 

hie când, unde 6ste frică nu încape dragoste. Pentru aceea în- 

trebănd un împărat pre un dascal: cum ar hi Impărat să hie 

drag tuturor ? — <De nu vei fi Impărat groznie nimerui». Fe- 
viciți sînt aceia Domni cărora ţărele lor le slujese din drago- 

ste, nu de frică, că frica face urâciunea, „și urăciunea, câl de 
târdiă, tot isbuenesce |. 

13. Așia Sai prilejit și la Tomșia Vod : în tâte dilele petre- 

când boiarii subt grije, sai vorovit cu toții, și ai tras sluji- 

  

R. 3. AA. (P. Gr.): escriitor> |. «de scrisâre». — R. 8. «în anul» dic multe co- 
dice |. vleato.—R. 10, Q. «de graba» 1. de s sirg AA. (P. Gr.) DD. U. omit «de sirge.— 
R. 10. DD. U : <multă pradă și robie aă făcut». — B. 13, C, AA. (P. Gr) şi 44 
Rafael ai trăit» prefer : caii ţinut». - R. 16. DD. U. omit de aci până la finea ză- 

celel.—k. 18. B, omite cadecă a vărsătorilov de sănge». Bi. 29. GQ: «tot isbăndea- 

sce —R. 30. DD. U. aşia și de tirania Tomșei Pod. — R. 31. AA. (P. G.): «bot 
în grije». 

(*) AA. (P. Gramaticul) pune titlul următor: Radicatu-saăi doiarii zăreă asupra 
Tomșei Vod.
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torii toți în partea sa, și pre Mârzâscii cei de la Mihai Vod; și 1 
într'o nopte ati eșit cu toţii la sat la Cucutenă, şi de acolo aii 
poruncit lui Stefan Vod să 6să' cu bine din seaun, că nu pote 
nime suferi domnia lui cu atâtea vărsări de sînge. 

14. Se sperisă Stefan Vod de o tulburare ca aceea; ce 

îmbărbătându!'l cine era pre lângă dînsul, aiă strîns dărăbanii, 

carii tot pre un cuvânt era cu cek-l-alţi slujitori. Ce, deacă 

ai vedut banii vărsându-le Stefan Vod, ai stătut ei cu Dom- 

nia, și au strigat și tirgul în l6fă; şi sai strîns din tirgoveţi 

și din slugile neguţitorilor, şi Gmeni nemernici, câtă-va glotă 10 

și la Stefan Vod; și sai prilejit de venia atunce și den ţinu- . 

turile den gios nisce steaguri de călărași la căutare, și era de- 

scălecaţi la 'Tomesci. Aii repedit Stefan Vod și la acei, cu 

l6fă, și i-ati tras în partea sa. 

15. Slujitorii ce era cu boiarii, audind că strigă Stefan 15 

Vod în l6fă, măcar că giurasă boiarilor, ce, pre obiceiul nea.- 

mului- nostru, aăă început mulți de cei mai necunoscuţi a se 

pumpe de ia boiară, și a veni la Stefan Vod, și în loc aii în- 

ceput a slăbi partea boiarilor. 

16. Deacă aii audit boiarii că nu va să iasă Stefan Vod de 29 

bună voie din scaun, aii venit cu răsboiii; cărora aii eșit Ste- 

fan Vod înainte cu glotele sale, de laturea tirgului, deasupra 

fântânei lui Păcuraru, și scosă și tot lirgul Stefan Vod, cu 

arme, cine cu ce avâ; și despre vii, aii orînduit de aii lovit 

călărimea ce ave, den dos pe glota boiarilor. 23 

17. Fără zăbavă ati început a se r&sipi glota boiarilor ; deci 

şi boiarii carii în cotro aii putut aă plecat fuga, din carii în 

loc aă prins pre Bărboiii Vornicul, şi apoi și pre feciorii lui. 

Dece, pre Bărboiiă cel bătrân îndată l-aîi înțăpat, de nlaturea 

tirgului ; iară pre feciorul lui ait trimis de l-ai spîinzurat în 30 

porta casei tătâne-săii. lară Beldiman, și Sturzea şi Boul scă- 

pase în țera Munten6scă, ce și aci tot n'aii hâlâduit, precum 

vei ved6 povestea la rândul săă. 

o
 

  

R. 1. C. omite «şi pre Mârzescit cei de la Miha Vod». — DD. U. adaoge ln 

«Mihai Vodă» : ce erai venifă din feara Ungurească». B. E. MN. 0: «şi pe 

Mârjesci» omite restul. — A Rafael ca şi B. — R. 9. C ad. Jaşii, după: tergul 

ca si AA. Pavel Gram. — 8.10 DD, ad: streină nemernici, — R 11. AA. (P. G.) 

omite acest pasagiii întreg până la Zacela 15.— B. 15. DD.—U : din gldta boia- 

pilo 1. cu boiarii. — BR. 17. DD. din cei mai cunoscuți. — AA. (P. G.) <aă început 

a se rumpe de la boiari». — R. 28. B. Barbovshi Vornicul. —- R. 82. DD. U. pri- 

degisă.—B. «năzuisă».—R. 33. DD : «istoria» 1. povestea. — R, 33. C. ad. «fără 2ă- 

bavă dă și început a se răsipi gldta boiarilor'= .
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1 18 Pre câţi și aducea prinși, pre toți îi omoriă cu mustra- 
rea ce ave el obiceiii :_ «Se nu te î€rie Duinnedeăi cu acel cap 

mare. al, t&ă !» "Tuturor acâstă mustrare făcea. i 
19.(*) Venitai Domna Jeremiei Vod cu 6ste Leșâscă asupra 

5 lui Stefan Vod și "l-ai scos den Domnie și din ţâră. Acâste 
ne așegeră a lui Stefan Vod audind Domna leremiei Vod, a- 

vend încă remas un copil mic, anume Bogdan Vod, aă în- 

demnat pre ginerii, pre Vișnoveţki și pre Knszul Korețki, den 

țera, Leș6scă ; și amu era și cu sfatul lui Nistor Ureache. Ati ve- 

10 nit singură Domna cu ginerii sti cu oști asupra lui Stefan 

Vod; și le-aii eșit și Stefan Vod cu oști înainte, la sat ia Tă- 

tăreni. Ce ati ţinut forte puţină vreme r&sboiul; îndată ai 

plecat fuga călărţii, iară bieţii dărăbani, părăsiți de călăreți, 

se bulziră, la o rîpă deasupra 'lăuteşceilor, şi se apăra. (Ț) Ce ai 

15 venit L6şii de le-aii făgăduit viața numai să'și dea armele; și 

ali credut dărăbanii, și 'și-aii dat armele de la sine, și deacă 

le-au luat L6șii armele, ati intrat cu săbiile în ei, şi ai perit 

toți acole. Le stau movilele și până astă-qi deasupra satului 

Tăuteșcilor.(**) Era la Stefan Vod dărăbanii forte îmbrăcați bine 

  

R. 9. DD. A. ad. după Ureache: Logofetul. AA (P. Gr.): Pornicul. — R. 2. 
DD. «ce puţin aă ținut resboiul». — R. 13. DD, ad. «călărimea luă Stefan Tomșia 
Vod>. AA. (P. Gr.) «Călărimea» |. călăreți. 

(*) B. pune titlu : <Venitaii Doamna Ieremiei Vod cu oaste leşească asupra Li 
Stefan Vod și Pati scos den domnie și den ţeară», 

(**) Pasagiul ce urmeză lipsâsce din Coq. AA. (Pav. Gr). 
(Î) Eată pasagiul consultat de Miron Costin, la acest loe al istoriei sale: . : 

- apud Confluentem Dziezam hostis ex inopinato advolans cum triginta mil 
libus equitum Tartarorum, montes proxime imminentes insedit, et nil moratus, 
cum Potociani, tum primum ordines instruerent, et locum commodum ubi acien 
explicare possent non haberent, (Sasowy rog ille locus denominalur a multis 
cladibus Moldavorum et Polonorum praesertim Wisniowiecii notus) irruens el 
a fronte, et ab utroque Iatere, ut ne quidem expedire arma, possent, e0s conclu- 
sit; et etiam a tergo ripis fluminum occupatis, omnes sine pugna et caede in vincula accepit, praeter paucos qui inter confertas hostium turbas eruperunt, eX 
quibus etiam in lubricis fluminum 
s0rpti, alii aquis superatis a Tartaris 
tocki refugerat inter currus castrense 

illorum nimium rapidorum alveis ali ab- 
intercepti perierunt. Ipse Stephanus Po 

s, sed agnitus perductusque ad Tomsza, paucos post menses Constantinopolim fuit missus. Constantinus inter viliores căptivos latens apua Tartaros, nec 
verat, interiit, Ejus fater Alexander 
ceo Turcae adseriptus, ad mahomeţi 
Tartaris persoluto libertatem vedeme 

agnilus, frigore et aegestate, cui non a£SU€ 

tenerior annis et facie venustiori Gynaec 
smum transivit. Allii nobiliores gravi Iytro 
runt.--Pag. 281. Chronica lui Paul Piasehi.
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după credința ce făcusă de stătusă cu dinsul, la ridicarea bo- 1 
iarilor, cum n'a fost nice la o domnie grijită bine pedestri- 
mea : cu baine tot de felândrăș, cu nasturi și cu ceprâge de 
argint, în pilda Haiducilor de țâra Leșâscă, cu pene de argint 
la comanace, și cu table de argint la șoldari pre ladunci. 5 
Fost'aii acest resboiii a lui Stefan Vod cu Lâșii la Lătăreni, 
în anul 7193. („apur) TEI 

21 (*) După acea răsipă a oştii lui Stefan Vod, aiă eșit Stefan ] 
Vod în ţâra Muntenâscă, și mergând aprope. de Focșani 'l-aă j / 
timpinat Ceaușii Impărătescă, cu Beldiman Logofătul și cu; 10 
Sturzea Hatmanul, şi cu Boul Vistiernicul, în obezi, căi por-! 
nisă Radul Vod, Domnul Muntenese pre atunci, de mesrs6se 
cu piră la Portă asupra fomșei Vod, că-i era Radul Vod lui 
Stefan Vod mare nepriâtin. lară cine era Vizir la Împărăţie; 

eră pristin lui Stefan Vod, și aii dis Vizirul, pricepând lucrul: 15 

«Ce se acolisâsce Radul Vod de acel sărac?» Și îndată aă tri- 

mis ceaușii de aiă tămpinat pre boiarii carii sînt mat sus po- 

meniţi, și "X-a pus în obezi, și "i-ati dus la Stefan Vod. Deci, 

eât "-aii adus ceaușii, îndată. le-ati tăiat capetele, și le-ai a- 

runcat trupurile în Siret. 20 

22.(**) Şedea Stefan Vod în țâra Muntenâscă, în bejenii, la, 

Radul Vod, și lovi Omenii lui până la Bârlad, până la Vaslui; 

ce totu-ă împing6 Lâşii. Iară Domna Ieremiei Vod în laşi cu 
feciorul săi Bogdan Vod. Însă tote divanurile era prin Nistor 

Ureche (%pâne) și aii trăgânat ac6 Domnie mai până la anul. 25 
23. Se urise 'Lureilor de acâste dodăiale despre L6și asupra 

țărei Moldovei, și mai vârtos că tot atunce luase Cazacii 'ra- 
pezontul, cetate 'Turcescă dincolo de marea Negră, și pre mare > 

multe corăbii 'Turcesci cu negoţă, și pre un Ciacan Pașa, cu 

cateva corăbii de 6ste 'l-aă luat viă, și ţinea totă marea Nâgră 30 

We 

    

    

R. 3. DD. după efelendraș» ad.: «postavul care se chiamă acum tuzunue». — 

R. 4. C în chipul» |. «pilda». =- R. 8. aii fugit Stefan E. U: casă trecut». — fB. 9. 

E. G. U: «spre Focșani» — R. 12. E, U: trimisese. — RP. 13. Uom. «că era B. 

V. mare ne pridten» până la ci : eVeziriul pricepends. — PR. 19, E ad: după : 

«Capetele lor ce sai pomenit mai sus». — R. 24. «prea» incorect 1. «prins, — 

R. 24. B ad. Vornicul la: sUreche».— R. 27. 24: Trapezonul. — R. 29. U şi 24: 

«negoț» ie mai corect negoață ad. mărluri. — B. 29, 24 : Țicai. a Raf.: Țicaăi. 

R. 29. E. G: Ciacan. Ci: Țacan. — PB. 29. E. G, «imnulte» 1. : «căte-va». 

(5) B. pune titlul : <Când «ă perit Beldiman Logofătul, Sturzea Hetmanul și 

Boul Vistiernicul. 
| 

(**) B pune aci titlul noă : «Pentru mazilia lui Stefan Vod Tomşia». 

"30
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1 închisă. Deci aii orânduit pre Skinder Pașa de Silistria, cu oști 

asupra Lâșilor ce era în Moldova cu Dâmna leremiei Vod. 
Si vădând și pre Stefan Vod în tulburare tot-d'auna, și despre 

ai 'sti și despre strâini, "l-ati mazilit, luăndu”l în obeză, den ţâra 

Muntenâscă. lară Domnia, în locul lui, aii dat Radului Vod, 

carele are nume în ț6ră dei qic Radul Vod cel mare; (%) şi cu 

adevărat, cad6-i-se acest nume în veci să'l aibă, precum vei afla 

hirea acestui Domn la răndul săi scrisă. Este acest Radul Vod 

fecior Mihnei Vod domnului Muntenesc, carele Mihnea Vod 

10 ai domnit pe o vr6me cu Petru Vod Sehiopul, la noi în ţeră. 

ce
 

CAPUL AL VII-lea. 

Zac. 1. (**) Ai purces Skinder Pașa şi cu Radul Vod asupra 

Lâșilor ce era în lași cu Domna lui Ieremia Vod. Vişiorețki, 
unul den ginerii leremiei Vod murisă în lași. Deci, Omenil carii 

15 ai fosta lui se dus6se în țâra lor; și den stea lui Coreţki, 

că scrisese Jolcovski Hetmanul cărți la slujitori, care nu va 
eși din Moldova loc în 6stea lor să n'aibă; că întrasă ei fără 

voia Craiului în Moldova. Deci numai ca 600 de Gmmeni remă- 
sâse Coreţki. 

20 2. Luasă vâste Domna și boiarii că le vine Skinder Pașa a- 
supră, și le poruncia şi Radul Vod, ca un creștin, să fugă din 

Iaşi naă de vreme. Ce Leavul, sămeţ și fără crieră, n'aii vrut 
să pureâdă (nspw'kr) mai de vreme, ce amu deacă se apro- 
piase. oștile. Bine le dic de acâsta i e 

5 Lead înțelept 
3. Îndată ce ai înțeles Skinder Pașa de purcesul Lâșilor den 

lasi, aii repedit o semă de 6ste sprintină și “i-ati ajuns la Drag- 
șani, în ţinutul Hârlăului. Ap&rătu-s'ati Lâşii Gre-ce dentăil; 

ag RT 1 
Cazacii :. «După pagubă, 

Ş 

    

  

R. 6. E. U, omite de la <Și cu adevărat» — «rândul s , U. omite ci scrisă». — B. 4. 
U după: deci : din Gmeniă luă se dusdse în țira leșescă și Koreţhi nu mai vemăstst 
cu 600 Omeni că aii fost scris... — R, 15. E ad, după : a lui : «ce venisii cu dân- 
sub. — R. 22. C. 6. U. om. <diu Iaşi». — Vorbele subliniate lipsesc cu erâre în 24. — R. 22. A.A. [Raf.] leaful. — R. 25. Caa, după : înţelept : «se face». — R. 27. Ci: omeni sprinteni |. «dste <priutenă». 

(*) E. interverte frasele, dar !ot aceleași aprope, 
(4%) B. şi U. pune titlul: «Domnia Raduluy Vod cel mare şi pentru Domnu 

luă Ieremia Vod cum aii încăput la mâna lui Shkinder Pașa». E pune tiltul : Domnia 
Radului Vod fecioru Mihuei Ve | ac od fecioru: Mihnei Vud. Cap. 4.
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iară decă sai mai înglotit 6stea, s'aii răsipit cine în cotroaă 4 
putut. Singur Corețki ai căqut pre mâna lui Skinder Pașa, 
și biata Domna cu cuconul Bogdan Vod și o smă de boiari. 
Pre boiară i-ai scos Radul Vod pre toţi de la Skinder Pașa, 
câţi era prinşi. lară Domna la mare ocară ai sosit; de care 5 
singură ai mărturisit. Trecând cu carul, ai vădut pre boiari, 
și lacrimând ai qis: «<Boiari, m'aii rușinat păgânul!» La a- 
câstă ocară aii sosit casa lui eremia Voă; și pote hi pentru 
reutăţile £i, că era 6 free răpitâre, precum spun, și de vreme 
ce și pre cumnatu- să, pre Simeon Vod, ea "l-aăi otrăvit (de va 10 
hi așia), și de frica lui Dumnedeii depărtată. | 

4. Nu era într'ac6 hire singur Ieremia Vod, ce era om în- 

treg la tote, ne râpitor, ne mândru, ne vârsător de sânge, blând, 

Dumnezeresc, precum mărturis6sce resboiul lui cu Răsvan Vod, 

cum n'aii vrut să 6să den Bestrică până n'aii săvârșit sfinta 15 
leturghie, măcar că'i spun că să ajung oștile. În dilele lui 

mară băișuguri, (sic) și plină ţâra de tote. Ce de ste din vr'o 

osîndă stingerea casei lui, den faptele Domnei sale este. 

5. Pre Dâmna și pre Coreţki '-aii trimis Skinder Pașa, la 

Împărăţie. Coroţki Cnezul, apoi, au eșit den chisâre cu multă 20 

cheltudlă iară Domna ai fost după un Agăâ Ture până la mortea 

ei. Bogdan Vod copilul, iar în turcie s'aii săvârșit. Agiuns6se 

de ati fost la Împărăţie Capigi-baş. Fostaiă acâste vleato 7124. 
6. Toimisau Skinder Pașa, după r&sipa lui Koreţki, den po- 

ronca Împărăției, un ceauș la Craiul Leșesc, să oprâscă Ca- 25 

zacii de pre mare, carii atunce și nisce cetăți ce făcusă Tur- 

cii pre Nipru, anume Aslan Gorod, şi altă cetate, luasă și o- 

morisă şi pre oștenii câţi era într'acele cetăţi. Și aceste tote 

apoi aii făcut de aă venit Sultan Osman la Hotin, și să se pâ- 

râsescă de a câlca Moldova cu oștile lor. 
7. Ati trimis și craiul Leșesc la Împărăţie, un sol anume pre 

30 

  

R. 3. U omite: «biata». — B. 3. U : cu bietul copil, — B. 8. 24. și C.E. G. A 
Raf. omit cu erâre vorbele subliniate. — R. 72. C omite : «Singur». — R, 14. 

B. C îi <Dumnegeesc>, U ad. <adecă inbitor de Dumnedeii. — BR. 14. U omite de 

la : <precum» până la : «în dilele lui». — k. 15. C: «vaii asculttt> 1. sezerşit> 
— R. 16. B: «slujba» î. «leturghie». — R. 17. U: mare bişug era în țera. Ci de 

ai fost. —_R. 20. B. «robie» !.: echisores. — R. 21. B. «ai cădut> 1. : caii fost». 

— 2. 22. B: cuconul 1.: copilul. &: Copilaşul. — R. 22. B: siară în legea tur- 

cescă» |. eturcie>. U î iar copilul el Logdan Vod ai ajuns de era „Capegi- Bași.— 

BR. 24. U omite după risipa lui K. — h. 29 0. U, ud. după Hotin î «cu Oști»— 

R. 30. B: «de a mai călcare». — R. 31. «Un sol» adăogire după LC. E. Ge. U şi 

AA. Rafael,
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1 ! Cohanski, dănd pricina t6tă pre Tătari, carii dodăind casele 

„ Cazacilor, ei încă'şi întore den pagubele ce le fac Tătarii. Este 

7 : și acâstă laudă în Leatopiseţul lor, (*) cum acela Cohanski, cu 

solia lui ai mazilit pre Stefan Vod 'Lomșia; ce nu sciă cum 

5 : sară prinde acest lucru. Că amu era Domnul Radul Vod în 

' locul 'Tomșei Vod, când aă trecut Cohanski la Împărăţie. Iară 
pîră, adevărat că aii avut Stefan Vod Tomșia tot-dâuna, despre 

Leși, la Împ6răţie. , 
8. La anul, Skinder Pașa, den porunca Împărăției, ati strins 

10 câtă ste ati avut din pășia lui, și cu Radul Vod Domnul 

de Moldova, și cu oștile Muntânesci și Ungurâsci, de la Be- 

tlian Gabor Domnul Ardealului (că era Betlian Gabor mare ne- 

pri6tin Lâşilor) și cu Tătariă, aii purces asupra ţăr6i Căzăcesc, 

să le strice pâlâncile și să'i prade. 

15 9. Oblicisă și Leşii gândul lui Skinder Pașa, și %-ati eșit 

Hă&tmanul cu oștile Leșâsci, la margine, la. un loc anume Bușa; 

mai sus de Soroca, din ceea parte de Nistru este acela loc. 

10. Incepusă Skinder Pașa a bate Rașcovul, ce dâcă aă simțit 

de oștile Leșesci că sînt aprâpe, aii lăsat Rașcovul și ai purces 

20 pe dencâce de Nistru, pen ţsră, împrotiva locului unde era Jol- 

covski; însă "1 despărţiă Nistrul. Mai puţină 6ste era la Jol- 
covski de cât la Skinder Pașa, iară: mai al6să, tot lefecii.. Și se 

strîng6 și Cazacii den tâte pălăneile la dinsul. Numai, fiind Ceaiul 

Lesese la Moscu cu oștile, s'aii ferit a întărita puterea Tur- 

25  eâscă. Având trâbă, într'altă parte Crăia Leșâscă, aii stătut cu 

  

R. 1. U omite: «<Cohanski».- R. 5. B: «stătuse» |: sera». — BP. 7. Cşi U omii 

<adevtrat>.— R. 10. B, C. E. omit <Pașia luis.— R. 12. AA. Raf. eronat dice : 

«Bator Gabor. U: Beltin Gabor — Este Bethlen. — R. 14. B: «cetățile» |.: «palan- 

cile».— R. 17. E omite: «din cea parte» și mai tâte intervertese şirul acestei fraze, 

dar inţelesul e același.— R. 17. Ca şi Cod 44. Rafael. - BR. 19. 24. Aceslaşi sens, 

dar resturnate vorbele. —- U AA. Rafael : «ci deacă ai simţit aprăpea (?) de 0 
tile leșeşci». — E: Ci deca ati simțit de oștile leșesci». — R. 22. E omite : «tot 

lefecii>. — R. 23. & omite «şi». — R. 24. E: «s'a temut» |.: «Saă făcu. 

(*) «In Moldavia tamen Tomsam incursionem hujus modi authorem Turca ad 

postulationem Nuncii Regii Gregorii Kochanski, ab administratione illius Pro- 

vinciae removerat, eique suffecerat Gasparum Gratiani, multis legationibus pro- 

illo monarchia apud Romanorum Imperatorem feliciter expeditis celebrem, ex- 

ternum quidem nec ex genere Ducum Moldaviae, sed tamen aequiorem christi- 

anis; cujus opera Tartari a devexandis Poloniae confiniis aliquantum conquiere- 

rant» pag. 310. Chronica lui Piasecită.
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Skinder Pașa, la tocmslă, la legături de pace, nădăjduind că 1 
vor ţine Turcii pacea. (7) 

11. Capetele de pace era despre L6și: să oprâscă pre Ca- 
zaci să nu âmble pre Marea, și în Moldova să nu mai între 
oști Leș6sci. lar despre Skinder Pașa, era: să oprâscă pre 5 
Tatară să nn mai âmble stricând în țâra Leșâscă, și în Mol- 
dova Domni străini să nu hie, fără cine va fi fecior de Domn. 
Ce tote acâste în vânt aă fost; că bine n'au sfirșit pacea, și 

aii purces oștile și acâste și acdle, îndarept. lară Tătarii pe 

de altă parte, ati și lovit în Podolia în ţera Leșescă și ai fă- 10 

cut câte-va robii. Și apoi la anul, fără veste, mulțime de Tă- 

tari ai lovit Volinia, o ţâră mai sus de Podolia; și până a 

stringe oștile Jolcovski, aîi eșit 'Tătarii cu mare plean din ţera 
Leșâscă, fără nică o smintlă. 

12. Mare bănat pentru aceste tote aă avut Jolcovski de la 15 

Craiu și de la tâtă Crăia Leșâscă, pentru mble lucrările luă. 
Ce, la creștini nu sînt certări pentru unele ca acâste, ca la 

Turcă. 

13.(*) Radul Vod spre acesta al treilea an al domniei sale 

celei d'intăi sau răsbolit la ochi. Și pâte hi, vădând că nu 20 

va pute trâce să nu se îngrâşe între Turcă și între L6și lu- 

cruri de sfadă, singur ai pobhtit la Impărăţie să'i vie mazilia, 

să potă mârge la Țarigrad pentru l6cul ochilor. Decă Impără- 

ţia 'X a făcut pre voie: pre dânsul Laii chiamat la Portă, iară 

Domnia aă dat lui Gaspar Vod, aice în ţera, în locul lui Ra- 25 

dhul Vod celui Mare. 

  

CAPUL AL VII-lea 

Zac. 1. Gaspar Vod era om de neamu sâii Italian, cum dicem 

la noi în ţ6ră Frânc; om nesciutor rîndul (sic) și a obiceiuri- 

lor ţărei, fără limbă de eră, care lucru mai greii nu pote hi, 30 

când nu scie Domnul limba ţerei unde domnssce. 

2. 0 Moldovă! de ar hi domnii tăi, carii stăpânesc în tine, 
PI N O a 

  

(4). U fârte lacunar în acest pasagiă. — R. 3. B omite «despre Leşi> adoage: 

caceste». — R. 10. B. G omit «fra leșescă», — E. 76. B. G. «slabe U.E. C: 

«mois. —R. 22. B. E. Ge U. <44. Rafael : «sati poftit».— R. 26. Aceste vorbe sub- 

liniate sunt în E. C. «AA Rafaeh. — BR. 31. U AA. Rafael U : <stăpânesce». 

(*) B pune aci titlu noă: «Pentru mazilia Raduluă Vod». :
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toți înţelepţi, încă n'aă peri așia.. lesne ! Ce , domniile. nesciu- 

tere rîndul (sic) tăi, și lacome, sînt pricine perirei tale! Că nu 

caută să agonisescă șie nume bun ceva la ţâră, ce caută, des- 

fr&nață, numai în avuţie să strîngă, care apoi totuși se risi- 

pâşce, şi încă și cu primejdii caselor lor; că blestemul săracilor, 

- cum se dice, ma cade pre copaci, cât de târdiii! 

3. Era acest Gaspar Vod multă vreme 'Terziman la Impă- 

răţie, adecă tălmaciti tuturor solielor creștinesci, ce vin la Im- 

părăţie, şi fiind și la midlocul păcei ce făcură între Împărăţia 

Neamţului și între Impărăţia "Turcului, pentru slujba aceea "i-ai 

dat aice în Moldova Domnia, în locul Padului Vod. lară cât 

s'a aşedat la Domnie, măcar că era la mare credință la Im- 

părăţie, îndată s'a aședat cu gândul spre părți ereștinesci. 

4. De laudă este hie-care Domn, să hie spre partea crești- 

nâscă, ca acâstă ț6ră, câcă trăâsce aşia în statul săii, așia până 

acmu, pentru ţâră creștină stă până astă-qi în rândurile sale; 

însă, cu înțelepciune, nu fără socotâlă şi fără temeti, ca în 

loc de folosul ţărei, să-i aducă perirea, cum sati prilejit amu 

și în vremele nostre în câte-va rânduri, de adusese a mulţi 

nesocotâla și nebunia, mare cumpănă acestui păment Dumne- 

dei mai bine scie, că de nu sarhi prilejit o s&mă de capele, 

să ceârce midlâce și să nu alârge la Impărăţie, are hi fost la 

perire de istov țera acesta în câte-va rînduri. Așia adusâse la 

mare primejdie ţera şi Domnia lui Gaspar Vod. 

5.(%) Se redicasă în dilele acâstei Domnii, și un Domnișot de 

la Orheiii. Ce îndată Gașpar Vod ati trimis este şi ali eșit și 

singur împotriva lui, şi L'aă prins vită pre Domnișor, şi câte va 

capete de la Orhei, pre carii i-ati și omorit îndată. Sela limbă 

serhâscă Gaspar Vod; şi când Y-aii mustrat pre căpitanii cei 

prinşi Orheiani, le-ati dis srăbâsce : < Aa nmdere CpALIEA, dice 
Hz [napio>. Le tălmăcea apoi acâste cuvinte pre rumănie, Bu 

cioc Vorninul de țâra de jos, adecă : «să aveți inimă curulă 

spre Domnulă ! ” 

6.£**) Stăpâniă atunce Ardealul ( (căruia dizem noi ţera Ungu- 

R. 7. G. Bi: <Dragoman» |. Torziman — R. 8. C, G. U: «sotilor. — B.9. E 
«ce se făcea» |. ce făcură. — R. 20. U.: 
țfra» loco : ţera actsta. — R. 23. E oile: 

(*) B pune îitlui nou: 
4*) B adaogă litlul: «Ace scrie pe 

să se desbată de sub ținerea Turcului, unde î sati timplat 

<cumpină ţărei». — BR. 23. Ca carti tă 
i cîn câte-va renduri». 

«Lentru un Domnişor de la Orheiă ce se vădicasă. „- 
ntru Gaşpar Vod, cum saă, agiuns cu Lâşi 

și. mortea».
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rescă) Betlian Gabor, după stingerea Batorâseilor și ave mare 
răsboaie împrotiva Nemţilor pentru Crăia Ungurescă, și îndemna 
și pre Turci asupra Leșilor, că Lâşii dedâsă agiutor Im- 
păratului Nemţesc, împotriva lui Gabor, și atunci de curând 
îi bătusă Lâşii o oste forte rău la Cașa. că, îndemna, în- 
tacea, pizmă pre 'Turci asupra. Lâșilor, făgătluindu-le, că, de 

vor merge asupra, Lâșilor, să nu potă da Leaţul agiutor Nem- 

ților, va put fără zăbavă a iua Beciul de la Nemţii. Si cu a- 

cele îndemnări şi cu făgăduință cu mare darili scrisese și la 

Hanul, | la Caiîm, care cârti aii cădut pe mânile 

ȘI îndată le-ati trimis Gașpar Vod la Craiul L&esc. Dâcă le- 
ai vădut Craiul cărţile, singur ns ie, vrut să noslu6scă lui 
Betlian ; ce, având Betlian Gabbitâmeni a săi 
Leșescă, cuserii, au pus Craiul pre oamerii. de a lui săi po- 

vuncescă, căcă nu se pârăsâsce de acestea, fapte cu vrăjmașiă 

împotriva Creștinilor, Și i-aii trimis și isvodele scâse de pre 

cărţile lui. Şi ati mers sol de la boiarii Leșesci cu multă mus- 

trare și bănat, arătându'i și izvodele carţilor lui ce aiă scris la 

Hanul. Deacă le-aii vădut Betlian Gabor cuvintele sale de faţă, 

ai dis cătră sol: <Muriva Gaspar pentru acâle cărți!» Și în- 

dată, de tote âmbletele lui Gașpar aii dat scirea la Impărăţie. 

7. Curănd aii simțit Gașpar Vod că 'și-aii perdut la 'Lurci 
credința. Deci, s'aii aședat cu gândul și mai tare spre L6și, 

îndemnoându'i asupra 'lureilor ; şi în cetatea Hotinului îndată ai 

băgat oșteni Lesesci, dându-se aevea subt apărarea lor cu țera. 

Nu putea de tot slobod să hie în gândul săit de boiari, carii, so- 

cotind cea de apoi, să nu vie vre-o pesire țărei, nui pri- 

staniă boiariă, dintre carii era mai cap atunce Bucioc, Vorni- 

cul mare de ţâra de jos; Vasilie Vod era Visternie mare la 

ac6 Domnie. Ce în multe felinră se ispitia să omâre o semă 

de boiari, ca să hie el slobod în faptele sale. Ce aşia aevea 

nu se cuteza ai omori, pentru ţeră, că era Bucioc la țeră ales 

de toți; iara lut Vasilie Vod dându” pricină că nu dă semă 

de o sumă de bani a Vistieriei, măcar că era hin de cunu- 

nie, (*) 'l-aii băgat în temniță și 'l-aîi pus și la muncă ; iară 

pre Bucioc aii socotit să'l otrăvescă. Şi într'o di oprindu'l la 

   
     

    

Ea 

. 

R. 10. B. ala mâna».—fB. 14. 2 și / 

tat» |: aă pus.—B. 15. B. cu vrăjmaşii. — i | 

(*) Vedi la notele finali documentele probând acâstu ; 

arh. Creditului funciar rural V. A. U. 

ui Gașpar-Vod; | 
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masă, 'și-aii scornit voiă bună : închinând la Bucioc cu vese- 
lie, aii pus de i-aii dat otravă. În loc sai simţit Bucioc o- 
trăvit, și s'aii și sculat de la masă şi s'a dus la gazdă, având 

ierbi împrotiva otrăvii, date de la un doftor pristin, că aștepta 

el una ca aceea de la (iașpar Vod. Îndată ai luat ierbi, a 
și început a vărsa otravă, cu mare cumpănă de viață. A doa 
di s'aii făcut răsbolit și Gașpar Vod, dâte vina stolnicilor, că 
ai făcut bucatele cotlite. 

8. Vădănd grije de viaţă, Bucioe Vornicul, numai ce'i căuta 

a, pristăni cătră sfatul lui (iaşpar Vod, ce av6 amu aşedal cu 

L6șii. Și era aevea și la Împărăţie âmbletele lui. Deci, trimi- 

s6se Împărăţia la Skinder Pașa poruncă, să nevoiască să] prindă; 

ce, oblicisă Gașpar Vod, şi de tote da scire la L6și. Deci, v&- 

dend Împărăţia că nu'l pot prinde cu meșterşug, ai trimis un 

Aggă (sic) pre obiceiii, Skimni Ceauș, să cuprindă scaunul și să 

mazilescă pre Gașpar Vod. Iară cât aii prins de vâste Gașpar 
Vod că vine Skimni Agga, aii și scornit căi vin Lâșii asupră-i, 
și ai eșit din lași, și ati pus tâbăra la capul Stincei în pro- 
tiva 'Țuţorei. 

9. Cum aii sosit Skimni Ceauș, după obieâiăi, — amu era gă- 
tit lucrul — îndată ai pus slujitorii, de au abătut în Turcă și 

câți aii fost cu Aga şi pre singur Skimni Aga "l-aii omorit şi 

și îndată ati răpedit și în tîrg în lași de aii turburat tirgul, 
și cu slujitori amestecați, asupra Turcilor ; și unde pre cari 
X-a apucat vremea, acolo 'W-aii omorit. Mulţi din Turci se 
închidea pren pivniți cu arme de se apăra. Gaspar Vod, după 
acestă faptă, îndată au purces în tîimpinarea lui Jolcovski H&t- 
manul Leșesc, carele era amu aproape, la margine, cu oști. 

10. Era gata Skinder Pașa, și de mai "nainte de aceste fapte 
a lui Gașpar Vod, să mârgă cu oști asupra Leșilor, den po-. 
runca Împărăției ; și era orânduit și Hanul, și Cantemir Beiii, 
vestit resboinic pre acâle vrâmi, și oștile Muntenâscă, și o s6mă 
de oști Ungurâscă de la Betlian, de totă ostea aprope de șâse- 
deci de mii, și o mie de Eniceri din odâile Inicerescă Orin- 
duite; şi cu aceste oști ai intrat în feară Skinder Pașa. 
  

-R.9.U: < Vedend cumpănă şi grijă. — R.15. B. GQ Skimni Aga. — R. 20. Be 
6. «Aga» —B. 21. B: «îndată au abătut de at pus slujitorii şi a tăiat pre Turdi 
și pre Aga şi pre câţi ai fost cu el». AA (Raf.) alteră acâstă frasă mai reu. — 
R. 24. 24. G omit: <asupră Turcilor», dar sunt necesarii şi se află în alte codice. - 
R. 32. U omite: Vestit resboinie pe acele vremi.—R. 34. U omite vorbele aci subliniate:
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11. Leşii încă să nu lasă înșelat pre Gașpar Vod cu prie- 1 

tinșugul lor, și să'și tocmescă Joleovski smenttlele sale d'in- 

tăi, ati purces și el cu stea, și ati trecut Nistrul la. Hotin, 

în 22 de dile a lui August. 
12. Oste Joleovski Hatmanul avea 1600 de Husari, tot în- / 5 

heraţi ; 4,000 de câlări, deosebi de Husari, ce le ic steaguri i 
înzeoate, 200 Raitari, Nemţi câlări, 400 Cazaci Lisovţi, 2000 ! 
de pedestri Nemţi. Ac6stă ste era lefecii. Era și a Domnilor | 

de osebi vr'o 2,000 de omeni, de aceia câți-va carii mărg de 
bună voie în dobîndă, carii apoi aii mîncat capul lui Jolcov- : 10 

ski. Venisă şi un copil den casa Craiului, ce-l trimesâse Craiul 

numai să intre Jolcovski en oști în Moldova, întru agiutorul 

lui Gaspar Vod. Al doile Hătman, cum dic la dinşii, de cămp, : 

era pe aceea vreme HKonetz Polski. | 

13. Deacă aii trecut Jolcovski H&tmanul cu oștile Leșâsci 15 

Nistrul la Hotin, ati făcut Leșii sfat; și sfătuiă Konetz Polski 

să aștâpte acolo la Hotin pre Skinder Pașa cu oștile, să nu 

se depărteze așia în câmpi împrotiva mulţimei de oști Tâtă- 

rescă și Turcesc, și el să mârgă pe Nistru, pe de ceea parte, să 

stringă Cazaci de pen pâlâncă, să lovâscă în urma oștilor pre ; 20 

la 'Tighinea. Ce acesta sfat n'aii primit Jolcovski H&tmanul ; : 

ce să hie dis, mai bine se vaqă vestile cum sînt de căt să se . “; 

audă de la alţii. Ni 

14. %) Im 23 qile a lui August, aii venit și Gașpar Vod în : 25 

tăbăra leș6scă, sprinten, numai cu ș6se sute de oameni, la adu- - 

narea cu Jolcovski; și după sfatul ce a avut cu capetele le- 

șâscă, aji purces cu toată ostea leşâscă pe Prut în gios la 

Țuţora, şi acolo la Tuţora aii pus l6şii tabâra. Serie Letopise- 

  

R. 2. B. Pritinşugul. — B. 4. GB. August 25. — R. 5. B,C.G.U., cin hers.— 

BR. 6. G: «fară» Li: deosebi — BR. 7. & «nemțesci> |: nemți. — R. 14. G: omite: 

«pe acd vrâme». E : atunce. - R. 22. C, «fie» |. hie, — BR. 28. AA. (P. Gr.) omite : 

«cu capete leșescis. — R. 28 AA (Rafael) ad «de la Hotin> după : gios. 

(*) AA. (P. Gr.) omite un paragraf întreg aci după vorbele : Deaca au tre- 

ut Jocolski Hetm. cu oștile leşăscă Nistrul la Hotin: sau făcut Leşii sfat şi 

<fătuiă Konetţ, Polski să aştepte oștile la Hotin pre Skinder Paşa, să nu se de- 

părtâze aşia în câmp în mulţimea. oștilor Tătăresci şi Turcesci, și el să mergi 

pre Nistru, pre decea parte, să stringă căzacă de prin palancă, să-i lovâscă în 

urma oștilor pe la Tighinea. Ce acel siat n'a primit Jolcovski Hetmanul, ce să 

fie dis : mai bine să vadă vestile cum sînt de cât să le audă de la alții».
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1 țul Leșăsc,(7) că aii avut și Gașpar Vod 12,000 de 6ste de ţeră. 

Sosit-aii Jolcovski la 'Puţora, Septemvre 2. 

  

(7) Eată textul din Cronica leşescă Ia care se referă autorul : 

e... Acceptis literis Zolkievius ab Aula a Vicecancelario, ut iter maturaret, a- 

pud Sfedziowka transmisso 'Tyra, fluvio în Moldaviam Castra movit secunda die 
Septembris, dubiusque primum in quo. loco hostem quaereret, demum ab adve- 

niente altero die Gratiano (cum sexcentis tantum equilihus venerat Moldavis) 

persuasus ut apud Cicoram (Puţora) notitiam de ed expectaret, ibi duodecima Sep- 

temb. castra posuit. Et neque ibi ullum indicium per aliquot dies haberi potuit 

de hoste, negligentius agenta Gratiano, qui eam curam in se susceperat,. donec 

decima, septima die Septembr. trecentos cireiter Tartaros advenientes couspi- 

cati exeubias Caslrorum tenentes Cozaci Lissoviani, os aggressi aliquorum ca- 

pita abscissa in castra attulerunt, nuilum autem vivum ceperunt. Verum Tar- 

tari non paucos pabulatores Polonicos oberantes procul a suis castris interce- 

perant, et ex iis didicerant de paucitate Polonorum. Urde in sequenti mane Can- 

temie Mursa cum viginti millibus Tartarorum în conspectum Zolkievii Castrorum 

approquinquavit, quem Skinder Bassa post paucas horas subsequutus, ibidem 

propre Tentoria sua finxit. Polonis intra vallum sese conlinentibus, praeter quod 

Cosacis Lissovianis ad excursiones dispositis (cum isti Tartaros loco movissent, 

et a superseniente majore eorum numero. iterum repulsi ad castra retrocederent) 

in subsidium aliquae cohortes emissae, ct una a ipsimet Lissoviani ad prgnam ile. 

vum conversi strenue conflixerunt cum hoste. ad vesperam usque insistentes ce- 

denti. Neque tuuc tamen ex hostibus vivum ullum ceperunt, praeter unum Tur- 
cam Sedziacum Tehinensem. qui ex vuineribus in illo conflictu acceptis, moX o0- 

biit. Nec aliunde quicquam certi ce viribus hostis eousque constitit. Sed Zolkievius 

eas non majores fore reputabat, quamquae conspiciebantur, seu proslio melius 

explorandas decrevit. Ac di& proxima decima, nona Sebtem. illucescente (ignarus 

quod ea nocte Sultan Galga Chami Tartarici frater cum triginta millibus Tar- 

tarorum selectiorum ad Castra, Shinder Passae: venerat) prae Castris aciem in- 

struxit, munivitgue dextrum et sinistrum cornu, constiluto, utrobique castello 

(Tabor nostri dicunt) ex curribus junctis arte militari constructo, unde pedites tor- 

mentorum et bhombardarum jaculis hostem populsantes latera equitum pugnantium 

tuta servarent. Slinder Bassa, quoque ex andverso aciem suam disposuerat, colloca- 

tis în ea Turcis solis et Transilvanis a Gabor Bethlem missis, ac Valachis, qui esse 

Tartari pridiă visi putabantur. Verum isti ac alii recentius conducti non prodierant 

in apertum, donec Poloni nullis alis et praesidiis contra vim insperatam con- 

stitutis, tota sua acte versus aciem illam inimicam conversi; longius (neglecto 

Zolkievii Imperio) Castela proroveraut, et ipsimet cum signis nimium procul 

processerant ă vailo Castrorum, ex quo ă tergo defendi dehuissent. Demum ila- 

que praelio inchoato apparuerunt immeusa Tartarorum agmina, a latere dextro, 

quae undiquae summa. celeritate diflusa, etiam ă tergo cop'as Polonicas circum- 
plecti nitebantur, et Poloni ad eam partem defendendam omnes tur:nas în prac- 

sidium aciei primae collocatas (cum aliae non adessent) obvertere sunt coacti, 

Pugnatum tamen fuit aequo Marte duabus hotris, sed cum prima illa acies sub- 

sidia nulla, reciperet et in ultima pugnantes (licet adjuti aliquantum ă vallo re- 

motiori Castrorum) vim multitudinis hostium sustinere non valerent, at Castra
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15. Nu scie Jolcovski de Schinder-Pașa la ce loc este și cu 1 
câtă seamă de oste, lăsându-se de tote în nădejdea lui Gașpar 
  

  

servatis Ordinibus per hostes medios perrumpendes recesserunt : Turcis insequi 
non âusis propier Castelia recedentes Polonos propugnantia, quoium tamen 
unum dexterae partis adorti prope expugnarunt, coesis ejus praesidiariis pedi- 
tibus plusquam treccntis, et ablatis inde tormentis minoribus quatuor. Poloni 
vero â porta castrorum conversis signis, ilerum in eos excuzrerunţ et reliquias 
defensorum illius Castelli ab loste t0usque oppugnaii fere quinquaginta pedites 
salvarunt. Castellum autem sinistri Jatevis, in quo erant pedites qilringenti 
mansit integrum. Sicque amligua fuit sors illius praellii, in. quo mille cx hosti- 
bus ceciderunt, ex Pulonis sexingenti, saucii plures : et evasissent isti victeres, 
ni ignorantes hostis vires aciam proprius vallim :Castrorum suoum continere, 
opportunioribusque auxiliis munere neglexissent. Nocte vero et die st:bsoqr.ente 
quieverunt Turcae ac Tartari. Sed Polovi instituto inter se consilio quid age- 
rent, dissidere sententiis. et vigesima Septembris, quae fuit Dominica, sparso 
vumore, quod Diices praecipui Casira essent deserturi, tolis Castris turisari. cos: 
perunt. Sub vesperam enim ejus diei cum convtocasset Zolkievius insigniorcs 
Praefectos militares, ae proposuisset, ut postridie proelium inslauraretur, et 
errores illius primi cozrigerentur; quod si non succederet, Castris (alias Tahbo- 
rem) ut de Castellis diximus instruclis, redirent ad confinia Poloniae, ubi re- 
fectis viribus, contra hostem salubriora remedia invenirent: ad eam mentionem 
novi praelii infremucvunt plerique, praesertim Alexander Kalinowski Prar foctus 
Camenecensis, Samuă! Dux Korecki, Nicolaus Strus, qui propter veteres simul- 
tates Zolkievio infensi, omnia consilia ipsius sugillantes, raagis ad figarm, quam 
ipsimet jam meditabantur, militias concitarunt : Ac ante primam vigiliam noctis 
posiquam Zolkievius tesseram militarem dederat, et excubias disposuerat ad val- 
lum nocturnas, cum Praefectus Camenecensis Kalinovius et Dux Korecius, Strus- 
sius, eorumque comitatus, ac etiam Gratianus & Castris excessissent, universi 
credentes quod Zolkievius quoque ahiret, mâgno tumultu ad fugari componcban- 
tur. Quin et exculitores Castrorum stationes suas reliquissent, nisi Zolkievius 
(fuces aceensas praeferi sibi justerat, ui inter teneh:as videretur, et agnosce- 
retur) ipsemet accurens, adesse se, et ealuli omnium cousulere, non discesum 
cogitare affirmasset; et inde obequitans Castra, aegre tumultum sedavit, deter- 
ritis maxime șlurimis ă fuga; postquam viderant fugientium primos viam în- 
gressos praevenisse periculumnon cvitas se. Cum enim 'superandus illis essem 
slalim relictis castris flavius Prut (seu Hierassus non adev profendus, sed ra- 
pidos nimium fluctus volvens, fundo alvei petrosi tam lubrico ut vestigium fi- 

gere non petmittat) plurimi in eo cum Kalinovio Praefecto Camenecensi demersi 

perierunt, alii qui natando emerserant. ă Tariaris adversam ripam observantibus 
necabantur; Gratinus evaserat quidem cum suis Moldavis transituum gnaris sed 
(ah iismet fuit occisus : reliqui metu pereulsi & mediis undis madentes ad Castra 
Teuierant, Tumque demum conquicvit illa commotio. et pacatioribus animis con- 

Sultarunt Duces per aliquod dies, quomodo salvi inde exirent. Praeliu tenta- 

ri jam non poterat propter diminutum exercitum carde et fuga plurimorum, (- 
bierat enim is; illo tumultu et Stephanus Chmielecki, cum quadringentis, et joan- 
nes Odrzywolski curn quingentis Cozacis per campeslria invento feliciori han-
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1 Voda. lară Gașpar Vod, de și sci6 din iscodele seale de mulți- 

mea oștilor Turcesci, nu spunea tote Lâșşilor, să nu le strice 

inimele. 

26. La 7 dile a lui Septembre, în a cincea di după sosirea Le- 

5 șilor la 'Țuţora. ai sosit și străjile Târăresci de-odat ca 300 
  

situ) ac vulneratorum în illo conilictu dehbilitatem, inte» quos et loanes Zolki- 

cwski filius Ducis exercitus, ac Lucas Zolkiewski «jusdem agnatus, et praeter 

gregarios milites, non pauci ex insignioribus Ordinum Ductoribus saucii decum- 

bebant. Nec minor strages apparebat in equis, cum et illi qui supererant ex «de- 

fectu pabuli conciderent. Unde et haerere diutius ibi difficile erat cum et pto 

eqnis, et pro militibus commeatus deesset, et in tam arcta obsidione, Tartarica 

colluvie circumquaque late excubante, a foris conquiri. vel auxilia ex Polonia 

in tam longinquo advocari non possent. Neque enim modus transmittendi eo li- 

teras suppetebat: Unde nec certi quidguam constabat în Polonia de tota illa 
expeditione, praeter quod unica tantum ac sero nimis pervenerat epistola ad 

Regem, in qua Zolkievius illius rationes et termeritatem fugientium perscrip- 

serat. Hostis qioque nullam aequam trartationem admissurus videbatur, praeser- 

ia post tumultum illum fugientium & Castris nocturnum, ex quo judicabat res ma- 

nentium îbi fuisse desperatas: ac statim vigesima secunda, Septembris, adduxerat 

omnes suas phalanges in conspectum Castrorum, ostentando oppugnationem ni 

se dederent  idemque fecit vigesima tertia Septembris: et vigesima, sexta Septem- | 

bris Galga seu Dux Tartaricus cum. Vielis Mursa veniens propius Castra Duci 
Korecki ad col!oquium evocato, proposuit ingens lylrum quo se redimerent; cum: 
que iste faciliores conditiones osterret, ille proripiens se dixit ne alios troctalus. 
sed vim frameae suae expectarent. Discessum itaoque Zolkievius apparari jussit, 
in quo unica spes salutis supererat : nempe ut armata manu, et Castris munil:s 

(Tabor Polonis dicitur) per medios hostes transirent. Instruentis istis castris (0- 

pera praecipue Martini Kazanowski Tribuni militium veterani) totum triduum 
fuit datum, et die vigesima nona, Septembris sub vesperam vallo qua educeren- 
tur disjeeto, tali ordine prodierunt. Ab u:roque latere currus in longum ad sexi 
gentos passus (ita castra extendebantur) dispositi, et alter ad alterum quasi 
concatenati, equis suum quemque currum trahentibus incedebani; Frons etiam 

lata passus trecentes ex curribus junctis tota constabat, ac extrema quoque Ca- 
strorum claudebant currus, una cum tormentorum bellicorum apparatu, quae 
impetus hostiles & tergo arcerent. În medio Castrorum consistebant debiliores, 
aegroti, ac meliores equi cum impedimentis omnibus, et pone latera, curruum ab 
cxlra pedes ibant milites omnes ; quisque sub suo signo, distributi per legiones, 
semper ad confligendum parati, Quod 'Tariari videntes, ad proelium instrui a- 
ciem putabant: Sed cum integra Castra progredi, nec excurrere quenquam ad 
velitandum, sed tantum Castra ipsa pugnari, vident, ignari quid agerent, prâeser- 
tim nocte jam imwminente, nonnisi speculatores, qui illud Castrorum iter obser- 
varent, emiserant: Ac ita nocte illa Castra Polonica, ad secundum imilliare Mot- 
davicum pervenerunt, nonnihil distracto curruum ordine in transitu cujusdam pa- 
ludis, qui tamen Tartaris tum reversis ad suam stationem et quietem, facile- 
fuit restitutus». (Pagina 233—335 Pauli Piasecii Chronica). 

R. 1. AA. (P. Gr.) omite in «din iseâdele sule».— fi. 5. U şi alte codice omil: 
«deodată».
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omeni cu carii hărăţindu-se Căzacii, ce le dicea Lisovfă, pre 1 

acâle vrâmi; aii înfrînt Lisovţii pe Tatari; iară vii n'a putut 

prinde nice pre unul. Numai capete de Tatari câte-va, ai adus 

la Joleovski. Ce n'aii putut sei nice atuncea L6șii de puterea 

lui Skinder Pașa. Iară Tatarii prindeaii în tote dilele de la Leși d 

limbă din holota lor, ce îmbla pentru hrană. Și scie Skinder 

Pașa de toate de lu L6și, şi cum este ostea Leşâscă puţină. 

17. In 8 dile a lui Septembrie, întâiă Cantemir Beiii, apoi 

şi singur Skinder Pașa ati sosit la 'Ţuţora, şi şaii întins cor- 

turile Skindie Paşa detept deasupra taberei Leşscă. Mai din 10 

gios (4) Lâșii era în șanțurile c€le încă de Zamoiski făcute, cum 

saii pomenit la domnia Eremiei Vod (țţ). Nait vrut să scoaţă 

Joleovski oste întwacea qi, mai mult de nisce steaguri sprintene 

cu Lisovţii amestecate; mai mult, dâră ari putea prinde vro 

limbă, să scie de stea: atâta 6ste, câtă sosisă, aii mai 6ste pre  î5 

urmă 2 Ce tâtă dioa hârăţindu-se cu Turcii şi cu 'Tatarii, e- 

şind și de ai noștri Moldoveni la harţi. Și nice atunci n'a 

putut se i€ limbă, că mai mult de un stegar Turc n'aă privs, 

și până al duce la Jolcovski ah murit. de rană. 

18. Atâta oste de totă câtă sosise descălecată socotiă Jolcovski, 20 

ne sciind că întraceeaşi n6pte ai fost sosit și ordele Hanului 

cu Kalga Sultanul, fratele Hanului ; — că Hanul singur remă- 

s6se în Bugeac, iară oștile le pornise cu Kalga Sultanul. Adoa 

des dimineaţa, aii scos Jolcovski totă stea Leșescă pe pilda 

  

R. 1. C. AA. (P. Gr.) U, <Tatari». | Gmeni.—R. 1. AA. (P. Gr.) omit : ece le dicea 

Lisorţii pe acâle prâmăs. — R. 2. AA. (P. Gr.) omite de la enumai» până la : mad 

putut sci. — R. 4. U este eronat aci. Amestecă neprinderea de Tătar! cu: «să 

se scie de puterea lui Skinder Paşa. (9. — AA, (P. Gr. și mai putut sci Leșii 

pimică de puterea Purcilor».— R. 6. Holota, cred de la maghiaru Halad : înninteză, 

deci, ceata mergătâve înainte, -- BR. 14. AA. (P. Gr.) omile ceste 3 prime vorbe : 

«cu Lisovţii amestecate» U : cu căzăcime amestecate ai eşit să facă harţ să prindă 

limbă sa 'potă sci de stea turcească : mai este de câtă să vâde sosilă ? — 

R. 16 U:ccu tabăra» |. cu <Turciă și Tătarii» apoi omite tot până : masi putut 

lua miei o limbă. — R 18. U omite deaci înainte până la zacâla 18. Neculcea își 

face în câtva o redacţiune proprie din M. Costin. — R. 20 Neculcea (U) dă o 

nouă redacliune lucrărcă lui Miron Costin, Waceea îl lăsăm deaci la o parie şi!l cou- 

sultăm numai mai rare ori. — 2. 20. C ad: esă fie». «că 6ste» Gad.: <Q Jo. — 

m. 23. AA (P. Gr.) omite de la, ciară Sultanul». 

() Punctuaţia corectată aci după C, căci 24 pune virgula după «taberei le- 

șesci» şi continuă frasa, cu crai din jos». Apoi «Mai din jos» era tal era leşescă 

deacă Paşă sa azcdat «dirept deasupra taberei Leștsci. 

(41) Adaos dupa b, !
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1 lui Zamoiski, când cu Kazi-Gherei Sultan; și ati tocmit 6stea 

cât agiungea glonțul puscei, făcănd și două bâșei de pâmâni: 

una la un corn de ste, alta la alt corn, câte cu patru puscă, 

și câte cu trei sute de pedestrași cu foc. Iară Skinder Pâșa, 

tocmise stea sa 'tureâscă și pre Unguri şi pre Munteni, la 

aripa den şios; iar aripa de sus ati dat'o lui iantemir Bei, 

cu Ordele“lui. lară cele-alie 6rde ce era cu Kalga Sultanul 

nu sai arătat de după deal până nu sai început r&sboiul, 

19. Dâcă sai apropiat oștile, aii dat Lâşii ântâii și cu Mol- 

10  dovânii răsboiă, și în loc împingând pre 6rdele lui Kantemir 

Beiă, și Turcii începuse a se da înapoi. Eșiţi Leșii la cămp, 

mai mult de cât le era poroncă, cu șiragul cel den feunte, aă 

izbucnit și Ordele lui Kalga Sultan, și ati dat cu tote oștile nâ- 

vală la rendul cel den frunte Leșesc, și "l-ati înfrînt. lar Mol- 

dovânii noștri pre obiceaiăi ce aii, îndată ai plecat fuga, și ho- 

lota Lâșilor ce era în gonă, așijderea. lară 'Tătarii, neincă- 

pend toţi în frunte, ai lovit și den dos pre Lâși; și așia cu 

mare vărsare de sănge ai înfrânt rândul cel d'intâiii până aă 

agiuns la al doile rând ce era tocmit în frunte, unde era și 

Hă&tmanii singuri; și era tote acele rânduri mal încungiurate 

de 'Tatar de cătră tabăra lor. Ce ati mers tot buluc L6şii, a- 
perându-se de Tătari până sub șanțuri. 

20. Skinder Pașa tot cu acea navală, aii lovit başta, (sic) ce den 

gios și fără zăbavă aii intrat Enicerii în baștă. Saritai Leșii amu 
de lângă șanțuri, și ati apucat de ai scos o sâmă de pedes- 
ivași ce era în baștă; iară mai mulți aii perit, și patru pusci 
ai luat Turcii. După aceea aii stătut ostea în toemelă neclă- 
tită, numai cât se apăraii Leșii de navala Tatarilor; și bașla 
ce din sus aii remas întrâgă. 

  

or
 

15 

20 

25 

30 21. Aprope de apusul sârelui, Skinder Paşa ait descălecat 0- 
stea totă la odihnă, iară Leșii ati cădut la mare spaimă și tur- 
buvare ; şi lăsând și ei slrăji, iar oastea cea-l-altă ai intrat 
în șanțuri pre la otace, și îndată aii mers: cu tote capetele 
la cortul lui Jolcovski, la sfat, mâhniți toți, văqăndu-se în- 

  
R. 1. AA +P. Gr) omite de «Sultan» păvă la finea frasei. — R. 4. AA (P Gr.) <6- mienă» |. <pedestruşi». —- R. 5. E. A A. (Rat) ete. dai lecţiunea : «tocmisăs. — R.7 

AA (P. Gr. omite. «ce eu cu Hulga Sultanui». îi: <Iară Tătărimea ce era cu 
Ralga>. — . 8. AA. IP. Gr) căzit>. ]. carătat> — R.9. E.G. AA (Rafael) adaog de prisos după: oștile: de sine. — R. 15. AA, (P. Gr.) omite: «vre obicei». -— R. 24. B. cîn dată» |. czebară». — PR. 25 E. «dus |. «de lângă».  R. 26, B. G. pe destrime — fi. 26. î, G «și puscele zăte patru ai luat», — B. 28. B: «Turcilore 1. «ătarilor».
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chiși de atâta mulţime de oști, depărtaţi de iâră și de cetă- 1 

țile sâle fără nici o nădâjde de agiutor. Ţinea Hătmanii amân- 

doi inime tară, respundănd tuturor că a doa di vor se toecmâscă 

lucrul cu resboiul ; și apoi, dâcă nu vor putea a înfringe 

puterea nepri6tenului, să lâge tabăra și să mergă cu tabăra le- d 

gată spre era lor, către Nistru. Ai pătruns tuturor inimele a- 

cesta sfat, deacă aii audit cu tabăra legată mersul, fiind amu 

den loc închiși de pășunea de cai și de hrana de. Omeni, și 

după aceea saii r&schirat sfatul îndată. | 

Un Domn anume Strus și Kalinovski (*) staroste de Cameniţă ; 10 

si Samoil Koreţki, s'aii gătit de fugă noptea cu Omenii săi, și 

aii purces năzuind îndată să trâcă Prutul noaptea; și acolea 

la trecătorea Prutului, dând în Prut, ca oile înspăimaţi, sai 

înnecat Kalinovski, starostele de Cameniţă ; şi mulți din Lâși, 

unii vătăcind noptea, at cădut a d6ua-qi în mânile 'Lătarilor; 1 

pre alţii "-ati dus cursul apei de i-ai abătut iar înapoi la 

mal, de le-aii căutat a intra iar în tabără. Iară Chmieleski (**) 

şi Kazanovski capetele căzăcesci aii lovit întăiii alăturea cu 

Prutul, apoi aii luat câmpii, și aii mers fără de nici o doda- 

ială întregi. Cea-l-altă oste de lefecii se turburasă cu toţii și 20 

ei de fugă, scornindu-se cuvânt prin tabără că ai fugit H&t- 

manii, cât și cei ce era la strajă părăsise străjile. Ce înţele- 

gând Jolcovski spaima aceea a ostei, au âmbiat pe la otace cu 

făclii de vânt arătându-se oștsnilor cum 6ste de față, și are 

grijă de oste, și aii mai întărit şi străjile ; și așia abia aii așe- 25 

dat 6stea de spaimă, și într'aceeași nopte aii scris cărți dând 

scire la Craiul, cu piră pre acei ce aii fugit din tabără, 

22. Gaspar Vod vădenă marea turburare și fugă în 6stea 

9
;
 

  ÎI II, 

R. 1. C «de talavi» |. «de atâta mulțime de oști». — BR, 2. B. omite: O «nă- 

dejde de> şi lasă : ua agiutor. — R. 3. C, AA. (P. Gr.) emari» |. <taris. - R.4.B 

omite : «Lucrul» AA (Ral). «lucrurile».— BR, d. E ad. «cu resboiii> după : «putea» .— 

BR. 8.A4. (P. Gr.) dupe închişi : «de țotă hrana lor» |. textului. — PP. 11. Ci «lor» 

1. «lor>., — BR. 18. AA, (P. Gr.) ornite : «ca oile». —- R. 15. E omite: <a doua Qi». — 

BR. 19. AA, (P. Gr.) «ati locit întăiii pre camp alăturea cu Prutul şi Suit dus în- 

treg fără nici o smintiali>. — BR. 29. E ad. după: edoduială> î ela Nistru». — 

R. 23. AA. (P. Gr.) prin tabără. —- R 24. 02 oștilor de fuţă săi pudă că exte de 

față, — k. 28. Qi. 15. «Văgindu-se in mure» este erouma irasă, | e 

(*) Strus Nacolaus şi Kalinovski Alezunrder cilaţi de Chronica lui Picaeciuă 

pag. 337 şi 33%, , 

>) Chu ieleski Stefan, V. A. U.



  

1  Leșâscă, părăsit de oștenii săi și de boiari, ai purces și el n6p- 

tea și aii trecut Prutul bine; numai amu la Braniștea fiind cu 

puţinei de ai săi, şi din boiari Șeptelică H8tmanul și Goia, Po- 

stelnicul, pe lângă dânsul, Lai omorit. Scranavă și groznică 

> faptă, şi neaudită în tote țările creştine! Domnul, oră bun, ori 

răi, la tote primejdiile lui ferit trebuesce; că ori cum este, de 

la Dumnedeii €ste; precum dice sânta scriptură : «Nu este 

nică o putere fără numuă de lu Dummedeii dată». 

- 98. Plătitaii apoi cu capetele sâle acestă faptă, şi Șeptelică 

10 și Goia, de la Alexandru Vod, pre lege direptă: le-ai tăiat ca- 

petele și trupurile ls-aii aruncat în eșitore. Și cu cale le-ai 

făcut, că «după spurcate, scrănave fapte, scărnave morți vin.» 

lară bietul Bucioe Vornicul, în Braniște amu aii năzuit la 

un hin al săi, anume Toder Brănișteriul, unde și locuiă acel 

15  'Toder. Singur, nemerit din râsipă, fără slugi pre lângă sine, 

precum vr6mea aceea, în văsipa oștii ușia aduce și cu multă 

rugăminte și giuruită cătră hinul său, s'aii oploșit în vicl6nă 

făgăduinţa lui. lară a doua qi laă legat hinu și legat Lai dus 

la Skinder Pașa. — O! să nu'l i6rte Dumnedeii hin ca acela !— 

20 Și dâcă l'aii dus la Skinder Pașa ai pus îndată de Lai înțe- 

pat pre Bucioe săracul, acela care pururea sfătuia pre Gaspar 
Vod spre bine, şi de mare nevoie %-aii căutat a pristăni la sfa- 

tul lui Gaspar Vod! Acest Domn Gaspar Vod nice odată post. 
nu ai avut, ce, pre ascuns, în t6te posturile mânca. carne. 

25 .. 24. lară Hătmanii Leșesci, vădându-se închiși și părăsiți de 
tovărășia moldovenilor, şi în țâră străină, încungiuraţi de atâte 

oști, aă scos a doua, di totă 6stea câtă le rămăsâse, stoluri, 
însă aprâpe de șanțuri, cat să se apere de năvala Tureilor și 

a 'Lătarilor. Totă qua aceea aii stătut călări în toemelă, nice 

30 Skinder Pașa, și Tătarii, așia, de tot nu le-ai stătut asupră, a- 

legând cu sfatul să'i ție așia închiși până ce 'i-ari (sic) strînge 
fomea și hrana de cai, să se închine de bună voie. Leşii âncă 

R. 1. AA. (P. Gr.) omite: «și de boiari». — R. 2. mai tote codicele suprimă 

acest : <amu». — E. 4. B. C. & repetă: acei ce era pe lângă dânsul». — E. 4 

AA. (P. Gr B. G. «spurcată» |. text. A4 şi neaşedată in 1. «neaudită> - C omite: 

«spurcată» şi..... până la : «Domnul ori bun ete». —R 8. 24 pune citaţiunea În 

slavonesce: <Hkcrun Gaună Raacr 'rzakmo "wr Bora. AA Rafael şi E pun citaţia slavă 
de asemene». — Bi. 72. 24 : scîrnava».— R. 16. Un codice pune după aceca.: «ds. — 
R. 17. AA(P Gr.) multe «giurămenturi» A Rafael «giuruinată». RR. 19.B: «o! săI ba- 
tb. — B. 19.0, AA (P. Gr.) omite apostroful acesta. — R. 22. AA (Pavel Gr.) şi & 
omit aceste vorbe de la și la punct. — R. 30. «De tot> este în C, AA. Gr.)



răi 
să facă r&sboiii nu era putere, că și stea, li se împuţinase, cu 
Domnii cei fugiţi, şi răniți mulţi din r&sboiul cel d'întâiă ; în- 
tre carii (*) era răniţi feciorul lui Jolkovski și nepotul lui de 
frate. Ce și a treia di după r&sboiul d'întâiii, iară așia ati scos 
stea, cu tocmâlă aprâpe de șanțuri şi întraceea qi sai a- 
propiat și Calga Sultanul cu puţinei 'Tătari pre lăngă sine, și 
ai pohtit pre singur Jolcovski la vorâvă. Scosâse Skinder Paşa, 
într'aceea di tote oștile sâle și pusâse rînd înaintea, ochilor Le- 
şilor, să vadă mulţimea... Și așia aii făcut în trei dile pentru 
spaima L6șilor, să se închine, vădend mulţimea de ste. Iară, 
la vorovă cu Calga Sultanul, Jolcovski n'a vrut să 6să, 
ce aii trimis pre Cnâzul Coreţki, fratele acelui Coreţki ce fu- 
gisă. Deci și Calga Sultan aiă trimis pre Veli-șah Mirza, şi aii 
cerut o sumă mare de bani să le dâe l6șii şi să mârgă cu 
pace. lară Coreţki, arătând alte legături de pace, s'aii apucat 

Mirzacul de sabie, și ai dis să aștepte Lâșii toți sabia. 

25. Văqând Lâșii că cu alt mijloc de acolo n'aii cum să 
€se, de unde era cădquţi, ai ales sfat să 6să cu tabăra legată 

pren mijlocul oștilor; și așia aii făcut, în 19 dile a lui Sep- 
temvre, în deseră, că amu era, de trei dile tocmită tabăra la 
rînduri și aii făcut porţi în șanțuri cineși la rînd, și ai pur- 

ces den loc cu tabăra legată de care, și orânduite oști pe den 

tote părţile şi pedestrași și călări. Gândiă Turcii și Tătarii, 

dintâi că vin să dea răsboiii, apoi ai vădut purcesul și în 

acea di până în s6ră, și t6tă n6ptea ati mers Lâșii, cu puţină 
dodăială numai de Tatar. 

26. A doua di, Septemvre 20, aiă sosit și Skinder Paşa cu 

tote oștile asupra taberei Lâșesci. Ce Leșii, cât s'aii făcut duă, 
stătuse unde “i-ai apucat dua și într'aceea di aii fost răsboiiă 

fârte mare până la vreme de chindie. Şi descălecând Turcii 

10 

20 

25 

30 

  

() AA. (P. Gr.) omite de la: «între cari — Ceșia treia gi», — R. 6. Unele 

codice qic : <Qalga». — R. 6. C. AA (P. Gr.) omite: «<Tatari». — BR. 10. E 0- 

mite finea aceasta. — BR. 70. Corectat după C. — R. 13. AA (Pavel Gr.) Valașah. 
— R. 14. Unele codice : cerșut ]. «cerut>.—. Ji. 14. C 3 <o samă». |. «sumă» AA (Pav. 

Gr. : «samă de bani». — R. 18. — AA (Pav: Gr.) omite: «de unde era căduți».— 

R. 19. AA (Pavel Gr.) — în e dile; este erâre. — Bi. 23. B: <pedestri». |. <pedes- 

trasi». —R. 23. E: «saă părut Turcilor> 1, «gindid» — R. 26. AA (Pavel Gr.) om. : 

«numai» — BR. 27. E omite: «Sept. 20». — R. 29. B: <a așteptat» 1. estătusă».— 

R. 30. 2&: «tare şi mare». Corectat după 0; în BG: «tare. 

31
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cu corturi de mas, L6șii în descră iară aii purces cu tabăra 

și iară totă noptea aii mers numai cu dodăială de Tatar. 

27. A treia di, Septemvre 21, iară aii stătut tabăra Leșescă 

la un piriă, care nu'l pomenâsce Leatopiseţul Leșesc (*) anume 

ce vale a hi fost, iar adevărat pre la Scumpia ai lovit; ce 

ori la o vale ce se dice Răchita, ori la vre-un Ciuluc. Âncă 

nu trecusă totă tabăra Leșâscă valea, când aii sosit Skinder 

Pașa. Și acolo ati rupt Turcii o bucată mare din tabăra, Le- 

şâscă și aii luat și câte-va, stâguri și puscă de la L6și; și sai 

închis Lâșii iară acolo la acea vale, de s'aii apărat totă diua 

aceea. (*) 

28. A patra di, Septemvre 22, aii sosit Skinder Pașa să le 

ție den frunte calea şi aii purces înainte. Şi aprope de Răut, 

W'asupra Răutului, aii tocmit totă 6stea în frunte. L6şii âncă 

ce aii avut ste mai al6să o ai tras de pen aripi în frunte, 

şi la o vreme ca aceea, la care și de nevoie numai ce caută 

a hi toți viteji, că nu era altă nădâjde de vi€ță, aii mers cu 

t6tă tabăra, dirept asupra temeiului oștii Turcâscă. Și stând 

tare și cu focul, aii căutat Tureilor a le da cale. Și într'acela, 

răsboiii ati luat Lâșii de la Turcă două steaguri, și Tătară prinși 

vii câţi-va. Și după ce s'aii aședat tabăra la Răut. Ai mai 

eșit stâguri L6șesci de aii mai lovit pre o trâmbă de 'Tatari 

carii trecuse Ră&utul dupre denștă. 
29. După acea petrecanie, se îmbărbătase Lâșii, și perduse 

tâtă grija. 
lară, ce 6ste să nu trâcă, și orânduiala de la Dumnedei nu 

se pote să se amistuescă! Amu, fără nică o grijă, tară și s&- 

meți Leșii, și căquse la valea, Coboltei, unde era, de o parte pi- 
vîul, de altă parte stea, loc deschis, fără trecători. Skinder 

Pașa perduse şi el nădejdea de a-i dobândirea, și trimisese la 

Jolkovski, pohtind să-i trimiță un om să scie turcesce. Ai îri- 

  

  

R. 1. E omite : «cu corturi». — R. 2. AA (Pavel Gr.) omite : numa. — 

R. 3. AA (Pav. Gr.) omite după: <tadtra Leșescă» tot, până Îa : «valea ces 

chiamă Răchita».—R. 4. C om. : I€topisetul ldșese.—R. 7, B: «numai ce că sosit> 

E: «când ai ajuns iară». — (*) AA (Pavel Gr.) omite mereii mai multe infor- 
maţiuni pâna la Domnia lui Alexandru Vod feciorul lui Iliaş Vod; puţin cas Vor 
face de acest codice. — R. 17. C. AA (Pavel Gr:) «cale» 1. viată. — R.33. Cad: 

«dupre dânșii» Nu e în 24, dar e bună lecţiune. — R. 27. B, Cc : <a se misti». — 
h. 28. C. cajunstse» 1. căduse—R. 29. C «şes» 1. deschis. — R. 29, C streciloare» 

l. plural. ” 

(*) Veqi citaţiunea întrâgă din Chronica lui Piaseciu. V. A, U,



483 

  

mis Jolkovski; ce apoi nu Vaii maă slobodit Skinder Pașa pre 
tâlmaciul acela. Când aiă fost amu aprope de Nistru, ca o milă 
de loc de la. Movilăii, la un sat anume Slobodia Saucăi, în ţi- 

nutul Sorocei, acolo descălecâ 6stea Leșâscă, conacul cel de 

apoi. Holota, ce era strinsură, temându-se de Hetmani pentru 

să nu le eae dobânda,—că jacuisă multe case în țeră, —să apuce 

ei trâcătrea la Nistru nâptea, aii dat spaimă, și t6tă stea 

așia grei s'aii turburat, cât care cum aii putut aii apucat cal, 

sluga a stăpânului săi şi pedestrași și călăraşi toți amestecați 
unii de alţii fugind, s'aă spărcuit totă tabăra, Hetmanii rămaşi 

singuri, unul într'o parte, altul într'alta. 

30. Dic unii, să se hie făcut acea spaimă din slugile oșt6- 

nilor, carii mersâse la o arie cu fn departe de tabără, și săi 

hie lovit “'Lătarii; ce oră cum aii fost spaima, ca aceea ai fost 

în carea nu s'aii mai putut îndrepta stea să se aș6de. Pole 

hi și de grija trecătorei Nistrului; care de care să apuce să 

trâcă mal curând. 

31.(*) Ai priceput 'Tătarii âncă de cu n6pte risipa oștii L6- 

șescă, și încălecase toți a doua, di des de dimineță. Aii cădut 

mai tote capetele Leșesci pre mâna Tătarilor, părăsiți unii și 

de slugile lor, alţii rătăciți. Pre feciorul lui Jolkovski, și cu 

un nepot al lui '-aii găsit între care, răniți âncă de la Ţu- 

tora. Pre Coneţ-Polski, cu puţinei Gmeni buluc,— așteptând. dua, 

doră ar put6 aduna ceva ste și să scie și de Jolkovski ce 

Sai făcut, — Vaii încunjurat Tătarii și ai cădut viii pre măna 

'Tătarilor. Iar pre Jolkovski numai cu o slugă a lui, rătăcit, pe- 

destru, Vaii găsit o drâmbă de 'Tatari, şi până a înţelâge cine 

este, vădându'i om bătrân, Vaii tăiat, și apoi den sluga lui în- 

țelegând că este Jolkovski, "i-ati dus capul la Skinder Pașa, și 

ai stătut tâtă qua capul înb”o suliță, înaintea cortului lui 

Skinder Pașa. Și într'acela loc stă stilp de peatră, făcut apoi 

de Gmenii lui Jolkovski, și până astă-qi, in ţinutul Sorocei, în 

cea parte de sat anume Slobozia Saucăi, loc ca jumătate de 

milă de la Movilâă. 

10 

15 

20 

25 

35 

BR. 1. C ad.: etalmaciu ca acela», — BR. 6. C. 6. AA (Pavel Gr.) «de Betmani 

pentru dobândă». 

stea și tabăr 

sai maă putut aședa Osteas.— Ri 18. AA: 

Pe alocuri : trambă. E : «Vaii găsit Tătarii». 

(*) Dă aci titlu : «Pentru mortea lui Iolkovshi hetmanul leșesc», 

— fR.10. AA (P. Gr.) omite acâstă explicare aprope tâtă. C: 

a tâtă. AA (P. G.) idem. — BR. 15. AA (P. Gr.) dice numa : «și n 

«Ai prins Tatarii de veste». — R, 28
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1 32. Schinder Pășa, după acâstă izbândă, capetele l6șesci ce 

ati fost, şi pre Coneţ-Polski, -aă trimis la Impărăţie. lară el 

Sai întors la Cetatea Albă, şi acolo, preste puţine dile, și-au 

sfîrșit viaţa. Dic unii să fie murit otrăvit de Vizirul ce era pre 

5 atunce la Impărăţie, temându-și veziria de dânsul. Iară Tătarii 

aii lovit totă Podolia și Rusia; fără nici o smintâlă de nimeni, 

cu plean mult s'a întors în părțile sle. 

Fost'aii acâstă risipă a oștilor Leşesci și perirea, lui Gașpar 

Vod vleat 7129. 

10 CAPUL AL IX-lea 

Zac. 1.) După Domnia lui Gaspar Vod, aii venit la Domnie 

Alexandru Vod, feciorul lui Iliaș Vod. lar acel Iliaș Vod ail 

fost feciorul lui Petru Vod Rareș, și după mortea, tătâne-sti, 

a lui Petru Vod, cădusă lu Domnie, precum serie Ureche Vor- 

15 nicul,($) și ai mers la Sultanul Soliman și s'aii tureit; la care 

întunecare a menţii (sic) aă venit den desfrănata faptă a 

curviei. 

2. Apoi lliaș Vod aii cădut la Rodos la, opreală, și acolo la 

Rodos aii născut acest Alexandru Vod. Spun de dânsul că la 

20  mortea sa ai mărturisit legea Creștinească. 
3. La începutul Domniei sale, oblicind de mârtea lui Gaș- 

par Vod că ai fost pricina, Şepţilici, Hatmanul și Goia Postel- 

nicul, iaii omorit, și trupurile lor ISâă aruncat într'o eșitâre, 

precum s'aii pomenit mai sus; și cu l&ge direptă le-ai făcut 

25  ac6 pedâpsă. Numai munca ce ai făcut femâilor lor şi MU- 

mei (îmmei) lui Şeptilici, pentru avuţie, aii fost peste pră- 

vilă; că pre l6ge dirâptă nice feciorul pentru fapta tătâne-să, 

nice părintele pentru fapta feciorului de vărstă, nui platnic. 

  

R. 1. G: «dobândă» |. «isbânda» — R. 4.—E omite de la: <Dic> până la «Iară 

Tătarii».— R. 4. G «de un vizir». — BR. 6. C şi AA (P. Gr.) omit «şi Busia>. — 

R. 9, C: «în anul». — R. 13. Cî dupe <Rareși» : «Carele au luat lege tureâscă 

când ai eşit la domnie după mortea tătăneseă lui Petru Vod, Precum serie mal 

apoi la Domnia lui, că ai mers la Sultan Suleiman şi s'aă tureit ; la. care desfrâ- 
pare venisă den desfrânate fapte a, curviei»>. 1. textului. — R 24, AA. «Cu cale 
le-a făcut» |. «cu legea». ia 

(*) 0. E. DD. U. JM. O. AA. (P. Gram.) pun aci titlu nou : «Domnia hi Alea 
dru Vod sin feciorul lui Iliași Vod. U dice :a lui Alexandru Iliași». , 

($) Dice Ureche : <.... după mortea lui Petru Vodă Rareș tâtă țeara aii r&di- 
cat Domn pre Iliaşi Vod feciorul cel mai mare». Leat. T.L. pag. 173.
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4. Domnia acâsta era forte slabă și cu purtatul trebilor peste : 1 
obiceiurile țărei. Și în dilele lui aii venit și Impărăţia 'Turcu- 

lui, singur Sultan Osman, la Hotin,(*) asupra Lâşilor; că înţele- 
gend Impă&răţia de perirea oștii Leşesci de Skinder Pașa, ave 

nădejde că pre lesne va putea să cuprindă din Crăia Leșâscă 

o parte, socotind că ce ai fost fruntea oștilor Lâșesci și cu 

slujitorii vechi, aii perit în Moldova, și nu vor ave Lâşii nice 

o putere să'i stâe împrotivă. Și măcar că'i venisă veste că 
Perșii se gătese asupra Vavilonului să'l ia, de la Turci, tot ai 

lăsat grija. Vavilonului, și aii stătut după gătire asupra Lâșilor 10 

peste totă iarna, trimeţind și Ceauşi la Craiul Leșesc, dăndu'i 
scire că vine asupra, Crăiei lui cu t6tă puterea, 

5. (%%) Aii acest obiesiă Impăraţii de și daii scire unul altuia 
cănd vor să facă r&sboiti unul asupra altuia ; de care lucru s'a 

cutremurat Lâșii, de vr6me ce, vedăndu'și și uisipa oștilor cu 15 

amendoi Hetmanii, și a vedâre venind asupra sa putere ca a- 

ceea. (4) Ce aii trimis și Craiul un sol de la sine la Turci, mai 

mult să vadă şi cu ochii: este adevărată gătirea Tureilor, se 

vie, aii numai sînt cuvinte? Ce pre solul lor la împărăție 

deacă că mers, nice cu Vezirul nu "l-ati adunat, ce numai 20 

i aii răspuns cu scârbă, și '] au pornit înapoi. n 

6. lară și Craiul Leșese n'aii ședut fără gătire; ce îndată 

iarna aiă strîns Seimu; și den începutul Seimului aii trimis soli 

pre la tote ţările creștine, Gândule scire de venirea asupra lui, 

a Impăratului 'Turcesc cu totă putârea împărăției lui. Și ai stă- 

tut la sfat: să facă oști, de a stare în protivă puterei Turcesci ? 

Şi ati ales la, Seim să facă 30,000 de lefecii (ȚŢ) în carii să hie 

husari 14,000 și 8000 pedestrime, alta ste mai sprintenă și 

25 

  

A. 9. 0: «se gătează>.—R. 9. U : casupra Bagdatului».—R. 13. AA Raj. : «Tur- 

cii împărați şi alții măcar>.—R. 15. 0. G «de vremileacelea...> |. «de vreme ce».— 

R. 16. De aci Cod. C. AA omit tot până la «Trămi-saă şi Craiul>.—R. 20, A- 

daose aceste vorbe cu italce după Cod. (.—BR. 23. C omite «Sol» AA idem.— 

R, 28. Gia. : «deosebi» după: <sprintenă». 

(*) Osman Turcarum imperator ipsemet venit ad bellum contra Polonos. — 

pg. 340. — Piasecius. 

(**) B pune aci titlu : Deaice scrie pentru împărăție când aii mers asupra Lt- 

şilor până la Hotin, şi pentru mazilia luă Alexandru Vod». 

(+) Foarte confusă frasa. Am dat sensul mai mult de cât textul. | 

(|) Piaseciu pune 60,000. <Sexaginta millia armatorum congregati debebant 

in quibus 14 hastatorum. seu Ussarorum equitum millia essent, Catafractorum 

Germanicorum & millia, Cosacorum Stipendiario:um 15 millia... (pag. 339).
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1“ la 15000 de cazaci să trimită I6fe și singur Ceaiul cu totă pos- 
polita. să încalece ; și aiă stătut și ei totă iarna de gătire. lără 

! de la Craie streine n'aii avut de la nime nice un agiutor, mai 

! mult de la Holandezi, căte-va corăbii cu platoșe și cu seneţe 

le și cu alte mâestrii de oste. Iară de la, cele-l-alte Crâii Cresti- 

; nesci fără nice o nădejde de agiutoriii s'ati întors solii lor. Și 

; încă Nâmţii oprisă și marginile țărei sale, nice pre banii sei 

| Leșii să nu facă Lefecii, (*) având Impărăţia Neamţului pre a- 

c6le vrâmi mari zarve şi amestecături cu Crăia Bohemului, 

10 care Crâie cu alt nume se dice Cehul. (**) Așa, lăsase toți pre 

j Lâși numai singură să respungă Imp&răţiei Turcesci. Husari 

Î încă atăţia n'aii putut face Lâșii; că acel fel de ste se face 

a cu greă și cu mare cheltuială. 

i 7, Cât saii desvărat, Sultan Osman aii purces: cu mare 

î5  gătire, cu oști strînse de prin toate unghiurile țărilor sale. Așia 
| scrie Hronograful Leșese (î) că și din limbi, apoi și din iscâde 

; ce ave Lâşii la Turci, cum ai avut Sultan Osman 300,000 de 

!  călără, 19,000 de Eniceri, 80,000 de Tătari, cu Zaim Gherei sultan, 
Hanul «7Ţ) Crimului, fără stea Muntenâscă ce era cu Radul 
  

R. 3. G ad. «nice le-au venit» după: <agiutor». — BR. 4. Corectat dupe A Ba- 
fael. Aiurea este oladezi. — C : olondezi. — R. 6. AA omite de la: «solii lorz— 

la Zac. 7. B — asemene. — R. 7. Alocurea se gice: «de Za Nemţii». — R. 15. U 
omite : <oști strînse ete.> până la: Așia scrie» — BR. 76. U omite această parte : 
<și de limbi, apoi și de iscoade ete.— «să fi avut Turcul>.— R. 17, Gî cau atub. 

(*) <Peditatum germanicum non permisit Imperator collegi in suis ditionibus 
ob tumultus Bo&micos, nec dum berte tunc sopitos, unde non nisi decem circi- 

ter millia peditum, ex Poloniae provinciis germanicis idiomatis, ut ex Prussia, 

Pomerania, Livonia habebantur conscripta, et in universum copiarum illarum 
numerus, ad 35 millia armatorum fuit reductus, Cosacis Zaporovianis prope 30 

mille exceptis». . 
(**! «Nec quicquam obtinuerunt Legati ex Polonia tunc missi ad omnes Prin- 

cipes Christianos implorando subsidia, necquidem ab Austriacis a guibus certiora 

sperabantur, ut quorum causa praecipue belium illud conflatum fuisset, et quorum 
commodo gereretur. Angliae rex lacobus VI solus legatum regium Georgium 

Ossolinski cum aliqua spe auxiliorum, si bellum durasset , demiserat. Et alter 

Legatus Petus Zeronskii ab arhiduce Alberto Administratore Belgiae aliquantum 
apparatum armorum obtinuerat ; ab Hollandis nil prorsus> pag. 339. Piaseciu- 

(+) <Ut primovere ad fines Poloniae convenirent monuisse, ingentemque hel- 
icum apparatum adverso Danubio ad ripas Moldaviae comportandum curate». 
(7) <Duos Turcas tunc Chodkievicius ceperat, ex quibus primum rescivit ipsuru- 

met Osmanum Turcarum... et in exercitu suo 300 millia, equitum et 12, miliia 
lanizerorum haberi, praeter Tartaros 80 millia cum Zamibe Gherei Chamo seu 
regulo ipsorum». pag. 340, Fiasecius.
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Vod. (*) Amu aprope de Dunâre fiind Sultan Osman, i-ai venit 1 

vâste, cum ai luat Perșii Vavilonul, ce tot 'și-ali păzit calea, 

asupra Lâșilor. y 3 
8. La Leși lipsia Mătmanii amândoi; că Jolkovseki, Het- 

manul cel mare perisă, iară Coneţ Polski al doile H&lman, era 3 

la închisore la Țarigrad, și era zarvă între Lâși pentru Hă&tmănie. 

Ce Craiul Jigmond, ferindu-se să nu caqă la maă mare împă- 

rechiare lucrul, între capete, ai răspuns Domnilor, că aștâptă 

pre Coneţ Polski să 6să din robie; și este pravila lor, ales 

la capetele oștilor, aşia să mergă pe rând, din stepen mai mie 10 

la mai mare. Deci oștile tote le-ati dat pre mâna lui Hodkie- 

vică, Hătmanul de Litva, (**) om vestit din tenerâțele sale la 

răsboaie ; și atunci de vârstă ca de 80 de ani. 

9. Cu 14,000 de oste aii purces de o dată Hodkievici Hă&t- 

manul; și înaintea, sa aă trimis cu 4,000 omeni pre Liubo- 15 

mirski să trecă îndată Nistrul la Hotin, (4) fiind cetatea Hotinu- 

Jui, din qilele lui Gașpar Vod, pre sema Lâșilor. Decă, intrând 

Liubomirski în ţeră, până a se apropie oștile 'Turcesci, aiă 

prădat ţâra până în lași. Eşind și lăsând și Alexandru Vod 

Iașii, cu fuga aii scăpat la Roman, şi aii ars Lâșii și lașii; şi 20 

din prada ţărei ai strins hrana, care apoi aii ținut pre Leși 

totă vremea cât aii fost la Hotin. În urma lui Liubomirski 

aii sosit și Hodkievici hătmanul la Hotin, și apoi după Hod- 

kievică, şi feciorul Craiului Leșesc Vladislav, cu 16,000 de 6ste. 

Nu sciii ce vină or hi dat bieţilor târgoveți de Hotin, o s6mă 25 

ce ati fost mai frunte de “i-ai împens (sic) din cetatea Hoti- 

nului de pre zid, L6șii, fără de nice o milă. 

  

  

R. 10. E <din domnia mică lu mai mare» l. «stepens.—R. 19. C. G., AA Raf. o- 

mit: «eșind>. U: <fugitati» Î. ceșind și 1ăsând».—B. 20. C, şi AA. (Pav. Gram). 

ad.: «asi scăpat» ce nu este în alte codice. O admitem fiind bună lecţiune. — 

R. 21. C. şi AA Pavel Gram. «bucate» 1. «hrană». — R. 25, E omite «bieţilor». 

() U: «fără dstea Radului Vod Domnul Muntenesc> |. textului. 

(*) <Et in universum copiarum iliarum numerus 35 millia armatorum fuit re- 

ductus,.. ete. Istum itaque exereitum Carolus Chodkiewicz, militaris praefectus Lă- 

tuaniae, et ilius belli dux supremus, sub înitium mensis Augusti congregavit.» 

pag. 340, Piacesius. 

($) <Occupata Tyrae fluvii ripa ditionis Moldavicae, apud arcem Hochim (quo 

jam Stanislaus Lubomiriski Pincerna Regni cum suis legionibus maturius pte- 

cesserat, et commeatum prepararat sibi copiosum, qui Postea. univessis profuit.) 

castra, posit îspe quaqua arce in potestatem suam accepta, tali consilio ut intra, 

vallum et fosam securus consistens...» pag. 340. Piasecius.
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1 10. Amu era, împărăţia la 'Țuţora, iară Cazacii tot nu sosise 
la Hotin, cu mare mâhniciune Leșilor, și amu agiungea Tătarii 
până în tabăra Leșâscă, cât pierduse Leșii de Cazaci nădejdea, 

11. În 20, gile a lui August aii lovit un sultan cu oștile sale, 
și cu mulți și din ostea Turcâscă, la tabăra Leșâscă, Sub Ho- 
tin, cât sai gândit Hodkievici Hătmanul şi alte capete Le- 
șescă, ca amu și Împărăţia singură 6ste sosită ; și scosâse și 
Leșii totă stea la câmp. Ce Tătarii după puțină năvală, s'aii 
dat îndărăt. Și atunce în ceea-și di, ati sosit și o mie de Ca- 

10 zacă înaintea H&tmanului lor, anume Sahai-Daţkii,($) dândui 
scire că sosâsce și ostea Căzăcescă, viind cu tabăra legată, de 
trei dile, tot cu răsboiă, prin 'Tătari; că trecusă Cazacii pre 
la. Soroca, și zăbăvindu-se cu prada, după firea, lor, îi apucasă 
Tătarii pre cale. (*) A doa di, în 21 de dile August, ati sosit și 

15  Sahai-Daţkii cu 20,000 de Cazaci; și într'aceeași qi orânduind 
Hodkievică șanțurile pre lîngă tabără și făcând câutare Caza- 
cilor, aii dat scire strâjile, cum sosâsce și Împărăţia cu tote 
oștile în tocmslă, cum die la "Turci : alasă. Ce a lăsat Hotkie- 
vici câutarea Cazacilor (**) și ai scos și el t6tă 6stea, la câmp 

20 cu toemelă, puind 6stea și prin văă și prin ceretei supuse; 
singur aii stătut cu partea mai alesă, a oștiă, fruntea, gândind 

er
 

  

R. 4. C. U: cordele> 1. costile». — 2. 6, C om. «sub Hotin». — Ri, 8, G: «ă- 
davă» |. năvală. — R. 14. C omite: <în 21 de dile August» M. Costin dâ data 
după Calendarul vechii. Aşia el pune aci 21 August, unde Piasecius pusâse data de 1 Septemvre. — R. 78. G: «ai Dărăsit>, 1. «ati lăsat>—R. 20. C omite: «cu tocmElă> şi dice: <supuind stea. 
„($) Unele codice Qie : Sahai-Dagni. 

(*) Ultima Augusti legio ună. Cosacorum Zaporovianorum veniens, totum reli- 
quum eorumdem Cosacorum exercitum inter crebros cum hoste conflictus sub- 
sequi nunciavit. Apud Soroka enim transmissi Tyra per ditiones Moldavicas iter instituerant, et in medio suo cursu incidentes in Turcas, per media, gorum agmina aegre evaserunt ad castra Polonica 1 Septembris.> pag. 340, Piasecius. (**) In sequenti die dum ipsemet Chodkiewicius Cosacos illos Zaporovios lus- trat ac in stationihus disponit, nuntiura accepit ab excubatorihus suis Turcicas excubias jăm aparere et Turcicum robur in proxime adesse: statimque copiis omnibus ex castris prodire jussit, aciem instruxit et lateribus campi proelio com- muttato idonei inter virgulta, praesidiis dispositis, ipse cum legione sua praetoria frontem aciei tenens hostem expectavit, quem non multo post sub horam meridia- nam advenientem excursionihus Cozacorum ad puguam et elicere, et insidia- inter virgulta collocatos trahere dum conatur, ille conspieato artificio proelium detrectavit, sed producta sua tormenta contra insidiarum propugnacula direxit alliisque contra, praetoriam Hodkiewici : phalangam explodendis vacavit, ac levio- ribus dimicationibus cum excurrentibus Cozacis aliquot horis certavit».
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că vor da 'Lurcii r&sboiii. Ce stea Turcâscă n'aii stătut de 1 
răsboiii, ce cum ati sosit, aii început a descăleca, întinqând 

corturile. Cantemir Pașa numai cu oștile sale ai făcut năvală 
o dată, la aripa Lâșilor. Ce, vădând stea Leșâscă subtpusă (sic) 

prin tte văile, aii purces și el spre descălecatul oștii sale. lară 5 

Turcii scosâse o.s6mă de pusci și da în 6stea Leșescă, şi ati 

fost harţuri între oşti până în seră (%). 
12. August 22 desdimineaţă, aii cuprins Turcii tot locul a- 

cela cu corturile, unde stătusă Lâșii în dioa d'întâiii. LEșiă 

încă ati scos 6stea, împregiurul taberei, aprope ; și într'aceea di, 10 

tâtă năvala 'Tureilor aii fost asupra Cazacilor, vădându'i încă 

fără șanțuri și osebiți de tabăra Leșescă. 

13. August 23 qile de diminâță gătiţi Turcii de r&sboiii, Ca- 

zacii era descălecaţi cu tabăra lor mai gios, pe Nistru, de osebi 

de tabăra Leşilor, încă fără şanţuri, numai încheiată cu căruțele. 15 

Acolo, la Cazaci, aii făcut mare năvală Turcii cu Tătarii cu 

tote oștile, cât se vedea luată amu tabăra Căzăcescă. Ce au: 

stătut Cazacii forte tare și cu nevoința H&tmanului lor, care 

era oşten dirept; şi le-aii dat și Hodkievică Hă&tmanul agiutor 

cu trei râte de Nemţi, și cu 1000 de Haiduci cu bardișe (6ste 20 

un fel de arme, topore cu code lungi). Deci, cum ai vădut 

Cazacii agiutoriul, ai sărit dirept asupra lanicerilor, bătându-se 

de la o vreme Anii (sic) cu sințele cât le-aii căutat a, se da, 

înapoi lanicerii ; și așia, gonind Cazacii și Haiducii pre Iani- 

    

  

  

R. 11, B: <asupra taberei Căzăcesci, |. «Cazacilor» —R. 13. AA Pav. Gram. omite: 

«de dimindță>. — R. 14. E omite de la căzacii pănă «ai făcut mare năvală». Totuşi 

stremută : «fiind numai cu căruţile tabăra închittă, după : «mare năvală>, — 

R. 16. C: omite: «cu Tătarăi. AA P. Gr. idem. — Fi. 79. 24 ad. de prisos: om. 

<ostean> am omis: om. — RR. 20. AA Pav. Gram. : «cu topore cu coda lingă». 

1. textului. — RR, 22. E om.: <bătându-se de la o vrime de țiiş» — şi «gonind 

Cazacii». — BR. 23. G. 0 ad.: cianicerilor», 

(*) Piasecius scrie pag. 340: sTartari cum Cantemir Murza dextrum aciei Polo- 

nicae cornu invadere voluerant, sed et isti ab illis praesidiis inte» virgulta latenti- 

bus interclusi, nil praestiterunt praeter levia certamina cum procurrentibus mani- 

pulis Cosacorum ad vesperam aequali Marte continuata......» 3 September. primo 

diluculo TPurcae illum montem în quo pridie cum Cozacis velitabantar occupa- 

runt, ibidemque disposito ingenti apparatu Castrensi , et fixis tentoriis isuperbo 

opere ac auratis pleraque fastigiis fulgentia, preferebant prospectui specie tot pa- 

Jatiorum regalium luxusque asiatici) per immensa camporum adjacentium spatia 

sua stativa dilatarunt>. Miron ahreviază iară nu traduce.



490 

    

1 niceră, s'aii întăritat și oștile călărțe, și s'aii făcut o glogozâlă 
mare între oști, adăogându-se și din oștile Turcesci cu Tătarii, 

şi din bulucurile Leșilor, la acea aripă unde era, sfada cu mare 
vărsare de sânge. Și într'aceeași dată, la acela răsboiii, ati perit 

5 capete câte-va de Ianiceri, și Paşa de Silistra, vestit resboinic. 
Den partea Lâşilor, din capete aii perit Zavișa și ledreowski, 

amândoi Rotmistrii; și den capetele Tătarilor de Litva, ai pe- 

vit Bogdan Mârza şi 'Țarovici Mârza ($). Lucru mare, cum îi 

lăudă Cronica Leșescă, cum aă stătut de bine atunci împrotiva 

16  “'Fureilor, măcar că sînt şi ei Turcă de L6ge! Într'acea di spun 

să hie chiămat Sultan Osman pre laniceră, și le-au dis, că nu 

va mânca până nu vor lua tabăra Căzăcâscă. 

14. 24 a lui August, Lâşii la câmp n'a eșit, ce aii stătut 

tâtă 6stea la întărirea șanţurilor, că până atunci pre mai multe 

15 locuri era tabăra Leșâscă numai cu care îngrădită. lară Tur- 

ciă, întrac6 qi, vădend că Lâșii nu staii de resboiii, ce de lu- 

crul sanţurilor, și călării deavalma cu laniceriă pedeștri întâiii 

aii dat năvală unde era fruntea șanţurilor; și acole dându-le 

tare Nemţii răspuns, s'aii mutat maă sus, cercând loc mai slab. 

20 Ce și acolo la năvală aii cădut mulţi den turcă; apoi și laal 

treilea, loc aii luat mai despre Zvancea, ce şi acolo s'aii apărat 
  

  

R.1. AA P. Gr: camestecătura»l. glogoztlă. — R. 4. AA Pav, Gr: acemnși 

di, şi omite: eresboiă> — B. 5. E: «multi» |. ecatevas. — BR, 5. AA Pan. Gram 

şi &î «vida» |. cresboinic» şi U omite: «vestit resboinic». —. BR. 5. Am corectat 

numele după Piaseciu; în codicele române este: Fndriovski. — R. 7. Unele codice: 

Pohmistri. AA Pav. Gram. omite numele celor 2 rotmeistri şi tot, ce urmăză 

până la: întraceeu gi spun. — R. 7. Piaseciu scrie : «<Bohodam. — BR. 10. li: 

«măcar că și ei ţin legea Turcdscă». E: «de o lege cu denșil».— BR. 11. U ad.: și 
pre lefegii» după: <Janiceră>. — R. 12. Ci; «până nu va vedd luată», — R. 15. B: 

«pe unele locuri» |. «pe mai multe».— R. 16, Cs «nu es la resboiii, ci stai. E omit.: 

«ci de lucrul șanțurilor».—R. 21. B : <aii mers», |. sasi luat» C i Sad mutat maă Spre> 

E om: <aii luat» şi dice: «și mai la al 3-lea loc, mai despre Zeancem. 
(Î) «... donee accurrentes in auxilium laborantibus pedites Germani et Un- 

gari, magna strage oppugnatores inde repulerunt, denumque emissus ă Chodkie- 

wicio levioris armaturae equitatus, illis longius propulsis insistent acerritna, €ă- 

citata pugna ad oceasum solis protracta, agmina illa barbarorum în fugam verii: 
caesis plurimis inter quos occubuit et Bassa Silistriae hellator Veteranus; €X 
Polonis nobiles soli Zavissa et ledreowski perierunt. ac Tartarorum Lithvanico- 

atatea pipedue, Ieel Machomelami contza Machomelaos strenve pugnarua) 
bonbardarum non pauci laesi. c, "Ssani aliguot, vulnerati plures et equi jaculis 

„ Captivi referebant turcarum imperatorem €0 die 
cibum sumere noluisse, NISI pus il a O L Y Il et. ag. 

: l C sacorum cas i 
Z 105€c:us. tra, coep SS p
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Lâșii tare şi până a miaqă-di ati dodăit pre Lâși. lar delaa- 1 

miaă-di iar cu totă năvala aii lovit la tabăra Căzăcescă care 

amu era grijită peste n6pte cu d6uă rânduri de șanțuri : un șanț 

tocma pre lângă care, iară alt rând de şanţuri mai pe departe 

de tabără; şi amu lipiţi de șanțurile Leșilor. Multă ste Tur- 3 

câscă ai perit de Cazaci întracea năvală ; și aii gonit LEșii 

pre Turcă înfrânți de focul Cazacilor până în corturi. 

15. August în 25: Nemiea n'aii gândit Turcii la paguba o- 

știi sale ce aii avut. (*) Ce a doa di aii scos puscile câle mari 

şi sati apropiat de șanțurile Cazacilor, și aii dat nepărăsit în 10 

Cazaci câte-va eâsuri. În loc de minuni, serie Hronograful Le- 

şesc: că dând așia des, și mai mult de un Cazac, anume Va- 

sile Sotnicul, ai perit, iară cai mulţi aii ucis în tabără. 

După patru ceasuri, ce începuse a bate puscele în Cazaci, aii 

eşit căzacii şi ai făcut năvală la puscă, de unde bătea și din 15 

aripa despre Lâși ai lovit un stol de Lâşi iar într'acolea și 

ati împins pre tâtă stea aceea de pre lângă puscă și aă apu- 

cat tote puscele ac6le apropiete şi ati mers Cazacii într'acea 

di pănă în corturile Turcâsci, cu mare spaimă în totă oastea 

Turcâscă. Ce cum e hirea Câzacilor, la dobîndă lacomi, a 20 

dat jac în corturile turcilor și cu ac6 zăbavă avEnd vrâme 

'Tarciă, aii împins iar pre Cazaci şi de la Corturi, și de la pusci. 

Puscilor apucase Căzacii de le stricase râtele şi straturile. 

16. Dentr'acea di amu ati mai resuflat Căzacii şi s'ati aco- 

lesit “Turcii despre partea Leşilor cu nâvală, că se deprins6se . 25 

Leşii de sta gată butucuri călâri şi cât împinge Câzacii den foc 

pre Turci, iară Lâșii îi lov6 din aripă. 

Deci, den 26 a lui August ai cădut greul asupra Lâșilor, că 
= 

în 27 a lui August, mare năvală ati făcut Turcii la ostea Le- 

ÎI II ei 
  

R. 1.E.om.: «şi pănă amiagă-di ai dodăit pre Liâşi» —B. 3. E: «bine cu doue 

rânduri de șanțuri» |. text. U: «care era grijită cu 2 rânduri de șanțuri». — 

R. 9. U om. «n doua di. — R. 31. E omite: sân Joc de minune scrie Ironogra- 

ful Leşesc — «şi mai mult de un cazaes. — BR. 4. E omite : «după patru cea- 

sur. — BR. 16. B: «și din tabăra Leşilor» |. textului.—- BR. 19. 24 ad. «şi ame- 

stecătură> după «spaimă». — R. 21. B. U: <A prins a jăcui. 24 și C ati dat 

îndată de jacuri. — E: «că dat jac în corturile Turcilor». G şi AA Rafu: în- 

dată de jacuri. — Corigem după E.— BR. 22. E omite : «far». | 

«Istis nil territi Turcae, altero die conductis 13 Grandioribus tormentis, ea- 

dem stationem iterata ivruptione vehementius oppugnarunt, sed postquam illa tor 

menta horrendum (solus Vasil nomine, centurio fuit occisus, egui plurimi) per 

duas horas detonarunt..> pag. 34l, Piasecius, —B. 22. U eronat scrie : cau închis» 

1, «dă împins>
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1  șescă, care era scosă denafară de șanțuri, și ai înfrînt pe 

Lâși, și două bulucură de Nemţia duo; Polcovnică ai perit cu 

totul.. Mare bucurie în Turcă și s&meție de atâtea capete de 

Nemţi de carii sta. o grămadă înaintea corturilor Imperătescă ! 

5 Şi să nu hie întors pre Turci îndărăt nisce stâguri de Husari, 

la, grijă era, și tâtă tabăra Leșâscă, așia se amestecasă de reii 

Lâșii! Aii luat într'acea di Turcii stâgul lui Hodkievici. Rum- 
pându-se zâbala calului stegarului carele purta steagul de [Hu- 

suri la Hodkievici, "l-ai băgat pre stegar, fără voia lui în de- 

10 simea, Turcilor.(*) 
La, ac6 grijă scrie Hronograful, că singur moșnâgul Hodkie- 

vică ati eșit din șănţuri afară, și prin tote cele-alte porți eșia o- 

rănduită ste, și așia sati desbărat într'ac6 qi de 6rba navală 

a 'Turcilor ; lară 6ste Leșescă aii perit multă într'ac6 di și stea- 

15 ul lui Hodkievică cu steagarul. (**) 

17. August 29 și 30, Turcii ai şedut pre odihnă, (Ț) iară Hod- 

kievică Hetmanul, măhnit pentru steagul săi, care lucru, la 

oștânii acestei părţi, și în loc de necinste și în loc de pieză 

rei se socotâsce. În di întăiii a lui Septemvre ai socotit 

20  Leşii să lovâscă n6ptea pre Turci cu t6tă 6stea sa, numai pe- 

destrimea să lase în șanțuri, și așia aii făcut: toată stea sco- 

s6se dinafară ; ce ai împiedecat lucrul și gîndul lor ploia. A 

  

R. 2. U : omite vorbele sublinitte. — R. 3. U omite : «şi semeție, — E. 7 

E. U omit de la: Hodhievică până la: «la ace grijă». — B. 16. 24 ad: «48, 
29 şi 30»..— BR. 16. U ad: «trei dile> şi omite datele 28 şi 29, — BR. 18. Vedi 
textul lui Piasecius, mai jos, despre «piezii re». —R. 19. E: «s'a sfătuit |. «50- 

cotit>. G. AA (Raj): caii pus gând Ldşii». U omite întreg paragraful până la ză- 

cela 19. — R. 22. E. om. «si gândul». — R.18. Cs «Rezi pal». 
(5) «Signifer Chodkiewici, lankowski, cum effrenatum equum în receptu flec 

tere non valeret, inter turmas hostium delatus, caesus ne fuerit an vivus captus 
sciri non potuit, sed signum quod ferebat interceptum Turcae in subsequentibus. 

congressibus ostentarunt; hocque maxime afflixit Chodkiewicium, quasi fatalem 
victoriarum et fortitudinis ipsius terminum mox ad futurum fuisse praesignificas- 
set» pag. 342. (Piasecius). 

(**) Vedi Piasecius pag. 342 Aci M. C. nu traduce, ce se referă numai Ia în- 
formațiunea de la autorul polon. 

(7) 8 Septemb, quieti utrinque data, 9 ejusdem et 10 Chokiewicius cum în- 
strecta acie în loco proelii antecedentis expectavit et cum :praeter pauce sin- 
euarium huic inde excurrentium certamina, 'Turcae in campum apertum prodire 
d Adica sosi coase militari facto, corum castra 11 septemb. adoriri decre- 
tus ex suis stationihue, lana giliam noctis insequentis, totus exercitus ordina- 

ă Dibus, longe processerat, et jam praemissae Cozacorumn Zaporo-
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doa di ai oblicit Turcii gândul Lsâșilor, din Haiduci Unguri,(*) 1 

carii tot-d'auna fugă de la Lâși la Turci, şi de la Turcă Rușii 

iot-d'auna. Iară cazacii nu s'a răbdat nice pe ploaie: la o a- 

ripă de corturi aiă îndrăznit de aii lovit tot într'ac6 n6pte. 

19. A treia di a lui Septemvre, aii venit în tabăra Leş6scă 5 

de la Radul Vod Domnul muntenesc, Batişte Veveli, om de 

neamul săi Critean, — qic să hie fost cu scirea vizirului, — 

îndemnând pre Leşi să trimiță sol de pace la Turci.(**) Şi nu 

sati apârat Lâșiă, ai trimis om forte cu ispravă de la sine, a- 

nume Zelenski, să întrebe, pute-vor să se priimâscă soliile la 10 

Impăraţie, aii ba ? și de atunc6 ămbla şi soliile; iară, și săn- 

gele bieţilor oșteni mai mult se varsă de âmbe părțile între 

dânșii în tote dilele și în tot câsul. 

20. In cinci dile a lui Septemvre, aiă istovit Turcii și podul 

peste Nistru și aii trecut. şi în ceea parte de Nistru, 6stea. A- 1 

v& hrană până atunci slobodă de cai, Lâșii, peste Nistru; 

iară dintac6 di ai închis și de peste Nistru ; și tot într'ac6 

qi ai venit și Caracaș Pașa de Buda,(ţ”ţ) carele temându-se de 

Impărăţie, scârbită pe dînsul pentru zâbavă, trimisese respuns 

e
 

  

viorum ac peditatus Polonici et germanici turmae, castra illa hostilia attigerant 

secura nimium sine ullis munitionibus vel excubiis, et plane tali dolo opportuna, 

sed repente pluvia tempestate exhorta, quă usus bombardarum adimeretur» 

pag. 342. Piasecius. 

(*) <Turcae Vero a transfugis duobus Ungaris ex cohorte Moscinski de illo pe- 

riculo postridie primum admoniti, post haec cautiores, excubias âilgenliores 

habebant». 

(%**) 13 et 14 Septemb. Baptista Vevelli (sic) (Cretensis tuit et jam ante vene- 

rat ad castra cum Theophilo Szemberg, reverso a Vesiro ad quem fuerat mis- 

sus, ut exploraret hostis consilia) nomine Palatini Moldaviae Radulii, seu po- 

tius ă Vesiro subordinatus veniens ad castra solicitavit, ut mitteretur aliquis ad 

Castra turcica. pro tractanda pace, ac destinatus eo fuit lacobus Zelenski vir usu 

xerum praestans, et tanto par oneri : nihil tamen remiserunt interim Turcae 

de studio promovendi el belli, et juncto ponte Tyra. fluvio, ad adversam ripam 

ditionis Polonae partem exercitus trajecerunt, ut inde quogue polonica castra 

oppugnarent, pabulationeque probiberent. (pag. 342. — Piasecius). 

($) «15 vero Septembris cum recentes copias Karakas Bassa Budensis ad tur- 

cica castra adduxisset et ipse in re militari probatus, non ita difficilem ex- 

dugnationem casirorum Polonicorum asseveraret, eam comiserat ipsi Turca». 

R. 6. 24 cred eronat Veveli loc.: Veleli. — Vedi despre Baptiste Veleli nota la 

finea condicului. U omite : «om de nâmul Îuă Cretean>. R. 10. U î «solii de pace». 

__ Unele codice : solii. — B. 11. U ad : <începură a dmbla». — R. 14. E, 0. Ge Ue 

AA. Baf.: cobârşit» |. cistorit> — BR. 16. C, E omite: <av6 hrană ete. — «și fot 

întmace di».
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1 vizirului că nu va mârge la adunare până nu va hi întăi în 
tabăra Leşescă. 

21. Totă ostea Turcâscă (*) era să pornâscă după Caracaș 

Pașa ; și din tâte părțile aă stătut. năvală asupra Lâșilor; iară 

5 cu mult mai mare nevală unde era însuși Caracaș Pașa. Era 

acel loc despre Zvancea, unde era mai slabă tabăra Le- 

șescă. Il dusese pre Caracaș Pașa, anume la acela loc nisce 

Unguri ce fugisă de la L6și la Turci, și ac6 nâvală ai făcut 

la șanțurile Leșesci, cât să nu hie apucat a eşi un bulue 

10 de Nâmţi cu Căpitanul lor, anume Veiher, Neamţ, — și s'aă 

prilejit și vr'o 2,000 de Cazaci cării păscâ caii, ţiindu'i dea- 

mână prin ciritei,—lua Caracaș Pașa șanțul Leșilor; ce Nem- 

ţii care se prilejise cam din dosul oștii 'Turcesci, și alții de pre 

șanțuri ai vărsat focul în "Turci. cum dati Nemţii odată, toți; 
15 şi într'acel foc aii nemerit glonţul din sin6ță pre Caracaș Paşa 

dirept prin cap. Deci, cât ai vădut Turcii că aii cădut Pașa, 

S'aii dat înapoi. Eșitau și Lâșii călări din șanțuri; sară nai 

gonit pre Turci, stând după alte locuri de sprijinit pe unde 

mai năvăleaii Turcii, 

20 22. Slabisă Leşii(**) de “hrană și de desime mare de trupuri 
  

R. 2. B şi Gl eronat dice: «tabîra Turcească, — R. 10. E omite numele ca- 

pitanului. — B: anume Peer. — G şi AA R: Beer. Am cores după Piaseriu — 
U omite dupe: buluc de nâmţi: «cu un capitan anume Ver». — BR. 12. 0: ad: 
«mai : mai luasă |. «lua Caracaș». — R. 15. E. : <aii perit și Caracaș» |. textului. — 

R. 17. E omite vorbele subliniâte. — R. 17. U : omite : «călări». 
() Ab hora itaque pomeridiana descenderat acies Turcica în campura inter- 

medium, et Karakas Bassa per saltus virgultis consitos a transfugis Ungaris con- 
ductus, qua. minime sperabatur, praetervectus stalionem Ioannis Veiheri Pala- 

tini Culmensis ad lajus Castrorum ă porta Polonica protensum aggere exili cine- 

tum cum lanizeris peâitibus et equitatu expeditiore pervenit, indeque magna vi 
rejicere defensores contendebat : et cum isti in sustinenda, tanta hostium multi- 

tudine laborarent, nec jam jaciendis telis jaculisque sufficerent, per illam ean- 
dein portam equitatus relictis equis pedes excurrens, et alii ab aggere saltu de- 
lapsi, oppugnatores invaserunt : peditatus quoque Veiheri Germanicus ab incauto 
hoste transeunte ad manum dextram neglectus, în ejus latus bombardarum pi- 
las direxit, et Cosaci qui ibi prope in pascuis equorum excubabant, accurrerunt 
ad tergam ipsius. Atque ita concitato a pluribus partibus acerrimo praelio, Turcae 
cum multa sua strage fuerunt rejecti, et accepto cadavere Karakas Bassae in co- 
dem conflictu cum fortioribus quibusque caesi, fuga evaserunt ad aciem suam, 
quae inmota in suo ab initio tune capto loco steterat, nec aliud subsidium dede- 
rat suis pugnantibus, praeter quod cos fugientes recepit. 

(**) M. C. nu traduce literarmente aceste sciri din Piasecius, ci le resumă, ba 
jcă-colea, adaoge şi den alte isvâre. In Piasecius nu este, bună 6ră trecută vorbă
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se făcusă mare putdre în tabăra lor, că nu mai biru€ a căra 1 

trupurile în Nistru. (*) Deci, se scornisă bâle între oșteni, și mai 

vârtos muriâ caii de o bolă ce era în cai. Viadislav feciorul 

Craiului zăcea bolnav, și Hodkievică Hetmanul iar așia.; de care 

bâlă aă și murit Hodkievici Hetmanul, acolo la Hotin, Septem- 5 

vre 14, om între Leși vestit de lucrările r&sbâielor. Spun de 

dânsul că până aii fost viă, când ati venit pomenirea de pace 

de la Radul Vod, să hie dis; «Lasă, lasă! să vie Simedrul: se 

va căi Sultanul Osman, că ai venit asupra Lâșilor»!. 

23. 'Treă dile după perirea lui Caracaș Pașa, Turcii aă stătut 10 

fără răsboiii ; iară Tătarii arde și prăda ţera Leșescă pe lângă 

Cameniţă şi maă în sus şi fuma ţera Leşescă(**) la vederea, ochi- 

lor Lâşilor ; şi ei închiși de t6tă hrana, mai mult ce resbia 

Căzacii pen păduri, pe la cetăți aprope, și aduce câte-ore-ce 

hrană, ce iar nu de agiuns. Și ai ales și L6şii într'un rînd nâptea 15 

lui Chodkiewică, câna ati venit propuneri de pace de la Radul Vod. Eată aci 

însuşi textul din Piasecius relativ la acest pasagii din M. C. 

«Sed Polonos magis affligebat quod nullum commantum â feris recipiebaut, 

cum Tartari longe :latâque vicinas regiones Poloniae excursionibus infestas, et 

Camenecium, vicivaque oppida, ex quibus necessaria ad Castra suppeditari de- 

buerant, quasi obsessa tenerent. Unde non nisi a peditibus per sylvestria et 

monlana devia a Camenecio et oppido Czarnokozienice panes ac esculenta pauca 

ad Castra aăferebantur: et nonunquam Cozaci Zaporoviani excurrebant pabula- 

tum. Potus vero cum nullus adduci posset, milites adsueti Cerevisiae, vel vino, 

cum aquam solam bibere cogerentur, dissenteriae morbo inde conceptum multi, 

praesertim germani, interibant. Immo alii quogue commodiores, forte ex intempe- 

rie aeris insoliti (ut est ilie Moldavicus longe diversus a Polonicoy varios mor- 

hos plurimi contrahebant, et Princeps Wladislaus statim a suo in casta adventu 

valetudinem amisit, totoque eo tempore decubuit, nec aciem turcae vidit, ac ex 

ejus comitatu per vices continuo multi aegrotarunt. Et demum etiam Hodkievicz 

dux belli illius, sive moexore animi, quod Tyrones veteranus monitores haberet, 

sive labore fractus (erat sexagenarius) graviorem infivmitatem contraxit cum 

quă deductus ad Arcem Chociw, ibidem 2% Septembris decessit, vir magnani- 

mus, et. vera, Martis sobolis, qud nullus imperator militaris fortius unguam pug- 

navit, nullus austerius servavit disciplinam militarem». (pag. 343 Piasecius). 

() ....«qui propterea innumeri quotidie interibant, eorumque cadavera totis ca- 

stris jacentia, (poterant facile omnes sordes în Tyram praeterlabentem dejicri, 

et castra munda servari) horibili foetore omnia replebant, et pene aerem infe- 

cerant, ex quo contagiosus equis morbus exortus, per totam tunc serpsit Polo- 

niam.> pag. 344. Piasecius. 
| | 

(+*) Vorbele subliniate lipsesc în 24, dar le luăm din alte Codice fiind de 

sigur ale lui Miron Costin. 

R. 7. E «când ai venit sol de pomenire de pace de la Radul Void» |. textul— fi. 14. 

E «palancă» |, «cetăți». — R. 15 E: caduce hrană ce putea ci tar ni de agiuns>*
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ca la o mie de Haiduci, cu nisce care de aii adus puţină hrană 

din Camenița și iârbă de sinsțe, că împuţinasă L6șii și ierba 

şi plumbul; și bâle se scornisă multe în L6și și în Nemţi, și 

mai als b6lă de vintre, învăţaţi cu bere și cu horilcă, iară a- 

colo numai apa Nistrului era băutura, care 6ste forte gre la 

băut. (%) 

24. Sfătuia (*) unii dintre Lâși se lase pedestrimea să apere 

șanțurile, iară ei să iasă călări ; alții sfătuia să pornâscă pre 

feciorul Craiului, să mergă el să sirguescă pre tată-săă, pre 

Craiul, să vie mai curând cu agiutor; și să burzuluise și Ostea 

Litvei, numai să o plece din tabără. Ce apoi tote ac6le sfaturi 

le-aii aşedat Liubomirski pre carele "l-ai și ales Ostea în locul 

lui Hotkievici, și "l-ai pus feciorul Craiului H8iman. 

25. În 15 a lui Septemvre se întorsâse și solul lor Zelinski, 

trimis la Vizirul. Şi tot într'ace€ di ai lovit Turcii iar tabăra 

Leșâscă, la porta Litvei, ce făcusă Lâșii în cele trei dile o 

tabie, adecă o baștă den afară de șanțuri, de care nu luasă 

Turcii aminte. Ce și den șanțuri și den tabie dând Lsșii tare 

foc, ai căutat Turcilor a se da îndărăpt. A doa qi, Septem- 

vre 16, aii trecut Turcii puscele în ceea. parte de Nistru și ai 

bătut totă dioa în tabăra, Leșâscă; și tOtă qioa aceea numai 

un Nemţ aii ucis la corturile feciorului Craiului; şi tot într'a- 

ceea di ai trecut Nistru şi singur Sultan Osman și al mers 
de aii vădut Camenița. Pusse să bată o cetăţue, anume Pa- 

nioviţii, lângă Cameniţă. Ce era acolo nisce Haiducă, puși 
de pază, și ati perit cați-va Turci de Haiduci, și aii lăsat 

cetățuia aceea ne dobândită. lară pre lângă Zvancea numai 

căt ai trecut, pre lângă cetate. Scrie Letopisețul Leşese, să hie 

dis Sultan Osman pentru Cameniţă: <Dumnedeii aii făcut ce- 
tatea, acesta și Dumnedeii o va lua.» Iară acum în dilele nostre 

o aii luat Sultan Mehmet Împăratul “Turcesc, numai în nouă 

R. 1. AA Pav. Gr.: 2,000. — BR. 4. AA Pav. Gr. «cu Dore cu horilcă» i 

<învețați cu bere cu horilcă» B : «învățați cu bere și cu horilcă».— R. 10. U: «st 
rocoşi> |. <burzului» Be «asemene». —R. 31. Cod. 24 omite gata acâsta, Acest par 
sagiă e omis aci de Codex 44 Pav. Gr. dar îl intercalâză mai jos, ca şi 0 B 
E, etc. — B. 31. AA Pav. Gr. <Achmet> |. <Mehnet». 

(£) Vedi mai sus textul lui Piasecius, 
0) <..„.Sed multi milites ad secessionem nimium propendebant mortuo Chodkie- 

vicio, praesertim Lithuanicae cohortes ac Cozaci Zaporoviani, ni e0s retinuisset 

liberalitas solertiagque Lubomirscii, et principis Vladislai authoritas permissa. cură 

turmarum Lithuanicarum Alexandro Sapiha praefecto Orsensi.» pag. 343. Piasecius.
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dile, în anul 7180 August 16, pentru păcatele Lâșilor și ne- 1 
tomâla între ei. (*) 

26. Făgăduită era, plata 'Tătarilor la Hotin (*) de la Sultan 
Osman: care va aduce cap de Cazac să i6e câte 50 ughi de 
  

R. 1. C.E. A Raf. AA P. Gr. U nu dai data acâsta. — 2. 4.B. C: AA.(P. 
Gr.) ad. : <bacșiș» după «să ile. 

(*) Interim etiam redierat lacobus Zelenski ex castris Turearum, qui mitti quidem 
ad se Legatos cum plena ad tractandam pacem potestate volebant, omnem ta- 

men curam eo converterant, ut armis decernerent; vel priusquam pax conclu- 

deretur ignominiam în praeteritis conflictibus acceptam, glorioso aliquo successu 

delerent. Unde 25 Septerabris instructis suis turmis oppugnationem iterum insti- 

tuerunt ad latus Castrorum inter portam Lithuanicam et Polonicam medium : ubi 

ab excurrentibus Cosacis Zaporovianis impulsi in propugnaculum Szembergi quod 
ignorabant recens ibi ex cespitibus fuisse congestum, densis ex tormentorum 

bombardarumque emissis jaculis percussi plurimi perierunt, et reliqui retrocedere 

sunt coacti. Et insequenti die tormentis grandioribus binis ad ripam Tyrae Po- 

lonicis Castris oppositam traductis, contra tabernacula Principis Vladislai ful- 

minarunt: ubi nonnisi unus ex Germanis excubitoribus fuit occisus. Inde etiam ex- 

plosis tormentis alliis minoribus stationem Cosacorum Lissovianorum usque a- 

vesperam oppugnarunt, nullo istorum damno. Îpse vero Osman Imperator Tur- 
carum transierat Tyram cum petiori equitatus sui parte et lanizeris, ut aliquam 

Arcem vicinam interciperet, et vel ita expedioni illi suae nomen aliquod com- 

-pararet. Et pervenerat Cameneciam usque, eamque ă monte vicino prospectans 

cum munitiorem quam sperarat videret, et unus ex adstantibus interoganti ă 

quo fuisset munita; 4 Deo munitam (loci natura, mirabili) dixisset, respondisse 

fertur : itaque Deus eam ipse expugnet, exustoque in eo monte Fano Armeno- 

rum ligneo, inde conversus, Castrum Paniowce tormentis quati et opugnari jus- 

sit: sed ibi quogque uno et altero Magistro tormentorum ab illa arce pila bom- 

hardae percusso, cum alii praesto non adessent, qui scirent illam artem, re 

infecta recessit». pag. 344, Piasecius. 

&*) Tartaris autem proposuerat 50 aureos nummos in singula capita Cozaco. 

rum quos adducerent; et penă quotidie in vesecandis magno numero agricola- 

rum, sub nomine Cosacorum interceptorum cervicibus spectaculum capiebat. 

(Bis mile fuisse dicuntur illi miseri in ipsius conspectu jugulati). Interim nil 

remiitebatur utzinque ex fervore bellico, sed Turcae. ut illam Cosacorum Lis- 

soviorum stationem expugnareni, iterum ad omnes Polonicorum Castrorum par- 

tes, distributus suis equitum, Ianicerorum, tartarorumque turmis, ad adversam 

Tyrae fluvii ripam conductis majori numero grandioribus tormentis, contra la- 

tus fluvio illi proximum, etin illam stationem Cosacorum Lissoviorum ingentem 

vim jaculorum ultra duas horas continuato impetu explodebant : ac a continenti 

laniceri selectioresque equites, descendenies ex equis, In eandem stationem, ad- 

juti fossis a Zaporoviis relictis (Nuper a ripa Îluvii recesserant proprius castra 

majora) nec bene demolitis, irruptionem fecerunl, magnaque pertinacia eam 0p- 

pugnarunt, ex opposita ripa tormentis tonantihus, ac Tartaris quasi pana i 

mulque irrupturi essent, cum horribili clamore ei loco imminentibus.> (pag. . 

Piasecius.) 

32
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1 aur. Deci alerga Tătarii lovind prin ț6ra Leșescă țărănimea, 

şi le aducea capetele și lua bani. Ci carasă nisce grămădi de 

capete de ţărani înaintea corturilor Impărătescă, cu numele de 

Cazaci. Iară stea, Turcescă neputând strica L6șilor den frunte, 

aii trecut Nistrul puscile cele mari, și bătea. forte tare de 

ceea parte pre Cazaci; și o parte de tabără Leșescă, numai 

ce aii căutat a se muta de la mal și Cazacilor şi Leșilor de 

pre unde ajungea puscile. Și în 16 a lui Septemvre acela 

răsboiă şi năvală s'aii făcut, cât amu dedâsă Tătarii în not să 

10  trâcă apa să intre în tabără. Care grijă vădend Liubomirski, 

carele era în locul lui Hotkievici celui mort, aii pogorit Nemţi 

pedestri cu foc, și s'aii îmbărbătat și Cazacii și aii început a 

da foc forte des, cât aii căutat Turcilor a părăsi de odată 

puscile şi a se mai depărta de la mal. x 

15 27. Aceste lucrându-se la Hotin, Jigmond Graiul Lâșesc ve- 

nia încet, Leșâsce cum se dice, într'agiutorul feciorului săă. Și 

amu se împuţinase de tot în tabăra Leşâscă i6rha de sinâțe și 

de hrană era forte strinși, care nevoie nice de la Turcă nu lipsia, 

că flămândise forte răi şi Turcii, și în tote dilele venia vești 

20 de mari prăqi ce făcea Cazacii pe Marea Nâgră. Deci venise 

iar Batiște Veveli de la Radu Vod, Domnul Muntenesc, cu fă- 

găduință tare că or hi priimite soliile, nemai de zăloge ce poh- 

tisă Lâşii de la Turci, el a dus răspuns că este cu rușine Im- 

părăţiei să dea zăloge. Deci și Lâșii aii ales pe Iacob Sobieţki, 

25 tatăl lui Sobieţki ce aii fost acmu Crai și pre Zoravinski Caste- 

lanul de Bălza, şi ali mers solii I6șescă în tabăra Tureâscă. (*) 

28, Schimbasă Impăratul pre Vizirul, în scărbă că n'aă fost 

harnic a lua tabăra. Căzăcâscă, (**) și pusâse alt Vizir; carele, 

R. 14. 4. Raf.: ctunurile» |. «puscele». — B. 15. C şi AA. [P, Gr.] adaogă : 

«toate> după ; «Aceste». — R. 16. AA. (Pavel G.) omite : «cum se dice : Leştsce». 

— BR. 22. B. 8. omiie: «tare». — FR. 25. Cores după B. AA Rafo]: «tată 

Craiului de acum. — Gî «tatăl lui Sobieski Castelanul de Balza> este conlu- 

siune cu numele următor, omiţând pre Zoravinski, care acela e Castelanul de 

Bâlza — U omite: «tatăl lui Sobieţki ce ai fost acum Craii». 
(*) Acestă zăceală nu este e traducere ci o resumare din pag. 345 a lul Pia- 

seciu. Am corectat numele solilor l€şi dupe Piaseciu, 

() <.... a Dilaver Vesiro recens in locum Vsaimi ob rem eousque infeliciter 
in illo bello gestam amoti suspecto datis. ...,......, Nec tamen faciles pacis 
conditiones proponebant; immo audacius spernebant minas, ac rejecerunt COn- 

temptim mentionem Delaverii Vesiri de iributo annuo Constantinopolim mite 

tendo et de tradendis ad poenas antesignanii Cosacis, pro damno illato ditio- 

pibus ottomanicis> pag. 346. Piasecius. 
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vrând să'și arâte lucrurile mai tari, aii qis solilor Leșesci să 1 
l6ge bir pre an la Impărăţie; care lucru nice întrun chip ne- 

priimind solii Leșescă, pre dânșii '-aii poprit, iară ostea tâtă 

cu mare gătire, și cu tote puscile și măestriile aii pornit cu 

sine asupra taberei Leşesci; şi o parte ati pus dincoce de 5 
Nistru să bată; iară altă s6mă de ste cu sine, aii trecut Ni- 

strul, şi aii bătut într'aceea di totă diua, Septemvre 24 și 

Sept. 25. Ci făcusă pre mal și Lâșii șanțuri dineâce. Iară tot 

îi strica, din pusci Turcii și mai r&i de ceea parte de Nistru, 

și așia se luptă în tâte dilele aceste până în 27 a lui Sep- 10 

temvre. 

29. Ati acest obiceiii Cazacii, decă li să dodăâsce răul şi 

pier de pusciă, esă de daii năvală tocma acolo de unde bai 

puscile. Care hire a lor hie cine o va hi vădut la Suceva, 

când închisese Stefan Vod Gheorghie pre feciorul lui Hmil; 15 

așia, aii făcut şi la Hotin. ($) Câna părea Turcilor că sânt pătrunși 

de morți ce făcea puscile într'ânșir, (căi bătea atunci în cele 
5—6 ile, 60 de pusci, cum scrie Hronograful Leșesc, tot de 
cele mari ce se die balemezuri), şi'i socotăa spăimaţi, atunci, 

în 27 a lui Septemvre, aii făcut cu Hetmanul lor, cu Sahaidaţki 20 

sfat, şi s'aii rânduit în două bulucuri : o parte, în ceea parte 

de Nistru, și altă parte de câstă parte; și așia, noptea, ai 

purces și ai trecut pre pod la Zvancea, că avea și Leșii pod 

peste Nistru, mai sus, în protiva Zvancii; și ai lovit tocmai 

șanțurile Vizirului de ceea parte, cât ai căutat şi Vizirului 25 

acea nâpte a nu mânea sub cort. 

Iară dine6ce, acea spaimă și glogozală făcuse în 6stea 'Tur- 

câscă, cât giumătate de oste fugisă. de sub corturi 'la altă parte 

de tabără ; părăsise și puscile și se făcusă o amestecătură mare. | 

S'aii împlut Cazacii de bârfe, de sabii, de rafturi, de corturi; 30 

iară mai multe le-ai tăiat şi le-aiă resturnat și cu mare do- 

bândă s'a întors la tabăra lor. 

30. De mirat era la Impărăţie și la tote capetele Impărăţiei 

nefrânta şi nespăimata, hire căzăcesca la ce strânsore amu era! 

  

„B şi 4: «să Jege haraciă, să de pre an». — B. 12. B ad. după: «cazacii»: 

pa dis mai sr, — BR. 22, 44. (P. Gr): <dtcă li se supără cu riul», VU: 

«Cazacii ddcă pre obiceiul lor, dâcă bi sait superat cu râul cei băte ntr'act e ş i 

Tuycii cu 60 de pusci tot de acele mari, cum Scrie hronograful leşesc și s0c0 îsă 

spaimaţi atunci etc.» — R. 13. AA, P. Gr. ad. după epusci» : «de foc». U omite. 

A. 20. Pre alocurea : Daţi. 

(Ț) U omite pasagiul până la vorba: «Hotin»,
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1 31. Amu aduce Tătarii şi limbi, carii spunea de singur Craiul 

Leşesc, sosit la Liov. Ce a doa di, după ac6 petrecanie din 

cea nâpte, ai chiemat Împărăţia pre Vizirul la sine; iară pus- 

cele din ceea parte totuși ai bătut până în de sâră. Iară sin- 

gur Vizirul aii stătut cu solii Lâșesci la legături de pace, a- 

vând vâste de sosirea Craiului la Liov. 

32. Mult ai stătut Turcii să primâscă Lâșii cevaş bir; ce 

Leşii nice să pomenâscă acest lucru n'a primit. Deci după 

multă frământătură, ai stătut şi sai ales pace 

29 dile pre calendarul nostru, iară pe a Papistaşilor (Iaru nnpa- 

uiia6p) Octombre 9. 
10 33. Legăturile despre Împărăţie aii fost aceste : Pace vecinică 

de la Turci să aibă crăia Leșâscă; nice odată asupra ei oști 

să facă; pre Tătari săi oprâscă să nu îmble stricând în ţ&- 

rile Leș6scă; la Moldova Pași să nu puie; (*) și alte amănunțu- 

șură pentru s6mnele hotarelor la câmpii Oziei şi despre Ti- 

15  ghinea. 

34. lară la L6și era acâste legături: În Moldova cu oști să 

nu mai âmble; pre Cazaci de la Marea săi oprâscă; Cetatea 

Hotinului să o dea pre mâna Domnului de Moldova; sol mare 

cu daruri și cu întăritura legăturilor de pace să trimiță. Și 

20 numai ce le-ai căutat Lâșilor, mai apoi, mai în silă, a primi 

și a lega și trei-deci de mii de cojâce din an în an să de 
Tătarilor. Și așia aceste istovindu-se, îndată în tabăra Lâșilor 
și a Turcilor aă strigat strigătorii : pace ! Şi în loc ati părăsit 
și armele de ambe părțile. (**) 

o
 

  

R. 12. 24 şi AA Rafael ad. ca notă în paranteză după «facă : [iară ia cum til] 

&: <ci iată cum țin ! C are aceeași notă, mai lămurită : «Dar îată cun ţii paeb. 
Lipsâsce acâstă notă în Cod. B. U, A4 (Pavel Gr.) Autorul si copistul Vrea să 
dică că asemene condițiuni se punâi de afetea, de 6re ce nu era observate. 

(*) 24. 44. Rafael ad. după: «puse» notă în paranteze. Zară şi de aceia măr 
de mar hi aprăpe!; în C lipsâsce. Asemene în cele-l-alte. E o esclamaţiune di 
rerosă, care arâtă temerea mare, că Moldova. nu va scăpa de a avea pași. 

(**) Etă cum nareză Piasecius aceste eveniminte la pag. 3% : 
<Delegati illi în Castris Tureicis commorantes, cum neque, de Rege adveniente 

quicquam audirent, nec auxilia ulta sperarent, et magis quod vererentur ne bel 
lam tam sumptuosum in plures annos duraret cum evidenti exitio Reipub. m 
inchoato bello fatigatae, 9 Octobis (eousque illi haeserunt in castris turcicis, 

nec redire permittebantur ad propria, nisi finito tractatu) concluserunt P300” 
conditionibus pactorum antiquorum, praesertim (nunguam potuit cozrigi eroi 

păctionis Zolkievii ad Bussam cura Sckinder Bassa de labefactato POlonoru”
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35. În trei-qecă de dile a lui Septemvre, făcutu-s'aii târg 1 
între Leși și între Turcă; cumpărat'aii Lâșii mulți cai Tur- 

cesci eftini, și corturi, şi Turcii de la L6și postav, pistele. Şi 
a doua di și a treia. qi iar aii făcut târg oștile între sine. 

36. A treia di după pacea legată, ali purces Impărăţia în 5 

gios la Hotin. Eșise ttă stea Leșescă în tocmâlă la câmp, și 

trecând bulucurile 'Turcesci își lua diua bună, cu clătirea ca- 

pului de la Lâşi. 

Apoi a patra qi(*%) şi Leșii, după purcesul Împărăției, Oc- 

tomvre 6, eşit'aii și ei din șanțurile sale cu Cazacii, lăsând 10 

Cetatea Hotinului pe sâma Radului Vod, Domnul Muntenese, 

că Alexandru Vod, Domnul ţărei n6stre, precum s'a pomenit 

mai sus, viind la Hotin Împărăţia, p'aii aflat nimic gsijit, nice 

poduri , nice conace, și țâra aflându-o fugită şi stricată de 

Leşi, s'ati scârbit pre Alexandru Vod, forte răii, așia cât era 15 

numai să omore. Ce Lai scos Vizirul de la morte; iară de 

urgie mare nai hălăduit, că pân” la Hotin tot aii fost legat la 

puscă în obsze și totă vremea aceea cât ai fost Împărăţia la 

Hotin, tot la închisore aii fost, până s'aii întors Împărăţia spre 

Țarigrad. (Ț) 20 

37. Pre cale mergând atunce de la Hotin Împărăţia, mare 

scădere ai avut în Gmeni, hămisită stea si caii, că lovise 

nisce recele cu ploi şi cu ninsori; și de atunce sînt luaţi 

Renii cu câte-va sate, de Sultan Osman, sat de ţeră pre Du- 

năre,- ascultător cătră ocolul Galaţilor; și de atunce sînt date 25 

de Impărăţie cătră Simil; a cărul olat venitul 6ste închinat la 
    

jure dominatus in Moldaviam) Busensium : praeter quod adâitae fuerant non- 

nulae cautiones de finibus limitibusque utrinque non extendendis, ac contra pyratas 

Cosacos, et excursiones Tartarorum, utque legatus Polonus Constantinopolim mit- 

teretur, et postea Nuncius ihi resideret, ac ejus loco interim Stanislaus Sulese- 

vius ibaț. Paulo ant. autem facobus Sobieski, relicto apud Turcas castello Bel- 

zensi, venerat ad sua castra, ut illa transacta, conferret cum aliis consiliariis + 

et ipso iterum ad Turcas proximo mane reverso, tandem 9 Octobris pax coaluit, 

et mox in utrisque Castris fuit publiteata, dieque altero Turcae relicto Polonis 

integro ponte in fluvio Tyra construeto, priimni : (Lubomirscius fortim restitit ne 

Poloni moverent castra, nisi Tureae abiissent) abierunt>. LL | | 

4%) Poloni 4 demum die post discessum Turcarum, litori Moldavico redita 

arce Chocim Palatino Moldaviae valedixerunat. (Piasecius). _ | 

(4) Aceste informaţiuni M. C. nu spune de unde le-a cules, căci ele nu se i 

în Piaseciu. — Ele se află, deşi cu erori, în Wessemberg, in gestis Wladislai IV. 

pag. 97 etc. Vedi şi « Subenbiirgische Chronik de Georg Kraus in <Fontes rerum 

austriacarum» Wien, 1862.
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1 mormântul lui Mahmet, ce 6ste în țera Arăpâscă, aprope de 

marea Hoşie. 

38. lară craiul Leşese Jismond, înțelegând de pacea făcută, 

între 'Turci cu feciorul săi, s'aii făcut mânios de odată. Ce 

5 era zugrăvită acea mânie, că pospolita venia forte încet. Veleo 

Prol6nii atunci trecea Visla. Iară Litvei venia asupră-i Gustav, 

Craiul Şvedesc, la Riga, cetate vestită forte între cetăţile lu- 

mei, și atunce o aii luat Șvedul. 

39. Și aşia ati fost lucrurile Impărăţiei cei dîntâiii cu ve- 

10  nirea lui Sultan Osman la Hotin, în anul de la zidirea lu- 

mei 7130. 

CAPUL AL X-lea (7) 

Zac. 1. După grea de(*%) scârba Impărătescă mazilia lui A- 
lexandru Vod, feciorul lui Iliaș Vod, âncă de pre cale mer- 

15 gând Împărăţia la Hotin, aii trimis la Stefan Vod Tomșa, și iar 

i-ati dat Domnia ţărei. 
2. Amu mai blând era Slefan Vod la a doua domnie a sa, 

precum aii putut întâiii âmblând singur pre la bejânii, strin- 

gând conace Împărăției , şi aflându-se în slujbă. Și cât sai 
20  mântuit de Impărăţie, s'aii apucat cu tâtă osîrdia de gătirea 

Monăstirei Solcâi, care o urqise în domnia d'întâiă, şi nu o 

Sfirşise. Este M-rea Solcâi obârsită de dânsul și sfințită în 
leat 7131 („3p'aa) la anul după împărăție. 

3. In loc, peste voia Lâşilor, era Domnia lui Stefan Vod 
25 Tomșa, că era în mare vrajbă cu dânșii, și pre Radul Vod 

ave iară mare nepriâtin. Insă, silia Stefan Vod să nu dea 

ceva pricină Lâșilor, fiind atuncă de curând legaţi cu prieteșug 
noii Împărăției și apoi, după împărăție, într'acela an, vara, ve- 
nind sol de la, Lâși, trecând pre aice la Impărăţie la întărirea 

30  păcei ce făcusă la Hotin, mare cinste și vâlhvă aă silit săi 

facă. Ce tot pre Lâși pristini săi facă n'a putut. 

  

R. 23. 24 şi AA. Raf. ad. numai: «după Impărăţie» E o erdre ce corigem după 
E. U.—In AA. Pavel Gram şi C se omit vorbele sus subliniate. — Cod, ( pune 0 
dată alta : 7138, ceea ce e erdre. 

(î) BC, E, AA. (Pavel Gr.) U, adaog titlu : <A doua (Pentru a doua : B) dom 
nie a lui Stefan Vod Tomşa». 

(*) Acest de lipsesce în tote codicele afară de N. 24. EI e indispensabil.
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4. Era solul de la Cuaiul Leșesc, un om de mare neam, 1 

anume Cnszul de Zbaraz (*) din Vișnovicescă, cu mulţime de | 

Gmeni, și cu pod6be desfrânate de tot, cât abia de se află în 

vre-o istorie, pre acâste vacuri, solie ca aceea, la. vro Impă- 

răţie prilejită: cu 300 de omeni călări, fără pedestrași, pre 5 

lângă carâte şi care ce avea; și până vezeteii îmbrăcaţi cu ur- 

şenice. Ciuberele cu cari adăpa caii era de argint; şi cofe și 

barilce, și ţinte la hamură, și la haiduci cepraze tot de argint. 

Intrând în Țarigrad ai pus potcove de argint la o s&mă de 

cai numai cu câte un cui bătut, pentru să cadă pe uliţă. 10 

5. Eșind Stefan Vod o milă de loc înainte'i cu câte-va 

glote, în carâtă cu sine solul nu Vaii pohtit, nice ai primit să 

hie la ospă la masa lui Stefan Vod. Iară Stefan Vod și la 

purcesul lui den lași spre Țarigrad iară Vaă petrecut cu cin- 

ste până la locul unde, apoi, Barnovschi Vod aii făcut un 15 

heleșteii ce se chiamă Iazul lui Barnovschi până astă-di. 

6. Acolo 'l-aii tămpinat călărașii de Țarigrad cu veste că 

sati schimbat viziria, și ai stătut vizir unul ce era pristin lui 

Stefan Vod. Deci, cum au înţeles veste de călărași de viziria 

acelui vizir, îndată ai dis glotelor să se întorcă, şi în loc s'aii 20 

întors şi singur pohtorind cu glasul : «Lasă, lasă, câne Leşe, 

că te voii purta ei!» Şi ne lându'și nice dioa bună de la 

sol, sai întors la scaun, și ai trimis și înaintea. solului pen 

țeră pre la tote conacele de i-aii tăiat obrocele. 

>, Sosind solul acela la 'Țarigrad, ati aflat Impărăţia lui Sul- 28 

tan Osman la mare turburare, (î) și închis Țarigradul den ră- 
PI N N a a tă 

    

ÎI N 

R. 1. Corect. după C şi AA (Pool G.): <om de mare neam». — Cele-l-alte co- 

dice: «om mare». — B. 3. U: «de se va pomeni» 1. «de se află». — R. ?. U ad. 

după: <Hamuri» «cătărămile». — PB. 7. U omite: «și la haăducă cepraze toi de 

argint». — B. 9. U : «numai» |. «pentru».— RR. 10. U omite : <o milă de loc».— 

R. 14. U: până sub Codru unde îste Iazul Barnovei, care Iaz ste făcut mai apoi 

de Barnovshi Pod» — B. 15. C.E. AA. (Pav. Gr.) «Iazul Barnovei». — R. 22. 

Unele codice dic: «că răpedit» 1. «trimis». Aşia : AA. Pavel Gr. O. 

() «Ad Turcam vero ex pactis Chocimensibus, pro confirmando foedere ibi 

sancito, legatus fuit destinatus Chritopherus dux de Zbaraz, (am corectat în ro- 

mânesce numele acesta, care preste tot e scris : Desbaraj) stabuli regii prae- 

fectus (seu Equitum magister Hypparchus, Marchion) vir acris ingenii et quod 

illa legatio maxime requirebat, magnanimitate opumque affluenția ad splendo- 

rem probe instructus.» pagina 854 Piasecius. — M. C. adaogă descrierea, corte- 

giului, ce nu este în Piaseciă. 

(ți; Piasecius narează pe larg rescâla din Constantinopole. El n 

«Christiani, etiam Legati Principum christianorum, ac judaei mercatoresque om- 

  

e spune apoi:
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1  dicatul lanicerilor asupra Impărăției. Și ai ţinut ac6 turburare 

9 dile, închiși toţi cineși la casele sele cu mare grijă și spai- 
mă. Deci solilor și Gmenilor celor streini, eșise poruncă de 
la Caimacamul ce era subt ac6 vreme, nime dinafară de casa 

5 lui să nu 6să. Așia și solului L6șesc i-ati eşit respuns să ste 
dinafară de Țarigrad. Şi aă ședut solul tote dilele acâle dina- 
fară, la un sat ce se chiamă Haleali, până la aședarea lui Sul- 
tan Mustafa, ce ai stătut Impărat în locul lui Sultan Osman. 

8. Iară pricina radicării lanicerilor asupra lui Sulian Osman era 
10 acesta : întorcăndu-se Sultan Osman de la Hotin (*) fără isbândă, 

da totă vina lanicerilor, cum că n'aii vrut ca să stâe la resboiiă 
cum Sar cădea slujitorilor celor buni, mustrându'i pururea că 
sint buni numai de beţie, se hie câlcătoră legii lui Mahmet. 
Ce aședase gândul pre toți să” stingă, și să facă slujitori A- 

15 rapi, carii stătusă la Hotin mai tare la răsboiă. Și așia, în tte 
nopți (sic) îi zugruma pre laniceri. Iară neputând a'și plini 
pre voie găndul în Țarigrad, 'Și-aii ales calea spre Anadol, 
spre mormântul prorocului stă, la închinăciune, și pusâse de 
a strigat pre obicâiă strigătorii, dând scire de gătirea purce- 

20  sului Impărătese. 

9. V&dând Ianicerii gîndul Impăratului, aședat spre stinge- 
  

  

nes, praemoniti a Praefecto Praetorii (Caimachan vocatus) interim clausis ae- 
dibus sese continentes evaserunt periculum : sed tanto terrore perculsi, quod 
ad. vigessimam septimam maii nullus ex eis in publicum prodierit, nisi plane motu illo sedato. — Christopherus vero Zharawski, a quo tali mutatione rerum Turcicarum intellecta nihilominus cum sua legatione Constantinopolim perrezit, 
eamque coram novo imperatore Mustafa expedivit in anno subsequenti»>. (*) <Ab expeditione contra Polonos Chocimensi. . .. Osmanus Imperator tur- cicus inglorius, exercitu majori parte amisso, reverti 
in ignaviam militum suorum, praesertim lanizerorum referebat, ex indeque eis infensus, plurimos circa vini potum (rempe legibus mahometicis vetitum) de- prehensos, uti militiae inutiles in dies strangulari curabat, et omnes tollendos, novemque militiam ex Arabibus, quorum in illo bello fortitudinem, agilitate et pilis vulgo Dzida jacienais praestant magis probavit, conscribendam decreverat. In Syriam itaque ubi tale propositum perficeret, simulata, religione visitandi se- pulchrum Machometi pseudoprophetae, quod Mechae in Arabia ad Mare Rubrum magna veneratione ab illa secta frequentatur, iter instituit, illudque medio mense maio Ianizeris, alliisque militaribus denuntiari fecit». Pag. 355. Piasecius. R. 1. E: «din Pocoșitul> |. <din ridicatul». — BR. 1. AA, (P. G.) C.: cară 20rba» |. c<ac€ tulburare». — R. 5. U: «poruncă» |, <respuns». — B. 7. U: <Halki». — BR. 3. C, 6. aq. [Raf.) şi B: “asupra Împerăţiei». AA Pav, Gr. 0- mite aceste vorbe. — BR. 1, G ad. «tare» dugă: «să stde». — B. 19, eşi ai dat seire tuturor de purcesul împărăției», 

coactus, omnem culpam
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rea lor, întăiii la Vizirul și la Muftiul în glâtă strinși ati mers, 1 

și ati strigat să grăâscă Impărăţiei, să se lase Impăratul de 

ac6 cale. hiind de curând descăletaţi den oste, lipsiţi de tote. 

Ce dâcă matii putut face nimică cu graiul vizirului și a Mut- 

tiului, să întorcă pre 'mp&ratul din cale, a doa-di sai strins 5 

cu toţii, plecând spre sine și pre Spahii, și ai mers la Cur- 

tea Impărătească și aii strigat să se lase Imp&ratul de cale; 

însă venisă în acea qi fără arme. Ce, respundându-le Sultan 

Osman că așia va se facă, și așia va face, a treia di(*) aii ve- 

nit cu arme la curte cu mulţimea din toţe unghiurile Țarigra- 10 

dului, mulţi cară nice ianiceri nu era, și ai lovit casele Im- 

părătescă. Și îndată hadâmbă ce era, frunte pe lungă Sultan 

    

R.7.E: «da Saraiurile Impărătescă»l. curțile.--R. 8. B. G. AA Pavel Gr. «însă 

a 3-a qi venisă».—C, E : însă «atuncea». R. 9. E «că așia-i e voia și așia va face». 

— R. 10. C: AA (Pavel Gram) omite: «cu arme». — R. 13. Hadîmb vorba turcă 

însemnând : Cunue, servitor. V. Zenker, p. 399, — BR. 12. O: «ce era mai capete» 

1, «frunte». — AA. Pavel Gr. <ce-era capete». Unele codice : «ce era în frunte» mal 

puţin corect. — E. 72. E «pe giur Sultan» |. «pe lingă». 

(*) «Sed postridie cum armis convenientes, Palatium obsederunt, et expeciato 

dum Muphti Sacrorum Machometicorum Summus Antistes, ac Vezir Dilaver Bassa 

super eorum petitione pridie exposita, responsum ab Imperatore peterent, ut pri- 

mur isti ab ipsius colloguio prodeuntes, eum (dissuadentibus iter responderat 

indignatus, sic volo) în sententia persistere retulerani, cum magno turore in Pa- 

latium irruerunt : Eunuchos et familiariores Imperatorios plurimos. necarunt, ob- 

via quaegue diripuerunt, ac ipso Osmano ad latibulum quod dam elapso, Musta- 

fam ejus patruum, qui post Achmetem aliquanto tempore regnaverat e carcere 

in quo a principio istius tumultus ab Osmano 'inclusus detinebatur, extraxe- 

runt, eumgque trementem imperatorem salutarunt. Hic Mustafa Achmetis impera- 

toris Osmani patrii frater ex more Domus Othomanicae in unico universorum 

haerede stirpem suam et imperium integrum conservare volentis et propter sto- 

liditatem suam omnino inhabilis imperio ad mortem saepius destinatus, sive praes- 

tigiis a matre sua (ut ferabkatur) subministratis sive alia aliqua, ope illaesus sem- 

per evasit; quod Turcis in religionem venit ut eum fato ad imperii firrmamen- 

tum servari crederent, et vita privari piaculum reputarent. Unde licet propier 

nimiam stupiditatem eum recejerunt a succesione Imperii post mortem Achmetis 

et Osmanum impuberem, regnoque immaturum ei praetulerint, ac deinde Os- 

mano surrogatum, iterum ex eadem causa repudiarint, vivum tamen seinper ser- 

varunt, ut infra liquebit. Tanc autem die proxima vigesima maii tumultuantes 

miliiares illi Osmanum coprehensum jussu Mustafae, novi imperatoris ad car- 

cerem Aediculae. (Est carcer vetustus prope Portam Andrianopolitanam) equo 

vili impositum, per civitatem duxerunt et metuentes ne servatus vivus, uti Mus- 

tafa praeceperat, recuperarat imperium, jamgue  injuriam vindicaret, frustro 

culpam in consiliarios rejicientem, et dona ampla offerentem interemerunt. Ca- 

daver ejus sine ulio honore delatum ad tsmplum novum Divano vicinum, ibi- 

dem in imperatorio busto fuit reconditum». Pag. 355, Piasecius. 
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1 Osman Y%-aiă făcut fârămi. Singur Sultan Osman de-odată scă- 
pase la grajduri, ce "1 ai găsit lanicerii. 

10. Era între casele câle de la Grădină, Sultan Mustafa, un 
unchii a lui Sultan Osman, ascuns, care fusâse întâiă Impă- 

5 at, puţină vreme. Ce fiind la hire fârte prostatec, "l-ai fost 
scos din Imp&răţie, și'l ținea ascuns între grădini. Acolo obli- 
cindu'l Ianicerii, aă năvălit și 'l-aii apucat de acolo înspâimat 
de morte, și "l-ati pus în Seaon, strigând cu toţii: « Acesta 
ni-i Împărat 1» 

10 - 417. Dâcă ai stătut Sultan Mustafa Imp&rat, cu învățătura 
lui ai luat Ianicerii pre Sultan Osman, și 'l-aii pus pre un cal 
prost, acoperit pe cap, să nul cunâscă nime, și întăi la Edi- 
cule îl ducea. Apoi temăndu-se Sultan Mustafa se nu 6să 
cum-va iar la Împărăţie, ai trimis poroncă să] omâre ; şi o- 

19  morîndu'l lanicerii pe cale la Edicule, "1 ai îngropat la un 
mecet Impărătese fără de nice o cinste. 

12. Decii solul Leșese (*) şi-aii dat solia la Sultan Mustafa, in- 
trând în Țarigrad cu ace podobă și vâlhvă, cât 6ste în vorova 
Țarigradenilor solia aceea până astă-qi. Poteove de argint la o 

20  semă de cai bâtute câte cu un cuiii, anume să cadă pe uliţă, 
și alte sburdate cheltule, carele tâte acdle pre acel sol 'l-aă adus la mare nevoie şi cheltueală, și pre Leși la mare căință. 
Cât este legat cu Seim: Gmeni mari ca aceia, de atunci să 
nu mai trimiţă la Turei, Și se nu hie fost nevoința Radului 25  Vod, Domnul Munt6nesc, că după ce slobodise Turcii pre solii, s'aă timplat de lovisă atunci nisce cazaci pre Marea 
Neagră, și răpedise Impârâţia de olae ceauș să, întorcă pre 
sol; iară Radul Vod de mai 'nainte oblicind povestea, %-aiă dat de sirg calea prin țera Ungurâscă. (ţ) 

30 13. Spun pentru solul acela, decă 'l-aă dus la Impărăţie, după 
adunare, nimic n'aii vrut să dică, căutând pre dupe sine vre 

  

  

R. 7. U omite: <înspăimat de morte». — R. 15. U omite de la : <omorindul până la «și la îngropat etc». —- R, 16. Vedi mai indărat textul identic din Piase- cius de la p. 355. 
| (*) <Sub hoc tempus Dux Christopherus Zbarawski perverenat Constantinopo- lim cum splendido comitatu pro confirmandis pactis Chocimensihus, ac Lega- lionem illam ex voto ubsolvit,..... sed Splendor in comitatu (quadringentis per sonis Coustabat) ei liberalitas profusa Legati, obfuit postea aliis legatis, quos Turcae minus ad magoificentiam et largitiones instructos, pro Legatis agnoscere noluerunt, et contemptim habuerunt». Pag. 367. Piasecius. i (Î) In Piasecius nu este acest detalii.
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un scaun să şadă, și șădând să'și dea solia. Și așteptând căt- 1 

va, vădând că nu'i daii scaun, cabanița ce era pe dinsul în- 

vălindu-o o aii pus gios şi aii ședut pre dînsa în loc de scaun; 

şi după solie n'aii vrut să mai primâscă haina, aceea, respun- 

dănd : să hie preţul ei la Visteria Imp&rătescă de un scaun, să 5 

hie de solii Leşesciă. Și acestă poveste aii remas de ace solie 

şi alte cheltudli desfrânate peste măsură ! 

14. Nimica aşia însemnat în ceă-l-alţi ani ai Domniei aces- 

tei a lui Stefan Vod Tomşii nu sai prilejit. Ce era ţâra în 

pace şi în tot bivșugul, căt părea hie-cui că nu 6ste Domnia 10 

acelui Domn dintâi, tot în zarve; şi până la Domnia lui a- 

cesta. La tote birurile din an în an s6 ţinea în seamă la Viste- 

via Impărățâscă câte 5,000 ughi, I€file dârăbanilor. 

15. Numai nice întrun chip nu'l lăsa Radul Vod, Domnul 

Muntenese. Ce săpăndu'l tot-d'auna și astă-di și mâne, i-ai 15 

venit lui Stefan Vod, mazilia iară, în care i sai prilejit și 

morte în Țarigrad, și totă averea "i-a luat Imperăția. 

16. Domnul Stefan Vod 'Tomşia mare vărsător de sânge, 

gros la hire, prostatic, cât îi părea că este aşia bine, cum 

domniâ întâiă. lară la a doa Domnie, cu mult schimbat, în- 20 

w'alt chip, după pateme cei venise și lui la cap. Și el ai fă- 

cut şi Biserica Domnescă pe Porta curţei (*). Și cu domnie 

fericită ţărei, în locul lui, ati Stătut Domn în țeară: Radul Vod 

cel mare, cu a doua domnie. 

CAPUL AL XI-lea. 25 

Zac. 1. Domnia Răâdului Vod celui Mare, Împărăției, nu dom- 

niei s&mănătore, și pentru lucrurile și tocmelele casei lui, -aii 

dis Radul Vod cel Mare. 

. 3. Scrie Plutarh, vestit istoric, la viaţa lui Alexandru Make- 

  

R. 25. Codicele B. C. E. U pun aci țitlu: <A doua Domnie a Radului Vod cel 

Mares. —R. 26. U : «ci dic> |. după : Vod.-- R. 29. Întregă această zaceală a 2 lip- 

sâsce în AA P. Gr.—R.29E: «filosoful» 1. istoric, iar < AA. Raf.» omite epitetele. 

(i Ediţia tipărită pune aci acâstă notă : «Care biserică o ai mârit Și o ai în- 

frumuseţat, de unde este scaunul Domnesc spre ușe, Mâria Sa Mihai Racoviţă 

Voevod, la Domnia sa ce d'ăntâia în anul 7213». Acâstă notă nu este în AA. Ra- 

fuel. AA. P. Gram. U.—E amintesce de lucrarea lui Mihai Racoviţ.—G pune 

în parantez : acmu în anul 7213 o ai înnoit şi o ai zidit, de unde stă Scaunul 

Domnesc spre uşă, Mibai Racoviţ VV.
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don, (4) care aă scris Alezandria c€ adevărată, nu basne, cum 
serie o Alexandrie din Grecie, oră din dintr'alte limbi seâse pe 

limba. ţărei nâstre, plină de basne și scornituri.(ȚȚ) EI dice, că 

hărnicia Împeraţilor și Domnilor mai mult se înțelâge din cu- 

vintele lor şi din sfaturi grăite de dânșii, care, cât şi până 

în cât au fost, — de cât din resboie făcute de dânșii; că răs- 

boiele, avuţia și prilejul vremii le face mai de multe ori; iară 

cuvântul și sfat înţelept din singură hirea. isvoresee până încât 

este; precum dice și înțeleptul Solomon(*) : că aa Ser npa- 

BEA Harw AcyOAnHTh Paa3 m» adecă, «din rostul direp- 

tului isbuenesce înțelepciunea». (**) 

3. Fostaii acest Domn, Hadul Vod deplin la, tote(***) şi întreg 

la hire; cuvântul ce grăiâ, ca o pravilă era tuturor, giudâţile 

cu mare dreptate şi socotelă, fără fățărie cu cinstea, iară ni- 

măruiă cu voie veghiată. Ave acest cuvânt: «Domnul hie ca- 

rele când siudecă pre un boiarin cu un curten, ochii Dom- 

nului să hie pre boiarin, iară giudeţul pre calea sa să mârgă. 

Și așia, când se pîr6sce un curten cu un ţeran, mai de cinste 

să fie curtenul și la cuvântu și la căntătura Domnului, iară nu 

abătendu-se giudeţul din calea, sa ce dirâptă». Și la multe Di- 

vanuri dicea către . Vornicii cei de glâtă: «Vornice, di celui 

om, mâne să mai i6să la Divan», ferindu-se să nu hie greșit 
cum-va, giudețul. Și de se prilejia cum-va negăcit giudeţul la 

un Divan, se îndrepta la altul. Dice de multe ori: «Nimic nu 
ocăresce pre Domnul aşia, ca cuvântul nestătător». Pentru bo- 

iară dice: «De mare folos și cinste este Domnici și țărei Boiari- 

nul înțelept și avut, că dâcă are Domnui cinci șâse boiari 
avuţi, nice de o nevoie a ţărei nu se t6me». Cu boiarul ca 

cu un boiariă, cu slujitorul ca cu un slujitor, cu ţăranul ca 

cu un țăran făce vorove, și tot cu blândeţe și cu mare înte- 
O N O 

trebă> |. se pârtsce.— BR. 23. E. ad. după : «cumoa giudețul 
«din calea sa cea direptă».—R. 28. U; «negăsit> 1. negăcit. —R. 30. U î <vorovit» 
]. făcea vordve, 

Uze văo Tazopiae voănouey 2035 at , - ia (î) Oăze Yăp îazogias Ypăzouzv, AX Biovs, oc Toie Emroaveozizate mpultat Ta 
Eveozt wat; perie î 
aotv îidous Emoinoe pădov 3) păXat puptbvezgor xcă nrparăt 
n6)ewy. (Plutarchi vitae parallelae vol. UL, pag. 270). 

(fi) Vedi nota la finea Cronicului de : 
(*) U omite: 
(**) Cităţiunea în 1. slavonă nu es 
(***) E omite: 

rul 2 A Pi s er ' A Pa -. î . moraiag, SXĂZ zepâipaae Bea moMăais acd Bia ma amâit 35 E 

Eeus at peyiaza na utopia 

« Alexandrie». 
«precum dice şi înțeleptul Solomon». 

) te de cât în Codex A4 Rafael. 
<la tăte». U: <întreg la firea, cuvântului» este o lectură. eronată:
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lepciune ; că de şi era răpit la vremea sa, iară nu îndelung.» 1 

4. Pre boiari la mare cinste îi ave și dicea : «Pre un om d6căl—. 
boiaresce Domnul, nu încape să'] suduâscă. De nu se portă cum ! 

se cade unui boiar, să'l scâtă și să pue altul în locul lui; iară 

al suduire seă să nu i se trecă cuvântul grăit cu cale, nu se cade». . 5 

5. Ave o slugă Radul Vod încă din copilăria sa, căruia, s0- 

cotind că nui este hirea, de boiarie, îl socotea deamână, iară 

hoiarie nu' da. Ce el văqându-se den afară den rândul altora, 

pre hirea, ominâscă, ce este pururea silitâre în visţă să hie între 

cei de frunte, s'aii rugat Mitropolitului şi boiarilor, se grăescă 10 

Radului Vod pentru dânsul, să nu hie uitat, hiindu'i slugă de 

atâta vreme, și așteptând în nărocul stăpânu-săă să hie și el 

între omeni. Grâit-aă boiarii cu toţii pentru el, să nu hie uitat, 

ca o slugă vâchie ce 6ste, că și slugile în nădejdea. stăpânilor 

săi să ajungă și că a hire între Gmeni, mai mult slujesc. Res- 15 

puns'aii Radul Vod boiarilor: «Mie să nu vi se trâcă cuvân- 

tul vostru, nu mi se cade; iară ei sciii hirea omului, că nui 

de boiarie; iară iacă'l voii boeri, pentru voia Dumnilor vostre>. 

Și a doa-qi "l-ai chiamat și iai dat Vătăjia de Divan, care 

era la cinste în dilele Radului Vod; şi aprodii cei de Divan 20 

cât mai de cinste nice la o domnie nai fost: cu urşinice 

mulţi, şi cu cabaniță cu jder, și cu hulpi îmbrăcaţi aprodii ; 

şi ori la cine și la ce boiarin mergea cu carte domnsâscă(*) în 

piciore sta boiarinul, până ce cetea cartea. 

6. Naii trecut săptămâna, aii și venit jalobă din târg la Divan 25 

de la nisce femei, pre acel Vătav de aprodi noii, pentru sila 

ce le făcusă şi le bătusă în trâg (sic). Ai căutat Radul Vod 

la boiară şi le-ai dis: Ai nu vam spus că acest om de boiarie 

nu 6ste ? Iară cătră dânsul; <eă, măre, încă pe boiarie n'am a- 

pucat aţi dice!» Și ai dis Armașului de i-a luat gărbaciul și 30 

aii pus de i-aii dat 300 de toiage. 

7. Numai cum nime în lume fără vină, așia și Radul Vod, 

cu mare pustietate ţerei, care nu se vă uita din pomenirea 

&menilor în vaci. Și de mirat este cum ai încăput într'o în- 

țelepeiune ca aceda, o vină cu acâsta. Aşiă era de grei ţărei, 35 

cât se pustiisă Curtea și ţ6ra. Ce pricină are hi fost, nu sciiă, 
  

PD a a 
_ 

R. 1. Ce E. i crăpit» Am corectat după (. căci 24 d'ce greșit :crăpitor> ca 

si Cod. U, — R.6. AA Par. Gr. U omit Zacelele 5 şi 6. — B. 6. B. G: <din 

boiaria sa» |. copilăria. — R. 10. G ad.: «între cei de cinste» l. de frunte, 

(%) 2% omite: <dommâsca» dar se afla cu dreptul în maj tote Codicele,
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fără de tot sburdată podâba Curţii. Nime din boiari pân în cei 

„a treia, cu haine cevaşi proste să nu hie, că era de scârbă, 

Postelnicâii, copiii de casă cu mară podâbe și cu fotazele la 

- cai, Mare întunecare aice înțelepeiunei acestui Domn! că Dom- 

„nul este să se porte cum biruâsce venitul ţărei. 

8. Birul ţărei era legat la Tighina pre acâle vrâmi și la ce- 

tatea Albă. Ce veniă lanicerii la bir, și până cu hamgierile să- 

riă la boiară. Acesta vădând Radul Vod, aii mutat birul să se 

ducă, în Țarigrad la Împărăţie, că credinţă aceea av6 Radul Vod 

la Împărăţie, care n'aii avut nice mai înainte de dânsul, nice 

pre urmă un Domn, din. câţi ai fost în ţ6ră. Și crăijle crești- 

- nesci, ales Lâșii, Ungurii și alte ţări crestinescă, mult folos 

av6 de el, că de multe primejdii îi feri, ca un creștin pă- 

zindu-și slujba dirâptă cătră Împărăţie, și datoria crestinescă 
o păzia, precum sai arătat- și la Hotin : cu mijlocele luă la 

pacea ce s'a făcut între Turci și între L6și, și apoi cu solul, 

Leşesce Cnâzul de Zbaraj, căruia 'i-aiă dat cale prin țâra Un- 

gurescă, gătit acel sol de oprâlă la Împărăţie. Deci și la Turci. 

credinţă și la crestini laudă, av6, că tote era cu înţelepciune 

legate. 
9. Radul Vod Domniă aice în ţeră la noi, iară feciorul sil, 

Alexandru Vod în țera Muntenâscă; și la acestă Domnie ail 

făcut și nuntă, la 'Tecuciii, feciorului săi cu fata, lui Scarlet om 

vestit între Țarigrădeni, la care veselie era adunate dou ări, 

țera nostră și tera Muntenâscă. Scaunele boiarilor de Moldova 

din a drâpta Domnilor, iară din stânga, boiarii muntânesci țin€ 

dvorba, și așia și căpităniile de slujitori. Divanuri, case, cer- 
dace, anume de ace tr6bă făcute, cu lucrătăii de âmbe păr- 
țile, la sat la Movileni, în malul Siretului, dineoce; unde și soli 

streini cu daruri era veniţi. de la Unguri și de la câţi-va 

Domni din ţâra Leș6sca, Şi aiă trăgănat ac6 nuntă până a d0a 

septămână, cu mare petrecanie şi bivşuguri. 
10. Pacea era, temeinică pe ace vreme din tote părțile, fără 

numai ce dodăiă Tătarii Cantemirescilor, cu trecătorile sale 

în țera Leșâscă, că se deshătusă Cantemirescii de sub ascul- 
tarea Hanilor, și ședea cu ordele sale dincoce de Nistru în 

  

R. 

ÎN 

14. U omile: «după datoria creștiniscă o păzia, — R. 18. U omite: «gătit 

acel sol pănă la împărățies.—R. 21. B. C. AA Raf. U: «fiul săi |. efeciorub.— 
R. 32. U. <desfătări şi veselii» |. «petrecanie și bioşuguri» .
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cămpii cetăţii Albe și a Chiliei, ce se dice Bugâgul, şi! de- 
dâse Împărăţia Pâșie lui Cantemir de se scria Pașă, şi în toți 

anii loviă în ţâra Leșâscă, precum și atunce în dilele Radului 

Vod. Nu așia cu mult după pacea legată între Împărăţia 'Turcu- 

lui şi între crăia Leșescă, ai lovit ordele lui pre la Sniatin 

tâtă Pocuția, fără veste, și ai făcut mare robie și plean; și 

după aceea pradă a Lâșilor curând aă lovit şi în ţâra Mun- 

tenâscă, până în Buzăii, de aii făcut multă pradă la Munteni. 

Si ai lovit pre Tătari la întors, și le-aii luat tâtă dobânda și 

robii; şi ai făcut Radul Vod mare jalobă la Împărăţie, din 

care se apropissă lui Cantemir Pașa scârbâ mare de la Îm- 

părăţie, şi nu s'aii scăpat mai pre urmă de densa pentru a- 

ceste fapte. 

11. Curând după ce aă ars curţile Domnesci aice în Iași () 

S'aii mutat Radul Vod la Hârlăii “cu șederea ; și așia îndrăgisă 

locul la Hârlău, cât în tote verile la Hârlăii ședea cu totă cur- 

tea; că tocinisă și curţile câle Domnesci,. și Biserică câte-va 

făcute n6uă în Hârlăi de dânsul. | 

12. Om bolâc fiind Radul Vod, și de mâni şi de piciore, 

care b6lă podagră și hevagra se dice, n'ai trăgănat viață în- 

delungată, și acolo la Hârlăii sai sfârșit viaţa în anul... dile... 

13. Den mare primejdie sai prilejit de aii scutit ţera a- 

atuncea mortea Radului Vod, că se suisă Tătarii cu singur 

Calga Sultan den Krim, și eu Cantemir Pașa de aice den Bu- 

g6g, cu patru-decă de mii de Tătari, cu pradă în era, Leșescă, 

pentru oprite cojocele lor de Lâși, ce le legasă 'a Hotin, și 

Je-aii ţinut calea oștile Leșesci cu Coneţ-Polski, H&tmanul Le- 

șese, de curând eşit din Edicula, den chisore de la Țarigrad, 

iarăşi* cu nevoința Radului Vod; şi așia de răii ai bătut 

pre Tătari cât și Sultanul și Cantemir cu fuga ai hălăduit. Ce 

vrea să'şi astupe rușinea, veri ne veri (sic. U omite) să prade 

țera, dând vină Radului, Vod « cum €l să hie dat scire Lâșilor, să 

se găteze asupra lor. Ce decă ai înţeles de mortea Radului Vod, 

şi de domnia lui Barnovski Vod în locul lui Radul Vod, n'a stri- 

cat în ţâră nimică, fără ce ai fost de hrană cailor, că era Can- - 

temir fârtat (sic) lui Bărnovski Vod, și satele lui la. boierie 
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R. 19. U: «bolnav» |. «bolte». — R. 21. E pune data 7134. — AA. Raf. ca şi 2% 

nu are loc liber la ant şi dile. — * R. 29. U omite: «cu anevoința Radului Vod. 

_ n. 36. U : « Hătmanul» |. <Vod».—k. 36. U :; Când era hătman» 1. «la boerie», 

() Vedi nota la fine.
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1 nice o dată den calea lor nu se bejenia, când trec pre la 

Cernăuţi 6rdele în ţâra Leșăscă, ce petrecea Cantemir la To- 

porâuţi (*) cu dilele în casele lui Barnovscki Vod, 

13. Osele Radului Vod cu cinste mare le-aii pornit de la, Hâr- 
5  lăii în ţera Muntensscă, la Monastirea făcută de dânsul la Bucu- 

resci, cu Hrizea Vistiernicul și cu 'Trufanda Postelnicul, și (**%) cu 

Costin, Postelnicul al doile pre acele vrâmi. lară în scaunul țărei 

aii stat Domn Barnovski Vod. (+) 

CAPUL AL XII-lea. 

10 Zac. 1.(4ţ) După mortea Radului Vod celui Mare, boiarii și 

țera vădând pre Barnovski H&imanul, om de ţâră și fără coconi, 

cunoscut Împărăției cu slujbele ce făcusă la Hotin, la Sultan 

Osman, și sciut și capităniilor Tătăresciă, ales lui Cantemir, 

cu carele legasă prieteșug încă din mârzâcia lui, la Topo- 

15  vâuţi, la o trecătore a lui în ţera leș6scă, — ati ales cu gla- 

surile tuturor pre Barnovski Vod la domnie ș'aii mers o sâmă 

de boiară la Împărăţie de i-aii adus stâg de Domnie. 
2. Îndată ce aii stătut la Domnie, întâiii aiă stătut după grija 

țărei, ce-i venisă asupră de Tătari, şi aii trimis la Calga Sul- 
20 tan daruri, și la Cantemir Pașa și ati întors vrăjmășia Tătari- 

lor ce gătisă ei asupra ţărei, şi apoi aii stătut și după așe- 

darea, țărei, carea se stricasă forte răi la Radul Vod. 
3. Iară răsboiul atunci a 'Tătarilor cu Lâșii aii fost aşia : Ne- 

țiindu-se Leșii de cuvântul ce legasă la Hotin să dee Krimului 

  

&. 8. Uom. <a ridicat pre Barnovski Hetmanul în anul 7134. - B.11. B 
G, U: «feciori» |. «coconi».—R, 12, B. E, G adaog după «cunoscut»: «și la Piri. 
— 8. 12. EU: «Când Împărăția» după : «Hotin». — R. 13. U omite: «ales lui 
Cantemir pănă în țâra leșiscăs.-- R. 16. U : «cu voia tuturor». |. textului. — E. 18, 
E și U: îndată ce ai stătut Domn Barnovslie Vod, aii trimis la Calga Suliat. 
— 8.19. B: ad: ccum S'aii scris 1noă sus» după : <Tatari». — R. 20, 0: caii potolit» |. «ai întors». — R. 21. B: omil: <şi apoi ai stătut și după aşelea d 
ei». — B. 23. C om. : catunci». — R. 33. U om. acâstă zăcălă. —C şi MA Pare 
Gr. <tocmelă: 1. <cuvântuly. — R. 24. B, C. AA (Pav. Gr] «Tatarilor» 
< Krimului». 

() Toporâuţi sunt situaţi în Bucovina lângă Cernăuţi. 
(**) U omite pre «cu Costin Postelnicul al 2-le pe ace vrâme şi dice : «iprocb- 
(7) Vedi notele finale. 

is 
(FI) C. E. AA [Pav. Gr.| și U aă îitlul noă: «Domnia luă Miron Movilă bar 

novski Vods. — U: «Domnia lui Barnovski Vods.
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tan; fratele Hanului și Cantemir Pașa cu (a) 40,000 de 'Tătari, 
și ait lovit ţ6ra Leșâscă în trei părţi : pe o parte singur Calga | 

Sultan ; pre altă parte Salmașa Mărza.; pe a treia parte Can- i 

temir Pașa. Și aii prădat până la Socal și până mai sus de I5 

Liov. Ce Y-aii lovit Lâșiă, şi întâiii pre singur Calga Sultan ! 

Coneţpolski Hetmanul și cu Hmileţkii şi aii perit acolo mul- 

din an în an („A) 30,000 cojâce, s'a sculat singur Calga (Ț) Sul- 1 

j 
| 

15 

ține de Tătari și feciorul lui Cantemir și aii cădut la robie, | 

și un frate a Hanului * mai mie de cât Calga Sultan, rob la L6Șşă, | 

carele apoi ei eșit și cădu Han la Grim, (ț) de âmblă cu Hmil; „10 

în ţera Leșescă; iară partea lui Salmașa Mârza, și a lui Can- li A 

temir Pașa nu era de tot risipite, măcar că lovise și pre Can-! 

temir Paşa iară Leâșii cu Liubomirski. Iară de tot ră&sipă ace- | 

stor orde a face n'aii putut. Ce strîingându-se iară ordele la | 

Nistru, la cari scăpase și Calga Sultan, numai ce era să prade |! 

ț6ra, dând vină Radului Vod, că aii dat scire Leșilor de dân-/ 
sii. Și să nu se hie (*) prilejit mortea Hadului Vod, și nez 
voința lui Barnovski Vod, n'ar hi hălăduit era atuncea de 

mare primejdie. 

4. Ce-cum florea și pomeţii și totă verdeța pământului stati 20 

ovilite de bruma cădută peste vreme și apoi după lină căl- 

dură a sorelui vin iară la bire și la frămsâţile sele cele îm- 

pedicate de ră&cela brumei, așia și ţera, după greutăţile ce 

era la Radul Vod (carea vecurilor de mirat ai rămas cum ati 

putut încăpea întru înțelepciunea acelui Domn, acea nemilă de 25 

(6ră), at venit fără zăbavă cra la hirea sa, și până la anul 

Sati împlut de tot bivșugul și sai implut de Gmeni. 

    

R.1. E. caii încălecat> | «sculat>. — R. 2. AA, Pavel Gr. om. : «fratele Ha- 

muluis. — B. 3. AA. Pavel Gr. omite tot de la : »părți» până la : «Liovs. — 

R. 6. C. om.: esingur».—R. 6. AA, Raf. : caă robit pre» |. textului i BR. 9. AA. 

Pav. Gr. omite de la: < anului» până la: <ce strângându-se îară drdele la Ni- 

strus.—R. 15. AA, Pavel Gr. ad.: <și se sfătuiră» ante: «numai». — kB. 26. E 0- 

mite de la: <Radului Pod» până la finea zăcelei. — R. 20. U omite acestă zăcelă. — 

R.20. B, C. GQ. AA. Pacel Gr. : florile» |. «flăvea».—B. 20. B: «pomii». — B. E : 

«florile și pomii». — R. 21. 24 serie : pane (?) în cele-l-alte : corilite» —B: <ovitite şi 

piedecate de rcedla brumei cădută fără vrdme» |. textului. —- R. 21. E. ad. : «vreme și> 

după: «lină>.—R. 22. C. AA. Pavel Gram. ad. : «pre încet» ante : arin» R. 22. C: 

«frumusăţile». — &, 23. C : «după grea răutate». — R. 26. Ce AA, Pavel Gram. 

omite parenteza. 

(- scrie indiferent : Calga şi Galga. | 

(ÎS pitseaiu nar6ză acestă invasiune a Tătarilor, începând de la pog, 367, 

dar nu cu detaliile lui M. Costin. II o că 

(£) Cele-l-alte codice : fie. Nu vom. mai releva acâstă variantă ortoepică. 
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1 + 5. Milele Domnilor pot aședa ţările; nemila și lăcomia fac 
r&sipă ţărilor. Făcusă Barnovski Vod mare volnicie întâi Cur- 
ţii, să dee la bir numai odată întrun an, şi or cine din cur- 
leni, de nevoie ai răsărit de la ocina sa, ori la sat boiarese, 

5 ori la sat Domnesc, pre toți Y-aii adus iarăşi la breslele s6le, 
și la locul săi și siliștilor pe unde se pustiisă ai dat slobodiă. 
eniămând «meni din ț6ra Leșâscă; (*) și așia s'ati împlut ț6ra de 
Omeni în puţină vreme. 

6. La al doile an al Domniei sale -aii venit poruncă de 

10 la Împărăţie să mârgă cu oștile țărei la Dașeii pentru întă- 

ritura Dașevului; că, măcar că legasă pacea acesta la Ho- 

tin, între Turcă și între Leși : să nu âmble Tătarii la Lâi 
stricând și Cazacii pre mare la Turcă ; iară nu putea opri âmbe 
părțile pre acâste nâmură, nice pre 'Tătară 'Pureii, nice pre Ca- 

15 Zacă Lâșii; ce lovia tot-d'auna și Cazacii pre Marea, Nâgră 

locurile 'Turcescă, și mai mult Dașovul păţii nevoie în 10tă vre- 

mea de dânșii. Deci, ai mers și Barnovski Vod înwracela an 

de ai lucrat totă vara pen pregiurul cetăţii tocmind zidurile și 

șanțurile, și cu Muntenii și en nesce Pași orinduiţi de la Im- 

20 părăţie pre acea lrebă, 

7. După slujba ce aii facut Parnovski Vod Împărăției la 
Dașeii, domni cu mare fericie țărei, stând tot după grijele 
ță&rei și după lucruri Dumnederesci ; și ati frășit (sic!) Mănă- 

stirea Mare în dricul oraşului Iașilor întăiii, ce se dice Sânta 
25 Maria, și apoi Mănăstirea anume Hangul, în munţi, din pa- 

jiște , și m&năstirea, Dragomirna o aii fărșit iarăși, urzită de 

Crimea Mitropolitul, aprâpe de oraşul Sucesvei. Așișderea și 

Bârnova lânză lași, carea apoi aiă frășito Dabija Vod, fără 

__ Da 

BR. 1. E. om. «pot. — BR. 2. 24 omite : c<întțiii» ce ete în tâte codicele. — 
R. 5. C. dă vorba în ilalice. — R. 10. E. U: cdeaă lucrat împrejurul cetății (U: tătă vara) de ai tocmit zidurile şi șanțurile și cu Muntenii şi cu nisce Daţi (U o iile : și cu nisee Pai). — RI. B.OQ.: «întărirea». — PB. 13. E. U, ad: «XE 
gră> după : eMave».— BR 17.U:; « Deci căi întărit Dașevul» 1. testutui până la f 
n-a zacâlei, — BR. 22, (, AA. Raf. AA, Pavel Gr. : «fericire» 1. «fericie».— k. 2 W : «stând tot de u tormirea terei». U omite : setând după grijele țirei». — R 8 B: și de a face» 1. «după lueruri> AA. PG. om.: «si după lucruri Dumnezeest».— R. 23. Alte codice : cai sâcărșite | «firşit» C, Pavel Gram. : «ai istovite. - B. 26 
C; din temei», |. : «pajiste» —h. 23: B, (0, : «din codrii Iașilor» |. «lângă IP. 

(*) Vedi nota finală despre «stobodii». - AA. Pavel Gram, U. omit: «din re 
leșescă» şi ad. vorba: «străini» după <dmeni». C, ad. după. «făra legteel» VOI bele <şi dintalte fări după unde se dusese». |
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bisârice în multe locuri, ce aii mai făcut, şi bisârica lui Sveti 1 

Ion iară aice, în oraş, de îmmăsa (Cfavmzea sic!) făcută. EI 

ai lăsat moșia sa, satul Toporăuţiă, sat la Cernăuţi, și Sipo- 

tele la Hrâlăii, cu alurisenie a patru Patriarși : întâi în ţ6ră, 

să nu fie la alte dări, fără numai la bir. Ce binele pururea este: 5 

gingaş, și pentru păcatele 6menilor, nu în multă vreme stătă- 

tor. Pentru 40 de pungi ce cerea Vizirul de la Barnovski Vod, 

ferind ţâra de obiceiii, W-aii venit mazilia, neîmplinind bine 

4 ani la Domnie. Și mulţi cari era pristini, îl sfătuia să nu se 

pue împrotiva Vizirului, ce să, de acei bani să nui vie vreo 10 

primejdie. N'ai vrut nice întrun chip se primâscă, pentru o0- 

biceiii să nu se facă asupra ţărei, urmând pre Pătru Vod, 

carele ati tăcut Galala de: sus, care având dodăială tot-d'auna 

de la Turci cu dârile, aii strins boiarii și țra, și le-ati dis, că 

nu mai pote să sature pântecele 'Turcilor fără fund, și luân- 

du'şi diua bună de la toți ati lăsat Domnia și saii dus prin 

țsra Leşescă la Veneţia; unde "şi ai săvârșit și viața sa, cu 

vâcinică pomenire în ţ6ră. Se cunosce că acești Domni maice 

dirâpte aii fost acestei ţeri iară nu maștihe, cănd pentru obi - 

ceiii să nu se facă în dilele lor cu greul țărei, Domniile "și-a 20 

lăsat, şi asnprâlele țărei nai primit să hie de la denșii! 

8. Aşia aii făcut și Barnovski Vod, măcar că cu forte prost 

sfat, căci, după mazilie n'aii mers la împerăţie, ce'și cumpâ- 

vasă un trăg în ţâra Leșescă, anume Ustia, cu câte-va ocine, 

nu departe de Nistru; și după mazilia ce Y-aii venit, ai mers 

su casa lui în țâra Leșâscă la Ustia; iară Domn în locul lui 

ai venit Alezandru Vod, feciorul Radului Vod celui Mare. 

ma
 

o
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R. 1. «ce aă mai făcut» adaose dupe A4. A. -— R. 2. Ci: cmăsa» —B: <maică- 

sas — AA BRaf.: cnumă-sa». — BR. 13. 8 î «den vale». Se scie că acă de sus a fă- 

cut-o Petru după ce biserica din vale s'a ruinat. B.C şi AA. Raf. omit şi «de sus» 

si «den vale». — R. 15. C «fără saţiu» |. «fund». — R. 17. C; omite : «prin feara 

lesească>. __R.19.G. AA. Raf, 24: ematoe» |. «maica. — R. 21. C «să se face 

1. <să lies. -— BR. 23. GB «la Pârtă» |. <împerăție». m R. 27. AA Pastel Gr. și U 

altecă şi nu citează aceste zaceli, în mod că variantele lor nu ne pot servi. fiind 

fără nici O valâre şi neadicând nici o lecţiune nouă.
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1 CAPUL AL XIII-lea. 

Zac. 1. (*) Acâste trei Domnii, a lui Alexandru Vod feciorul 

Radului Vod și a lui Moisei Vod, domnia antăiii, și a lui A- 

lezandru Vod' Iliaș, sub un cap închidem, pentru că tote a- 

d câste Domnii, şi seuste, câte jumătate de an unele, altele peste 

an 6re-ce cu puţin trăitore aii fost, și nice lucruri așia însem- 

nate în anii lor prilejite nu sai timplat. 

2. Mai cu greii 'mi-aii fost iubite cetitorule, a serie de a- 

câste Domnii, decât de cele mai de mult trecute; că de aces- 

10 tea domnii, ce mai sus scriem, nicăiri nice întrun Leatopiseţ 

strein pomenit nu,se află, ori căci aii fost scurte, ori căcă ni- 

_. mică aşia ales nu s'ad prilejit în dilele lor. Ce cât am putut 

înțelâge den boiarii betrăni, den dilele los, pre rndul se mer- 

__g&nd, cursul anilor îți însemnâm. () — 

15 3. Deci după eșitul lut. Barnovski Vod în țera Leșâscă, ai 

venit Domn în ţeră_ Alexandru Vod._feciovul Radului Vod celui 

Mare. In vestea tătâni-săă ce ave la Împerăţie i se dădusă 
Domnia. Ce cu cât cerul de la pământ, cu atâta de hirea tătă- 

di-seii departe! Om și de trup şi de hire slab și bol6c! Care 

20 lucru înțelegând și Impărăţia, că nu 6ste de Domnia țărei, de 
margine ea acâsta, ne implând bine giumatate de an X-a se 

nit mazilia. 

4. Se ispilise Barnovski Vod Ore-ce la margine cu trimisul 

lui, Nicoriţă Hă&tmanul, la Toporăuți, în dilele acestei Domnii 

25 a lui Alexandru Vod. Ce W-ati eşit cu oști Vasile Lupul Vor- 

nicul și cu Grama Stolnicul și Pati împins pre Nicoriţă de la 
marginile ţărei. 

5.4) După mazilia lui Alexandru Vod, feciorul Radului Vod 

d 

—. 
  

A 7. B omite : <în anii lor prilejite». — R. 22. AA Parel Gr. : «Tai mazi 
it», 

(9 B. C.E. AA Pavel Gr, U daă titlu însă diferit. B dă titlu: Domnia li 
Alerandru Vod, feciorul Radului +od, și a lui Moisei Vod, și a lui dlezanâru Voi 
Mieşi. lav Ci «Domnia lui Alex Vod feciorul Radului Vod şi a lui Moisei Vol. — 
Cele-alte : Domnia lui Alex. Vod feciorul Radului Vod. 
„ AA Pavel Gr. omite acâstă zacălă. — Vedi despre aceste domnii nota f- 

nală. | | 
(îî) U pune aci titlu nou: <Domnia lui Moisei Vod feciorul lui Simeon Vode.
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ai venit Domn țărei Moisei Moghilă Vod, feciorul luă Simion Vod, 
om blând, un miel la hire, ne lacom, nemeruii răi (ppa$ sic). 
Multe case de jos lipsite aii scos frunte locuilorilor ţărei, ales 

pre Ciogolâșci. Pace era den tâte pârțţile; numai de datornici 

“urci mare strinsori și sile, și de aceia împlură țeara; şi de 

Omeni rei aşia se împlusă ţâra, cât a vedere cu bulucuri ămbla 

de prăda, și jăcuia omenii şi pre lingă orașe. 

6. Iară cum, tote Domniile nu sînt fără nepriâtini, și mai a- 

les Domnii mai multă neprictină aii, precum copăcii cel mari, 

nalți, mai multe vivore şi mai mare vinturi sprijinesşc ; așia și 

Moisei Vod. Av&nd nepristini la imperaţie, îi scornisă cum că 

va să fugă în ţâra Leșescă, pre urma lui Rarvovski Vod. Care 

Jueru înțelegând Impăraţia, în taină ati trimis poruncă lu Cn- 

temir Paşa să mergă săl pornâscă den scaun spre împărăție, 

să vie; iară ari vrea spre altă parte, să'l prindă şi să'l trimiţă 

la Portă. , 

7. Și aşia, ne sciind nimică Moisei Vod, stătu Cantemir Pașa 

ia, Țuţora, sprinten cu o sâmă de oșteni ai săi, și ai trimis lui 

Moisei Vod pren Ceauș cărți de mazilie. Deci, numai ce "i-ai 

căutat a purcede spre Țarigrad ; și în locul lui s'aii dat Domnia 

iav lui Alexandru Vod Iliaș, a doa Domnie. 

3. Cum aii venit scire de Domnia lui Alexandru vod, la bo- 

jari, mare măhniciune și voie rea (pp) în tâtă Curtea, mai 

ales în boiari, sciind cu toţii hirea acelui Domn Ce aii făcut 

sfat cu toţii, și îndată aii purces fruntea tâtă de boiară la Ta- 

rigrad, cu jalobă la Împărăţie, pentru greul ce petrecea ț6ra 

de Domnii nesciiutori rîndului ei: Lapul Vasile Vornicul, ce 

ati fost mai apoi Domn, Cehan Vornicul, Savin Hătmanul, 
  

ÎN a 

10 

i 

20 

R. 2. U ad.: «nemarej. — Rh. 8. E cas ridicat a fi de cinste». Cî <aăă scos 

maă iute în fruntea locuitorilor de ţeară. —- R. 6. (eppzi»). — BR. 6. C şi erle- 

l-alte ; <aevea> |. «a vedere». — R. 8. U: «nici o domnie nu €ste» |. textului.— AA 

Pavel Gr, «Precum tâte domniile» — R. 8. U omite până la punet.— AA Pavel Gr. 

omite până la punct şi face al 2-lea membru al frasei: <aşia şi lui Moisi Vod 

1 scornisă...» — R. 12. C şi AA Pavel Gr. omite : «în feara leşească». —R. MAE 

24. după: espre» «Țarigrad 1a>.— BR. 15. U omite de L.: «Iară ari» până la punct. — 

R. 15. C omite: «să-l pringă». — R. 16. U: <sălit din scaun». — i 17. E. U 

sosi» |. estătu». —- BR. 18. E. «slujitori» 1. «oșteni: AA Pa. Gr. omile: «sprin- 

ten cu o stmă de oșteni ai săi». — R. 20. E ad. după: «purcede» : «din scaun>.— 

R. 20. E. U caă cenit> |. «Sa dat». AA Pay. Gr.: caii dat domnia a doua lui 

Alexandru Vod lliași» — B. 22. E şi U pun titlul noă: <a doua domnie a lui A- 

lezandru Vod Iliași». — 2. 27, Bi: «ce mu scite |. «nesciutor». — hi. 27. EU 

omit «ee ai fost mai apoi Domn». — R. 28. U şi A4 Rafael omit acest nume,
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Costin Postelnicul, Ureche (0Oyppaxe) Spatarul, Buhuș Vister- 
nicul, Furtună Comisul, Başotă Logoţătul și alţi boiară, cu nu- 
mărul până la 50 (”n) de capete numai de boiari, fără alte 

capete den ț6ră, și aii pures cu toţii la 'Tarigrad. Ghenghea 
Logolătul și cu Enachie Postelnicul remăsâse Caimacami la 
scaun. 

9. Ne purces den "Țarigrad aii apucat boiarii pre Alexandru 

Vod cu Domnia, că oblicise el de boiari că vin cu piră, cum 

nice întrun chip nu'l primâsce ț6ra ; și aii trimis înaintea bo- 

10 iarilor Alexandru Vod pre Batişte Veveli și cu ceauși, Batişte 

să le gră6scă cu bine, și ceaușii săi tragă pre boiari, cară fără 

scirea Viziruluă fiind, și vădend atâtea capete, nu s'ati cutezat 

Ceaușşii a le face silă, și încă pre Batişte l-aă suduit forte tare, 

ales Cehan Vornicul. 

15 10. lară la Cunţile Împăraţilor multe reutăţi pot să se facă 

peste scirea celor mai mari. Așia sai prilejit și boiariloe celor 
ce mersese, tuturora, până a agiunge ei la Vizirul. Ai venit 
într'o nâpte, — pote hi cu voia Chiaci Vizirului, carii multe 

pot lără scire, — și aii legat pre câţi-va boiari câţi aii fost 
20 mai capete, și j-aii ţinut pen eșitoră închiși, peste scirea Vi- 

zirului; ce aă căutat boiarilor numai a face toemelă cu A- 
lexandru Vod și legături. Se mai ispilisă boiarii, după ce ai 
eșit den oprelă, să mârgă la Vizirul; și era gata lucrul acela. 

Numai sai prilejit perirea Vizirului pre uliţe: mergând de ha 

  

25 Curțile Împărătesci la seraiul săi, lati ucis lanicerii cu pâtre: 

Decă numai ce ati căutat boiarilor a primi pre Alexandru Vod: 
și ai mers la Patriarșie şi ai făcut jurământuri Boiarii, lui 
Alexandru Vod și el Boiarilor iarăși și așia at purces den Ța- 
rigrad spre ţeră. i 

30 Ji. Dâcă sai aședat Alexandru Vod la scaun (lupul părul 
    

R. 3. B. C.6. AA Pav. Gr.U scăpetenii» |. «capete». — PR, 8. AA Pac. Cici 
, . . a 

felesese» |. «oblicire» Gr. — R. 9, E omite «nici întrun chips. - B. 11. B Și ti 
ad. «ca să se sperie» după: «pre boiari». In 24 şi cele-l-alte codice lipsesc accele 
vorbe, dar cle completă cugetarca si deci le adaugem. - 2.72. Cin sai u- 
pucat» |. «cutezats. — R. 14. U şi Ad Pav. Gr. omit : «ales». —B. 21. Cad: 
“pace» şi AA Par, Gr. «a face pace» şi oinit: «și toemată. — 1. 22, 0: 44 Îu. 
tir. omit «şi legături». U omite după vorba «legături» tot până la: «şi aă muie 
la Patriavgie», — R. 23. CA Raj. AA Pac. Gr. cînchisâre» | <oprălds.. — n 
Ad. P. (ir. «ce templandu-se de ai făcut Janicerii zorba asupra Veziriului, si i 
itsut dotarii şi ati priîmit pe Alexandru Pod şi ai făcut giurămeut la Patriarşie 
şi așia ai eșit din Tarigrad. — BR. 30. E. U «la domnie. |. «seat
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schimbă, iar nu hirea), tot pre ac cale, ca şi la Domnia de'n- 1 

tăi, ati purces lucrurile. Ce, cărpiă boiarii cum putea trebile 

(&râi; iară Domnia mai mult își petrecea cu Batişte Veveli. 

12. În (5) ţâra Muntânâscă pre atuneia se rădicasă Munteniă 
pre Domnul lov, Leon, (Aiwii) Vod, pentru mare desfătăciună 5 

și nespuse ce cra intraceli Domn; şi dinteu tote căpeteniile 

ț&r&i Muntenesci, cra Matei Vod. Și de atunceşi ati cădut 

Domn fericit. ţ&rei Muntenesci. Subt vremea acelor amestecă- 
tură, scosâse Alexandeu Vod de la Împărăţie Domnia ţărei 

- Munteânesci feciorului săi Radului Vod, tot în anul de 'ntăiii Dom- 10 

nici sale. După ce uii venit stâgul de la Împărăţie fecioru-săii 

de Domnie, 'l-aă pornit cu câtă-va glolă de aicea den ţâră. Ce 

li-ati eșşit Matei Vod Domnul Muntenese, înainte, și abic ai 

scăpat și singur Radul Vod, cu sprijinclu, unora den Moldoveni 

ce sati ales pre lânsă dânsul. 15 

13. (9) Nice întrun chip nu pute să mistuescă Alexandru 

Vod fapta boiarilor, ce făcusă cu venirea în protiva iui la Ţa- 

vigrad ; și nice boiarilor, nice întrun chip, lucrurile ce era 

forte proste la, tâte trebile, nu le plăc€. Și dintr'acestea adăo- 

gendu-se necredința și prâpusul den di în di, aședasă gândul 20 

săi Alexandru Vod, numai să omore pre o s6mă de boiari, 

ales pre Vasile Vod, și pre Cehan Vornicul, și pre Savin H&t- 

manul, și pre: Buhuș Visternicul, și pre Ureche Spătarul. Co- 

stin Postelnicul era mazil la ţeră; ce ori să-l trasă în partea 

sa Alexandru Vod, oră alt gând având, îl chiamasă la Curte 

și'i dase Hă&tmănia. Ce vădând Costin lucrurile amu îngroșate; 

între Domnie și între sfat, gânduri spureate și "sle (ppmane), 

'și-aii luat dua bună pre câte-va qile și aii ședut la ţeră. 

  

N
 

[L
i 

    

R. 1. Esi AA Pav. Gr. omit parantesul. h. 7. C şi AA Pavel Gram. omit «la 

domnia». _ BR. 5. AA (Baf): pentru mari de Jără de soratială... LE « desfuta- 

ciuni e — BR. 7. E. Aga L. etods. — BR. 7.B: aci stătut el la domnia». -- E: 

«Paă ridicat Domn țerei». — R. 10. E. AA Bof. «fiu-săl»l. «fecior». — 14.5 omite. 

«şi singur», — h 18. C şir U. Pacel Gr. omit: «mice într un chip». E [ A 

omite : «prâstes.—R. 19. C, ad. după: «trebile» : «lui Alexandru Vo». — 2 

(, E. 3 cules pre Lupul Vasile Vornicul». — R. 22. C, &, AA Pavel Gram, A , 

Rafal omiL: «spatarul» și € fără virgulă numesce pre Costin. E omile pre 5 

vin Helmanul şi pre Buhuşi Vistearnicul şi după Ureche oimit <spurtrerula = , E 

U omite de la: cere mazil> până la începutul zacclel 14, ca'c o impreună eee 

anterioră, cu pronumele : «cărora ai descoperit ete.» —- It. 28. BG, „da 

ip. i i «şedut». 
_ 

er E zi omile zaceala a 12. - Este deci mereii necomplei. U alteră 

/ . 

m g punc i emo : Cum saă ridicat boiarii și țera pre Alexandru Vod. 

;
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1 14. lar celora-l-alţi boiari tâte gândurile lui Alexandru-Voa 

aii descoperit Constantin Aseni, om de casa ni Alexandru 

Vod: cum în qua de Paște era săi omore, cu sfatul lui Ba- 

tiște. Deci şi boiarii âmblaii toți cu paza visții. 

5 15. Și vă&dând cu adevărat urzită perirea lor de Alexandru 

Vod, că cela ce se înneacă se apucă de sabie cu mâna gili, 

S'aii vorovit cu toţii şi ai dat scire “țărei; care hevbend în 

greutăţi și în netoemele, pre lesne sai pornit, și nu numai 

Curtea, ce și țerănimea. Și atâta mulţime s'aiă strîns den tole 

10 părţile, cât nu încăpea în treg, ce implusă locul pre sub Miro- 

slava, pretutindenea, strigând pen tâte ulițele pre greci. 

16. Vasile Vod era cap tuturor lucruriler acestora. D6că ail 

năbușit țera, aii mers de aii spus Domnie aeve (â€nae), cum 

s'aii redicat ţera și strigă pre greci. Aii răspuns Alexandru 

15  Vod: <dâcă se redică pre grecă, pre mine se redică>. Și ve- 

dend atâta mulţime, nu s'aii apucat de nimică, numai de grijă 

să hălăduscă cu casa sa de glote, 
17. Ai mers boiarii cu toţii la Curte. Și la purcesul Dom- 

piei, să nu se hie pus cu toții să oprescă desfrânata prostime, 

20  poznă mare, şi de abia în vr'o ţâră sar hi întămplat! Ce tot 

pe lângă Domnie aă mers boiarii, oprind și domolind ţărăni- 

mea. lară mai nu era în pulere boiarilor a opri pornită gro- 
simea. Că și pre Vasile Vod, anume că ste și el den greci, 

ait sverlit unul cu un os, și l'aă lovit în cap, den care lovi- 

25 tură aii fost Vasile Vod multă vrâme rănit, 
—18. O! ne stătătore și nice-odată încredințate lucrurile lu- 

mei! cum vrâstâză tote și turbură şi face lucruri împrotivă! 

Când cu cale 6ste să fie frică celor mai mici de cei mai mari; 

  

R. 3. 0. ad.: epre toți» d. <omdre.—R, 5. Us caereas |. «cu adecărat. — R. 5. 
Unele codice dic: «sa» |. «lor>.—R. 6. . 24 si C au omis din erâre vorbele sub- 
liniate : Asemorea E. AA, Raf, U, — AA. Pavel Gram. ciuntit şi redus. — Pi &. 
C.: <în» tocmdle» este erore — R. 10. E ad.: «în Iasi» dupa : <trego.— B. 10. E. 
Omite : «din tote părțile. — BR. 12. B: «Vasile Lupul Vorniculs. — E : «Lupul 
Vasilie». — (4.3 «Vasile Vornicul>.—U s «Lupul Vasile Vornicul — B. 8. E: 
«navalite |: enăbușit>. U: «sai strins». -B, 13. C omite de la : «pâna până 
la «și striga pre greci».—R. 17. E. aq... (cu toată) după : «casa sa.—B. 18. U 
alteră vorbele mult. dar sensul e acelasi. — 2. 20. (i: cce abia prilejită în ro 
țeră, sar fi audit». 6. E, î «și abia augită în vro ţâră sar fi template». — E. 2 
Cc: cin putință» |. «putere». R. 23. B: «Vornicul> |. Vod. [.: «Lupul Vasilie».— h. 23. B G, ad.: cunul» după: cel» —2. 24. ad.: «tocma» după : cîn cap: R. 25. E <dile» |. «creme».  Omite: «ce asi cădut Domn mat târdiit». — U fârte alterat în frase, De rănirea lui Vas'e Vornicul nu menţionâză însă.—B. 2%. U- 
AA. Parel Gr. omite acestă zăcelă.— fi. 28. E : «să se teamă» |. «să fie frică».
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iară cursul lumei aduce de âste de multe oră celui mai mare 1 

de cei mai mici grije. 

19. Fericiţă sînt Impăraţii, Craii, Domni, carii Domnesc 

așia, să nu le hie de cei mai mică pice-odată siiulă,  ——-: 

20. Un Craii de Englitera de câte oră se îmbraca dimin€- 5 

țile, de atâtea oră dicea singur șie : < Adă-ţi aminte că a multe 

gidte de meni eşti stăpân». Domnii cei buni şi direpţi fără 

grijă şi desfătaţi stăpânesc; iară cei v5i tot cu siială. 

21. Decă ai ajuns Domnia în șesul Bahluiului, aprope de 

Mănăstirea Balicăi, (*) locul era tot plin de Omeni; nu se vedea 10 

șesul deșert nicăiure. Striga : «Dă-ne, Domne, pre greci !» U- 

nii hâieâiă, alţii jăcui. . Și acolo aii strigat pre Baliște să 

Je-l dea, carele erâ tot aprope de Alexandru Vod. Vădend stri- 

gare pre sine, ce nu sta Domnia de grija lui Baptiste, ci sta 

de grijea sea ; și numai ce “at dis, să se depărteze de la 15 

densul. Si așia Vaii apucat și dat pre mâna țăranilor. Nespusă 

vrăjmășia prostimei! Și așia, fără de nice o milă, de vii, cu 

topore Taii făcut fărime. Si până într atâta s'aii amestecat. unii, 

anume Bosie Lăpuşneanul, cât nice mantaoa den spinarea lui 

Vod,—că burâ a ploie, — atunci nau hălăduit. (Ț) 20 

22. De grija, țărănime, ce era peste tot locul, să nu intre 

Alexandru Vod îndată la pădure, și hoiarii âncă așia socotisă, 

să se mai depărteze de glote, la, loc deschis, fără pădure; Laii 

pornit pe drumul Braniştei, pre dencoace de Bahluiii, pornind 

şi seimeni cu sensțele gata pre lângă dânsul. Apoi dâcă saii 25 

întors boiarii, ai intrat la grije să nu i6 Alexandru Vod calea 

din Braniștea spre Cantemir. Paşa la Bugeac. Ce îndată ati a- 

les o semă de boieri, cu Buhuş Visternicul, și Tai trimis la 

Braniște după Alexandru Vod să'i îndirepteze calea pre la Huși 

pre Bărlad în gios. 
30 

  

  

R, 1. E ccwrsul vremilor» l. clumelo. — BR. 4. E csănu le hie de nime» 1. textu- 

lui, = de. 4. E. ad. cales de cei mat mict» U. omite întrâgă zăcela 19. Asemenea AA. 

Pacel Gr.— R. 5. Unite acestă zăcelă. Asemenea AA. Pavel Gr.  B.16.C0: 

«Si agia îndată». E: «și așia bait apucat făranii», — BR. 17, E: «pre loc» |. «dle 

pi. _ R. 19. C.U. <Evmudlucul de pe Alexandru Vod> |. «mantaoa», — k. 23. 

E omite : «la Zoe deschis». — R. 24. B.U: «lângă Bahlui» |. «dincoce». - R. 25. 

E: eși seimenii cu Grie pe lângă dusul». — R. 26. E. C.: caă stătut> |. cân- 

vata. — BR. 26. G. B.: «să nu se îndrepieze» |. să nu id E şi U «să nu se ducă 

. 
s po. ri 

Alexandru Vod în gios, la Cantemir Pasa, lu Bugeac. -- FR. 28 E: caii mers 

după Alex. Vod> 1. «și Vaii trimis la Braniște». 

(%) Astă-di Frumâsa. V. A. U, | 

(4) U dâ numai o abreviaţiune din text. Nu adauge nimica noă,
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1 23. lară mai mare spaimă de cât întăiii, decă vădu Alexan- 

dru Vod glota iară după sine la lraniște, șil lăsase şi seime- 

nii toți și copiii den casă. Și dâcă sati apropiat hoiarii, le-ati 

dis Alexandru Vod : «mă rog pentru fiul meă. Radul Vod, să'l 

lăsați vii». Aii dis Buhuș Visternicul, să n'aibă nice o grijă; 

nice să se gândescă Măria Sa că ai venit cu vre-un ră; nu- 

mai poftesce ţera pre Măria Sa să mârgă pre Bărlad spre Ga- 

laţă, să nu aducă vre-un răi asupra țărei, cu Tatară. Și sati 

giurat să n'aibă nice o grijă. Și aşia ai primit Alexandru Vod, 

10 pe unde va hi voia ţă&rei, pre acolo să mârgă. Și ati purces 
spre drumul Bărladului; și a aședat Boiarii iară pre lângă 
densul pre seimenii și pre copiii cei den casă, carii îl părâsisă, 
dându'i şi den boiară petrecători până la margine,* în Galaţi: 

24. La Tecuciă, ati eșit Costin Postelnicul înainte de la Putna 
15 și Lai petrecut cu cinste și cu conace până în (ialaţi, ple- 

cându!l, să vie la împăcăciune cu boiarii, și iar să'și hie (sic) 
iară în scaun, luând Costin Postelnicul asupra sa aceea grijă. 
Ce nai vrut să primâscă nice întrun chip. Deci aii trecut 
Dunărea la Galaţi, spre Impărăţie. 

o
 

20 CAPUL AL XIV-lea. 

Zac. 1. (ţ) Și aşia mântuiţi boiarii și ţâra de domnia lut Ale- 
xandru Vod aii stat cu toţii după alesul Domnului noă. Striga 
cu toții să hie Domn Lupul Vasile Vod, însă îi da și legături: 
ce va lua den ț6ră? Ce sar lega pentru dări, atuncea la acel 
ales, mai mult să nu iea din țeră. Ce acâle legături vădând 
Lupul Vasile Vod, ori că vedea pre re câţi den capete că 

  

„E 4. C.E. AA. Parel Gr. AA. Raf. U. a6.: ceu lacrimi» după : « Alexandru Vods. —* BR. 13 C.E. omit: iii “la margine».— B. 1î. U omite zacsla 24 până la «şi Qi trecut Dunărea spre împerăție». — RP. 17. E: «să-și fie durăşi scaunul». — hk 18. E. ad. după : <întrun chip> : « Alexandru Pod, ce tot Sa păzit culea spre Țu- vigrad, la împerăţie». — R. 23. B., GQ: «să ne fi» - B. 23. Ce «hupul Vornicul da- cică Vasilie Vod) U: «să vădice domn pe Lupul Vasilie Vornicul. (Î) B. adaogă Utlu: «Pentru Barnovski Vod, când taă zoftit boiarii și tere si 
a “n ec la Donnie şi cum a perit în Tarigra.» C ; «De perira 

» Saru. tod, Es când ai venit Ban. Vod din la Pa 3 și mergend la Înnp&, ăție pentru domnie i-ai urit ui ie Da ae Br: «A doua domnie a lui Barnoishi Voda. — U: <Când asi ii, “Bara. Vod din ftra Leşescă la dumnie și dă mers lu Țarigrad și i-ai tăiat capul în anul 7141.
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trag spre Barnovski Vod, n'aii primit întrace dată Domnia, ce 1 

ai stătut și el la sfatul acela, să se trimiţă în țera Leșescă la 

Barnovyski Vod să vie* iară la scaunul țării. 

2. Ce nu era să trâcă pre Barnovski Vod, și sfirşitul dilelor 

trage cu de-a-sila pre om! Cat ati sosit boiarii la Ustia, în ţera 5 

Leșescă, unde şedea, cu veste că ţera iară'l poftâsce la Dom- 

nie, cu mare bucurie aii priimit acea vâste. Ne 'seiutor gân- 

dul ominese singur de sine la ce merge și la ce tămplări apoi 

sosâsce ! Îndată seire ai dat și Craiului și Domnilor în țâra 

Lesescă, poltind voie să mârgă la seaunul țărei cei de moșie, 10 

și îndată sati gătit den Ustia, și ait purces spre țeră. Si la mar- 

gine amu îl aștepta boiarii și slujitorii cu mare bucurie. 

3. Mai inte de purcesul lui Barnovski Vod den Usita, un 

L6h, megieș de ai lui, tot-deuna îl sfătuia să nu mârgă, să 

nwși dâe viată fără grije pe viaţă cu grije și cu cumpănă, 5 

arătându'i lunecose lucrurile Domnieă de Moldova sub Împă&ră- 

ție păgână. Şi ce i-ari lipsi, fiind ca şi un domn în ţâra lor, fără 

gvije, cu tirgură şi cu sate? lară Barnovski Vod să hie răspuns 

L&hului : « Dulce este domnia de Moldova !>» lară Lehul cătră den- 

sul: <lară și obezele 'Pucesci încă, sînt grâle ! Si apoi așia ali 20 

eşit cuvintele L6hului cum ai dis. 

4. Cum at sosit Barnovski Vod în lași din ţera Leșescă, cu 

bucurie tuturor, aă stătut după gătire de calea 'Țarigradului, 

că nu era alt midloc, ce numai să mârgă la Împărăţie, să iea 

de acolo Domnia, după -sărutatul polei Împărătesci. Svătuia 25 

mulţi în multe chipuri; și sati cercat și li Abaza Pașa care 

era Pașă la Silistria pe atuncea, ce nu era alt midloc, numai 

de mers la Împărăţie. Și atuncea sai prilejit de chiama e Îm- 

părăţia și pre Matei Vod den ţâra Muntenescă la sărutatul polei 

Împărăţiei,. și după câte-va fapte și a luă Matei Vod împrotiva 80 

împărăției, cu scosul lui Leon Vod, și apoi a lui Radul Vod, 

feciorul lui Aloxunleu Vod. lară tot cca mi uşore (rouldpa) 

lacenvile lut Matei Voi. că nai exit intrată [eră cun eşisă 

Barnovski Vod, sub ascultarea altui stăpân, Craiului l6șesc. 
  

R LE că țin cu |. ce trap. h. 2 E, U omit : «în fra Leșescă.—* R. 5: 

C omite. de aci până la zăcdlu 2. Bi. 5. Ci czilelor lui trage-l cu deasila.». — 
R. 5. C ud: statut de om». erdre.— R. 13. AA Pav. Gr, omite ezacela 3v. — Rh. 14. 
E : Vu dom lesese megiaş». — . 10. U ad" «lucru» după: «dulce» — R, 21. U: 

«Să plinita | «eșit>, —— EP. 25, E: «sdrutarea |. «sărutatul», — B. 25, U omite 
de la «Scătuia» până În «şi atuncea Vaii prilejit».—-B. 26. E: şi aă ajuns și la», «și 

3 cere 2 . _ 3 $ 3 

*aă cereat>, — R. 50. U «şi după inulte amestecături» |. scâti-ca fapte». — R. 35. U 

ad: împotriza împărăției după: «Matei Vod».—R. 34. C ad: ecumuri Craiul leşesc. 
%
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î 5. Deci, pentru să aducă Turcii mai pre l&sne pre Barnov- 
ski Vod la mâna lor, pre Mateii Vod "l-ai pornit fără ză- 
bavă cu stâg de Domnie în ţâra Mantenâscă ; iară * Barnovski 
Vod n'a putut hălădui de perire, precum vei afla la rândul stă. 

-6. Purces6să cu Barnovski Vod mulţimea de boiară și fruntea 
Curţii, preoți, călugări, cu un gând și glasuri cu toții, să se 
râge Împărăției să le dea Domn pre Barnovski Vod. Intre carii 
era și Lupul Vornicul. Ce vădend că mulţi sfătuia pre Bar- 
novski Vod să omore pre Lupul, sciind amestecăturele luă, și 

10 mergând Barnovski Vod pre la Matei Vod pen Bucurescă, a 
Stătut Vasile, care se pomenesce Lupul Vornicul, vădând că-i 
a merge pe la carele seia den Tarigrad tote âmbletele lui, aii 
nevoit cu tâte midlocele să se întorcă înapoi în |eră, dicând 
cătră Barnovski Vod, cil vor gâlcevi grecii pentru scosul lui A- 

25 lexandru Vod den scaun şi pentru morţii ce se făcuse în greci 
la scosul lui Alexandru Vod. Deci, ea un creștin ce era la hire, 
Barnovski "l-ati slobodit. Iară d6că s'aii adunat cu Matei Vod, 
și aii oblicit Matei Vod că sai întors Lupul Vornicul, îndată 
aii răpedit după dinsul să!l întorcă. Ce se păzise bine Vasile 

20 Vod cu mersul, și nu "l-ati apucat în cale. Nice era, în pulrea 
lui Barnovki Vod să trimiță să facă vre-un răi lui Vasile Vod, 
nefiind încă cu Domnia dată și stând după grija lucrurilor sale. 

7. De la Mateiă Vod aii mers Barnovski Vod pe la Abaza 
Pașa, pen Silistria. Cât aă putut Mateiă Vod aiă Inptat pentra 

25  densul și la Abaza Pașa și la Portă. Și se arătă Abaza Pașa 
forte blând, și cu cuvente inângâiose, ce Turcii cu sâgeți de 
bumbac ucid pre Omeni ; 

e
 

și lor pot să slujescă acsle curente 
a sfintei scripture : <Oy aan năipe Gaogecă ndue Gata, bă 
că'T erp'kan»: <Muiatu-s'aii cuvintele lor mai mult de cât un- 

50 tut de lemn, și acâle sînt săgeți», | 8. Dâcă ai sosit în Țarigrad, vădând Vizirul atâtea alote de 
  

    

+ . 2 RE IC ad : <să pâtă aducea. —- * h. 3. U omiie de aci până la finea zacelei».— 
4. CC: ad. «potestea» după: «Vei afla». — B. 7. «Pre Baru. Vod>. În 94 şi C nu 

este, dar e de lipsă şi esistă în ulte codice. — R. 13. E: cu tot nrijlocul să se în- 
târcă înapoi să nu-i fie a merge pe la Matei Vod, că-i sci€ tâte âmbletele lui încă 
du Tavigrad. U ad: după | arigrad : «ce âmblase şi ce amestecase el pentru Dom- 
ea omite restul până la: <iar decă saă adunat>. — R. 17. £. «Pai lăsat de sad 

E 30, i “plobogit»: E 20. Vasile Vod «Lupul Vasile Vornicul» în alte codice — 
R 22 E: . “ngiuns» |. <apucat» —R. 21. E ad: «aice în era» după: «trimiţă»—- „22. E: «nefiind încă Domn dședat. — BR 24. E. <aă silit» | «luptat». — B. 30. 24 0. AA. Rafael nu dă si trad itați i 
omite aid d n Ş ducerea cătaţiunei slavone. U şi AA Pav. Gr
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țeră cu Barnovski Vod, “i-ati învăţat să nu strige pentru Bar- 1 

novski Vod, ce să tacă, şi să se lase pre mila Împărăției, căi 

or face pornirea. Ce gândindu-se boiarii că este agiuns Vizi- 

rul de la cine-va cu darută, tot-deuna, striga și da r&vașe la 

Vizivul, cum nu priimesc pre altul; și se punea cu glâtele la 5 

locuri ca acâlea să se vaqă și de singur Împăratul. Şi aceea apoi 

ati mâncat capul lui Barnovski Vod, că piră de la neprietini 

nu lipziă mai ales de la Vasile Vod, pre la pristenii lui den 

țâră en cărţi, cum del vor slobodi viii pre Barnovski Vod, 

țera Moldovei va hi cu L6șii tot una, că el €ste ca o iscodă 10 

a Lâşilor. O! îndrăcite a voitorului de răi veninui! Ce nu 

scornâsce limba amară (âaappa) a nepri6tenului ! 

9. Acele adăogându-se la Împărăţie asupra lui Barnovski Vod 

după fapta ce i se prilejise de eșise în ţera Lesescă, și Abaza 

Pașa încă îi era piriș, şi mai ales dilele lui cele fârzite : (lo- 15 

vise la acâ vreme şi Cazacii pre Murea Nâgră), numai ce s'aiă 

ales cu sfatul Împărăției să piae Barnovski Vod. . 

10. Stătuse voia Împărăției, pe toţi câți venisă cu dinsul, 

ori săi pue sub sabie, oră săi dee pe la catarge. Ce cine 

era Muftiul, capul lâgei Tureesci, n'a posvolit, ce aii dis: <Cez 20 

vinovată glota 2 Capul să se piardă, se vor potoli glotele 1». 

11. Ai priceput Barnovski Vod cu căte-va dile mai nainte 

perirea sa. Si amu den închisâre (căl închisese cu eâte-va dile 

mainte * vizirul cu porurca Imperăţiei), scrisâse o carte aicea 

la mă-sa (îmmăsa). Care carte pre cuvintele luă sai cunoscut 

că era asupra morţii ace serisore. (7) Și așia, întro di l-ati luat 

de la Impărăţie și la vedârea Divanului, privind și singur Im- 

păratul pe fereastră, perirea. lui, %-aii tăi6t capul. Iară boiarii 

o semă den capete erati închiși, și aștepta și ei den c6s în 

câs, perirea. lară ceia-l-alți boiari mai de gios și glotele ce 20 

era toți spăimaţi de grija morţii, pen tote unghiurile ascunși 

aii petrecut câte-va dile cu mare grije. 

12. Nu putem trece cu pomenirea nesce timplări ce sau 

by
 

IS
I 

  

R.1. Baâ.: «la împărăție» după: «strige».—R. 8. C. E, «Lupul Vasile Vorni- 

cul, — PR. 14. E ad: «den Domnia denteie după: ceșisex.— R. 22. U alteră cu to- 

tul acest $ şi] scurteză. U nu pote repet, a ajuta pentru textul lui M. C. — 

* R. 22. Aceste 2 vorbe ital. nu sînt în 24 şi în C, E. — R. 27. 0: «tuturor» 

|. «Divanului». - B. 82. E: <a remas câte-va Qile» |. «petrecut». R. 33. U omite 

pănă la zacâla 14. 

($) Vedi testamentul sei la finea cronicel, la pagina corespundătâre.



1 prilejit în "Țarigrad, după perirea acestui Domn, care nu nu- 

mai în ţâră aice, ce 6ste plin Țarigradul până astă-qi. De un 

cal a lui Barnovski Vod: ducându'l la grajduri . Impă&rătesci, 

după perirea luă, întraceeași di s'aii trăntit calul gios și ail 

5. murit în loc. Si a doa di aii ars şi Tarigradul noptea, pănă la 

câte-va mii de case. Acâste ce saii tîmplat atunci, ce și altă 

dată se pote prileji, ori că sai mai prilejit oră-că aii arătat 

Dumnedeii sânge nevinovat : că era Barnoski Vod om Dumne- 

deeresc și mare rugătoriă spre Dumnedeiă, de care mârturisiă 

10 "Toma Vornicul, fiind Postelnic al doile la dînsul, că în multe 

nopți "l-ai zărit pe la miedul nopţii îngenunchiat înaintea ico- 

neji la rugă cu mare osîrdie. 

13. Era la hirea sa Barnovski Vod forte lrulaș, și la por- 

tul hainelor mindru ; iară la inimă forte dirept, și ne lacom și 

15 blând. Mănăstiri și Biserică câte ai făcut în așia scurtă vreme 

nice un Domn n'aă făcut. FăcuLaii alţi Domni și mai multe, 

iară cu mai delungate vremi, unii în 40 de ani, alţii în 20 

de ani, iară e! în trei ani: Monastirea în oraşul lașii ce se 

dice Sânta Maria, şi Hangul la Munte, și Dragomirna lingă Su- 

20  ceava ali frășii. Și aă uezit și Bârnova (Bpanoa 4) pe numele 

săi sub dealul (....... ) lingă lași, și ati istovit și Bis6rica 

c& mare, în Liov, în tîrg, unde 6ste şi chipul lui scris. Cu tote 

bunătăți eră spre ţeră ; iară de sine cu purtatul trâbilor Im- 

peErăţiei, — pre mărturia a mulți boiari bătrâni, — forte slab. Se 

pomenesce den dilele lui și o i&rnă ce căduse în luna lui Mar- 

tie, care ierni dice: îarna hi Barnorshi Vod. pănă astă-di 

Fost-aii perirea lui în anul 7141 („3'pma) lunie..... dile 

14. (*) Trupul lui, după perire, ai statut înaintea Curţii Impă- 

rătescă până în deseră, apoi aii învățat Vizivul să slobodă pre 

30 un boiarin care va hi fost, Kihaia lui. (Care slujbă se prinde 

la “Turcă cum ste Postelnicia la noi în țeară). Deci aii slobo- 

dit pre Costin Postelnicul, cure era Postelnic mave la Barnov- 

ski Vod; aii mărs și ati luat 6sele dinaintea Curţii și le-ai 

es
 

o
 

  

R. 1. E omite de la «care» pănă la puneti. — R.6.E: «câte-va», lipsesce în 24, 
dar «ste în t6te codicele. -- BE. 9. B, G ccu frica lui D-deit» după : « Dumnezee- 
7esco.— R. 9. E cmult> |. <mare».—R. 11. E Omile «pe lu miezul nopței». — R. 16. 
E omite de la «făcut» pănă la <a istovit şi biserica cea mare... >. -- R. 18. 0 
ad. după : «laşi» : «și la feară», precum Sail pomenit mai sus, încă şi în țeara le-. 
şească ai istorit ete. — FB. 21. G. ad: «în codru» |. «sub dealul...» — R. 35. Ed: 
<gred> după : «idrnă».—R, 31. C. AA Panel Gr. omite parantesul.—R. 33. AA P. 
Gr. B: «trupul» |. «6sele». a 

(*) E. restrnă zacâla 15 în loc de 14 şi apoi urmeză a 14,
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dus la Patriarşie, și acolo pre scurt, pre cât ai lăsat vremea 1 
de atunci, "| aii astrucat în Patriarşie în aceeași nopte; şi de 

acolo apoi Vasile Vod, spun să hie adus oasele în ț6ră. 

15. La sloboditul lui Costin Postelnicul den închisâre, aii în- 

trebat ceaușii : <cu pază ati fără pază "l-ar sloboţi ?» Au dis 

Kihaia Vizirului : cunde să fugă săracul 2» Ce de atunci ceia- 

l-alţi boiari ce mai era închiși, şi cei ascunși, ait mai apucat 

la suflet cu nadâjdea de viaţă, decă ai vădut pre Costin că 

"I-ai lăsat fără pază să astruce osele. Apoi a doa di, decă aii 

vădut Kihaia Vizirului pre Costin Posteluicul, că aii venit des 10 

demeneață iară înaintea lui, ali dis : «săracul, el că, venit ca 

onia singur ur la îmchisdre ; pasă la cei-l-alți! veci eşi şi tu 

și că în puţină vreme!» Inchişi den boiari era : tihenghia Lo- 
gof&tul, Bașotea Hătmanul, Cehan Vornicul, Roșca Vistiernicul 

și Costin Postelnicul. 

16. A treia di după astrucarea lui Burnovski Vod, într'o 

nopte, trecusă Impă&ratul, pe acele vremi Sultan Murat, în ceea 

parte, la Scuder, peste Boaz, la primblare, şi ai întrebat pre 

Vizirul : « Aședat'aii Domn la Doldova în locul Ghiaurului ce 

aii perit?» PRespuns-aii Vizirul că încă nai pus Domn, ce 20 

pre cine ar hi voia Impărăţiei tale să se pue, se nu stee ac 

ț&că fără Domn. I-ai respuns Impă&ratul : <Chiamă pre Ghia- 

urii ce-s boiari acei ţări, şi pre cine ar vrea ci să'și al6gă 

Domn, se le hie dat.» Decă, îndată, tot întraceeași nopte, aii 

irinis Vizivul cu caicul la boiară, unde era închiși, şi ait luat 25 

pe Costin Postelnicul spaimat că-l duc noptea săl înnece, ori 

să'| muncească pentru avaţia lui Barnovski Vod. D6că "l-ati 

dus înaintea Vizirului, i-ai gis: «tă că Impăratul vă iartă 

DE, 

  

a
 

  

R. 1. Codex AA. Parel Gr. suprimă de la, «și acolo» pănă la «Pau astrucate,— 

R. 1. Cî «cum au aretat vremea» |. «lăsat vremea». -- R. 7. E omile: «şi cei ascunși». 

— BR. 8. E «la five» |. «sufle».—R: 9. E vedend «că caii slobodit pre Costin cum Sai 

Qis mai sus». Omite restul până la : iq a doua di. -- R. 10. E omite: <Hihaia 

Vizirului», — R. 13. E omite : cîn puţină vreme», — h. 14. B pe marginea foici, 

cu alt condeiii se adange aci nota: «care este stremoș Măriei sale Mihui Racoviţ 

Vod>. — BR. 16, E: «după perirea» |: «astrucareas. — PR. 17. FF. reduce la (ârle 

puţin acâstă zăceslă. In genere nu pâte servi decat prea puţin la variante. — 

U în ace-t pasagiă este ca şi FF. — £. 20. E omite: «cere cine ar hi voia îm- 

părăției tale să se pue ete.» până la : «asi dis Împăratul să chiame». — PB. 25. E 

omite ; scu caicul>.—.R. 25. C ad. «Iar» după : <au luabs.—h. 26. E: Rocran.— 

R. 25. E omite: «căl duce. — R, 27. C: caverea> |. c<avuţia»,
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1 capetele, și sînteți de aecmu slobodqi, și să mergeţi să vă al6- 

geţi Domn pre cine veţi pohti. 

17. Intoesu-saii Costin Postelnicul den spaimă cu bucurie de 

la Vizirul la cei-alţi boiari ce era închiși; li-aii spus vestea, și 

ai slobodit și pre cei-l-alţi boiari de aii mers cu toții la un 

loc, și îndată aii stătut la sfat cu toţii şi ati ales pre Moisei 

Vod în locul lui Barnovski Vod, cu a doa Domnie. 

2
 

HM CAPUL AL XV lea. 

| Zac. 1.(*) Aii mers a doa Qi, toți hoiariă şi glotele la gazda 

10 ni Moisei Vod, și de acolo la Curțile Vizirului de aii luat cal- 

tun de Domnie, și fără zăbavă ai purces spre (6ră, iară cu 

câte-va datorii făcute de cheltusle ce saă făcut den asupriala 

Turcilor. 

2. Nu eșia suspinul dentre toți pentru movrtea lui Barnov- 
15 ski Vod; ce toți jaluiă pre Lupul Vasile Vornicul, a căruia 

tote pirile se oblicise. Deci, încă den cale aii ales Moisei Vod 
pre Cehan Vornicul și pre Roşca Vistiernicul și pre Banul, să 
vie înainte să prinqă pre” Lupul Vornicul. Ce, precum era paza 

cestora, ce mergea să'l prindă, cu mult mai mare pază ave 
-0 Lupul și mai meșter și mai cu pază. Avend seive de lste câte 

i se gătisă, ati fugit den Iași, și în câte-va dile aii fost tupilat 

aice in țeară pen poduri; apoi, pen ţăra Muntenâscă ai tre- 
cul în chipu neguţătorese la Țarigrad. Iară casei lui și ma- 
mei (îmmei) lui, şi surorelor ce-aiă avut, dâcă au venit Moi- 

  

  

BR. 3. E. AA Pavel G. omite: «din spaimă cu bucurie». — R. 7. AA P.Gr: 
omite de la «Moisei Vod> până la finit. — &. 10. & B: «Saraiul». E şi U o- mit: «da savaiul> 1. «curțile». — R. 11, E omite: «fără căbară». — B. 12, B. €, 
E. AA. P. Gr. U cmulte» | cete. — BR. BE omite : «de cheltutle ce sai făcut». —R. 15. C. AA. Pavel Gr. «bănuia» |. <jăluia , — BR. 15. B.C, E. AA 
(P. 6.) adaog «Vasile» şi deci Yam pus şi noi, măcar că lipsâsce în 24. — 
R. 15. AA Pavel G. omite: <a căruia tdte pârele se oblicise».: — PR. 16. C: «se 
ve/isă» |. «oblicise».— R. 16. E şi U: <a trimes» |, «ales».—R. 18. AA Pavel Gr. «Ce 
Lupul se păzia având scire de tote câte se gătisă şi fugpisă dm Iași. 21. E: 
«și în multe dile» |. «cătera». — BR. 22. ” rea | 
B. AA P. Gr. «în chip de neguțitor». VU omite acestă 
zi CE AA. P. Gr. U pun, cu puţină schimbare acest titlu : Domnia « oisei Movilă Vod. - 2 ad. cap. 51. — Cs; «<Moghila Vod> |. Movila. -— AA (P. G.) şi U omit : «Moghila», aia | 

E şi U omit: «aice în feara». -- R, 23.
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sei Vod în scaun, nice o asuprială n'a făcut; ce încă, soco- 1 

tință avea giupăneasa lui și cuconiă, de Moisei Vod, pre care 

lucru se poate cunâsce hirea creștinâscă a lui Moisei Vod, 

macar că, sci6 că îndată ce aii mă&rs Lupul Vornicul în Ţari- 
grad, amblă după Domnie. 

3. In cale încă fiind Moisei Vod, iară lui Abaza Paşa (*) ve- 

nisă poruncă de la împărăție să se găteze asupra Leşilor, carii 

așia supt pusese (sic) pre Moscali, cât Craiul Lâșesc Vladislav, 
nu mai eșia den ţerile Moscului cu oști; și amu pierdusă tâtă 

puterea Mosealii, a starea împrotiva Lâșilor și până în Stoliţa 

Moscului ţine cetăţile Lâșii, și mulţi den capetele Moscalilor 
primia să fie Craiul Leșesc și la dînșiă Impă&rat. 

4. Decă, trimisese Moscalii sol la Turcă (**), giuruindu-le Ca- 

zanul și Azderhanul două țări Tătăresci, care şi aemu le țin 

sub mâna lor Moscalii, numai să le dea agiutor împrotiva L6- 
șilor. Și le-ati dat agiutor atunce și aii orînduit pre Abaza-Paşa 
cu tote oștile turcesci cate sînt de la Buda pănă la Nistru și 
țările amendouă, târa nâstră și țeara Muntenâscă(Ț) şi pe Tatară 
și ai lovit ântăiii ordele lui Cantemir cu trecătorea Nistrului la, 
Hrinciue, mai gios de Hotin, țâra Leșescă, și robisă Podolia ; și 
cu cât-va plean întorcendu-se, X-aii gonit Coneţpolski H&tmanul, 
carele era lăsat aice la margine de Crai pentru paza despre a- 
câste părți. Și X-aii agiuns pre Tatari aice în ţâră, pe Prut, 

10 

15 

20 

î. 1. U ş enică un ret | <asuprialăs. — R. 2. AA Pavel Gr.: cavea de la 
Moisei Vod> şi omite restul. — B. 2. U: «copiii» |. ccuconii». — R, 2, Unele co- 
dice : «de care lucru» |. «pre care». — R. 5. B: «pentru. |. «după — B. 7. B. Ge 
omit: «de la imprăţie». — BR. 9. U omite de la ecu oști» până la finea zacelei. —- 
R. 11. Unele codice : « Moscalului» 1. < Moscului>. — C : omite de la : «fine» până 
la: eprimia». —- h. 14. AA. Pavel Gr. omite : <care și acmu le ţin sub mâna 
lor>.— B. 15, U î «sub stăpânirea» |. «sub mâna>.— R 17. AA, Pavel Gr, omite : 
«şi ferile amendoue». — FR. 20. Piasecii serie : «Rinczug», — BR 21. G.E: <mult. 

(*) Abazi Bassae commisit, ut collectis Tartaris, ac Tureis Danubium intra Bu- 

dam accollentihus, Palatinisque Moldaviae utriuzgue adscitis, in Poloniam mo- 

veret, quo rex Vladislaus a bello Moschico averteretur, aut viribs distractus, 

majores ibi progressus non faceret. (Piasecius.— Pag. 463), 
(**) Piasecius — pag. 462. «Dum autem Rex Vladislaus hoc modo Moschos per- 

sequitur, isti miserant legatos Constantinopolim ad Turcam pro auxiliis impe- 
inandis quae ipse speciosis inductus promissis, nempe ut omnes impensas belli 
Moschi suppeditarent et certas provincias tartaricas circa mare Caspium con- 
troversas sibi cederent, liberaliter promisit.» 

(7) Vedi mai sus textul din Piasecius, aducând acestă scire, 

4
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1 în prâjma «Cornului lui Sas» şi i-aii lovit de aii scos toți ro- 

bii câţi luasă, și aii perit câţi-va den Tatari. (*). 

  

R.1. U: cati scos tot pleanul de la Tatari». Omite restul. — R. 2. B. 6. E: 
«mulți» — 24 și AA. Rafael pun : «câți-va». | | 

(*) Piaseciăi aduce mult mai în detalii acest răsboiu la pagina 463. Credem u- 

til a da aci versiunea lui Eato : 

«Nec multum moratus ille Bassa, ultimis diebus lunii, primum Tartaros prae- 

misit, qui Tyra îluvio infra Chocimum apud Villam Rinczug transmisso, tanta ce- 
leritate omnem circa Cameneciam ad sex milliaria pateatem oram percurreruni, 

populationibusque vastarunt, ut famam adventus sui praevenerint, eodemque die 

cum praeda in Moldaviam recesserant. Mox tamen Praefectus militiae Regni 

Stanislaus Koniecpolski (paulo ante fuerat renuntiatus Castellanus Cracoviensis) 

Bario ubi tunce morabatur accurrens, cum fuga jam eos fuisse elapsos avertissel, 

insequentos decrevit, et asumptis bis mille guingentis equitibus Quartianis în 

Moldaviam irruens in loco Sasowyrog pene media Moldavia, eos securos depre- 

hendit die 4 lulii, ac vix commissa pugna în fugam conversos dispersit, et om- 

nem praedam recepit, paucis caesis et quinque insignioribus inter gquos erat 

gener Cantimiri Murza captis; oppressissetque universos, ni unus Moldavus ex 
ejusmet Praefecti generalis famulatu, quasi exploratum, ut erat ejus oficii, ex- 

currens, e0s equis pascendis intentos admonnisset periculi impendentis. Ut vero 
increbuit quod Abazi Bassa, transmitteret Danubium cum numerosis copiis, ac 
multo apparatu bellico, Koniecpolscius Praefectus militaris cum non haberet e- 
xercitum justum quem tali hosti opponeret, nec alium militem in tam arcto 
tempore inconsulto Rege ac senatu conscribere posset, insigniores quosque Pro- 
ceres ac Kosacos ad sua castra invitavit, et comperto quod Turcae jam in pro- 
Ximo adessent, Cameneciamque recta peterent, ipse quogue in monte illi Cwvi- 
tati, quă Tyram ac Chocimum spectat , imminente consedit , vallo et fossa cir- 
cumdatis, munitisque suis Castris, ex quibus majorem vim propulsaret, nec com- 
mitteret summam rei uni praelio, in quo hostis numero copiarum (triginta mil- 
lia Turcarum et quindecim Tartarorum millia erant, et decem millia ex Molda- 
vis Valachisque collecta : Poloni vero nonnisi ter mille stipendiarii Quartiani 
ac auxiliares diversorum Procerum selectiores octies mille circiter, praeter în- 
numeram turbam agendis rapinis habiliorem) longe praestaret, 

Venerat itaque Ahbazi Bassa die Sabbati vigesima secunda Octobris in pros- 
pectum aciei Polonicae prae Castris instructae, et fuit primum exceptus densis 
jaculis tormentorum ex insidiis in proximo ad hoe arte, ut dignosci non possent, 
inter fossas congestosque cespites instructis. Cumgque ad eas exturbandas viam- 
que sibi ad Polonicam aciem aperiendam praecipuum suum robur ille conver- 
tisset, majori clade accepta, quingentisque ex suis desideratis, obvertit signa, ver” 

sus rivulum Muksza, et inde qua nullae impediebant insidiae descendens, ad 
aciem Polonicam pervenit, eique suam opposuit in dextro cornu Tartaris în si- 
nistro Valachis, Moldavisque : Turcis vero in fronte ubi ipsemet pracerat collo- 
catis, Hinc dato aliquanto excursionibus spatio ut Polonos ad pugnam eliceret, 
cum isti sub signis praeter paucos ad singularia certamina procurrentes , im- 
moti starent, Tartaros Turcis permistos ad levam, et Moldavos în dextram €0- 
rum alam irruere jussit, ipsemet frontem invasurus; si illis prospere successis-
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5. In luna lui August anul („apma) 7141, ai sosit Moisei Vod 1 
în lași, la scaun, și bine âncă neaședat, aj pteat şi Abhaza-Pașa 

cu oști în ţeră, la Octomvre vlâto 7142, îi dimimacesta au 7/6 
sânt îmcepute şi dilele wiâţei mâle], (*) cu care depreună și Moi- 

sei Vod cu oștile ţărel aii purces spre țera Leșescă,; și aii 5 

pus tabăra Abaza-Pașa pre Nistru, unde. cade apa Cameniţei 

în Nistru. 
6. Puterea totă a Lâșilor era cu Craiul asupra Moscului; 

ce cât ai putut a strînge, Coneţpolski Hă&tmanul, 6ste Leșâscă 

şi Căzăcescă, ca pre 12,000 de 6meni, aii pus tabăra sa și el 10 
sub Camenița despre capistea Armenâscă. lară Abaza-Pașa, 
  

set. Et quidem Tartari perruperant destinatam sibi partem, quam Maximilianus 

Brzozowski Vicarius Palatini Russiae male custodierat, ni aceurrens Christophe- 

rus Wichrowski, et mox auxiliares aliae cohortes, impetum eorum repressissent, 

jaculaque bombardorum a, vallo Castrorum emissa fugientes longius abegissent. 

At Moldavi Valachique ă Turcis qui illis instabant, renitentesque frameis vibra 

tis ad pugnandum impellebant contra stationem Ducis lanussii Wisniowiecki 

adducti, vix tentato conflictu, (studio Christianicum Christianis pro Ethnicis pug- 
nare nolentes) terga verterunt. Unde Bassa extremam Martis aleam experiri 
metuens, receptui cani fecit, ac concito gressu, in seram noctem iter trium mil- 

liarium continuavit, usque dum.ad sua Castra în adverso Tyrae fluvii Molda- 

vico litore ex opposito villae Rinczug subsistentia evasisset. Nec rediit amplius; 

sed postquam Pagum Studzienica în ripa Tyrae non procul ă suis castris situm, 

defensumgque a sola rusticana plebe bombardis et nitrato pulvere minus instructa 

inlegro triduo oppugnasset, et demum amissis ex suis prope mille incendio 

vastasset, ad Danubium rediit, ibique exercitum dimisit. Polonicum quoque exer- 

citum in castris suis apud Cameneciam Praefectus Koniecpolscius continuit, ac 

ab inseguento hoste destitit, ne sibi imputaretur , si quid adversi, ut fert belli 

fortuna, inde successisset, et quod Proceres nonnuili qui ibidem aderant, illam 

violari a Bassa foederis, irruptione cum infestis signis in Regnum injuriam 

tantisper dissimulandam , seu legatione prius expostulationeque apud Turcam 

vindicandam nec statim in aperium bellum contra potentiorem hostem in tam 

difficili cum Moschis ac Sueco dscertantis Reipublicae tempore prorumpendum 

esse censerent. Atque tali consilio paulo post missus fuerat ă Rege Constan- 

tinopolim Alexander Trzebinski Succamerarius (Praetor finium Regundorum) Leo- 

poliensis, cujus legationis exitus in Anno proximo apparebit. 

(*) Eată aşia dar avem esactă data nascerei lui Miron Costin, dată de chiar 

dînsul. Nu este dar esact ceea ce s'a scris că pe la 1640 M. Costin av& 12 ani 

când umbla la scâla la Bar în Ucrania; ave la 1640 numai 7 ant. Acestă no- 

tiță însemnată nu este repeţită de cât în Cod. AA Rofazl. - 

R. 1. C aq. <Moghila>. — BR. 2. 24 omite: eîn lași». — R. 3. & ad. <în a- 

doile an» cum e în edit. tipărită. — E. 6. E. FF şi U ad: cdrept gura Smo- 

triciuluă care apă vine pre la Cameniţă». — R. 10. G î «cu» AAR, «<cătră 12,000». 

— BR. 10. U omite : «ca pre 12,000 dmeni». — R. 11. C omite: «despre capișiea 

Armenească», , .
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1 lăsând tabăra pe Nistru deneâce, precum s'aiă pomenit, singur, 
cu t6te oștile gata de r&sboiii, ai trecut Nistrul și ai mărs 
dirept asupra taberei Leșâsci, având cu sine de tote oști, cu 
Turci, cu Tătari, ambe ţările, țâra Muntenescă cu Domnul lor 

5 Matei Vod, și țâra nostră, ca la 30,000 ae 6meni de răsboit. 
7. Leșiă grijise șanțurile bine cu pusci și cu pedâstrime, și 

ai eșit și ei cu călărimea den afară de șanțuri. Ai dat nă- 
vală Turcii cu midlocul (MbuuAok8a) oștii forte tare, şi aripa 
den adirepta a Tătarilor, până s'aii amestecat. cu călărimea, L6- 

10 șilor; iară aripa dena stînga a Domnilor, ori nedeprinsă hirea 
țărilor acestora la foc, oră nui trăgeâ inima pre Muntâni și 
pre ai noștri să mergă creștini asupra, creștinului, aîi stat mai 
slab. lară și Turcii cu 'Tătariă, n'a zăbovit mult apropiați de 
șanțurile Leșilor, pentru focul care da forte des cu mârte în 

15 Turci și în Tătari, ce s'aiă dat și eă înapoi; și s'aii mutat A- 
baza-Pașa cu tâtă stea despre o vale, ce 6ste aprope de Ca- 
meniță, anume Mucșa, și iară ai tocmit Gstea. Și amu sta * cu 
săbiile smulse asupra Moldovenilor și a Muntânilor Turcii, să 
mergă de frica lor la năvală; şi a dat Abaza-Pașa al doile 

20 rEnd cu tote oștile năvală asupra Leșilor, şi înfrînsă o rotă de 
L&și. Ce, le-aii eșit alte râte în sprijin€lă, și mai făcut nimica 
nice cu a doa năvală, ca să potă sparge tabăra Leșâscă. 

8. Stătut'aii răsboiul peste vreme de chindie, şi se mira 
Domnii cu ce midloc ară spăria pre Abaza-Pașa de la Came- 

25  nița, care vrea el să iea tabăra Leș6scă ; pusă la un loc ca a- 
cela și sub o cetate ca aceea, nu era putință, Ce aii făcut 
veste pen nesce călărași cum că ati 
Căzăcesci, cu tabăra legată despre Nâdăbor, viitâre într'agiu- 
tor Leșilor; și den cuvânt în cuvânt ai sosit până la Abaza- 

30 Pașa vâstea aceea; care vrând să scie Abaza-Pașa dei ade- ORDONA d 
BR, 3 U omite de la: <ldșesci» la finea zacelei. -- R. 4 B. 6, și U omit ceu 

me pe ŞI dice: cu Moldovtni şi cu Munteni, cu Matei Vod ca 30,000... dă - &. când cu sine ste ca 30,000» ŞI omite restul zăcelei. — £. 9. pune din poi a stinga». — *R, 17, Acestă vorbă e adaosă după (, — G: și în 

, . . ZA, : $e nai făcut nici o isbândă, — BR, 25. Am luat lecţiunea din C căci e mai corectă ca la 24, unde dice: «că să îb. — R. 25. C: <supusă» 1, «pusă». — R. 25. AA BR . . 25, af. om R. 26. C: ad: cce nu-b. —R. 27. E: 
codice: «viind» |. «viitâre».— BR, 29, G 
«aceea»; pănă la: 

dat călărașii de nesce oști 

  

ite : «ca acela—putinţă».— 
«ce ii scornit Domnii vâste». — R. 28. Mulie 

: <aăă înțeles Abaza....».— BR. 30. U omite de la: “au purces într'aceași di»..-- R. 80 omite: «Abaza Pașa de-i».
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vărat, şi întrebând pre Moisei Vod, aii: adus pre căiărași în- 1 

nainte învățați să adeverâscă lucrul cum așia 6ste, și cum ai 

vădut cu ochii lor, peste pădurea Nădăborului stea. Au stătut 

în gânduri îndată Abhaza-Pașa, de purces spre tabăra sa, spre 

Nistru ; vădând că nu are ce face şi oștii Leșesci, şi socotind 5 
și r&c€la, acestor două ţări la bătaie, aîi purces într'aceeași di 

cu n6ptea îndărăpt. 

9. Leşii âncă bucuroși că s'aii mântuit de nepristeni, n'aii 

gonit, ce ai stătut pre loc, păzindu-și tabăra lor. Iară Abaza- 

Pașa, să nu se întârcă de toi fără vâste, înțelegănd de un o0- 10 

raș Leşese pe Nistru, în gios de Cameniţă, anume Studeniţa., 

aii purces asupra acelui trăgșor , la care puţinei haiduci era 

de paza. cetăţei ;, ceea-l-altă glâtă, tot ţerănimea, strinși de pen 

pregiur, aii fost bejenari. Sai apărat două dile trăgul, iară 

spre a treia qi haiducii aă fugit cu nptea spre Cameniţă; iară 15 

totă ţerănimea câtă era strînsă acolea aii căqut în robie la 

Turcă și la 'Lătari. Acolo la năvală aii căutat și a lor nostri 

a mârge, iară totuși aii dat seire haiducilor să fugă, să nu piae. 

10. Mare veste siliă Ahaza-Pașa să facă Studenitei ; și ce 

ati fost fruntea de Gmeni aii ales și "i-ai trimis la Impă&răţie, 20 

Seornindu-le nume de omeni mari în ţâra Leșâscă ; și o fată ce 
se prelejise între r6be, forte iscusită, de trup, ai trimis'o la, îm- 

părăţie, puindu-i nume că âste fata, Hetmanului Leșesc. (*) 

BR. 2. C: cadeverdze». — R. 7. C î <înapoi».—R. 11. B, G, U cterguşor> |. «oraș». 
— BR. 11. E omite: <Jeșesc pe Nistru în gios de Cameniţă». -- R. 13. B, G. be- 

jeniţi de pen pregiur» |. «strânși». -— R. 16. F. omite «strânsă». — R. 16. AA Raf, 

<aăă stătut în robie» |. ccădut>. — R. 17. E ad. «și munttnilor» după: «noştrii». 

R. 18. E ad.: «la dobândă» după: «merge». — R. 18.E şi U omit de la: «sară» 
până la: «piae», — R. 19. 0. E, G.4A. Raf.: «să sc6ță» |. ssă facă», — R. 21. 

E omite : «în ţera leșescă» şi pune ; la împărăție» ce este o erore>. — P. 21. 

U: «de» 1. «în jfra». — R. 22, 24 pune «în robie» Este o erre corectată după mal 

tâte codicele. — R. 23. B. 6, «făcând veste» |. <puindui nume». 

(*) Sed ut supra diximus, Turca, interim solicitatus ă Moschicis Legatis da 

hoc Constantinopoli desidentibus, diligentius contra Polonos beluin apparabat, et 

toto byberno tempore în omnibus infra Budam circa Danubium ditionibus suis 

militam delectus instituebat, quos primo Vere in Poloniam mitteret. Ac magis 

Abazy Bassa urgebat illam expeditionem, ut ea, anni antecedentis damna, cor- 

pensaret, vel saltim obtegeret, uti etiam variis artibus praecaverat, ne consque 

Turca cladem tunc ipsi illatam sciverit; immo crediderit optime rem gestam 

fuise, ob vastatum vicum Studzienica, quem ille (miserat inde Abazy plures 

captivos, et unam formosam .puellam Praefecti militaris Generalis Poloniae fi- 

liam tuisse affirmans, cum tamen iste nullam unquam filiam habuerit) amplam 

potentemque Civitatem fuisse ajehat. Unde et Legatum, Regis, Poloniae Alexan-
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1 11. Sai întors după aceea, izbândă Abaza Pașa spre Dună- 

rea, cu gând fârte r&ă şi pre Domni și pre boiari, pentru în- 

șălătura care s'aii aflat apoi, că cea s'aii fost scornit pentru 

Cazaci la Nădăbor n'aă fost nimic, și decă ati sosit aice la 

5 laşi, aii descălecat cu corturi în șes, despre morăstirea Ba- 

licăi, și a doua di era aședat cu gândul lui să prinqă pre toți 

boiarii, să” puie în ob6zi, să'i iea cu sine, să se plătâscă la 

Împărăţie de ponoslu, că îi-ati fost țările acâste de smintâlă. 
Ce un ture orb de un ochiii priâten lui Costin H&tmanul, aă 
  

drum Trzebinski, de quo supra meminimus, postquam transmisso Dannbio per- 

venerat  Provadiam, (est oppidum Bulgariae medio itivere inter Andrinopolim 

et Danubium consistens) idem Bassa detinuerat, et severioribus nimis adigere 

conabatur, ut Legationem suam coram ipso exponeret, responsumque ibidem 

expectaret : ne nimirum veniens Constantinopolim gesta ipsius palam faceret, 

et duriori ut habebat in mandatis, ex probratione violatorum pactorum Impe- 

ratorem ab inferendo tali bello averteret. Cum vero Legatus spreta barbari 

insolentia, Legationem sibi ad Imparatorem Turcarum commissam non co- 

ram altero, quam coram ipsomet Imperatore se peracturum constanter asse- 

veraret, et per emissarios solertiores querelam de sua illa detentione apud Tur. 

cam interposuisset obtinuissetque securitatem veniendi Constantinopolim ;. ta- 

men Bassa Abazy eo quoque statim accurrens îita Imperatoris animum prae- 

munierat, ut Legato consueta honoraria denegarit, eumque aegre, et nonnisi se- 
mel tantum ad audientiam suam admiserit, dimiseritque (praetexebat oflensam 
ex pyratica Cosacorum in mari Euxino) cum de nuntiatione belli, persuasus 
quod Poloni bello Moschico impliciti facilius de vinci, ignominiaeque in bello 
sub Chocimo ab ipsis Osmano Imperatori illatae vindicari possent; et si îlli 
Moschos subjugarent, aucti tanta poientia, Turcicae Monarchiae quandoque for- 
midolosi essent futuri. Promissa quoque Moscorum liberaliora, incitabant ipsum 
ut belum tale statim proclamari jusserit. apparatumque ingentem bellicum ad 
littus Danubii Moldavicum comportari. Et non multo post transierat Andrino- 
polim, ut inde ipsemet necessaria tanto molimini tempestive provideret. Interim 
Rex Vladislaus post exutos caslris prope Smolenscum Moschos, paucis diebus 
praeparandis itineri necessariis insumptis, prosequendo victoriam, versus Mos- 
chuam caput illius Imperii, signa. promoveri mandavit, Et quidem eo pergere 
decreverat recta, qua Drohobusii, Viasmae aliorumque obviorum oppidorum infir- 
miora praesidia ad deditionem faciendam propendebant, facilisque transitus pa- 
tebat ad ipsam usque Urbem Moschuam ; at mulate consilio deflectens Bialam, 
plus negotii in posequendo illo itinere înverit. Moschi enim Arcem illam custo: II i a 

R. 1. E <înapoi» |. «spre Dundâre».—R. 3. în genere tâte codicele afară de 24 și U. 
die: <înșelățiune». — BR. 3. E «că acele zordve» . «că ceas.—R., 4. E enu era alai: 
rate». ]. textul. — 2. 5.C, AA Raf. U : cai stătut. E «ai tăbărib. — B. 6. E omite : <aședat cu gândul lui». — R.7 0 şi AA Raf, omit: cm. Ut și era să i€ pe toți boiarii în obezi». — R. 7. E ad.: «lui Moisei Vods, - R.7.E <să se curățescă 1. «plătiscă», — R 9, E. U omit sorb.de un ochii». E omite: -<priften lui Costin Hetmanuls — BR. 9. U. Postelnicul> |. Hărmanul».
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descoperit gândul lui Abaza Paşa, și a fugit boiarii în ceeaşi 1 

nopte den Iaşi de ati agiuns până în diua la Mănăstirea Pobrata. 

12. A doua qi stringând pre Moisei Vod, pentru boiari A- 

baza Pașa, aii dat semă că saii dus pentru graba birului, în 

tradict fiind birul. lară alţii șoptia lui Abaza Paşa că s'aii dus 5 

boiarii la LEȘi, să” pornâscă să vie în urma, lui. Și așia sai 

fâvşit venirea lui Abaza Pașa asupra L6șilor; în anul 7142, 

tmna, la Noemvre, aii trecut Dunărea înapoi la locul s&ă. 

  

dientes. editi loci situ munitiore confisi. deditionem facere recusarunt, et post- 

quam unam et alteram irruptionem, caesis non paucis ex oppugnatoribus reje- 

cerant, animos et tempus addiderunt longingquioribus castellis, ut se ad defen- 

sionem compararent, et ipsimet audaciam sumpserunt ad sustinendam longio- 

rem oppugnationem, quam deserere Polonis indicorum, et continuare cum tem- 

poris jactura, praesertim in ancipiti pacis cum Turca, Sueticarumgue induciarum 

statu, maxime periculosum îuissei, In dies enim afferebantur Nuntii de prae pa- 

xationibus 'Turcarum ad bellum Polonicum, et sub id tempus primum advene- 

rat eo notitia de Legato Regio ab ipsis inhumanius ă Bassa Abazy ipsoque Turca 

habito, cumque denuntiatione belli dimisso, ac Suecos relicta. rerum germani- 

carum cura, ommes vires suas, cum in brevi finirent induciae, in Prussiam con- 

versuros. Quodque potissimum, miles importune repetebat sua stipendia, ad quae 

solvenda, et ad novum contra 'Turcâs conscribendum exercitum, Prussiamque 

contra Suecos tempestive praesidiis firmandam, ingens requirebatur pecunia, e- 

aque aliter haberi non poterat, nisi in Poloniam ad celebranda, Comitia Rex 

rediret ; discessu autern suo administrationem illius expeditionis Ducibus militi- 

arum non satis inter se consentientibus relinquens, certum ibi partarum victo- 

riarum suarum eousque fructum, nimis dubium fecisset. Quare placuit uti com- 

pendio, nec aspernari tractationem pacis, quam Moschi per legatos suos conti- 

nue prope castra Regia desidentes (saepe cum lachrymis deprecabantur ut par- 

ceretur sanguini Christiano, cum quotidie ă militibus polonis Regionem illam 

longe lateque populantibus, non solum ex plebe, sed etiam ex Nobilioribus 

illius gentis innumeri, et non raro cuncti simul oppidorum incolae necarentur) 

summissius quam unquam alias petebant, nempe destituti omni ope, nullibique 

exercitum justum habentes, praeter pauca in oppidis suis praesidia, cum quibus 

periculu m aliquandiu differre non evitare valcbant, et priusquam a Turcis juva- 

rentur, extrema experiri, ac de summa rei cum Polonis decernere debuissent, 

Instituto itague apud rivum Polanowka inter Viasmam et Drohovisum collo- 

quio, Delegati utrinque post longas difficilesque concertationes, formulam pacis 

talem composuerunt, (Pauli Piasecii peg. 474. 

R. 2. B. & omite: «din Iași. — R 3. 24 omite eronat: pentru boiari». — 

R. 3. BG ad: «iar Matei Vod fiindu-i cirac, pre lesne Șată tocmit lucrurile la 

dânsul. Dataă sma Moisi Vod pentru boiari>. — R. 7. BE. cai fost> loc, «Sai 

sfârșit». — R. 7. E omite: <în anul 7142 — până la > «şi cât Sati aşedat>. — R. 8. 

C omite ; «76mna». — B. 8. B. 24, AA Raf. G. «scaunul» |. «locul». Un Paşă nu 

av& tron, deci lecţiunea din C este ce mal corectă şi am adoptat-o.
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1 13. Şi cât saii aședat, nepărăsit pira pre Domni, ales pre 

Moisei Vod. iară pentru Matei Vod, fiindu-i cirac ș'aiă tocmit prea 

lesne lucrurile la dânsul. Iară Moisei Vod n'a putut trăi mult 

în Domnie de pîrele lui, ales fiind acolea și Lupul Vornicul, 

5 cunoscut mai de nainte lui Abaza Pașa. Domnit-aii Moisei Vod, 

după Abaza Pașa, numai peste iarnă. Deci la primăveră i-aii 

venit mazilia, și sai dat Domnia lui Lupu Vasile Vornicul, de 
Sultan Murat. 

14. lară Moisei Vod, după mazilia sa den domnie, sătul de 

10 binele Turcilor, aii trecut în țera Leș6scă, + petrecut de câțiva 

boiari până la margine; unde apoi, după câţi-va ani petrecuţi 

n odihnă cu ocine, în ţera Leșâscă, și în cinste de la L6și, își- 

ai frășit și,viața pe vremea Domniei Dabijăi Vod. 
   

CAPUL AL XVI-lea 

15 Zac. 1. (*) Fericită Domnia lui Vasilie Vod, în care de ai 
fost când-va acâstă țeră în tot binele cu bivşug și plină de 
avuţie, cu mare fericie, și trăgănată până la 19 ani, în dilele 
acestei Domnii ai fost. În anii d'intâi cu prepusuri de nepace, 
iară între L6și și între Turci; iară apoi, după r-a. ai (at), 
deschidându'și cale Impărăţia 'Turcului, cu Sultan Murat, asupra 
Persului, pentru Vavilon; aice aceste părți la mare păcă și li- 

_nesce și mare fericii era. 

2. Domnia cum sS'aii prilejit de aii luat Vasilie Vod, siaă 
pomenit la Domnia lui Moisei Vod, în capul al XV-le, cum 

20 

  

R. 1. E «și apoi riepărăsind Abaza Pașa pâria. — R. 2. B <ales pre Matei Void» 
este o lecţiune eronată. B. G ad. după: Moise Vod: «pentru boiari. — R. 7. 
24. C «lui Vasilie Vod» mai puţin corect de cât în cele-l-alte codice. — f. 9. E 
omite zăcâla a 14 și începe cu titlul noă: Domnia lui Vasile Vad. —$ 8. 00. 
omite restul și termină: și acolo ai trăit până la mârtea lui. — R. 17. Be Ge 
ad. : «t6ță averea> |. «de avuție» — 0. E, cavere». — BR. 17. AA. R.: «fericire» l. 
<foricie». — R. 18. E omite: <În ani dintii». — R. 19. E cioră preste 3 ani 
|. ciară apoi după 3, 4 ani. —B, G.: «după 8 ai» — C. A. Raf, U.: anl 
<ai>. — R. 20 AA, Raf. omite: «Turcului», — R. 21. Cî cpentru Bagdut» |. 
<Vabilonus . — BR. 21. C: <în pace, în linisce şi în mare fericie era» |. «tert». — 
U: <dicea aceste împărăţii era în pace şi în linisce» — e o compilare numal.-” 
R. 22. B şi E i «şi linisce era» şi omite restul. — B, 22, AA, Raf, «fericiri»  efericii». -- R. 23. E și U omite zăcâla 2-a. 
WEB. C.E.U, adaog titlul: «Domnia hui Vasilie Vod».
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fugise Vasilie Vod de frica lui Moisei Vod, de aicea, den ţâră 

în Țarigrad ; și acoio, cunoscut la câte-va, din capete şi mai 

vărtos lui Abaza-Paşa, care era piriș lui Moisei-Vod, și mai 

mult cu anevoința luă X-a dat Sultan Murat Domnia, văden- 

du'] om harnic de acea, ir6bă. 

3. Dâcă a luat Domnia, n'a vrut să fie nemulțămitor lui 

Moisei Vod, pentru binele ce făcusă casei lui, neamestecân- 

du-se nice cu un răi asupra casei lui: au scris carte lui Moi- 

sei Vod cu mare mulțămită pentru omenii săi, căci nai avut 

nice- o nevoie; și lăsăndul în voie, unde ari vre să meârgă, 

ori spre ce parte volnie, fără de nice o grijă să fie. Și sfă- 

tuindu'] să nu vie la Țarigrad, pentru multe datorii ce ave 

Moisei Vod în Țarigrad; şi să nu bănuâscă căci sati prilejit, 

aşia, fiind aceste lucruri, ales a Domnielor, subt orânduiala lui 

Dumnedeii, fără care nu es Domnii.. 

4. După acestă ceremonie (uzpamMonic) aii purces Vasilie 

Vod de la Țarigrad cu Domnia în țeră, în anul 7142;(*) iară 

Moisei Vod strins cu casa lui şi cu Costin Hetmanul den 

boiari, ali trecut în țâra Leșescă. 

5. Abaza-Pașa iară se gătia cu mai mare putâre asupra, L6- 

şilor să'și mai toemescă lucrurile a r&sboiului celui d'întăiiă 

care 'făcusă asupra lui Coneţpolski, la Cameniţă, (**) până n'ari 

oblici Impărăţia că în rândul d'intăiii n'aii lucrat atâta cât da 

s6mă la Impă&răţie. Deci îndemnă pre Impărăție iară asupra 

Leșilor și sta. de faţă şi solii Moschicesci la Țarigrad, nevoitoră 

cu mare făgăduință Impărăţiei, de Cazanul și de Azderhanul 

să fie a 'Turcilor. Și numai ce aștepta și Vasilie Vod, neaședat 

bine la Domnie, să'i vie porunca de gătire de 6ste, iară ca și 

lui Moisei Vod.— 

6. Era și solul Leșesc den ţera. Moschicescă, pornit de Craiul 

e
 

10 

20 

25 

30. 

R. 7. Cs «vrând sa fie mulțămitor» 1. «nevrend> — enemulțămitorii». — R 8. Be 

E. G.: omit: <nsamestecându-se nice cu um răi asupra cască luă». — R. 12. G. 

omite : «pentru multe datorii ce av€ Moise Vod în Țarigrad». — R. 15. U com- 

bină cu omisiuni zăcela acâsta cu cea a 4a următâre, — R. 16. E omite: «după 

acâstă ceremonie». — R. 23, E: «că lucrul dinteiii nu lucrase atâta. — R. 26. C: 

«mare nevoinţă şi făgăduință» — AA. Raf. omite: cîmpărăției» şi ad : «dând 

Cazanul ete. — R. 26. E: «să dea Cazanul>. — R. 28. omite: «ne aședat bine 

10 Domnie». — R. 30, 94 pune: <Iară> |. «era», — R. 30, E : «Venit de la Craiul> 

1. «pornit». — BR. 30. B. G. ad.: «legesc» după: «craiul, 

(*) Vegi documentele de la -finea Cronicului, coresp. la acestă pagină. 

(£%) Vegi în urmă textul din Piasecius, de la pag. 474.
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1 la Impărăţie, anume Trăbinskii, pre carele (dând scire Craiu- 

lui Coneţpolski Hetmanul că veniâ asupra lui, Abaza Pașa, cu 

oşti 'Turcesci) îl trimis6se Craiul la Impărăţie întrebând de Turci 

ce pricină ar hi stricăciunei de pace ce-i legată la Hotin cu 

5 Sultan Osman? Și ai trecut solul acela pen ţâră, curând în 
urma lui Abaza-Pașa ; aii trimis de Lai oprit la Pravadia, si- 

lindu'l să'și dea solia la dînsul, temându-se să nu se oblicâscă 

prin solia lui ac cale a lui cum aii fost. Ce nevrând solul 

să dea solia, și r&spungând că 6ste trimis la singură Impără- 

10 ţia, nu la unul den Pași, l'a oprit câtă-va vrâme. Ce liahul 
aii silit. cu mizloce de aă dat scire de sine la Portă că 6ste 
oprit ; și ai venit poruncă. la Abaza Pașa să'l slobodă; și nu- 
mai ce i-ai căutat a'l slobodi. lară așiă'i stricasă solului lu- 
erurile la Impă&răţie, cât nice o cinste n'aiă avut, care, se cade 

„15 solilor; si laă pornit cu răspuns de scârbă înapoi, fără zăbavă, 
și anume să hie gata Crăia Leșescă iar de sfadă. 

7. Acel răspuns al Turcilor dâcă ati agiuns la Craiul, în țera 
Moschicâscă, că era tot în țâra Moscului cu osti, și dândui 
scire de la margine iară de gătirea Turcilor, deci, numai ce 

20 Xa căutat a sta la tocmelă cu Moscul, și îndată lăsând tote 
într'o parte, aii legat cu Moscalii pace. Cu câte-va, orașe luate 
de la, Moscul în partea Leșilor, s'aii întors Craiul la Varșav, 
și îndată aii stătut la săim de gătirea împrotiva, 'Turcilor. 

8. Inţelegend Turcii că Lâșii ai făcut pace cu Moscul și 
25 mai adevărat den solii Moschicescă (și era şi solul Turcilor la 

Mose, întărindu'i împrotiva Leșilor) și de aice den ţâră de la . 
Vasilie Vod, avend scire, ai pornit pre solii Moschicescă cu 
scârbă, pentru nestarea lor la cuvânt; și aiăi trimis și la Cra- 
iul Leşesc sol de inoitura pâcei, anume pre Şahin Agga(ţ), u- 

DI II RI 

R. 1. Trzebinski (Piaseciu pag. 414). — R.1. E omite de la: <să întrebe de ce pricină ete». — R. 8 B. G. : «dintru el» | <prim-solia l5.— 
R.10. B: «colul» |. cliahul». — R. 12. E omite de la: «și» până la punct. — R. 13. C. E. omit: «solului». — BR, ZĂ. E «şi Pati întors înapoia l. «pornit cu res- puns», — R. 17. C. ad. : «leşese» după : «Craiuls. — R. 18. BE omite de la: «că era» şi până la: cnumai ce i-aă căutat». — BR. 20. B aa.: «luă Craiib 
după: «căutat». — R. 21. E omite de la: <întro parte ati» până la : es'aă întors 
Caiul». — R. 28. E: cpentru ce mai stătut Moscul la cuvent» | text, — RF. 28 
G omite : «/or> după : «starea». — R.29. B.6 E <înoirea» C <întăritura păcei>. 

(î) Fama quoque helli Turciei evanuerat, cum primum pacificatio illa Moschica fuit divulgata. Cum enim Moschi rebus suis ita, compositis, Turcicum Legatum, qui toto eo tempore pacem cum Polonis dissuadens, promissamgque pro auziliis 

  

«pre> până la:
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nul den Agii Divanului, având amu imperăţia Turcului și cu 1 

Cazil Bașii amestecătură începută pentru Bagdatul, adecă Va- 

vilonul. 

9. Pornite oștile L6şesci amu ai aflat Sahin Agga spre Ca- 

meniţă, și pre singur Craiul, aprope de Varșav, în tabără; 

răspundând lui Șahin Agga solului Turcesc, Craiul, cu scârbă 

  

a suo Imperatore paratis mercedem repetens Moschuae haesit, vacuum dimisis- 

sent; Turca, illusionem talem aegre ferens, pacemgque cum Polonis temere a se” 

fractam fuisse dolens, ad eam reconciliandain destinarat Sehinum Aga ad Re- 

gem Vladisiaum, qui tunc reversus ex Moschovia, Comitia ad mensem lulium 

indicta Ordinibus Regni Varsaviae cetebrabat. Excusando autem Turcicus ile 

Nuntius violationem pactorum, omnem culpam in Bassam Abazy rejiciebat, eum- 

que dthitas propterea. poenas luiturum promittebat, dummoâo revocarentur exer- 

citus Regii, qui jam în procinctu stabant în confiniis Moldaviae magno numero. 

congregati, ac in dies augebantur, conversis eo ex Moschovia universis copiis, 

multoque bellico apparatu. 

Verum Rex hosti illi raro non fallaci minus fidendum ratus, et magis cupiens 

ne injuria tam petulanter ab eo rupti nuper foederis inulta manere, praesertim 

si forte apertis tam justa, belli causa in hosticum viis, occasio rei benegerendae 

daretur, (redierat interim Constantinopoli Legatus Regius Alexander Trzebinski, 

et în conssessu Comitiorum publico, rerraesentavit seriem Legationis suae, Tureae- 

que nimium offensi propensionem ad hellum gerendum) arma tanto majori di- 

ligeutia apparari jussit, et responso Sehino Aga dato, quod meliores cautiones 

servandae in fiturum mutuae amicitiae a Turca requireret, demumgque diligen- 

tius negotio perspecto super hoc decernere vellet, solutis Comitiis (in quibus 

nonnisi de conquirenda in stipendia militum pecunia, muniendisque Prussiae 

contra Suecos Arcibus agebatur) ipsemet in Podoliam ad castra iter instituit. 

Interim vero ad Praefectum exereitus Stanislaum Koniecpolski apud Cameneciam 

castra habentem, assidue a Vezyro Murtazy Bassa de resarcienda pace Nuntii 

ac literae commeabant, cumque ille ac una Delegati ad hoc ex Comitiis Regni 

consiliarii bellici (aderant ibi et Proceres plerique cum numerosis militaribus 

turmis ad famam tanti belli congregati) constanter rcjicerent excusationes om- 

nes laesae pacis, nisi severius in authorem animadverteretur : Murtazy effecit 

apud suum Imperatorem ut Bassami Abazy (vi fuit bellicosus, ac multis prae- 

liis contra Persas feliciter gestis clarus) cui error ejusmodi tribuebatur, fecerit 

strangulari, hocyue praestito, omne suum pro laesa pace satisfactionis debitum 

adimplevisse videbatur. Vires etiam Polonici illius exercitus, non tam ad offen- 

dendum, quam ad repellendum hostem erant comparatae : potissimum ejus ro- 

bur stipendiarii milites erant pauci, et alii ex Moschovia tardius adventantes 

trahebant manipulos laceros, viris, equis; armisgue majori parte imminutos. 

Voluntarii militares plurimi quidem aderant, sed ad militarem disciplinam im- 

R. 1. C ad. împărătesei» după : «Divanului». — R. 2. B: «amestecare» |.: 

comestecătura». — R. 2. B : eseail» |. «adecă». — B. 4. E omite camu ai aflat 

Sahîn Agga» şi adaoge : <a aflat acel sol turcesc şi pre Crai». — R. 6.E o- 

mite numele : «Sahin Aga.
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1 (expaBx) pentru stricarea și călcătura, pâcei, carea cu atâte 

giurămenturi s'a făcut la Hotin, cu Sultan Osman, și între 
dînsul, câte-va conace aii mers cu oștile spre Cameniţă ; și cu 

acest respuns aiă pornit pre Turcul, carele da tâtă vina pre 

5  Abaza Pașa, și cum că este gata de perire pentru acea faptă. 
10. Fost'aii acestă clătire a Leșilor în anul 7143. Care oști 

mai mari și mai bine grijite nu se pomenesc în totă cronica 
  

periaque Ducis cum essent minus obligati, non adeo utilem operam promiite- 

bant. Insuper turba immensa (perpetuum malum castrorum Polonicorum, in qui- 

hus si sint decem millia bellatorum, ad minus quinquaginta millia. calonum, to- 

tidemque eguorum supervacaneorum possunt numerari : honestas tamen in eis 

est major quam in caeteris Christianorum castris, quia nulla scorta cireumâu- 

cunt). Castra sequentium, frugesque circum late miserorum agricolarum absque 

ulla lege consumentium, Ordinem universum confundente. Ex quo circa com- 

portationes, assidue caedes, ac incendia in castris frequentius excitabantur, et 

consiliarii bellici, licet a principio expedisset ducere in hosticum, suaserunt cou- 

tinendam illam multitudinem in solo proprio : Tantogue facilius divulgata, illa 
summissione Turcae, bellique (castigato Bassa Abazy) anza sublata, pacem stabilie- 

runt cum Sehino Aga, qui iterum a Turca missus ad eam praeficiendam in cas- 

tra Polonica venerat. Obierat in illa expeditione Stanislaus Comes de Taenc- 
zyn prosapiae Taenczynianae omnium Nobiliorum in hoc Regno vetustissimae 

ultimus haeres ; tamen supersunt ad hunc alii rami & communi ejusdem gene- 

ris (insigne gerit Topor, nempe Asciam, seu latam securim pergrandem) stirpe 
nati. hex Vladislaus quogue accepto Nuntio Leopoli de illa pace conclusa, (pro- 

pensior ad belluni gerendum cum Turcis aegre tulit eam pacificationem) ut re- 
dierat Varsaviam, sub finem Novembris amisit fratrem germanum €xX noverca ac 

matertera sua Constantia Austriaca natu minimum Alexandrurm, vix dum vigesi- 
mura primum aetatis annum inchoantem, în quo prae caeteris fratribus, summă 

heroicarum virtutum specimina emicabant. Nec multo post trigesima, Decembris 
die, excesserat e vivis Patavii în Italia ejusdem Regis alter frater Ioannes Al- 

bertus Cardinalis Episcopus Cracoviensis, anno aetatis suae vigesimo tertio. Animi 
causa, iverat ille in Italiam mutato habitu, et fixo Patavii hospitio, inde excur- 
rebat ad visendum diversas Italiae civitates ; morho vero intra paucos menses 
ibidem concepto interiit, mazno cum dolore Re A gis, et majori Procerum pruden- 
tiorum, qui talem aeque istius, atque Alexandri Principis (hic quoque paulo ânie 
mortem excurrerat in ltaliam viditque Summum Pontificem, Romam, Neapolim, Florentiam, Mediolanum, Venetias, ubique summo honore exceptus) peregrina- tionem Principibus majoris nominis, praecipue Regnum. filiis indignam impro- babaut. Funera illorum Principum deportata Cracoviam 
tificali cultu Regio fuerunt humata, Episcopatum vero Cracoviensem ab illa morte Principis Ioannis Alberto vacantem, obtin , . 5 4 uerat Iacobus Zadzik Cancella- 
rius Regni, Culmensi relicto Loanni Lipski Referendario Regni (Pauli Piasecii 
pag. 416, > sn. 

„ în 'Templo Ascis Pon- 

R. Z.E: < “cărei .. textului; ci aideiunea pici — BI. Ci ccălcarem. — R.2.E «împreună» |. 
: ultan». — BR. 3. B: cai nt - , 

mite : «gata». “Şi între acel sol» 1. <dinsul. — B. 5 Co
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Leşescă. Ţin minte (mura) Omenii bătrâni, carii spun că a- 1 

giungea tabăra de subt tîrgul Cameniţei pănă la un copacii 

la cămp, mai mult de o milă mare de loc; că oști avea gata 

câle ce era asupra Moscului, și plină ţ6ra Leșâscă de mul- 

țime de Gmeni pre acâle vremi. 
11. lară pănă a sosi Craiul Leșese la Cameniţă, Coneţpolski 

Hetmanul amu era cu o sâmă de oști sub Cameniţă. Și ve- 

nea, cărți pren Vasilie Vod de la Vizirul Murtaza Pașa pen- 

tru pace, adeverind lui Coneţpolski că ac6 câlcatură a păcei 

care aii fâcut Abaza Pașa fără scirea împărăției va plăti-o cu 10 

capul, ca un călcător de pace. 

"13. Şi aşia omorind Imperăţia pre Abaza Pașa, zugrumat, 

(aesrgSma'r) s'a reșchirat și gătirea Lâșilor în vint, fiind su- 

părați şi slujitorii lor de atâta vrâme cu oştenia la Moscu. 

Ai stătut pace iară între Leși și între Turcă, cu înoitura le- 15 

găturilor de la Sultanu Osman, adăogând şi acâstă legătură în- 

tre sine, pentru 'Tătari, să nu locuescă în Bugeaz. Om Abaza 

Paşa vestit cu resboaie asupra Persului, și ostân dirept. 

13. La anul după acâsta ai purces Sultan Murat cu mare 

gătire asupra. Persului, și într'acelaşi an aii luat de la Perșii 20 

cetatea anume Râvanul, care apoi, căt saii întors înapoi Sul- 

tan Murat la Țarigrad, iar o ai luat Cazil Baii pre sema sa. 

Iară Vasile Vod domnia cu mare linisce și pace, fără grijă, țâra 

de tâtă părţile; sta toți de negoţitorii și de agonisită; însă, 

lăcomia. nice pre atuncea nu lipsia cu dări grele; ce având 25 

locuitorii ţărei vrâmi de agonisită, biruiă tote acâle greutăți a 

Domniei. 

14. În ţera Ungurâscă era mari amestecături între Racoți și 
între Betiean Isteoan, (Hupsewan) feciorul lui Betlean Gabor, 

R. 1. E omite: «carii spun». — B. 3. Bi cera> |. catea». — PR. 4. Be Ge «ce 

aă fost» |. «ce era». — R. 7. B: «sosite» |. camu era», — R. 8. 924 ad. un «și» 

dapă : ezenia». — R. 9. B «calcare» 1. «călcătură». — BR. 10. B. Gad. caii fă- 
cut așu» dar restârnă frasa de vin aceste vorbe la finea ei. — R. 11. U resumă 

zacelele 5—1? in una mică. — B. 72. E : <Deci> |. «şi aşia». — R. 13. 0:0- 

mite : «zugrumat». — R. 15. E omite de la: avent» pănă la: că stătut pace». — 

R.14.B, AA Raf,: ccu oștile». C costia>. G costiri». — R. 14. C: cînoirea» ]. 

cînnoitura». — E. 18. C, 8. E : «drept> |. «dirept>.— R. 19, E. «asi măr» |. «pur- 
ces». — R. 22. B omite «pre sema sa». — R. 23. E om, «mare» şi «fără grije țtra. 

— R. 24. E «de agonisia și neguțătovia» |, textul. — B. 26. C ad. «dăril> după: 

«tdte» şi omite restul. AA BR: «biruia tâte acele» și omite restul. — BR. 28. E 
omite zacâla 14.
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1 pentru Domnia Ardâlului. Ce aii căutat a da; locul Domniei a: 

ceea Betlen Isteoan, lui Racoți, neputând avea agiutor de la 

Împărăţia Turcului, pentru gătirea lui Sultan Murat iară asupra 

Persului. a63- | - 

5 15. În anul 7145, se redicasă Cazacii cu Pavliuk, Hătmanul 

lor, asupra: L6şilor, pentru opriala sa de pre marea Nâgră ; pre 

carii Potoţki, HBtmanul Leșesc cel de câmp, i-ai lovii_și în- 
chidându-le tabăra, aii dat Cazacii viii pre Pavliuk, H&tmanul 

lor; și în cesta an aii făcut Leșii și o cetate, anume Codacul, 

10 pre Nipru, la pragul cel de'ntâiii, oprind pre Cazaci să nu âm- 

ble pre marea Negră, stricând pacea cu Turcii, care .oprială 

a lor apoi aii resuflat spre marea pustietate Crăisi Leâșesci, cu 

Hmil H&tmanul Căzăcesc. 

16. (*) Tot întracelaș an Cantemir Pașa cu ordele sale, peste 

15 voia Hanului, aii eșit din Crim, şi saii aşedat iar în Bugeg; 

care lucru ne suferind Hanul, și mergend dodăiala și de la L6Și, 

carii legasă cu a doa legătură, pren Coneţpolski cu Murtaza 

Paşa. Vizirul, să nu hie slobodi 'Tătarii a locui în Bugeg, fă- 
când dodăială Craiei lor, — ai eșit poruncă la Hanul şi lui 

20 Vasilie Vod, Domnul ţ&rei nostre, și lui Matei Vod, Domnul 

Muntenesc, să mârgă cu Hanul asupra lui Cantemir. Deci, ai 

venit Hanul cu oștă, și aii purces și Domnii cu ambe ţările a- 

supra lui Cantemir; care, temându-se de Hanul, aii fugit în 

Țarigrad ; iară Ordele lui le-aiă luat Hanul cu sine la Crim, și 
25 de pira Hanului la Împărăţie ati perit şi Canteniir, zugrumat 

(3esrpămar) în Țarigrad. 
17. După ce ai pornit pre Tătară Hanul, din Bug6g, aiă lăsaj 

pre doi Sultani, fraţii săi, să vie cu dânșii, iară el singur ai 

purces spre Crim înainte. Deci când aii fost la trecătorea Ni- 

30  prului, s'a burzuluit Nohaii și ai lovit fără nădejde pre Sul- 

tană, și i-ai omorit pre amândoi; și după acâstă faptă aii pur- 
ces cu coșurile sele spre țera Leșâscă, poftind de la L6și loc 
  

R. 3. C omite <lui Sultan Murat». — R. 6. B, U: <oprirea» |. eoprială». — 
R. 7. c. şi E. omit «cel de câmp> :şi adauge : «noanm. — R. 22. adoagim «a- 
poi> din celel-alte, de şi lipsesce în cod. 24.— R. 72E: <pustiire țăreă legescă» |. 
textul. — BR. 22. B. G <de ambe» |. ccu» — R. 22. AA (Raj.): «dintramândouă 
părțile».— R. 25. B. omit «la împărăție». — R. 28. B. 6. om. «singur».— B. 30. 
B: «Sati ridicat» |. <Saă burzuluit» AA Raf: «că întărâtat».—R. 30. B. 3. «Jhă odate» |. «fără năddjdes. | . ÎN (*) U ad. aci titlu noi: «Pentru ridicarea luă Vasilie Vod asupra ăi Matei Vod Domnul muntenesc».
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să se aștde sub ascultarea, lor. Âmbla pre la târguri şi pân 

sate, toți câte cu o cruce de lemn făcută la piept, semn de 

închinăciune. Ce Lâșii așia loc deșert fără Gmeni, mai în lă- 

untru ţărei sale ne având, le-aii dat câmpii pre Nipru, între 

Crilav şi între Codac. Şi era aprope de 20,000 de Nohai Grda 

aceea, 
18. Care lucru vădând, Împărăţia 'Turcului, iară, cu a doa 

orînduâlă, ai pornit câți-va Pași în prejma lor, la anul după. 
scosul lui Cantemir den Bugâg; şi iară ai venit poruncă și 

ia Vasilie Vod şi la. Matei Vod să mârgă să se împreune cu 

Pașii asupra 'Tătarilor. Deci, de iznovă aii purces Vasilie Vod 

cu oști, al doile rând, la cetatea Albă la adunarea Pașilor; 

iară Matei Vod aă venit până la marginea țăreă sâle ; și de a- 

colea. aii pornit un Serdar cu oști de la sine, iară el sai fă- 

cut bolnav și sai întors înapoi. lară și Vasilie Vod și Pașii 

fată zăbavă s'aii întors de la cetatea Albă înapoi; că pre Tă- 

tară îi trăsâse amu Hanul cu blânacţă și cu făgăduință de 
iertare pentru mortea. Sultanilor și trecusă Niprul, pre unii 

în Crim, iară pre alţii i-aii aședat în câmpii Donului. lară mor- 

tea Sultanilor, mai pre urmă tot n'aii lăsat Hanul nerescum- 

părată. , 

19. Ce câţi era den sângele lui Cantamir, mai capete, în- 

tr'una de dile, cu meșterșug i-ati împărţit: pre unii, la o s6mă 

de agii Curţii sâle, la osp& vedi Domne,; pre alții, la alţi agi 

și la masa sa oprind pre unii. Și la acela ospăț i-ai omorit 

pre toți câţi era Cantimiresci mai aprâpe. Și de atuncă s'aii 

stins aceea regula (pzrSax) la dânşii, carea era mai frunte 

de cât tâte Grdele, precum pre aceste vremi sînt Șirănesciă. 

Unul den Cantemiresci, anume Azamat Mrăza, pre carele 'l-am 

apucat şi eii Dvoren la Craiul Leșesc, Vladislav, neprilejindu- 

se la acela ospăț ce le făcusă Hanul, aii scăpat den Crîm în 

10 

15 

20 

30 

  

R. 1. C. «şi îmbla. — R. 2. Bom. «făcută». — BR. 5. B, AA Raf: «Codat> |. «Co- 
dac». — R. 7. B. şi 6. cânfelegend» |. «vădând». — R. 8. B: «dră> 1. ofenduidld.— 

R. 9. B: omit cară». — R. 11. C şi AA Raf. şi G «Nohailor> |. «Tatarilor». — 

R. 11. C: «de a doua dră» |. «de isndră». — R. 20. C: omite: «mai pe urmă». — 
R. 24. B. şi Ge. omit: <oăd Domne. — BR. 26. B: «mai de frunte» C î «mai de a- 
prope> BG: «mai aprope și de frunte», — R. 37. B: «carii |. «careas. — R. 27. 

Ci «neam» |. crăgulă. — R. 27. Bi; ad: «la dânşii». — R. 28. Ci cacmu» |. «pa- 
coste ovdmis. — BR. 28. B: «Sirineştii» — R. 30. B: interv. ord. frasei. AA (Rat) 

pune acâstă informaţiune în parantesă.
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1 tera Lesâscă, și slujiă la Vladislav, craiul Leșese între Dvo- 

râni, și av de la Craiul l6fă. 
20. Întwacesta an, ati luat Cazacii Donului Azacul,(*) cetatea 

    

  

*) (Pauli Piasecii Pag. 495). | 

SA ejusăera Anni 1637 Cosaci Moschoviae Zanas Arcem vulgă dak seu 

Ozow dictam, apud ostium fluvii Tanais in Paludem Maeotim, ae inde în Pon- 

tum Euxinum defluentis sitam, expugnarant; praesidiumque Tureicum ibi excu- 

bans trucidarant. Quod Turca acerbius tulit, cum ea Arx fines iImperii sui ter- 

minaret, eos custodiret, et Tartaros Tauricanos et Petiercios in officio contine- 

ret, cohiberetque Moschorum Cosacorum excursiones în illud mare. Unde ad eam 

vecuperandam statim jusserat exercitum classemque comparari ; sed has ejus 

curas turbarunt motus Tartarorum Tauricanorum exorti mense Aprili hujus anni 

ex tali causa. Cantimir Murza bellator famosus, eoque semper invisus Sultanis 

seu Principibus illius gentis, ne istis subesset, transtulerat suum domiciliu în 

campos Budziaki vocitatos prope Bialogrodum, (Moncastrum Cromero) Tehiuiam, 

Kiliam, seu Achiliam, ac Moldaviae terras, sitos, tort 
Quo sensim alii quoque Tartarici Duces Arak Murza, Salamas Murza, ac on 

ores quique qui cum ipso militare consueverant, cum suis familiis commnigră- 
xunt, et in diem numerosa Tartarorum agmina ex 'Taurica in plerisque locis 

arida, et pro tanto populo (multiplicati sunt nimium) angusta, ad spatiosa, ferti- 

lissimaque illa Moldaviae latifundia transibant, assidueque colonias suas, fines- 

que iilorum camporum, protrudendo ab eis veteres habitatores Moldavos, dila- 
tabant in tantum, quod verendum fuisset ne totam Moldaviam si ibi diutius 

fiumiusque substitissent occuparent. i 

Ac licet Reges Poloniae in pactis cum Turca suis hoc praecaverint, ne in ilis 

campis Budziaki Tartari habitarent, (cum inde facile în proxima Poloniae terti 
toria excurrere, suique adventus omnem famam praevenire possent) ac egali 

Regii Constantinopoli assidue urgerent, ut istae novae coloniae inde pellerentur; 

tamen Turca sine suo consensu ea fieri affirmans, ad omnia connivebat : Bermpe 

quod ihi degentes Tartaros dum non dependerent ab Imperio sui Chami, 0bse- 
quentiores et expeditiores haberet ad iruptiones in Ungariam , Transilvania, 
Poloniam faciendas. Cham itaque hoc modo potentiam suam imminui, suasque 

Terras Tauricanas habitatoribus destitui aegre ferens, collectis copiis, contra Can- 
timirum ad eos campos contendit, occurrentesque sibi Cantimirianas turinas 

terant viginti miltia eguitum) profligavit, septem millibus ex eis caesis, et Can- 
timirum qui ab eo conflictu transmisso apud Kiliam (Achillea, Cromero) Danubio 

secesserat ad campos (ibi quoque Tartari subserunt sibi sedem ă caede Var” 
nensi Vladislai Regis) Dobrucenses persequebatur: donec Turcarum Imperator 

Amurates ut sedaret tantam tempestatem, simulata, tantisper contra Chamun 

offensa, Cantimirum ad se vocatum (cui succensebat ideă quod nuper jussus ad 

bellum Persicum cum suis 'Tartaris ire recusarat) stragulari jussit : hocque 
Chamo per suum Causium nunltiari jussit, et ut Tartaros suos revocaret in Tau- 
ricam permisit. Atque ita Cham re ex voto suo uti credebat gesta, redierat in 

Tauricam, eoque omnem plebem Tartaricam, ex illis campis Budziaki remeate 
co&gerat, relictis paucorum circa Bialogrodiam Pagorum veterihus incolis. Prae- 
cipui tamen Murze (isti sunt Duces bellici seu Nobiliores in illa gente) socii Can-
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turcescă, pre apa Donului, care apoi ai dat-o de bună, voie 1 

Moscul Turcilor înapoi. Isar aîi ămblat la acesta midloc pentru 

acâ cetate la Mosc; om, pre acâle vrâmi aice în ţâră vestit cu 

neguțitoria în ț6ra Moskicâscă. . 

21. lară întovsul lui Mateii Vod de la margine mergând al 

doile rând la cetatea Albă, n'aii fost fără pricină, ce avănd 

mare ne prietenșug Matei Vod cu Vasilie Vod. Dendată ce aă 
stătut Vasilie Vod la Domnie, făcusă multe amestecături la 

Pașa pre acea vrâme de Silistria., Deci, sai temut a merge 

Matei Vod, de acâle amestecăturiă, ce'l amestecasă Vasilie Vod 10 

la Pârtă, ce, precum saii pomenit mai sus, aii trimis ste, 

iar el singur s'aii întors la scaunul săi. 

22. Eră la Imperăţia lui Sultan Murat, pre acâle vremi, tote 

trebile şi lucrurile Impărăţiei pre doi 6meni, carii era Musaipi 

la Sultan Murat : unul, Silihtar, ce era în lăuntru, care slujbă 15 

este de Imperăţie fârte aprope, adecă spatar, ce porlă spata 

ori buzduganul după Imperatul; al doile, Căzlar Agga, care 

este pe lotă Casa Impă&rătâscă, și pre fete mai mare. Acești 

doi puria t6tă Impărăţia. Veziria înaintea lor era forie slabă; 

ex
 

  

timiri, cum et Turcis qui Cantimirum deceperant blandis promissis non siderent, 

et Chamum sibi offensum timerent, confugerant ad Praefectum supremum mi- 

litiae. aliosque Proceres Poloniae illorum confinium custodes, offerendo defecti- 

onem ă Chamo et ă Durcis, et subjectionem. Regno Poloniae, dummodo ipsis se- 

des aliqua assignaretur, seu si pe:sisterent incolere illos campos Budziaki, contra 

Tureas Chamumgue auxilia eis darentur. Quae petitio in alia ordinatiori Repu- 

blicae non ingrata fuisset, et atulisset commoda ingentia, sed hic oscitantia semper 

consilia, tunc usque obtorpueranţ. 

Et non multo Bassa Silistriae veniens Bialogrodum, illis Murzis permisit ut re- 

manerent in illis campis, dummodo quieti viverent; et cum jam securi essent, 

tvedecim ex ipsis insigniores una nocte necari curavit ; Chamo quoque illi Turca, 

mox Principatum abrogarat, et in ejus locum subrogarat Sultanum Sangerei- 

filium Casigeri, quondam Principis Tartarorum viri bellicosi, qui in Ungaria in 

obsidione laurini et Agriae multa damna, Christianis intulerat.» 

BR. 1. B: «Tătărască> |. <Turcescă. — BR. 3. Bi: cauta» |. cacea» — BR. 3. 

C: omil. caice în ţerăs. — BR. 4. Ci «la Mosk |. <Țera Moshkicâscă. — R. 7. Be 
G şi C: neprietenie 1. <prieteșug». — R. 9. B şi C: ad: cce era» după vorba: 

Pașa. — R.9. AA (Baf.) omit: «pe acea vreme». :— R.10. B şi C: «pentru» |. 
«de», — R. 11. 0: ad. după: «Vas. Vod la» : «la Pașă şi». — R.12. B,C,6G: 
omit : <singur>.— . 15, B: «în lontru» 1.: «lăuntru». G : <lontro» ; AA (Raf.) : 
«lăuntru». — C 3 omite de la: «care» până la : «al doilew. — B. 17.0: omite 
de la: ecăzlar Aga» până la: «Acești doi purtată...» — R. 17. AA (Rai): <du- 

pre Impărăție» |. «împăratul». — BR. 19. B: «trebile împărăției» |. <totă împă- 

răția». 

35
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su 1 când se aduna Vizirul cu unul de aceia, spun că'i săruta pola 
hainelor. . Do 

23. Deci, pre' unul de acâle capete la Impărăţie, pre Silihtar 
Pașa, îl cuprinsse. Matei Vod cu dările, iară pre Căzlar Agga 

5 Vasilie Vod. Si eșia isprăvi și lui Vasilie Vod, de la împără- 
ție și lui Matei Vod, pren chipurile mai sus pomenite. Covir- 
șia cu atâta Matei Vod pre Vasilie Vod, că av6 Matei Vod și 
cu megieșii mare prieteșug, ales cu Ungurii; iară Vasilie Vod 

nice cu un megi6ș; precum am apucat şi noi ac Domnie, 

10 viață bună nai avut, den nebăgare de sâmă pre nime den 

megieși., 

| 24. 0! nesăţiosă hirea Domnilor spre lăţire și avuţie 6rbă! 
! Pre cât se mai adaoge, pre atâta rîhnesce! Poftele Domnilor 

și a Impăraţilor n'a hotar; având mult, cum n'ari av ni- 

15 mică le pare; precât le dă Dumnedeii, nu se satură! Având 
„Domnie, cinste, și mai mari şi mai late ţări poftese. « Deh, Deriis 
derchi imi auhauzbecdă, vedu patisah derichlimi, nechii uccecdâ,:> 
adecă, dece Dervişi pe un Covor pot încăp6, iară doi Impt- 
rați într'o ț6ră nu încap. Avănd ţ6ră, și ţera altuia a 0 co- 

20 „prinde, cască; şi așia lăcomind la a altuia, sosesc de pierd și 
al să. Multe Impărăţii în lume, vrend să ise alte țări, sai 
stins pre sine, Aşia sai stins Imp&raţia lui Darie Impărat de 
Alexandru Makedon ; vrând să supue ţările Grecescă și t0tă 

„Makedonia, Darie (*) ati stins Impărăţia sa, de ati cădut pre mi- 25. nele lui Alexandru Makedon. Așia, Impărăţia Cartaghinei, vrând „Să supue Romul, aii căqut la robia Rămisnilor. Aşia Pir Im- 
părat, vrând să i6 Italia, ati perdut țărăle sele. Așia și Mihai 

_ Sa 

  

BR. 5. Bşi is ccăo Le Şi». -- BR. 6. AA (Raf.) : <printi”acei mai sus pomeniți 
L. pren chipurile mai 5u8 pomenite». — R. 8. B : «pridtenie» |. «pristeşug.— E. 10. 
Bi scusl. «pre»; & s «pre nică un megieş». — BR. 15. AA (Raf): «li se pure l «le pare». — R. 15, 24; & şi AA (Raf.) «îi» L ele dâ». — BR. 16. B: epohtese» l, “poftese». — B. 17. B: axe acest proverb ture cu alt condeiă pe margine îm- preună cu explicațiunea, românescă C, G şi AA (Raf.) omit acest proverb. — Asemenea 24 omite acestă citațiune de proverb ture : e probabil că nici nu erâ în textul lui Miron Costin, căci taie cugetarea, care continuă dupe proverb. — R. 20. & s cealcă» |, «cască». — BR. 20. AA (Raf.) : «la ale altuia. — E. 26. AA (Raf.): pune eronat: «Pops. — R. 26. B şi &î omit : <așia Pir> până <Așia și Mihai», 

o (*) Miron Costin confa 
Codoman, contimporanu 
A se vedea Și vers. Luk 

ndă pe Darii din primul resbel Medie (495) eu Dariă 1 lui Alexandru, învins la Granic, Ipsus şi Arbelles. - din poemul «Viaţa tumeă».
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* Vod, vrând să hie Craii la Unguri, ati perdut și Domnia ţă- 1 
rei Muntenesci. 

„25. Aşia şi Vasilie Vod, avend fericite vremi de domnie în 

pace den tote pârțile, — că și ţâra nu era nice cu o datorie 

îngreuâtă , fără nice o dodeială despre Turci, carii ave înce- 5 

pută svadă cu Perșii și într'acelea pârți sta cu valuri, — aă 

început svadă cu Matei Vod, Domnul Muntenesc, pentru Dom- 

nia acei țări : ori că uu'l încăp6 Moldova, ca pre un om cu 

hirea înaltă și Impărăteseă mai mult de căt Domnescă, ori că 

silia să vadă pre feciorul săi lon Vod, la Domnie, care hire 10 

ai părinţii spre feciorii săi, săi vadă în viața lor eșiţi la 

cinste. Domnii la Domnie pre feciorii săi poltese să'i vadă e- 
șiți; boiarii la boiarii. Slujitorul se bucură să'și vadă de slu- 

jitorie pre feciorul săii harnic; pemântenul, (nemen'r'kuSa) de 

hrana pământului pre feciorul 'seii destoinic pohtâsce să] vadă. 15 

Ori că "l-ati îndemnat pre Vasilie Vod marea netocmâlă și ne- 

prietenșug ce ave mai de demult, încă den boieria sa ; scosâse 

Domnia ţ&rei Muntenesci de la Impărăţie pren midlocul lui 

Câzlar Agga și a Pașii de Silistria, feciorului săi, lui loan Vod. 

26. Prostatec €l ținea Vasilie Vod pre Matei Vod! Deci, a- 
vând și pre vizirul în partea sa, aii făcut oști de ţ6ră, și ai 
purces în țâra. Muntenâscă asupra lui Matei Vod, lăsând aice 
în scaun pre fiiul săi Ion Vod. (*) Iară singur aiă intrat cu oști 
în era Muntenescă, cu scirea, Vizirului şi a Pașei de Silistria. 

20 

  

R 2. Ci: crai unguresc» |. «Craii la Unguri». — BR. 2. AA (P. Gramaticul) 
omite : toate zăcelele acestea până la 25. — BR. 3.B: fericită vrâme. — BR. 7. B 
C.G şi AA (Raf)şi A (P.Gr.): esfadă» |. «svadă». — R.8. B: caceii feri». — 
R. 9. A (Pav, Gr.) omite toate reflexiunile acestea de la : «decât domnăscă». — 
€. 10. B, C, 6, AA (Raf). AA (P. Gr): «fi seo |, «feciorul». BR. 10. B, €, 
G, AA (Raf) ad. ceșit> dupe: «lon Pod. — PR 11. B şi G <lor> |. est. — 
h. 12. B omite : <eşiți». — FB. 14. nemenrknsa: Asemenea scris în: B, C, 6. — 
R. 18. B şi 6 omit: «făvei Muntenescis — R. 23. B şi AA (Raf) «fiu-săit> |. «fe- 
ciorul». —. R. 20. B “pune aci titlu noă: «Când ai mers Vasilie Vod asupra luă 
Mateiti Vod pentru domnia ţăvei Munteneşci şi sati întors da la Rimna».— R. 20, 
B şi AA (Raf.) omil: 2 după: «prostatec».— B. 23, Bad; «Vasilie Vod» după: 
«singur», C om. : «singur». G : ciar singur aă tras> |. «asi intrat» (AA) Rai. 
ad. el înăinte de «singur». 

(*) Vedi la. fine reproducerea după due documente în care Vasilie Vod eși dice 
Domn al Moldovei și Valahiei. Va să dică nu ca să dâe domnia Muntâniel fiu- 
lui săi Ion plecâ cu oşti contra lui Mateiii Vog, ci cu un plan mai mare!
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1 Oști avâ câte-va, iară tot de ţeră, și lefecii, și acea-l-altă 6ste, 

fără puţinei sârbi ce ave în I6fă câlări. 

27. Iară şi Matei Vod Domnul ţ&rei Muntenescă, nu dormia, 

ce aperănd al stii, ave oști și streine și de ţâra sa; ales pe- 

5  destrime, hie cănd ave pănă la 1000 în I€fă, fără. dărăbanţii 

de ţeră, și câlări de ai noștri Moldoveni, acolo merși în I6fă, 

cărora numele era Levinţii; şi L6și călâră ţin6 pururea căte 

200 şi de osebi Unguri câlără. Și dedesă scire şi la arca- 

lele sale, ce avâ la Impărăţie, de sila ce-i face Vasilie Vod. 

10  Decă, cu midlâcele lui Silihtar Pașa bine n'aii intrat Vasilie 

Vod în țâra Muntenâscă, la o vale care se chiamă - Hâmna 

(Pana) 'l-aii timpinat un ceauș de la Impărăţie, cu poruncă, 

numai să se întârcă Vasilie Vod îndărăpt; și în urma Ceau- 

şului ati sosit și o sâmă de oști dea lui Matei Vod. 

15 28. Numai ce aii cautat lui Vod a se întârce înapoi, v&- 

dând cartea Impărătescă, Și cine era Sultan Murat Impă&ratul 

nu era de a șuguire cu dânsul! Decă, purcedând îndărăpt Va- 

ilie Vod, să semeţise Muntânii, și în chipul goanei să gonscă 

pre oștile lui Vasilie Vod, lovisă la câda oștii; ce saii întors 

20 apoi oștile de târă şi singur Vasilie Vod, și ati înfrînt pre Mun- 

tenă, și aii prins câţi-va vii, și ati și perit căţi-va den Mun- 

tni. Vasilie Vod, după aceea, îndată aiîi eșit din ţera Munte- 

n6scă, plinind porunea Impărăţieă ; și șeqănd căte-va dile la 

Ploscuţenă, de acolo aii pornit pre câușul cel Impărătesc, iară 

25 el saii întors și aii venit în scaun. 

29. Era pre acele vremi Viziriul anume Tabani Buiuc, Câ- 

rele ţinea cu Vasilie Vod, și Pașa de Silistria iară așia. 
Și numai să scoță pre Matei Vod, se pusese cu t0tă voia; 

R. 1. B: cceia-l-altă» |. şi acea-Paltăs. — R. 2. C: <puțintei» |. apuţinei. > — 

R 3. AA (Pav. Gram.) omite: < Domnul zărei Munteneşei» şi : cca apărând al 

seti». — BR. 4. AA (Ralf) cce apără al sei» |. «apărând...» —R.5.C. pune «mie 

AA (Raf.) pipa AA. (P. Gr.) cpărla mie. — 2.5. Bşi: «dărăbani». —R. 6. 
omite: «și». nainte de : «călări». — R. 6. B omite : «acolo merși în leafb. — 

R. 7. C ; ele gicea:» |. «cărora le era numele». — R. ]1. B: <apăs 1. «vale», — 

BR. 11. B, C, GQ; cces |. ccare». — BR. 13. B, C, &; cînapob. —f. 17. A, (Pav. 

Gram) omite : «înapoi; vedend cartea înpărătăscă» până la. «deci». — E. 17. B: 

ceh Ie cătneuăe, — R.7 24 și AA (Rat) seri : cpurcepânde; am lat led. ea 
AA (Ra). „DB <în» |. «la», — R. 19. B şi G ad. cînapoi» dupe «întors» 

: «apoi». — R. 21. Cs omite: «din Munteani». — R. 24. C omite : «pre 
şi pune <în Iași» 1. «în scau — 1 € m sau sș A 

Ș . n».— BR. 25. B şi C şi G: i 'aă întors și 
| : . - Ş Xa.0 : întors Și» «- 

(Raf) ad : ciar el singur». în | 
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și fără scire Împărătâscă eșia de la Vizirul ispravi de dom- 1 
nia ţ&rei Muntenesci lui l6n Vod, feciorului lui Vasilie 

Vod. Cum și atuncea, decă aii vădut Vizirul împiedecate 

isprăvile de'ntăiii de Silihtariul, aă făcut altele la singur Pașa, 

de Silistria, să ducă el singur pre feciorul lui Vasilie Vod 5 

în scaunul țărei Muntânescă ; care lucru, apoi, aii mâncat ca- 

pul Vizirului, oblicind Împărăţia, pen Silihtariul, resbâiele și 

vărsările de sânge între Domni, de unde se pogoră. Nice te 

mira cum de ai putut Domnii a âmbla în zarve fără, scirea, Îm- 

părăţiei, și ales la un Împărat leii ca acela! Deci să scii că 10 

țările acâstea pre atunci nu era așia supuse (cănrn3ce) ce în- 

tvaltă. voie veghiată și se teme Turcii să nu se dâe țâra Mol- 

dovei în partea l.âșilor, carii era pre acâle vrâmi forte taxă, 

cât se sia Împărăţia de svada Lâșilor ; și ales având amu în- 

cepute resbâie cu.Perșii, precum ţi sati pomenit. Ce era bu-. 15 

curoși că se svădesc acâste țări între sine, și poți pricâpe și pre 

Domniile aceste asia de îndelungate: 19 ani Vasilie Vod Domn, 

iară Matei Vod până la morte, aprope de 30 de ani, la Dom- 

nie, că (*) alte vacuri să socotesci ţerilor acestora, pre atunci! 
30.(**) Cu al doile ispravi de Domnia ţărei Muntenesci, ati 20 

socotit Vasilie Vod cu altă cale : având aice și de la Vizirul 

scire, aîi pornit pre I6n Vod la Pașa de Silistria, cu câţi-va bo- 

iai, săl ducă Paşa în scaun. Și trimisese înainte la Pașa pre 

Enachi Catargiul Vel Posielnic, să mal întărâscă lucrurile 

până o veni Ion Vod. Ce ședând acolo la Pașa Catargiul, a- 25 

șteptând sosirea lui I6n Vod, aă simțit lucrurile într'alt chip, 

că'l agiunsâse pre Pașa alte porunci Împărătesci prin Silihta- 

BR. 9. AA (Rat) : omite : «a âmbla. — E. 10. C omite : ; ele». — RR, 14, AA 
(Raf): «şfia> |. «sita». — B. 16. C: «să sfădea> O: să se sfădiscă.— R. 16. 
omite : «șin—B. 17. AA (Raf): cacestor fără» 1. cacâste.—R. 17. C omite : «Domn. 
—R. 18. Ut <ân» 1. «la domnie». AA (Raf,) «aă domnit» 1. «la domnie». - R. 19, 
(, B. omit: ecă», — R. 19. C. «socotisce». (4, «socotesc», — BR. 20. B, C, «ua 
doua ispravă. —R. 21. AA (Rai) cavând aceiași |. având aice.— R. 23. B ş «la scau- 
nul Țărei Muntenesci». — BR. 24. G: «Vel Stolnie Catargiul; AA (Raf) omite nu- 
mele: «Enache şi «Vel Stolnie».— R. 25. AA (Raf.) «până va veni» |. <0 venis.— 
R. 25. 0 ad: «şi» ante: «Ion». — B. 25. Gt: «Și» ante: <ședând>. — R. 26. Ce 
omite: <așteptând șosirea hiă lon Vod». — R. 27 Oşi AA (Raf.) ad: «sară» după: 
«Paşa». 4: «şi». Bt «la Pașa 1. «și Pașa», 

(*) Am adaos «că» in interesul frasei, 
(%*) C pune titlu noii: «Când ai trimis Vasilie Vod pe fiulis&ă In Vod, la 

Pașa de Silistra, săl ducă la Domnia ţărei Muntinesci».
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1 riul și unsâse osia și Pașei Mater Vod. Deci vădând Catargiul 

lucrurile întralt chip, și amirosind că, cât ar sosi l6n Vod la 

Pașa, va să'l oprescă și să/l trimiţă la Împărăţie, aă dat Catar- 

giul scire la boiarii ce era pre lângă lon Vod, amu aprâpe de 

5 Dristor, la un sat; și îndată s'aii întors ln Vod, cam (Ran) cu 

fuga de grija Pașei ; și aii eșit și a doua ispită pentru Domnia 

ț&rei Muntenesci. 

31. %) lară nice cu atâta nu s'aii lăsat Vasilie Vod, ce, îndem- 

nat şi de Vizirul, și ca o nimică socotind a călca pre Matei 

10  Vod, iară aii strîns oști; cu mai bună gătire, cu pedestrime 

cu puscă, iară ati purces în țera Muntenescă asupra lui Matei 

Vod; și cu acâ nebăgare în semă de Matei Vod, cât aicâ în 

locul săi pusese Domn pre feciorul săi, I6n Vod, în scaunul 

țărei, cu boiară, cu ispravnică, ţiind ca în palmă Domnia, ț&- 

15  rei Muntenesci. Iară lunecose sînt lucrările resboielor, Și în pu- 

terea lui Dumnedeii mai mult stai! Nică un neprietin cât de 

slab hie -cum să nu'l ţie nime, nice'l ţin oșt6nii cei drepți; 

și bine aii dis unul: « Bella momentis constant» (**), adecă : râs- 

boiele îm clipala ochiului staă ; că atâta era numai, să i6e a- 

20 cela răsboiii Vasilie Vod, şi să se așede în Domnia țărei Mun- 

tânescă. Iară r6ta lumei nu așia cum gândesce omul, ce în 

cursul seti se întorce! 

33. De care silă p'aii mai putut nice Silihtariul trimite alte: 

isprăvi lui Matei Vod, să nu se descopere de tot cu âmble- 

25 tele în potriva Vizirului, să-i r&saie ceva Împărăției cu scrăba 

în partea sa; că ales la Turci, frte cu sială sînt tote și Cu 
mare meșterșug, și taină strică unul altuia, când va unul pre 

  

BR. 1. B şi € pune: «și Matei Vod. — B. 2. B şi G'omite: «și amirosinb -— 

R. 2. B; ccum cât ari sosi», AA (BRaf)): «că cât va sosi. — R.3. B: cdat-aib. 
— BR. 4. AA (Rat) pune «deci |. amu. — BR. 5. C. pune: «Dristov» I. «Dristor>— 

B. 8 AA (Raf) omite : «iară». C. «Și nice cu atâta. — R. 3. B omite: «P 
nainte de: <Vizirul». AA (Raf.) ad. ; «fiind» după «îndemnat» — B. 10. (o AA 

(Raf.) ad. : «și cu maă gătie». - BR 12. Bi: «de simă» |. <în sâmăb. — B.D. B: 
fiu sei |. «feciorul». — R. 14 C. omite : efărei>. —- R. 74. C confundă: «boiari 

îspravnici». — R. 17. AA (Raf) omite: enicel ţin oștenii cei drepți». — k. 18. MA 
(Raf.) : <adecă-tes». — R. 21. B: <Homânesci» |. muntendsci. — R. 33. B şi &:0 
mit: «nice». — G: a mai trimite. AA (Rat) ecvă trimite». — BR. 25. Bi «să Se 
năsaie. — R 26. B: cscâvbă». -— AA (Raf.): «sfială» 1. «sială». 

(*) B : pune titlul noă: «47 doile rând ai mers Vasilie Vod cu oști asupra lit 
Matei Vod în ţtra Muntenâscă până la Praota». | 

(**) Citaţiunea lat. lipsesce în: B, C, G. iar B. 6 pun citat. în parantesă. 
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altul să'l supe, ca să pârescă ; la, vedere șie strică, cine în- 1 

cepe pîra! De multe oră cu lauda pre nepristenul săi, mai cu- 

rendu cobâră. Și ales-sub Împărăţia lui Sultan Murat, cu mare 

sială era toți. Iară tot-d'auna trimetea Silihtarul pre taină la 

Matei Vod, îmbărbătându'l să stea împrotiva lui Vasilie Vod 5 

să! bată; Iară despre scârba Împărătâscă să nu porte grije, că 

âste grija lui. Deci, şi Matei Vod ș'aii strîns stea tâtă; şi vă- 

dând că Vasilie Vod că trage cu oștile sale spre Bucuresci, nu 

spre Târgovişte, aii coborit și el spre Bucuresci cu oști. 

33. Vasilie Vod, dâcă aii eșit la, Prdbva, la sat anume la 10 

Ojogeni, (*) sciina den limbi de gâtirea lui Matei Vod împro- 
iiva sa, şi cu oști câte-va și streine şi de ţeră; au făcut sfat 

acolea la Ojogeni, socotind și trecătorile apelor, şi locuri în- 

închise de păduri de pen tote părțile, și bâhnișuri; înțelegând 

pre Matei Vod că anume locuri ca acsle pohtâsce să dea răs- 15 

boii, fiind oștile mai tari hie care la locul săi și la strâmtori 

împrotiva, oştilor celor streine, (hie când cei de loc sînt mai 

tari), aii ales cu sfatul să nu trâcă Praova, ce să stea acolea 

la câmp să tragă pre Matei Vod să i6să cu oștile sale la câmp. 

Si alegându-se sfatul, aă purces tote oștile lui Vasile Vod în 20 

jacuri în Podgorii, pe sub munţi, în cătro se bejenisă totă 

ț&ra Muntenescă, de pen tote acele olate, până în Praova. 

34. Şi așia, cu acela sfat (ce sfâtnici ar hi fost aşia de buni 

de r&sboie pre atunci!) r&șchirată stea pe la jacură, în loe 
ai priceput Matei Vod lucrul, și îndată aîi purces spre Praova, 25 

și dirept în prâjma Ojogenilor, unde era Vasilie Vod cu cor- 

turile, aii stătut la trecătore, dând scire den câte-va pusce 

ce ave cu sine. Și îndată aii început a trece stea în vad. 

Tot călăreţul aii trecut cate un pedestraş după sine. Și aiă stă- 

  

R. 1. AA (Raf.) caevea lui-și strică», — Bi «șieși». -— R. 2. omite : «mals.— 

R. 6. B: «pentru» 1. «despre» Ci «de scârba». — PR. 8. 0: «pre» |, cc». —R. 8. 

G. omite :: «cu oștile sale». — R. 9. B, (, G: <pogorit» 1. «coborit». — R. 1, 

B omite: «anume. — R. 14. B pune: «cu» ]. «de păduri». B: «den» |. «per». B 

şi 6 pun: «şi de bâhnişuri»; AA (Raf.) «bahne» 1. băhnișiuri». — R. 16. B: 

«fiind oștile maă tari fiecând la locul set» ; O: «fie-când oștile fie-care mai tare la 

locul săi». — R. 20. B, 0. &, AA (Raf.): ad.: «așia» ante: calegend — RF. 20. 
B: «rdtă 6stea», — FR. 21. G <a jecuire» AA (Raf): jafuri», — BR. 21. C: «la 

Podgorii, — R. 21. C: «până în munţi». — R. 22. (: «dentre acele olate». -— R. 25, 

B şi G omit: «şi» ante: «dirept>. -- B. 27. AA (Cat), ctunuri» |. epusce». 
(*) «Satul Ojogenii». Vedi la notele finali.
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tut în tocmslă cu oștile den câce de Praova, tocmind stea 

pedestră, cu focul și cu puscile, între stea călăreță ; și ai pur- 

ces ttă stea stolită asupra taberei lui Vasilie Vod. 

35. N'av6 de ce se apuca Vasilie Vod, cu stea rășchirată 

în tote părţile la așia venire asupră-i de grabă a lui Matei 

Vod şi întemeită 6ste; că oștenii lui Vasilie Vod, unii venind 

cu plean îngreuiaţi, ne sciind lucrul ce 6ste, alţii spăimaţi de 

sosirea oștilor așia de grabă, mai mult de gătirea la fugă în- 

dată aiă stătut, nu de r&sboiă. Și așia spârcuită (sic) 6stea, și 

fără nică o tocmelă ai plecat și Vasilie Vod fuga, și totă Ostea 

câtă nu era dusă în pradă, lăsând și corturile și puscile și pe- 

destrimea t6tă pe mâna lui Matei Vod; și de grija gonașilor 

Vasilie Vod au lăsat drumul pre care venisă, și de a direptul 

ai năzuit la Brăila. 

X 36. La. Brăila zăbăvindu-se Vasilie Vod câte-va dile iară 

Matei Vod dedâsă scire de olac la, Pașa, îndată de isbânda sa 

asupra lui Vasilie Vod, așia de sirg lucrul. Oră cu scirea Pa- 
șei ori dentre sine, Agii de Brăila şi den Mecin sfătuia să 
prindă pre Vasilie Vod, să! trimiţă la Pașa. Și să nu hie dat 

scire Stamatie, ce aii cădut apoi stolnic la Vasilie Vod, și la 
alte Domnii pre urmă şi Postelnie mare, are hi încăput Va- 

silie Vod la prinsâre. Ce, ședând sera la masă, ai dat scire, 

și de la bucate s'aii sculat pentr'o grădină peste un gard suind 

de pe spinarea unuia, den slujitoră; și acolo '-aii scos calul 
și ai eșit cu fuga den Brăila la Galaţi, lăsând tote în Brăila, 

câte nu rămăsese în Ojogeni. 
87. Inţelegând I6n Vod, feciorul lui Vasilie Vod, poticala 

tătâne-săii în ţera Muntenscă, ati strins boiarii ce era puși 
la boiarii pre lângă sine, și le-aii dis, cum el nefiind de dom- 

  

R. 1. 0. omite: «cu» ante: «oștile». - fi. 2. AA (Raf.): tunurile» |. <pustile» 
—R. 2. AA (Raf,) călărime |. ccălărtță». — BR. 6, B si Q: etemeinică |. cînte- 

meiată>. — R. 6. adăogim «<6ste» după: «întemeiată» din Cox. , — 8.8.0: «de 
gătirea oştei». — R. 9. AA(Raf): «gat. de fugă» .— B. 39. B, AA şi (Bal): «de 
cât de».— R. 9. AA (Raf): «netocmită 1. «spăreuită, -— R, ZZAA (Raf.) : «gond- 
cilor>. — BR. 13 B şi GQ: «calea» 1. «drumul». — R. 13. B: <dirept», Q omite: «di- 
rept> AA (Raf.): sce de dirept>. — R.20. B şi Ci caii fost> | cai cădut». — 
R, 21. B și 6: «și mai pre urmă și» |. «şi la alte domnii pre urmă», — E. 23, 
B şi G: «masă» |. «bucate». — R. 23. B; «și într'o> |. «pentro». — R 33. B: 
<aii sărit, apucându-se de pre spatele unuia» G: pentr'o grădină, peste un gard 
urcându-se pe spinarea». — R. 28. B: estrins-aăt>. — R. 29. B: cel |. esinex— 
R. 29. BG C: «că el de domnie nu dste». pc 
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nie pentru slabă sănătatea, ce avâ (că era I6n Vod om slab și 1 

desnodat și de mâni şi de piciore, cum p'ară hi fost feciorul 

lui Vasilie Vod, care era ca un leii şi la hire și la trup) iară 

tătâne-săii lasă scaunul Domniei. Și aii venit Vasilie Vod iară 

în scaun. 5 

38. Iară Matei Vod, jăluindu- se și la Impărăţie de prada ce 

făcusă oștile lui Vasilie Vod, și la megieși, să'și întorcă căl- 

cătura ce făcusă Vasilie Vod ţărei Muntenesci, legasă cu Ha- 

coţi, Cnâzul Ard6lului, tatăl lui Gheorghie Racoți, lucrul ; fiind 

și Racoți, rănit cu nebăgare în semă megieşiei lui de Vasilie 10 

Vod, ai pornit nesce oști asupra lui Vasilie Vod, cu I6n Vod 

Movilă, feciorul lui Simion Vod, care era la Ardeal așeqat 

după r&sboiul de la Stefănescă, care era între feciorii lui Si- 

mion Vod şi intre feciorii lui leremia Vod, pentru Domnia 

ț&rei, cum s'aii scris mai înapoi. (*) Și amu până în Trotuș 

coboriți Ungurii, și oștile Muntânesci până la, Milcov sosiți, aii 

schimbat Racoți sfatul cu Matei Vod : ori temându-se de Im- 

părăţie, înțelegând patima Vizirului, ori altă socotâtă le-ai ve- 

nit, ai întors și pre lon Vod cu oștile înapoi, şi sai înlors 

și Muntânii. Eşise Casa lui Vasilie Vod spre Huși, de spaima 20 

aceea ; și pre vremea coboritului acestor oşti asupra lui Va- 

silie Vod ai perit și Gorjan și Samachişă căpitanul, și Cârstea 

Vistârnicul, den prepus de vicleșug Domniei. 

39. După acâste zarve numai ce '-aii căutat lui Vasilie 

Vod a sta la pace, vădând și primejdia Vizirului curend (9-25 

pSna) după aceea, să nu se mai aţițe Imerurile asupra sa; 

_
 
o
 

        

2.2, Ci «ca cum niceşi» |. «cum War fi. — R. 4. B: cai lăsat». — R.8.B: 

«strimbătatea» |. «călcătura».— BR. 10. SA. (Baf.): «tecinătăței lui |. «megieșiei, — 

R. 11. 24 din erâre omite: caii pornit nesce oști asupra luă Vasilie Vod.— R. 13. 

B ad: «cum Sai pomenit după mârtea lui Simeon Vod că a făcut răsboiii». — 

BR. 13. C şi G: caii fost între». — R. 14. B î ccu feciorul» |. «între feciorii». — 

BR. 16. B şi Q : «și Saă pogorit până Trotuș; Ci «pogoriți». AA (Raf): «și a- 

şia până în Trotuș fiind coburiți». — BR. 18. B: ad.: «de» ante: «patimas. — 

R. 19. B: omite: «şi» adăogend după : «Jon» numele «Movilă» ca, şi G.— B. 21. 

B: «pogorirei» |. «coborâtulă». — R. 22. B omite: asupra lui Vasilie Vod». — 

R. 22. B şi : «Căpitanii» |. «singurii»: — R. 23. B: epentru» |. «den»; C: «de 

prepus pentru vicleșug». — 24: «prepus de la domnie pentru vicleșug. G. şi AA 

(Rat.) «den prepus de la domnie pentru vicleșug». — BR. 25. E esciind> |. «vădend». — 

R. 25. B. G: «patima» |. «primejdia». — R 26. E : «întărite» |. <ațife». 

(*) Aceste ultime şese vorbe sunt adaose după 0; lipsesc în 24, dar sunt 

indicate de lect. celor-l-alte codice.
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1 cum nare hi fost fără primejdie Vasilie Vod atunce și, de n'ar 
hi stătut Împărăţia după lucrurile împrotiva Perşilor, care cu- 
rând după aceea, aii purces cu totă puterea asupra Bagdatu- 
lui; oră de la cei doi megicși n'ar hi fost fără răscolă, de nu 
sar hi spaimat Racoți și Matei Vod cu mortea Vizirului. Și 
sta în cumpănă Sultan Murat, asupra Azacului va merge, (că 
nu'l dedâsă Muscalii) ai asupra Vasilonuluă 2 Ce viind cu a- 
ceea veste Isar că or da Azacul Moscalii, ati purces asupra 
Vavilonului. Iară până a se înțel6ge purcesul, aceste țări eraii 

10 sub griji, că va veni Impărăţia spre aceste părți cu oști. Fost-ai 
aceste zarve între Vasile Vod și între Matei Vod în anul 7144 
și în anul 7145 („3pma, Și „3pme ). 

40. Iară primejdia Vizirului Tabani Buiue, anume cum ai 
venit de aii perit de Sultan Murat, așia ai fost: după răsipa 

15 de la Ojogeni a lui Vasilie Vod, făcut'aii Matei Vod arzehal, 
adecă răvaș de jalobă la singur Impăratul; şi aflând om de 
ac€ trâbă să dea ace jalbă la singur Împăratul, ati purces o- 
mul acela cu cărţile; și sciind rendul, ai păzit când ai eșit 
Impă&ratul la primblare cu vănătore la câmp. S'aă făcut omul 

20 a merge de olac pre dinaintea Împăratului, anume să'l vadă. 
Și așia vădendu'l Impăratul mergend tare, ai trimis de Lai 
oprit, și ati pus de Vaii întrebat de unde vine? EI ati răspuns 

Tr e i aa 

9
 

  

B. 2. B: «după lucruri ce avea cu Perșii». 6: după lucrurile ce ai avut» AA 
(Raf.) : «după Lucrurile asupra Perșilor». — BR. 2. 0: «<Persului». — Bf. 2.B: «unde după aceea curând». B omite : «care curând după aceea» şi în loc de :. «ai 
pPurces> pune: sati mers». - B. 3. E aa.: «Perșilor la Bagdat adecă la Vavi- lon ete. — R. 4. AA (Raf.) : « Vavilonului» |. <Bagdatuhi», BR. 4. B: «de la cei-l-alți doi». — G omite : «doi». — f 4. (A4) Raf.: «vecină» |. amegidți. — R. 5.:C: «prin mortea», — R. 6. E ad, : cai asupra Vavilonului» după: < 4za- ului». —R. 7.B şi G omit: «ce viind cu acea veste Isav că vor da Azacul Mo- scalii». — BR. 9. B : cai purces asupra Pagdatului». — C. GQ. 2 cadecă Bagăatu- luiz. — R. 10. AA (Raf.) : sacdste ITiji ac€ acâste zără : cum-că va veni. 5. — B. 10. U. DD. A4. (. Gr.) omit tâte aceste zăceli şi confundă, textul lui M C. și propria lucrare a lui Neculcea. — p 73. B.G,: «patima» |. «primejdia». — R. B. B. G. E. omit: canume. — R: 25. B. Q.E ; «cum ai fost» |. «cum ai tenibe.—R 14. C : <cum că perit de Sultan». — f, 7a, B. G.: este așim |. «așit 

a. pa Pa 0 ad. după E <7&sipa * «oștilor luă Vasile Vod de la Ojogeni». — 
Pra Ş up 1sipă ogtiă cui Vasilie Vod cum sas pomenit că ai fost lu 0va». - &. 15. şi 24 : «faces 1. «făcuta. — R. 15. B, G,: carzahab.l: <arz» adecă «jalobă». — £ omite : carzahal». — R. 76. E omite: esingur». — R. 19. B. G,: e Atuncen Sai fă 

: .: cea « Cub» — R.19. B. 6. E ad. după: comul> vor- ba: «acela». — R. 2. B.q, G. E. omit: cai pus de», ;
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că vine din ţâra Muntenâscă cu cărți la Impă&răţie, de mare i 

vărsări du sânge şi pradă ce sati făcut în țera Munten6scă, 

de Vasilie Vod, care ai venit cu oști asupra lui Matei Vod. 

In loc ati trimis Impăratul de %-aăi luat cărţile și aii cetit ar- 

zahalul cel cu jalobă asupra lui Vasilie Vod, pomenind că să 5 

laudă Vasilie Vod că are isprăvi de la Vizirul să hie Domn 

și în ţera Muntenâscă și în țera Moldovei. Atunce ai avut 

vreme Silihtarul asupra Vizirului, căind ţările cum se strică ele 

în de sine și se pradă. De care jalobă foc sai făcut Impă- 

vatul Sultan Murat pre Vizirul, înțelegând că de la Vizirul se 10 

cobâră acâle amestecături. Ce, de'ntâiii ai trimis pre omul 

acela cu tâte acdle scrisori să vaqă și Vizirul; ci ai dis Si- 

Jihtavul către Impăratul, că omul acela îndată va peri de Vi- 

zivul. Deci l-ati dat Hăsăkii (Xaczknin) și V-ati învăţat singur 

Impăratul dicend ; «Pre acest om iară să] aduceţi la mine». 15 

Si așia ati fost; Vaii dus Hasicăi la Vizirul, și decă ati înțeles 

Vizirul, ai vădut că 6ste răi de dânsul, ai vrut să oprâscă 

pre om; ce Hasăkii i-ai spus poronca care are de la. singur 

Impăratul, să'1 ducă pre om iar la Impăratul. 

41. Scosese Vizirul daruri Hasăkiilor să lase pre om la dân- 

sul; ce nu s'aii cutezat Hasăkii de Silihtarul, a face preste po- 

vuncă. lară să nu hie fost omul de față, putea să toemască, 

Vizirul lucrurile sale dicând cum că ai fost un marghiol de 

20 

  

R. 1. C.E. AL (Raf.) adaoge: cca să scie împerățiă de mare (în E: «multă) 

cersare de sânge şi pridă.. — BR. 2. E : ece aă făcut cu usti Vasilie Vod ce 

ai venit asupra lui Matei Vod>. — BR. 4. E: «îndată» |. cîn loco. — B. 5. D. 

C. : carzulo. E: crăașuls. — RP. 9. B, 8. E.: cântre sine» 1. în de sine. — 

R, 11. C. GQ, E, : «<pogbra.» — B: ese pârtă» |. «cobbră>. . 'R. 11. 0 omite: cacele», 

— B. 11. BG. E.: «Ce, întâii» |. adenttiii». — R. 12. 24 E, AA. (Baf.) omite: 
«acelas. — R. 14. 94: «Ci %-aă dat» |. «Deci l-ati dab. — BR. 14. B: «și le-aiă 

dis» |. «i-ati învățat». — R. 15 Numai C are vorba: «dicând>. Am adoptato. — 

R. 15. E pune ordinea la persâna 3-a, — R 16. E omite : «și aia aă fost» B. 

ad, : «ca decă Vaii dus». &. «deca Pa dus», E : « Dusubai Hasileii la Vieirul».— 

R. 1. B. G. omit: «decă» înainte de: «ati înteles». — R.17. E: «şi decă aă în-. 
țeles.aă sciut că....». |. edtcă aii vădut>. — R. 17. AA (Raf.) : «dz dinşii adecă de ei 

și de Căzlar Aga căci țint cu Vasilie Vod». — R. 18. B. C. GQ. omit: «care ai 

de la singur». — E: «şi treg să oprâscă ... porunca ce ai de la împăratul». — 

R. 19. &. ad. după : siar las: «singur». — R. 20. Unele codice : «ati scos» |. 
«scosese», — BR. 20. 24% : «pre omul», — R. 21. C: «ce wait căutat Hasikii la 

" daruri de Silihtaruls B: «pentru Silihtarul» |. «de». — R. 22. B. G, ad.: «dice 

Vizirul» după: «putea». — B. 23. B, G, om. «dicând», E omite de la: «Iucrurile 

sale» până la: «și înnoind scărba.
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1; cei de Țarigrad, și aii spus minciuni (menurenn), Că de a- 
ceste se fac multe la Turci) s6ii sar hi uitat la Impărăţie; 
care de lucrurile a tâtă lumea gândind, câle mai mănunte le 
trece cu gândul. Ce păzia acest lucru Silihtarul, să nu scape 

5  veeme ca acâea asupra Vizirului; şi înnoind serăba Impără- 
ției Silihtarul, ai chiamat Impăratul pre Vizirul și după mu- 
strarea, că strică țările fără scirea lui, ati omorit. Și așia ati 
eșit Vizirului aceluia zarvele între Domni! Aceste ama. înțeles 
de la boiari bătrâni de sfat pre acele_vrâmi, o 

10 42. Curând dupa acâste svade cu Matei Vod pentru să potole 
Vasilie Vod sunale (esnâra) zarvele, pre fecioru-stă , pre lon 
Vod Lai trimis în Țarigrad, unde șa săvărșii şi viața, nu 
peste(*) mulți ani. Și sai săvirșit într 'acestiași dă dilele și 
Domna d'întăi a lui Vasilie Vod fata lui Bucioe. (*%) După 

15  mortea Dâmnei ai trimis Vasilie Voa pre Catargiul în ţâra 
Cerchezescă, şi de acolea 'T-aii adus Domnă, fata unui Mrăzac 
de ai lor, cu care ai trăit apoi până la savraşitul să. 

43. În anul 7146 („apms) ai luat Sultan Murat Vavilonul 
cu mare vărsare de sânge de la Perși, după patru luni den 

20 ce di începusă a bate orașul. Spune istoria (Ț) să hie fost „a 
  

  

R. 3. C. AA (Raf.): emărunte» 1. «menunte». — R. 6. B. ad,.: «ce i-ai dat» 
după: «<mustrarea». — BR. 7. B: «căce sirică. — R. 8. BG, esa scos Vi- 
Zivului aceluia». — R. 8. E om.: acelui», — R. 8. 6. a0.: acele» după : ezar- vele». — R.9. B. GQ. ad.: «dentru» |. «de la boiari» Q.: «de doiari» E omite :. 
am înţeles». — BR. 10. C. G. E. AA (Raf.) «sfadi>. B : <zarve». — R. 10. B.ad,: 
“pentru să potoli» (sic). — R. 70 AA (Raf.) : cca să-si potolăscă Vasili». &: <S'aă potolit Vasilie». — R. 13, B. G.: <Vrajbele» 1. czarvele.a. E omite: «su” hate zarvele», — R. 11. B. G. : «fiul să» |, «feciorul săi». — R. 12. B. G.: «i 
Sa sfîrşit» |. «săverşit>. — BR, 13. E: <Într'acești ani curând ai murit şi Dom- 
na, — R. 75. U. ad. «După aceea aii trimis» |. «După mortea Dâmnei». — B. 16. ad. : <cerhez» după: «mărzae», — RR. I7.U; : A du : «pân la mârtea sa» |. : «până a săvrășitul se» AA (P. 6) omite scirile de mal sus. — R.78 B.C.6,: < Bagdatul» |. « Vavilonul». soda i la — E. 19. C: cani» 1. «lupi». ) in erore de scriere, 24 dice : ns neeruui ani. Asemenea B, AA (Raf.) erau apestiți». C: enepăstiti». E : unde Peste un an Sati săvărșit». (5) Vedi documentele de la, fine, relative 1a cununia lui Vasile Vod cu a- cestă soţie, având de naş pre Gaspar Voq. 

(î) E vorbă de Piaseciu (pag. 51 
<Et ut Orientalia quoque 

Imperator Amurates hoc A 

0), unde scrie: 
confinia, Poloniae breviter perstringamus, Turcarum 

per fines Poloniae ponz mare Buxiat „to digressi Sumus praeferebat quod 
1anas sive Azak, anno denți 3 bu o5se t iturus ad recup erationem Arcis ăi praecedenti ă Cosacis Moschis interceptae : sed ille di- lato in ați ilio. i liud tempus hoc suo consilio , iteratam expeditionem contra Persas
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(30000) de ostași în Vavilon Ce ac€ gătire făcusă şi Sultan 1 

Murat asupra Perșilor, cât și singur Vavilonul. lară tot Misi- 

riul şi Paşii câţi sint peste Arapi, '-aii pornit despre Marea 

Roșie de ai lovit și dintr'acolo ţâra Persului; și le-ai luat 

Tureni și dintraltă parte o scală forte mare, și așia îndoit 

Persul, n'a putut da nice un ajutor Vavilonului. 

44. Sultan Murat într'acolea zăbovindu-se cu oștile, iară ai- 

cea aceste părţi sta fericite vacuri şi linisce și pace înteme- 

iate din tote părțile, fiind în pace amu Vasilie Vod și cu me- 

gi6şiă. Și întwacești ani ai zidit Vasilie Vod şi lăudate mă- 10 
năstiri aici în orașul lașilor, întâiii sub nume a trei sfinți în- 

văţători a bisericei, ce se dice : Zriehsveatitelei ; mai pre urmă 

mănăstirea a doua a Goliei, cu făptură cum se vede, peste 

tâte mănăstirile aice în ţeră mai iscusită. Golia îi dice pre 

numele unui boiarii anume Golâi (Poaxău), carele într'acela 15 

loe aă avut făcută o bisericuţă (BecepnkSua) de pâtră. Și în 

e
 

  

suscepit, ac ipsemet ad eam ivit, convocatoque quâdringertorum miilium exer- 

cituu, Babiloniam obsedit, alium vero exereitum cum Bassa Arahico ab Arabia 

circa, Ormusium (habuerunt ibi Lusitani navigatores pro suo receptaculo muni- 

tissimum oppidum, sed ante 20 annos illud expugnavit, et caepit Rex Persiae) 

in Persidem recta transire, ei tertium cum Bassa Syriae montes Taurinos Ba- 

biloniam ă Perside lividentes insidere jussit : ut ita et a tergo impetitus, et in 

medio interclusus Rex Persarum Babiloniae subvenire non posset. Quod ei ex 

voto- successit, totoque obsidionis illius tempore nullum a foris impedimentum 

hostile sensit ; sed Persae propugnatores ilius urbis qui crant 30 millia vete- 

rani, diutius ipsius insultus distinuerunt, et eruptionibus continuis multas cae- 

des edebant in quibus prope centum millia turcarum occubuisse ferebantur, prae- 

ter cos, quos lues pestifera in illis castris exorta extinxit. 

Continuă tamen ex Syria, Aegypto totaque Asia novis semper magno numero 

confluentibus ad ea supplementis illa obsidio magno fervore ad gquarum men- 

sem continuabatur, operisque ac aggeribus immensa mole circum Urbem exci- 

tatis ohsessi fuerunt constricti, et demum dejectis vi tormentorum in locis plu- 

tibus moeniis, incursionibus, in quibus etiam ipsemet Amurateg urgendo opus 

frequenter aderat, acerrime oppugnabantur ; tandemque ă multitudine Turcarum 

in Urhem irruente omnes fuerunt contrucidati. 
R. 2. B. G, ad. : «acolo în Vavilon saă în Bagdat» după : costași> (. ad,: 

<adecă în Bagdat». — R.2.B, G, : «improtiva» |. «asupra. — R. 7. Bi Ge 0- 
mit : «aicea» în: «iar aicea». — R. 8. C,: «fericite vacuri și pace temeinică în 

liniste mare». — BR. 9. B. GQ, om.: camu». — BR. 10. AA (Raf.): evecinii» |. ame” 

giaşii». — BR. 11 C.E: cîn oraș în Iaşb. — B, 11. B, G. omit: esfinți». — R. 12, 

U: cce se chiamă» ]. «se dice». — R. 12, B. C. «Triisfttitelii». E: < Triisveatitehii», 

— BR. 18. B,G.: ca doua Mre ce se chiamă Golăias. — R. 16. B. ă.: ezidisă> 

|. «aă acut făcută». — R. 16 B, C. E, AA R.: în tote este: RectpntSue. 

BIBLIOTECA CENTRALĂ
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1 cești aă aii adus Vasilie Vod și moștele np'knanen Parasche- 
vei, în anul („3p mu) 7148, a cărei sfintă viață și de pe ce 
locuri aii fost, se citesce viaţa, ei petrecută cu mare Dumne- 
deire, în luna, lui octombre în 14 dile. (*%) 

45. Acest Domn aii făcut ca de isnovă și curţile cele Dom- 
neşci : casele câle cuciniă, (+) grădini, grajduri de pâtră, tote 
de dinsul sînt făcute și multe locuri ati aședat care aă stă- 
tut multe vremi stătătore. Că de ai fost când-va vremi feri- 
cite acestor părți de lume, atuncea ati fost. Plină ţera Leșâscă, 

10 voii dice, de aur, la care pre acele vr6mi curea (Hăppă) în 
Moldova cu boi de negoţ, cu cai, cu mi6re, şi aduce den acs 
țeră tot aur și argint. Oi pute dice că sărac nu se afla pre 
acâle vremi, dor care nu-și vr6 să aibă. Țâra Leș6scă la ac6 
scară de fericie se suisă precum și singură L6șii qic și scri- 

15  sorile lor, care nice o crăie pre acâle vremi nu eva de pro- 
tivă-i în bine și în desmerdăciune pre atuncea LEșii şi aşia 
și ţ&ra nostră. 

46. lară de pre acele vrâmi se cunâsce păharul lui Dum- 
nedeii aprope de schimbare, şi curând spre alte mai cum- 

20 plite vremi. Că era la mare sburdăciune țările acâste. Și care 
_ 45ră se suie pre la mare bivșuguri , sburdeză hirea omenescă 

= 

O
 

  

  

RI B. GG. C.E: esfinteă preacuvioasel». AA (Raj) : <afătei nphnepcatn. — A. 2. 94 pune data japun. Vedi nota la fine. -- B. 2. B. C. 6: «Den ce locuri. — 
B. 3. 24 omite: «şi cum ai petrecut». -- BR. 3. B : apei ceti. (|: «să citesci în minte la oct. 14 viața ei petrecută cu mare dumnedeire». G. : «să citescă în 14 dile a lui Octomore». — BR. 5. AA P. Gr. omite acestă zăcâlă. — BR. 6. Unele codice ad. <în Iași» după: «domnesc». — R. 7. B.G. omite: «sînt>, — B, 7, E: «zidite 
L. «făcute». — R.8.B: caă stătut aședate». & : cai ședut aședate». C: «ati stătut multă vreme aședate». E: «care ati trăit multă prâme stătătăre». AA (P. Gr): «carele multă vrdme asi ședut», — BR. 10. C,: coiă dice». — R. 10. B : ciscoria din Moldova» Il. «curea înv.— BR. 12. 24 omite: «fot. — 2, 72. B. G.: «Puttvoiits. — “si coiiă putt». E. <ași pute». — R. 12 0 : «nu se va fi aflat» 1. «nu se află>.— k. 13. Cs; <doră cela ce niceşi or€ să aibă». — AA. (Raf.) : care singur nu vrea să aibă. —f 4. Bi: efericire» | «ferivie». Cs cla acd fericire se suisă». B omite : «de 

fericie». — BR, 16, 24: <demprotiva». AA, Raf. : «nu era potriva», E : «de potrita lor», = R 76. B ad.: ccu ztra leșescă şi țfra ndstră» după: «desmerdăciune. G: «cu crăia leșăscă așia și era nâstră>. C: «desmierdăcine>. — R. 16. E omite : «pre atuncea Legii». -- BR. 17. C: «de pe atuncea> |. <după acele rimă». — B. 21. € omite : <prem.— R. 21. C.E. ; <sburdiaţa (2)», 
Ă (*) M Costin se referă deci la cartea lui Varlaam Metropolitul din care dăm în note la fine acestă biografie a. S-tei Paraschiva. 

(Ț) Ore nu este a se ceți: cu cinci gradini 2,
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peste măsură și sburdăciunea nasce păcatul, și pre păcat îl 1 

urmeză mânia lui Dumnedeii. Așia ţera Leșâscă era la mare 

sburdăciune, aşia şi aicea ţâra. Și singur Domnul Vasilie Vod, 

cu silă a câte-va case de boiari luându-le fetele, peste voia 

părinţilor, la ţiitorie ; iară Gmenii de casa lui, nepoţii, ca mai 5 

mare sile făcea, luând bădţii 6menilor în silă la curvie ; care 

tote fapte mai pre urmă s'aii argtat cu marea osînâă asupra 

casei lui Vasilie Vod. 

47. În acești ani, după ce aii aședat Sultan Murat Vavilo- 

nul spre Impărăţia Turcescă, sai întors în Țarigrad, şi se gă- 10 

tea tare asupra Leşilor, să răscumpere ruşinea lui Sultan Os- 

man, deschidendv'și calea pen Ardeal, să lovâscă peste munţi 

dea direptul spre Liov. Ce %-aii tăiat dilele atuncea curând pu- 

ternica mână a lui Dumnedeii. Și după mortea lui Sultan 

Murat ari stătât în locul lui Sultan Ibraim, fratele săi, om dat 18 

cu tâtă hirea spre sburdăciuni. Și cu împărăţia lui iară ai hă- 

lăduit ţărele acâste de r&scole. 

48. Incepusă în cești ani Racoți cel bătrân svadă cu Nemţii, 

căruia era orinduită 6ste și de aice de la noi den ţâră și den 

țera Muntenescă. Ce n'aii ținut mult ac6 svadă ; curând aii ve- 20) 

nit la tocmâlă cu Impăratul Nemţesc. lară prădasă cât-va loc 

cu ai noştri în Ungurimea de sus. Apostol de Orheiii ai fost 

Sărdariii într'ac6 6ste cu Hacoți. 
49. In anul („agur) 7153 a făcut şi nunta, fiicei sale Vasi- 

lie Vod, cei mai mari, Domnei Mariei , după Cnzul Razivil, 25 

om de casă mare din Cnezia Litvei. Numai cu ce inimă și 

  

R.1. Cz «pecat, iară pecatul» — BR. 1. AA. (Raf.): «și dupre păcat urmeză». — 

R. 2. Cu ad. : «şi»: cAșia şi tra». - R. 3. B.: <aşia și tera Moldorei» |. «aicea». 

—R, 3. B C. G.: însuşi» |. «singur». — BR. £. U.: «a multe» |. «câteva» — 

R. 5. G.B. ad.: «lui Vasilie Vods după: «nepoții». — R. 5. B. omite: «cas. — 

AA. (R.): «şi mai mare. — BR. 6. C: «lua fetele Omenilor> |. <bădții». - R. 9. E 

omite: «intmaceşti ani-. — B.9 C. omite: «Murats. — R 10. C.: <Bagdotul» 

1. Paviionaul. — R. 10. «în sena sa» |. «spre împărăție». — R. 11. E <să vie» |. 

«tare». — R. 13. C. ad.: «atunce și» după: <tăiats. — BR. 15. B.: aşi în I0- 

cul lui Sultan Murat aă stătut», — R. 15. E. ad.: «la împărăție» după: «locul 

ui», — BR. 15. B, Ge î eplecat> |. «dat». — R. 17 C. ad.: caii stătut ţările a- 

ceste în linisce pre pace hălăduind de rescble»— R. 18. C.: cânt acestă». R, 19. 

C. omite : «de la noi». — BR. 20. B. C. E.,: «curund> |. ceurendo. — R. 21. 

ad. după: etocmdlă> un «şi. — R. 21. E: e Niamţului» |. enemţese». — BR. 23 

C. omite : <Serdariti». — R. 23. C. ad.: «Oneazul de Ardeal» — AA, (Pav. Gr.) 

omite zăcelele de sus şi numai le resumă. — R. 24, €. „apar.
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i sfat aii făcut ac6 casă după om de lege: calvinâseă, care 6ste 
seornită de un mitropolit de Fiandra, de sub ascultarea Papei 

de Hâm, peste legăturile săborelor cu multe Dumnedeesci mi- 
nuni legate! Iară calvinul numai prin singure fapteie sale tru- 

5  pesci, osebite de sfinta sobornică besârică, ai scornit ac6 l6ge, 

la care, ca la o l6ge slobodă, în puţină vrâme aă curs totă 

Fiandra și Englitera. De mirat aă r&mas vacurilor acestă casă, 

cum aă putut suferi inima lui Vasilie Vod să se facă, și multă 

vreme s'aă frământat acest lucru în sfat, și câți-va boiari pre 

10 atunce apăra acest lucru să nu hie, ales Toma Vornicul și 

lordachie Visternicul, care capete ca acsle d'abiu de ai avut 

când-va acestă țâră sâii de va mai ave! EN dicea lui Vasilie 
Vod și pentru legea rătăcită şi un lucru nu fără grije despre 
Impărăţia “Turcului. Iară 'Toderașco Logofătul şi Urâche (0y- 

15 pna) Vornicul sta asupra acestei nunte să se facă. 

50. Ave Vasilie Vod pozvolenie de la Turci; ci era acs voie 
den bani, nu din inima 'Tureilor. Și așia s'a făcut nunta aice 
în lași, la care nuntă câţi-va Domni din țeva. Leșescă singuri 
cu chipurile sale ai fost cu curţile lor și Pătrașco Moghilă Mitro- 

20  politul de Kiev, feciorul lui Semeon Vod. Iară solii trimiși era: 
de la Racoți, Cnezul Ardealului, Kemeni lanăș, cu daruri, și de 
la Matei Vod, Domnul Muntenesc, singur Stefan Mitropolitul ţărei 

Munt6nesci şi Radul Logofătul şi Dikul Spătariul, că se îm- 
păcasă amu Domnii între sine. _ 

25 51. N'ai lipsit nimică den tâte podobele câte trebu€ la ve- 
selie ca aceea, cu atâţia Domni şi Gmeni mari den ţări stre- 
ine : meșteri de bucate aduși dintralte ţări, dicâtură, giocuri 
și de ț6ră și streine; curtea împodobită tâtă,, şi strînși boiarii 
Și căpetâniile țărei, feciorii de boiară, Omeni tineri, la alaiuri 
  
    

PR. 1. E: <calvină» |. <calvinescă».— R. 2 C. AA, (Pavel Gr.) ad.: «mincinos» după 
<metropolits— R, 2. B, : <Fileandrias. — R. 3. B: clegătura> 1. plural. —R. £ B.: 
<minună dumnegeesci». — R, 7. E: «peacilor». — R. 9 B. omite: cboiar. — BI. 
24 omite: «ca acele. —R, 15 C.aq.: <nuindi» după: «nunte». — BR. 15, E : caă silit 
să se facă nunta acâsta».—R, 16. 6 <însă> 1 «cis. — R. 16. E repetă aice «pozvole- 
nie» |. «toies.—R. 17. C ad. după : «dani» : ciară>.—B. 17, E ad: «acea» nainte de: 
nuntă». — R. 18. 24 şi G. AA (Raf.) om. cruntă» — E omite : «Ja care nuntă>" 
— BR. 19. C <capetele» |. «chipurile». — FR: «cu chipul să aă venit. — R. 20, E. 
omite : «feciorul luă Simeon Vod. — RP. 22. C omite: «singur». — BR. 23.6 şi AA 
(Pav. Gr.) Diicul. — B. 24, C. &. AA Pav Gr. omit camu» _ 2. 25. 0: del «din. — R. 27. AA (Raf.) : «bucătar 1, «meşteri de bucates —P. 27.4: «dicetori 
de giocuri». — B. 29.6: «la alaităa. i |
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pre cai Turcescă, cu podsbe, și cu peţiene la șlice. Și așia cu 1 

petrecănii trăgănându-se veselia câte-va săptămâni, aii purces 

Cnszul Bagivil cu Domna sa în ţera leșescă cu zestre torte 

bogată. 

52. La anul simțindu-se Crăia Leşescă în vârtute, îndemnată 5 

de Papa de Râm și de Veneţiani, carii av6 dodăială de la 

Turci la ostrovul Critului, aă făcut sfat cu senatorii, Craiul 

Vladislav, numai să începă svadă cu Turcii, adecă cu împără- 

ţia lor; de care gătire a lui, și la ce ai eșit apoi acela sfat, 

ceti-vei povestea mai gios la rândul săi. Iară soli trimeţend la 10 

toți Craii crestinesci, Craiul Leșesc, aice la Vasilie Vod pre 

Cnâzul Ragivil ai lăsat solia, cu acâstă trebă, fiind viitor Ra- 

givil, la anul după nuntă, la socru-seii aice în eră ; care solie 

ai crequt Vasilie Vod îndată, și aii primit să fie una cu Leșii ; 

cât şi birul amu oprisă a anului acdluia şi pornisă pre Agga 15 

birului fără bir, respundând că nu sai putut strînge birul, 

pentru sărăcia Omenilor. Ce, dâcă aii stătut la vorovă cu bo- 

iarii pentru opritul biruluă, şi întrun rând și într'altul spun să 

hie dis Petriceico Vornicul de ţâra de sus, pre carele îl ținea, 

ei mai prostatie dintre alții, de sfat: <Eii ași dice să nu 0- 20 

prim noi birul, până nu vom vede că trec Lâşii Dunărea». 

Şi acela cuvânt aiă întrat îndată în gândul lui Vasilie Vod, și. 

at rapedit după Agga și "l-ai oprit la Galaţi până ai gătit bi- 

rul, și "l-ai încărcat, și "l-ai pornit. Așia ferese pre Domni și 

țările vorva. cu svatul, de primejdie ; că pentru aceea aii dat 25 

Dumnedeii Împărații, Craii și Domnii, cârmuitorii tărilor, să 

aibă sfâtnici pre lingă sine, cu carii vorovind o trebă, să fră- 

mânta cu vorâva lucrul; și unul una, altul alta r&ăspundend, 

se lămuresce lucrul care-i mai spre îndamână. ară ce fac Dom- 

nii singuri din gândurile sale seă din șopte, rar lucru esă la 30 

folos; că încă în lume om n'aii născut până acmu ca acela, 

  

R. 1. AA (Raf.): ccu pâne |. epetilne» — R. 2. C : «și așa: cu veselia tră- 

gănându-se. — PB. 2. B «trăgănând Sai veselit>. — BR. 3. C ad. după: «zestre: 

«scumpă și». — BR. 6. AA (Rat): «bantuială de Turci» |. «dodăială>.— B. 7. B: 
canaropui. — R. 8. B. C. AA Raf, 6: «cu împtrăția Turcului». Omite : cadecă 
cu împărăţia lor». — BR. 10. AA (Raf.) «mai înainte» |. «mai gios>. — BR. 13. B €- 

ronat serie : «care cnezie» |. «solie». — R. 14. AA (Pav. Gr) ad.: «atât cât» ante: 

«și birul». — B. 15. G. AA (P. G.) omite: camu. — R. 15. B: caga». - Aşia şi 

în cele-l-alte codice, cu un &. — FB. 18. C omite: <«spum. — B. 20. AA (Raf): «că 

dstex ]. «eăs. — BR, 20. C: «de cât alții la sfat». — BR. 25. C: omite : «de primejdie». 

— BR, 25. G «şi pentru aceea, — B. 28. C: ad. «şi» ante: coltul». — R. 30. B: 

«de» |. ala». — BR. 31. BG: casta-db |. «acm. 

36
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"1 să nui trebuâscă vorâvă cu svat; că de și ghicesce cârmui- 
torul câte o trebă, încă tot să nu se încreqă c'aă ghicit, până 
nu se întăresce pârerea lui cu vorâva și altor păreri. Deci, 
ce ai gîndit că 6ste bine, dâcă se mai tocmesc cu gândul tăă 

5 ce ai gândit că ste cu cale, încă a doi <âăa trei socotela, 
fără greș pre acela lucru să stai, că nu te va, înșela. lată celți 
pare numai a singur că 6ste bine, și alţii toți ic că 6ste în- 
tr'alt chip, să nu creqi ac socotelă, câ te amâgâscă. Multe lu- 
crură ne par că sînt ghicite; iară apoi dâcă mai lași vrâme 

10  socotelii, afli departe mai pre urmă într'alt chip. La mulți 

Domni mare smentele am vădut den șopte, s6ii ne stătuiți 
amu în vacul nostru. Fără sfat aii făcut Vasilie Vod lovitul Ta-" 
tarilor la Brătulâni, pe Prut și apoi prada a Lolă ţera ne spusă 
aii agiuns, cu câtă robie și plen dintr'ace€ faptă aă venit a- 

15 supra țărei! Așia și Duca Vod sfătuind numai cu unul pentru 
cartea la Hanul, 'și-aii stricat Domnia ; din care mazilie, mare 
r&sipă și greutăţi asupra țărei ai venit, carea era forte în 
stat bun pre atunce, și gata lucrurile să rădice numai cu 0 
orîndudlă datoriile țărei tote. lară den câ mazilie dentăii a 

20  Ducăi Vod, s'aiă prilejit trei înnoituri de Domnie: una, la Be- 

ligrad, a Dabijei Vod; (*) altă domnie în același an, — Dom- 
nia. de'ntee a Ducăi Vod,--a treia a lui Iliaș Vod, eu mare r&- 
sipă. Deci trei Domnii câte ("4) 500 sei (%) 600 de pungi de 
bani la înnoitură, tot întrun an, cum ai putut hi bine? Așia, 

25 cu șoptele numai cu unii, nu cu sfat, aii făcut Petriceico Vod 
de aii lepădat fără de nici o nevoie Domnia țărei, şi sai dus 
în țera Leșâscă,; den care faptă se stinge țâra Moldovei astă-di! 

53. Cnezul Ragivil, după zăbava sa, peste câte-va săptămâni 

în Sucâva, la socru săi Vasilie Vod, pre Dâmna sa aii pornit 
30 pre la Sniatin spre țera sa, iară el ai lovit pen Ardeal tot cu DN 

R. 1 Ci <să nu-i trebue. — B. 1, B: <sfat> |. <svato.—— PB. 1. AA (Raf) «0 cărmuitorul». — Ph. 4. B: cce aă socotit» |, «gindit». — R, 7, E: emma ție |. <a singur». — R. 11.B: «mari. —R. 11. B: sasi cădut» 1. casă văjub». — B.P. B și &: “acmu den vacul nostru. AA (Raf) omite : < acer. — a 2, BG: «de ati bovit pre Tătari». — R. 13. B omite: «pre Prut și». — R. 13. Bad.: «de Tă- tari» după : <fra». — G (de Tiitari). — BR. 14. B G omit: caă agiuns. = B. 17. B omite : Jârte».-. B, 23. U omite: «sf». — RR 27, C ad. : enevoiă și faptă». — BR. 30. Q: “însuși AA (Raf) E <Jară el Singur ati lovit». * . 
1233, ( ) B: după care neplinind anul ai muriţ Dabija Vod. AA (Raf)) «ne În plâud anul aă murit Dabijă Vod».
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acâle trebi pentru rădicarea lor asupra, Împărăției Turcului. 1 

54. Înţeles'am den boiari bătrâni, cum să hie vrând Vasilie 

Vod, în Suesva, să'și desparță fata de Domnu-săi Ragivil; ce 

n'a priimit ea Dâmna Maria, dicând tătâni-sti: să fie socotit 
întâiă lucrul, nu mai pre urmă: 5 

55. Și cu vrâmile pâna aice istovim o parte de Domnie a 

lui Vasilie Vod că până aicea, pre cât aii fost fericită Dom- 

nia acâsta, cu atâta mai cumplite vremi saii început de a- 

tuncă ; den care aii purces den scădere în scădsre acestă ţeră, 

până astă-di. 10 

[| 29 
CAPUL AL XVII-lea. | 

Zac. 1. (*) De vreme ce scriitorii cei streini, pe lângă povâstele 

s6le n'aă trecut fără de pomenire și de lucrurile țărei nostre 

Moldovei, și cât scim de lucruri trecute în țâra n6stră, mai 

mult dentru dânşii scim; cu cale 6ste și nouă a pomeni de 15 

vrâmile lor, ales de povâstea lui Hmil Hătmanului Căzăcese; 

de la care vremi, ah! s'a început şi r&ul nostru, în care până 
astă-qi ne aflăm cu acest pământ la cumplite vremi, și Dum- 

neqea scie de nu's și peste vacul nostru trăitore! 
2. Isvorul tuturor r&utăţilor și pustierei acestor părți, înce- 

putul căderei și împutinării Crăiei Leșesci ;  r&sipa și pustie- 

tatea și Căzacilor stingere și țărei nostre ! ** 

20 

  
a 

R. 1. Cad.: «și» după: «trei». — R. 1. B. G& omit elor> după: ridicarea. — 
R.1.B. G <turcesci». — C ad.: «lui Sultan Murat» după <Turcului». — B. 3. Cu 

R:lal.în.—R.3.B.Gaa:: <atunceși» după : «Sucdva». — B. 3. E: <de după 

Domnul». —- R. £. AA Raf.: ad. : «fiica» după : «Maria».—Aceleși vorbe resturnate 
în cele-l-alte codice. —f. 6. B. G sazce am ixtovit>. — R 13. 94. B. E. G. AA 

Raf.: «cu pomenirea». Am preferit lecţiunna, din C pană lămurită. — R. 13. E: « po- 
vestea țăreă ndstre» |. «de lucrurile». — BR. 14. E omite : «şi cât scâm de Imcrună tre- 
cute în ţtra nostră», — B. 16. B ad.: o poveste a lui. ales pentru Hmil. — R. 16. 

E şi G omit «de» după: «ales». -- R.17. B, G: «de care E: «den care» |. «de 
la care». -— R. 18. U: «las |. com. — BR. 18. O: ccu> |. ela> ante: «cumplite». — 
R. 19. C. omite : <Dumnedeu scie». — R. 19. B: atrecătdre» 1. <trăitâre». — R. 20. 
E <a tăte răutățile şi pustietăţei», — „BR 21. B: «pustiirea». — BR. 22. AA (Baf,) 
«și a Cazacilor stingere și a fărei nostre». 

(*) Codicele B pune titlu nou: Pentru Cazaci ce ndm sânt, pentru Hmil Hăt- 
manul lor câte prădi a făcut ? Cod C pune titlu : <Pentu Cazaci ce ndm sînt, E 

(de ce nâm sînt), ** Tăire de zăcâlă greşită.
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1 3. Iară mai inte de ce om începe a scrie rădicarea Caza- 

cilor cu Hmil Hă&tmanul lor asupra Leșilor, stăpânilor să, a 

pomeni de Cazaci : ce neam sînt, și de când “sînt sub acest 

nume Kozak, cu cale că va hi am socotit, audind pe mulţi în- 

5  trebând de acest nume a lor, de unde și de când ar hi? Deci, 

mulţi aii dis, că numele lor Kozak ar hi de la un neam ce 

6ste peste apa Volgăi (Boaryaii), anume Cassak (Haccân); ce 

acele deșârte povești sînt. 
4. Sint Căzacii de neamul săi Rusi (pen), rămășițele de 

10  oştâni a Cnâzilor Rusescă, pe carii cu îndelungate vrâmi su- 

puind (esnrnSunA,) Craii Lâşescă, și cădqend și Chiovul scau- 

nul Rusiei, pre sema Lâșilor, ei pe Nipru în gios şi pre de 

ceea și pe de i6stă parte trăia sub ascultarea Crailor Leșesci, 

slobodi de vecinătate, în chipul oștânilor, cu hrană slobodă, 

15 pre Nipru, ori cu vănătoria la câmpi, ori cu păscăria, până 

la pragurile Niprului, unde are Niprul în trei locuri praţuri, 

aşia den firea locului făcute, de cade apa de pre stânci, ce 

sînt în fundul apei, la loc mai gios; care locuri nice un fel 

de vas a trâce nu pote, fără vasele lor; și acâle a lor încă 

20 cu mare grije trec; şi de multe ori pe uscat trag vasele până 

trec acsle locuri; și aşia trăiă până în dilele lui Avgust Craii. 

5. Acela Craiii Leșesc, vădându'i: Gmeni cu viață direptă 
de oștâni, “i-ai tras și la l6fe şi le-ati făcut și căpitânii cu 

toemelă, și în rîndul săi să fie volnici a se buluci șia se 

25 oști împrotiva Tătarilor, ca o pază să fie Crăiei Leşesci; că 

dodăia Tătarii marginile țărei lor și pre atunci. Și de pe sprin- 

tendla, lor, fiind Gmeni sprinteni și selbatică, le-ai dis Kozak 

  

R. 1. B. G. E. omit: ca scrie». — R. 1. G. şi B.: «de ridicarea». — BR. 3, C. 
omite : «şi de când sînt>. — BR. 5. C, : <întrebându-se de». — B, G.: «întrebând 

acest nume». — R. 5. E omite: <a bor». — R. 6. B. G. omit: «Roca. — RR. 7. 

B. : «pe lângă apa». — R. 7. B. C. G, E. cRacans. — FR. 9. B. Ge crimă 
șițe». — BR. 11. B. G. î <supuinădu-i» — R. 11. C, i Rita, — RDB. BO: 

<pre mâna» |. «pre sema». — R. 12. C. omite : «si» după : «gios. — BR, 15. B. 

omite: <la câmpi». — R. 15. C. omite: «până». R. 17. E : «de felul locului» l. 

«den hirea». — R. 17. B: «și cade». -- R. 19. «vasuri> |. «vase». — BR. 19, Bi < 
pot> |. «nu pote». — BR. 19. B omite: <a lor». — R. 21, B: cacdle praguri» 1. «lo 

curi>. Os «de actle locuri». E : «pre acdle locuri».  R. 22. C, eronat serie: «% 
dându-i cu hrană dirâptă de oștâni». — R. 23. B: «și la lge (2) |. «life. C omite : 

ante : «la life». -- B. 23. 0 i «căpetenie» |. pluralului, — B. 26. B: «lo Mar” 

gine țările lor. — B. 27. B: «şi Pentru că era sprinteni şi selbateci». E: «și de- 
sprintenia lor,> —- B. 27. B. G, E. e « Kozacii»
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adecă capră sBlbatecă, sâi că âmblând ei la câmpi după ca- 4 

pre sălbatece și n luncele Niprului, le-aii venit acest nume 

de atunce, de le-ai dis Kozak, adecă câprași; care nume și 

la Lâși la o semă de 6ste, ales stâgurilor ce sint mai sprin- 

tene, le die stâgură căzăcescă și până astădi. 5 

6. Apoi, Stefan Bator, Craiul Leșese și mai mare aşedare 

le-ai făcut Căzacilor, dându-le și Hătman să aibă, cu steg, cu 

dobe, cu trămbiţă, și după voia lor să'și al6gă H&tmani; și 

li ai pozvolit și "i-ati întărit să facă si vase de Marea-Nâgră 

și să facă Cazaci Rejestrowy, adecă de Catastive, până 40,000 10 

(„m) de Gmeni; și loe să aibă scaunul sii un ostrov la, Ni- 

pru, în care este o mănăstire mare cu câte-va alte mai mă- 

runte besârică, anume 'Trâhtamirov. Şi acâsta este începătura 

oştilor lor, după ce căquse Cneziile Rusesci, de 150 (pin) ani 

încoce. 
15 

7. De pe acele vremi multă nevoie făcea Cazacii Crimului 

și ț&rilor 'Turcescă; până și Anadolul nu hălăduia. Sinopol și 

Trapezonul, cetăți” mară, le-ati luat în câte-va rînduri, și alte 

oraşe mai mici, de'ncolo de Marea Negră, şi dencâce : Varna, 

Misavria, Ahilo; până la Aitos și la Pravadia, pururea prăda. 20 

Şi aii lovit și până aprope de Țarigrad , la Enikioi, pre scur- 

sura acea cu carea pe Boaz, se scură Marea Nâgră în ma- 

rea Albă, sub cetatea Țarigradului. Și așia dodăind Impără- 

ției Turcescă, venia de la Turci ponoslu, pentru prăqi ce făcea, 

Cazacii în părţile lor. Acsle , socotind de la o vrâme Lâșii, 25 

  

R. 1. 8: «căprași (care nume și la Lâși) adecă capră sălbatecă». R. 1.0; 

<âmblă ex. - R. 1. B. G.î «pentru» |. «după. —R. 3. C. 6, omit: «de atunce».— 

R. 3, E: «de când» |. «de le dă». B. 5. C omite: «și» ante: «până». — k.7 

0: 0 omite : «și» ante: <Hămow.—. 9. B. G, C. : ci-oă pozvolit>, — R. 9. o: 

«să facă vase şi de». — R, 10. AA (Raf.): cadicăte». — R. 10. B. G.: «catastije». AA 

(Bat.): ecatastif>. — 8.11. 6. C, : clor» ]. esa». — BR. 11. B: <întru un 0- 

strov». — BR. 13. B. E: «mai mică» 1. mărunte». — B. 13. Trahtimirov. C. î «Tri- 

lmimnârov. = R. 14. E. aă.: «lor şi. ante: «oștilor». — B. 14. B. GQ. : «după căderea» 

1. ecăzuse. — R. 14. B : Beamnnsp.—B. 14. B. şi Ge. : ca |. ani» şi omit : «în câce». 

_ R. 17. Gu, ad.: «şi> ante: <pânăs. — FR. 17. C omite: «și» ante: « Anadolul» . 

_ BR. 18. B: <Trapezondul. C. 6. E. : <Trapezontuls. — B. 19. Cşi E ad: 

«şi» ante: «dencolo». — B. 20. B. 6. şi E.: «Misivria» —C. AA (Raf.) <Misim- 

vriqa. — RR. 22. B. şi 6: cunde cură M. neagră»... Omite : «pre scursură- 

aceea cu carea>. C: «pre Boazul, ce cură Marea Neagră î în Marea Albă lângă a” 

rigrad>. E : «la Boazul ce cură den Marea Neagră în . . Za Țarigrad» — R. 24. 

E : «ponostu de la împărăția Turcului la Craiul leşese, de pradă». — R. 25 B. 

E. : «în păvile lor> ]. «părțile».
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1 pentru să nu strice pacea cu Impărăţia Turcului, făcea Caza- 
cilor mare strinsore, oprindui de pre marea; care hrană o 
deprinsese ei cu mare dobândă şi avuţii ce scotea de acolea, 
și cu acele avuţii zidea besârici, mănăstiri de pâtră; cât o 

5 mănăstire la Kiev, căreia îă qie Arhanghel, stă şi până astă-di, 
cu o boltă, cea den midloc, forte mare, și totă bolta acope- 
rită cu table de aramă galbenă și poleite cu aur. Și pentru 
să'i oprâscă de tot să nu âmble pre mare, ai făcut Lâșii o ce- 
tate, anume Kodakul, la pragul cel d'întâiii a Niprului, și ţi- 

10 nea acolo câte 2,000 de Nâmţi pedestrime, cu pusce, pen: 
tru opriala lor, care era forte cu mare silă Cazacilor, ca unor 
Omeni carii altă hrană nu sci€, fără oștenia; și den ceea o0- 
prială s'a rădicat în câte-va rânduri împrotiva Lâșilor cu Na- 
livaico Hătmanul, apoi cu Sulima, mai apoi 'cu Căzima, H&t- 

15  manii lor, Ce tot îi răsipiă (paaciniă) Hătmaniă Leșescă ; până 
vădând ne ticnială cu dânșii, le rădicasă Hătmăniile să nu 
hie, și le trimet€ câte doi Domni Comisari mai mari. Și acel 
Comisari le făce giudețe șii cărmuiă; și cu vr6me și alte 
Volnicii le-a stricat tote, cât nu era Cazacul cu nimie volnic. 

20 8. Aşia sai lras asuprialele lor până la Craiul Vladislav în 
anul. .... Acela Vladislav Craiul Lesese precum sati pome- 
nit și mai sus în capul al 16-lea, văqendu-se crăia în virtute, după atâtea izbânde și asupra Moscului, cumu-și era așia, că mai fericită Crăia Leșescă şi în tărie și în tot binele și biv- 

25  Șugurile, nici la un Craii n'ai fost cum ati fost atunci. Pentru 
aceea, bine dice un dascăl: Si qui sunt in superiore valetu- 
dinis gradu dum in eodem permanere non possunt, cadunt 

        

R. 1. C : ccu Tureii, GQ: < Împărăţia Turcului». — BR. 3. B, E: caotre |. <atu- Hi. —R, 3. B: <acolo> ], <acolea». —. fi. 4. O. aq.: «si» după : cbiscric. — fi. 5. B.G.E: cn Ki. — RP 5. E : «ce se chiamă» 1. <3ă die». — BR. 6. B: <în midloc». E omite: <ceu din mizloe Fârte»>. - BP. 7, 94: «scândură de aramă». Am prefe- rit tabla din cele-l-alte codice. — R. 12. G: «nu sciii» |. «nu scibo. — B, 12. C: <fără ostia. E: “fără a fi osti». - BR 12 B: <dentracea». E : «pentru a- cea» 1. «den ceea». — R. 74, C: «Palivaico». .-— "h. 14. C. ad.: ecazacese» după : <Hetmanul». — R. 4. C.G.E. «udă pre urmă» după: «apoi». — RE8. E: «apoi cedând» |. «până vedând>. — RA. 16. B, G. : < Hătmania» Î. « Hătmăniile». — R. 16. B: «să nu mai fă» |. «să mu hie». — N. 17. B G.aă.. «să le hie» după: «Co- misari>. — R. 18. E: capoi» |, «și cu vrâme». — BR. 21. AA (Raf.); «la veleat» |. <a- nule. — R. 21. B. G. au sărit tot până la vorbele: <a7 76-lea. C: «până la. Vladisiaii Craiul leșesc precum Sa pomenit mai sus în cap. XVI.
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in deterius. 4%) «Că ce sânt în scara vârtu i a ceea mai de sus, 1 

neputând a sta tot întracele stepene, cad, forte la mare slăbă- 

căune». (**) Aşia tote Impărăţiile, când prâ se suie la mare tărie, 

neavând loc să se mai suie sus, cad și purced îndărăpt, cum 

vedem și Crăia Leș6scă. 

9. Având acela Craiii, Vladislav, şi praesis, adecă sciință, 

ce sint Turcii, cu r&sboiul de la Hotin, cu Sultan Osman , la 

care r&sboiii fusese singur el cu sine trimis de tată-săii Jic- 

mond, Craiul Leșesc, îndemnat de Papa de Râm şi de Vene- 

țiană, cu mare făgăduință și cu bani gata de la Papa, de an 10 

în an, pre 12,000 („ai) de oste l6tă de la sine, şi Venețianii 

avâna cu- Turcii începute r&sboie la Crit, aii pus gând Craiul 

Leşesc numai să începă sfada cu "Turcii. Pentru care trâbă și 

singur Imp&ratul Nemţesc aii mă&rs de saii adunat ia Vratislav, 

în ţâra Sileziei, care țeră a Impăratului Nemţese se hotăresce 15 

cu Lâșii, Şi acolea, după aședată vorâvă cu Impă&ratul, "X-aii 

orinduit Nemţul „gi de oste Nemţâscă, făcend scire și Papa și 

Impăratul pe la toţi Craii creștinesci, cum 6ste Craiul Leșese 

ales să hie la totă creștinătatea, gheneral, adecă purtător de 

ste împrotiva Turcului. . 20 

10. Deci, întâiii Hispanul, o sumă de bani “i-aii orânduit la 

Crăia sa de la Neapoli, că se rudiâ Vladislav cu Impăratul 

Neâmţilor și cu Craiul Hispanieă, fiind fecior dentr'o nepâtă a 

Imp&ratului Nemţesc. 

Sfedul iarăși făgăduise 6000 („s) de 6ste și Impăratul Mos- 25 

    

BR. 1. C: eputerei> |. <vârtulei. — R. 2. B: «la tare» |. «mare». — 0. omite: 

<fârte». — B. 4. Be E. AA (Baf,): <să se mai sus sue. G : «să se sue mai sus».— 

R.4. AA (Baf.): «îndăvăt>. — BR. 6. C. ne-a dat : «pracsis». Cele-l-alie codice 

dati eronat: <pracsim».. — R. 6. C; (adecă facere) |. «sciinţa. — BR. 8.B, şi G. : 

<era singur el trimis». — (: caă fost însuși el».— E: <aă fost singur cu sine».— 

R. 10. C eronat serie : Ilona.. —- BR. 17. C: comenă |. «âste». — R. 12 C.G.AA 

(Rat.): «gândul» |. «gând». —- BR. 15. C omite: «a împăratuluă nemțesc». — R. 16. 

B : «acolo» |. «acolea».—R. 16. C: «cu Oraiul şi cu împiraiul nemţesc». - AA Raf. 

«cu Lăşii, împăratul». — R. 17. £ «împăratul» 1. «Namțul». — R. 17. E, «dând 

scire» |. «făcând scire, — R. 19. B. G. : «să fie gheneral preste tâtă crestinăta- 

tea». — R. 19. E omite: <adecă». — R. 20. AA Raf.: casupra» |. <împrotivas.— 

R. 21, (: edentăii». — BR. 21. C.E. : esomă». — i, : eseamă>, — BR. 22. C. E. AA 

(Raf.): sui» 1. «sa». 

(*) Lipsesce în 24 citațiunea, în limbă latină. In 24 e loc liber, o luăm însă 

din AA Raf. une este cu litere latine. 

(**) Frasa rămâne necomplectată, în tote codicele. Este o erâre de stil fârte 

rară ia M. Costin.
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1 chicese, („n) 20,000. Acele tote văgând gata Vladislav ai tri- 

mis și la Căzacă și aii chiamat la sine pre un cazac bătrân 
anume Barabaș şi pre Hmil, care era pre atunce diac oștilor 

(oxpiHA9p), cum dic ei pisar. Dâcă aii venit Barabaș și cu Hmil 

5 la Craiul, cu dânşii aii tăinuit cu multe vorove Craiul pentru 

gătirea lor pentru Marea Nâgră, pentru locuri pre lăngă 

marea, și aii aședat cu acei amândoi și dintr'acolo tâtă gă- 

tirea; dând cu uric lui Barabaș, Hătmănia pre Căzaci, eu steg, 

pre obiceiul bătrân și lui Hmil pisăria de 6ste; dându-le și 

10  câtă-va somă de bani gata să facă vase și ce ari trebui de 

aceea cale. Și așia, găti t6ie Craiul, înșelat de Domnii carii 

toți îi făgăduia că or priimi acela sfat (și 6ste Nemţâscă amu 

sosisă până spe Liov). Iară ascuns giudețul lui Dumnedeă, tote 

gândurile omnescă le strămută! Lipsiă numai S&imul, pre o- 

15 biciul Crăiei, să fie cu sfatul tuturora, și pentru cheltusle, și 

pentru încăjecatul Lâșilor. Decă, la S&im ai stătut L6șiă îm- 

protiva. Craiului, întrebând pre Craii: ce pricină ară ave în- 

căpăturei de sfadă cu 'Turcii ? aducându'i amente primejdia sire- 

moșu-seii la Varna, bănuind pre Craii că le aă băgat oști 

20 streine în ț6ră fără scirea lor, și cum acâle ţări streine nu- 

mai de-odată or da agiutor, apoi ari cădea sfada numai pre 

dânșii. Şi se prilejise de murisă și H&tmanul lor cel vestit Coneţ- 

polski. Şi așia împiedecat Craiul, cu lucru gata, s'au poftit la 

  

R. 1. G&: «Moscului» |. «moschicese».— FR. 1 C omite : «gata».— R. 3. B, Cu G, 

omit: «pre» ante: catuncea».— R. 3. B: <pisariă» |. «diac» E: «diac oștilor adecă 

pisar>. &: <pisar saă diac oștilor». — R. BE ad. aci: «și» după : «craiul». — 

R. 5. B. omite : «cu» ante: «mnulte».—C : «multe vorâve de taină ai corovit Craiul 

cu dânșii.— R. 6. C: lui» 1. «lor».— B: «de Marea Nâgră> |. epentru». — B. 7. 

E: cu acel doi> |. camendoi». - R. 8. C <dăruind» |. <dând>.— R. 8. B. 6 omite: 

«pre Cazaci» —R. 3. B. 6, «vechii» 1. abitrâns.— R. 10. B. C Q. AA (Ray) «samă». 
— E omite : «sama». — BR. 11. E ad.: <cară înttiă toți ai primit. — B. 12, 
G: <Teșescă» 1. «nemţiscă». — R 12. E <acmu sosită». Q. omite <amus. 44 (Rat.) 
«încă sosisă la Liov» — R. 16. C. omite : epentru> ante: <âncălecatuls. — B. 17, 
B şi C «lui crai» |. «craiului». —R. 17. E. GQ. AA Rat. <Craiul» 1. «Craii —B. 18 

B. C. E. G. caminte». — R. 18. B : ad.: «de primejdie». — BR. 19. E. Cad.: 
<și> ante: «bănuind>.— R. 19. B. G omit «le.— PB. 20. B: <cumcă» |. «cum d- 
dle». —R 21. B : «îi vor da |. «or da. C <o dată». |. «de odată. —B. 21. E. 
<agiutorul». — R. 21. E: «apoi a rămână sfada» — R. 22. O: «tămplasă» |. «prile- 
jisăo. —E: «și atunci aii murit şi Conetpolski Hetmanul lor cel vestit». — B. 23. 
E : <Deci Craiul împedicat»> |. <Și așias. — BR. 23. <cu lucrurile». C «de lucru- 
rile. — AA Rat. ; : soc Legii af. ad. <cu lucrurile gata fiind>. — R. 23. E caă pofiit să po200-
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Lâși săi pozvolescă, cu cheltuela lui, eu ste streină să mergă 1 

asupra Turcilor. Aii strigat cu toţii în gura mare: că cât va 

trece hotarul, or rădica alt Craii. Deci, numai ce ait căulat 

a se surupa tote nevoinţele Craiului și a merge în vânt. 

11. S'aii tras cuvintul în ţâra Leșescă până astă-di cum Cra- d 

iul, d6că aii vâdut căi stati împrotivă L6şii la acel gând a lui, 

în pizma lor aă îndemnat pre Cazaci să se ridice asupra L6- 

șilor, cum și'ari put ași cerea lucrul. De față am fost la Bar; 

âmblăm la sedlă la carte, când aii trecut pre la Bar Canţela- 

piul cel mare, anume Osolinski, om fârte de la inima lui Craii, 10 

și mare cap, întorcându-se de la Kiev, unde s'aii făcut a merge 

la mâştele sfinţilor ce sînt la Kiev, pentru bâla lui la piciore; 

și de la Kiev aii âmblat pe la câte-va orașe Căzăcescă ; şi la 

întors ati venit pe la Bar, unde era scaunul H&tmaniei. Era 

Hâtman mare, pe urma lui Coneţpolski, Nicolai Potoţki. Aii 15 

ședut vr'o trei dile acolo la ospăț la H&tmanul cantelariul, și 

se mira Gmenii ce era mai căpetenii, cum nu ţin minte să vie 

un Canţelar să âmble pen Ucraină. De âste așia, cai âmblat 

cu ac€ trâbă, nu sei, iară la ce am fost de faţa, scrii. | 

12. Căzacii, măcar că alte oști streine, după ce s'aii răâsi- 20 

pit lucrul și gătirea Craiului, cineșă în țările sâle se întorsese, 

iar ei tot păzia treba lor și lucra la vase bărbătesce cu banii 

crăescă, şi se gătea pre Mare, până. oblicind H&tmanul Potoţki 

R. 1, C: «sax 1. «luă» — BR. 1. C costi» streine», — BR. 2. E clară Leșii aă stri- 

gat cu toții» omite: <în gura mare» -- C: <în glas» |. «gura mare. — R.3.E 

ad.: «ândată or ridica». — R. 3. C omite: «numai». — R. 8. AA (Raf.) «i-ati cău- 

fat asupra Turcilor gând al surpa (!) și zâte nevoințele lui asi mers vânt». -- 

R. 4. B. E shui Craiăs. — BR 5.E eși aă remas în tânt>. —B. 5. C ccum că.— 

R. 6. C. omite: «Lâşib. — B. 6. E omite: «la acel gând a lui», — R. 7. B: «să 

fe îndemnat». — R. 8. E omite: asupra Lâşilor». — B. 8. E. «mam întîmplat 

n Bar, şi omite: «âmblam le şcolă la carte». — R.9.B. O omit: «fa carte». — 

R. 3. E omite : epre la Bar».—R. 10. E. G «Craiului. - R. 11, E: «se făcuse» | «s'aă 

făcut: .—R. 12. B, C. E. G <de» |. «la picidre». — R. 13. B omite: «pes— GQ: <aă 

aflat la câte-va» |. «aă, âmblat pe la». — R. 14. Ci: eși la întorsul lui». — B. 16. 

B omite : <canțelariul». — BR. 18 E: «Deci de ai âmblat pentru act trbbă>. — 

R. 19. B: «de câle ce an. — R 19. Cad: ceă scrii». — R, 21. B, G «și gătirea 

Craiului» şi ad.: «saă întovs cineși în jira sa». — R. 23. B. & omit: «se în- 

torsâse, iar ei». — R. 22. E: «păzin lucrul și trebile stle. — BR. 22. B: «și făcea 

pase». — PB, 23. C: «luă Craiu» |. Crăiesci». E <craiului». — R. 23. 0, E «de 

îmare» |. «pre Mare». — R. 23. B «se gătia de marea Nâgră. — R. 23. E: <înţe- 

legând> |. cobiicind».
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1 că tot se gătese Cazacii și sub mâna H&tmanilor sînt. tote păr- 

țile acsle, .aii scris la Barabaș să părăsâscă acest lucru, și să'și 

aducă amente de patimele lui Pavliuc și lui Sulima. Deci, Ba- 

rabaș, ca un om bătrân, vădând cartea H&tmanului, aii lăsat lu- 

cerul mai în slab, socotind c& de apoi, iară Hmil tot îndemna 

hărbătesce și pre Barabaș și pre alți Polcovnică, până aiă tri- 

mis Hătmanii Leșesci, Potoţki și Calinovski, de le-ai ars tote 

vasele, multe amu gătite de apă. Ș'aii început a veni de la 

starostii cei Lâșesci, de la margine, pîră la H&tmani pre Hmil 

10  pisariul. 

13. Av6 Hmil de la Crain, lângă Cehrin, un loc de odae. 

Acolo făcându-și și bescrecă lângă odae și adăogendu-se 6- 

meni din di în di, s'aii făcut slobodie, anume Subotov, loc de 

o milă de la Cehrin, în cămpi, pe apa Tiasmiînului, și stăros- 

15 tia Cehrinului fiind pre sema lui Coneţpolski Horunji fecio- 

rul lui Koneţpo'ski Hătmanul, Ispravnicul lui, anume Ceaplinski, 

tot-d'auna pirâ pre Hmil pisariul la stăpânu-săii pentru slobo- 

dia aceea Subotov, dicând : Pentru ce să ie un mujic târguri? 

Și așia prilejindu-se lui Horunji, stăpânul Câhrinului, a trâce 

20 cu oști asupra Orului, unde mult plan au luat de la Tătari și 
aă prădat atunci pre Nohai, ce era pe lângă Or, și la întor- 

sul lui ati venit la stărostia sa în Câhrin. Și acolea ședând, 
peste câte-va dile, pre gura Ispravnicului său, a lui Ceaplinski, 

ai închis pre Hmil și %-aă luat și trăgușorul, care mai sus po- 

o
 

  

  

R. 1. E: «se gătdză».— B. 1. E ad: «fund subt mâna Hătmanilor acele părți» — R. 2. 
C., «trebile acele» |]. «părțile». BR. 2. C; elucrul acela». — RP. 3. E: «patima» | plural. — 

B. 3. Ci eSulim». — B. 4, CU: omite com», — BR. 5. E «Hnil Pisaruls, — BR. 6.6 
omite : <alţă». — R.8.B: omite camu» şi ad. <era gata de apă>. AA (Bat) «multe 
iind gătite». E «multe era gătite». — R. 8. C: «a le vento. — E «Si vind de la Sta- 
rostii Leşesci. — R. 11. Bad : «pisariul» după: <Hmil». A. 22, c: «besericucia> . — 
R. 12. E omite: «lângă odae și strîngendu-se dmnenă se făcuse sat anume Hibotov (Subo- 
tov?). pre apa Tiasmânului. —- BR. 13. C: «ai făcut» |. Sati făcut. — B.14.B.C. 
E « Tiasmanului. AA (Raf): <Tismanului» — Q <Tăsmănaului», — R. 15. Cad. 
<Hetmanului» uupă: «sas. --R. 17. E: «în 10tă vrâmea aă fost pîrind pe».— B. 18. 
E: «satul acela» |. «slobodia aceca».— R. 18 B omite: «dicând>. —R. 18. 0. 44 (Bat) 
G: cmojie» |. «mujie. — R. 19. E «Deci» |. «și aşias. — R. 19. templându-se L. 
«prilejindu-se», --- R. 19. B, G. «stăpânului luă Ceaplinshi» 1. « Ceahrinului». —- 
R. 20. E. «de aă prădat pre Nohai. — Omite : «cele-l-alte, — R. 22. B, 0 să 1. 
“Zui». AA iRaf.): «și în întârcerea sa E. «Și la întors». — R. 22. 6. omite: cai 
venit. — BR. 23 E omite: «peste». — R. 23. C: «pre pîra lui Ceaplinshi îsprav- 
micul stă». -- BR. 24 BC. «slobodia lui» 1. «tîrgușorul — E «satul».
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menim Subotov, şi l-aii dat în sema lui Ceaplinski. Și de nu 1 

“-ar hi scos un L6h den slugile lui Coneţpolski, o slugă b&- 

trână , anume Zahvilikovski amu îl pusese în proșcă săl o- 

more. Ce hâlâduind Hmil pentru rugămintea lui Zahvilikovski (*) 

de mârte, decă aii purces Horunji, feciorul lui Coneţpolski den 5 

Ceahrin, în sus, mai răbdat Hmil, ce ai dis : « Luatu-mă-aă 
Ceaplinshi Subotovul şi tot ce um avut; iară sabia den mână 

mu mă-aii luat!» Şi peste puţine dile aii lăsat Ceahrinul și sad 

dus peste Nipru, în olatul Periaslavului. Acolo oblicindu'l H&t- 

manii Lâșesci, ati scris la Polcovnicul de Periaslav să'l prinqă. 10 

Ce fiindu'i Polcovnicul de Periaslav pristin, i-ai dat cale. Și 

așia, ne având loc nice peste Nipru, aii scăpat la Cazacii de 

la Praguri, și de acolo fără nice o zăbavă s'aii dus în Crim 

la.... la Hanul; şi la adunarea sa iai dis Hanului aceste cu- 

vinte : d 

14. «Crăia Leşescă, câte şi ce slujbe are de la noi, nime cu 

Crâmul mau îste martor. Cu noă, Leşii 'şi-aă lăţii Craia; cu 

noă, cu noă, nu bagă în semă nice o Impărăție; în nădejdea 

nâstră maă mult să redică asupra Impărăţiei turcesci, şi Ori- 

mul săl ia de la Turcă cătră Crăia lor, amu este lucru gata. 20 
Iară ce bine ai Cazacii şi volmicii de la dânşii? Bobi în 

Crim aă mai bună viaţă. Ce'-ţi adu aminte, luminate Hane, 

de slujba nâstră, care um făcut moșuluă-tiă . luă Şaanghirii 

Sultan. Nu lepăda de la tine mare isbânde și vestite în totă 
lumea. Nu te lăsu de mare avuţie şi dobânde, care în puţină 25 

R.1. B: «s'a pomenit» — Q: «ce Sati pomenit». E omite : «care mai sus pome- 

nim și termină : O «satul ce se chiama Subotov». -— R. 1. C: «pe stima». -- ]. 2. 

C «domnul vrea scâte». — R. 2. B. C, E: «Leto. AA (Raf): cf. — 8. 8. BG. 

«Zah-Fiţilovsli>. — AA (Raf.) C «Zaţ-Vilihovski». C «Zaţ-filihovshi. — E. 0 Zah- 

Viţilovski». — R. 4. 0. E: de la: chălăduind> omit până la: «de morte» — E. Î. 
B. 6 =prin» |. «pentru». — BR. 7. C. B «dea mână» |. «den mână. - BR. 3. «pe 
Nipru. — R.:9. E <Periaslovului». — AA (Raf.) « Perioslovului». — R. 9. &: <Aco- 

lea». |. eAcolo» — R. 11. E: «Ce fiindu-i pridtin acel polcovnic>, — R. 12. «ati nă- 

zuit la Cazacii» — B: <aii fugit la Cazacii». — R. 14. C. AA (Raf.) ad: ccrâmuluă> 

după : <Hanului».— R. 74. C omite: < Hanului».— BR. 16. E omite: «câte».— R. 16. 

C.AA (Raf.) G «despre noi». — R. 18. G ad. «pre nec». — R. 19. E «se ridică 

Lâșii». — Bi. 20, E. omite: «de la Turci cătră Craia lor».— R. 20. Ca dat vorba 

«lucru» ce nu se află în 24. - B, G: <acmu sînt gatac. — R. 23. C.E. AA (Raf.) 

omit:: «de» nainte de «slujba», - R. 23. 0 «Saankirei». — R. 25. B : chpsb» |. 

«lasă». — BR. 25 ( «averi și dobândi». — RR. 25 B : «dobândi». — R.25.B: 

«drin puţine». 

(%) Vedi mai sus nota despe acest nume,
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1 vreme, pen noă, țor veni la mână. Nu lăsa să se mai îmtârcă 

neprictenul  teă şi călcătorul de volmiciile nostre, Lehul. Aă 
nu vedeți că vwaă început a vă-călca şi pre voi Lâşii? Câmpii 

cât ţin între Nipru şi între Nistru, e stăpâmnese cu cetele lor. 
5  Budgecul cu dmeniă săi în tote qilele îl pradă. Conrţpolski 

Horumnji vaă prădat până în Ori, în aceste dile. Aceste tite 

începuturi sînt. Etă cărțile Craiului, cetiți-le ce ne scrii : să 

lovim Crâmul, să cuprindem marea. Iară de te vei îndoi, Hane, 

și moi ave la tine credință, feciorul mei, la curtea ta zălog 

10 ot pune». 

15. Mult ai stătut Hanul îndoit după acâste cuvinte a lui 

Hmil și căută la ce ar eși solia aceea. La Hmil era cărțile 

Crâesci câle ce dedâsă Cazacilor prin Barabaș și pre densul, 

la Varșav, sub vremea gâtirei asupra 'Fureilor, precum s'a 

15 scris mai sus, și le furasă, Hmil de la Barabaș. lară tot nu 
primia Hauul. Ce 'Togai Bei, care era pre atunce la Or, ai 

luat asupra sa lucrul, gicend Hanului: «Di că fără scirea ta 
a fugit nisce Nohaă». Si așia așeqându Hanul și Hmil tote le- 

găturele, ai purces depreună cu 'Togai Bei de o dată cu 6ste 
20 ca 7000 („3) de Tătari, însă tot într'ales oșteni. 

16. Potoţki, Hătmanul Leşese, înțelegând de scăparea lui 
Hwmil la Praguri și de turburări care au început a face între 

Cazaci, până nu s'ari îngloti Cazacii să se lăţescă în ameste- 

cături, aii purces den Bar și cu al qoile H&tman, Calinovski 
25 spre Cerchaz, pre Nipru, qicând acest cuvânt: « Șerpele până 

nu vedică capul den icrbă, să'l lovesci». Ce ac6 irmă V-ati 
  

  

. 1. B: cveniţvor» — R. 2. B ellos. — R. 4. B omite: «cât» și ad. «ţin e. — R. 5. B: «lors | esăi». — A 5. <prada-l» |. <îl pradă». — BR. 6.8 omite: 
«până nainte de: în Ori. — R7.E:; ccâutațile» |. «cetițile». — BR. 9. C: «i 
vom avea» l. «și moi aveav. —- BR. 11. C omite: <îndoit> _'R. 13. E omite: «Ca- 
zacilor>. — BR. 23, £. ad: «Hitman căzăcese» după : « Barabaş». — E. 8. B, 6. 
«printrânsul» |. «pre dânsul» — E ; <prin Emil».— R. 14. B: egătireă Lâşilor».— 
E : «când se gătia Craiul să se ridices. — a. 15. B. E «sai pomenit» |. «seriss.— R. 75. E omite: «și le furasă Hmil de la Barabaş». — R. 16. C: « Tobai bey» este eronat; în Piaseciă este: <Tohaybei>. — E. 16. B, G ad. <Besii Ja Or. Ut «pre 
acâle vremi Bei la Or». — R 17. Q: cuie lesa. — R. 17. BE: «Să di | pi TE 78. c: «ati fost | <aă fugit». — R. 18. B. GQ «Hanul cu Hmil. -— 

„ : «Tobai Be. -— R. 19. BG omite: coste ca» și cânsă». — E «ail avul ca 7000 de Tătari tot întralişi. — R, 21. C : «căa scăpat Hmit. — BR. 2,E: 
«ce ati început a se face». -- R. 92, E: <până , Xoizta. - 
BR. 25. B: «Pre șarpe». — R. 26. E: i e vu se face glita Casio ână si ridi — „AA 
(Raf,) «Pasi apucat» 1. eiaiia, “pene a nui ridica RA. 0.£ 
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apucat acolea, cât m'aii putut trage oștile nică într'o parte. Ce 1 

ati căutat a ierna pre Nipru, prin olatele Cercazului și a Ca- 

niovului, până în primă-vâră,, şi cât saii desvărat, îndată den 

(„n) 8,000 de coste ce ave Hătmanii L6șesci întrales, ai o- 

rânduit („r) 3,000 cu feciorul să&ii Stefan Potoţki, pe uscat și 

cu („a) 1000 de Nâmţi, și („r) 3,000 de Cazaci de pen ora- 

şele Niprului cu bBarabaș, pre apa Niprului în vase, asupra 

Pragurilor, să strîngă pre Cazacii de la Praguri să dea pre 

Hmil, care amu era bulueit cu („u) 8,000 de Cazaci de pen 

ostrove și cu („3) 7000 de Tătari cu Togai Bei. 
17. Vădând Hmil cu Logat Bei că vine Stefan Potoţki în 

puţină oste asupra lor, aii sfătuit întăi pre cei de pre uscat 

săi lovâscă. Şi aşșia ati făcut: la un loc, ce se chiamă Jolta 

Voda, aiă dat răsboiii Lâşilor, carii, fiind în nume cu mult mai 

puţini și în locuri depărtate în câmpi de la temeiul săi, şi 

'Tătarii în călărie, iară Cazacii cu pedestria den sineţe împre- 

surându'i, aii slăbit în loc Leșii; și să se (eze) apere de nă- 

vala lor, s'aii pedestrit totă ostea. Iară puţin loc ai ţinut, de 

mulţimea, ce era, incă (e) părţi mai mulţi de căt dânșii. Totă 

ac6 ste Leşâscă, și singur Stefan Potoțki, Sapiha, Bâlâban 20 

ce era capete, s'aii topit acolea pre câmpi. Stefan Potoţki râ- 

nit at murit în r&sboiii, Sapiha și Bâlăban ai cădut la robia 

Tătarilor. 

18. H&tmanii L6sesci, (arbu zapat) auqind de nevoia celor („n) 

(3,000) de ste ale sale, ales Potoţki avend de fecior grije, 

aii purces într'agiutor cu edle 5,000 de ste ce le mai ră- 

măsâse. Ce, a doa-qi, după ce ai eșit la câmpi, "i-ai tîmpinat 

10 

15 

25 

“B. 1. cacolo» |. <acoleq>.—f. 8. E «și deacă sait desvărat».-- B. 3. E omile: «în- 

dată» R. 4. B: «6menă |. «6sto.—R. 5. E: caii ales» |. aă orănduit.—R. 5. AA (Raf.): 

ccu fiul să» |. <feciorub.— k. 6. E omit: «de pen orașele Niprului» — "RR. 7. E 

oinite: «pre apă Niprului». — BR. 9. B: «atunce» 1. «acmus. — B. 12. 0: «Sai 

sfătuit». — R. 18. E omite: 

R. 13. omite: «lu un loc». 

E omite; «în camp. —t 

«și aice aă Tăcut» şi adauge : «deci la un loc». — 

— RR. 4. E «căci fiind și mai puţini», — RR. 15. 

: «în câmpi de temeiul>.— R. 15. E omite «și> ante : 

«Tătarii». — BR, 16. C: ccălărimea>.— R. 16. E: «și» |. «iară». — R. 16. 0, şi G <pe- 

destrimea». - BR. 19. E «decât Legii. |. «denșii».— R. 19. E ad «Deci t6tă»— «Cu 

singur> |. «și. — R. 21. B : cari era» |. sce era>. — R 21. E cacolo» om.: 

«câmpi». — R. 21. C <potopit» |. topit -- B. 22. E: «iară Sapiha». — R. 22. C 

cîn robia». — R. 23, E «înţelegend de perirea». |. <audind de nevoiea». —R. 25 C: 

coste a sa — E: «3000 de lâşi ai lor». - R. 26. E omite: <întragiuțor».  k. 27. 

E ece vemăsdse cu dânșii». — R. 27. BO «ce mai remăstse». — 18. 27 C «cup» 

|. «campi» — E omite : «după ce aă eșii la câmp.
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1 vâste de 6meni den resboiă scăpați de risipa oștei sale și de 

perirea în răsboiii a lui Stefan Potoţki. Și înțelegând și de pu- 

terea lui Himil, la carele curea de pen la tote ostrâvele Cazacii, 

ca la Mesia Jidovii, și se adăoge și Tătarii, a sfătuit să se 

5 întârcă înapoi. Ce Hmil sciind și de putârea Hătmanilor slabă, 

și îndrăzneţ după izbânda de'ntăiii, în loc aii purces în urma 

oștii Leșescă; și la un oraș, anume Corsun, agiungând pre 

Hetmanii, ati sărit tote orașele Căzăcesci ; unii adăogându-se 

la Hmil, alții ţiind trecătârele și săpând drumurile pre la strim- 

10 tori, aiă venit și ace ostea Hetmanilor în primejdie, den care 

puțini Leâși au scăpat. H&tmanii amândoi aii cădut la robie, 

Sinavski, cu alte tâte căpelele. Glâta câtă n'aii cădut pre mâna 

Tătarilor, aii cădut de țărănime. - 
19. lară stea ce era trimisă pre apa Niprului, dâcă ai în- 

15  ţeles de peirea oștii cei de pre uscat, cu Stefan Potoţki, s'aăi 

burzuluit pre bitul Barabaș, capul lor, vrend să ţie credința 

sa, că era cazac bătrân şi vestit Barabaș și de mirat; și Nem- 

ţii cu Cazacii ai viclenit, însă era Nemţii ceia numai cu nume 

de Nemţi, iară toți den cazaci era făcuţi. Aii legat o pâtră 

20 la grumazii lui Barabaş și 'l-aii aruncat în Nipru și câte-va 

capete mai era Nemţesci cu dânsul, și după aceea faptă sai 

dus toți și saă închinat la Hmil. 
20. Să serie de acmu Lâșii ce pojar ai purces dintracâstă 

scîntee, în multe părți de lume? ce vărsare de sânge? ce pu- 

25  Slietate țărilor? ce surpare și slăbiciune puterei Crăiei Lâșesci ? 

ce rîsipă a mari și nedobândite cetăți ? ce robii și plean de 

creștini în mânile păgânesci ? - 

Noi să ne întârcem iar la ale nostre. Şi de a'și avea la 

    

  
R. 1. E omite: «de 6menă den resboiii scăpați». U : «veste dintru ccă scăpați den 

vesboiii. — R. 3. E omite: «tâfe». — BR, 5. E «sati întors înapoi. Insă Emil». — 
R 5. AA (Raf.) «că este slabă». — R. 6.C: <semeţ». sândrăsneţ». — B. 6. E 
«îndată» |. vân locs. — BR. 8. C. E «satele câle» |. corașele. — R. 10. C.E «le 
|. în. — R.12 E: «şi câți Waă cădut> |. eglta». — BR. 15. B. C. G. AA (Rat) 
«perirea», — BR. 16. «ro-coșit> |. <hurzuluit>. AA (Raf.) «s'a întări ab — B. 17. 
<C. ad «lucru» după emirat». — BR. 18. (Raf.) «ca și Nemţii». — R, 18, AA (Rat) 
<hic'enit>. -— B. 20. E «de | «lm.— FB. 20. E «câte capete 1. «câteva» — R. 23. E: 
“sui cuprins» |. <aii purces». In genere restârnă tote aceste întrebări dar le cu- 
prinde pre tote. — R. 25. C:; <pustiire |. <pustietate» — RP. 25. C: esuperare putere Crăiei> |. «surpare», - RR. 25. 4 omite : <puterei»., — R. 26, 24: «a- 
mară> |. «a mari» —EB: <a multe» l. <a mari». — PR. 27 <prădi» |. «plan. — 
R. 27. Codicele seriă : <mânalea. — R. 28. Ci «Iar» 1 «si — R 2. C.Q: 
«de la cine-va» |. «la», ” ”



fară adunarea şi amestec cu alte ţără (ara uzph) p'ai făcut. 

„21. S'aă cutremurat tote ţările acâste prin pregiur de nă- 
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cine-va, pentru acest, lucru vre-o hulă, că acest L6topiseţ, mai 1 

mult de lucruri străine pomenâsce de cât de loc, de ţeră, fă- 

cutam acest curs pentru să se deslege mai bine lucrurile ţă- 

rei nostre, care la ac vreme sai prilejil. Și acela să scie, 

că acâstă, țeră fiind mai mică, nice un lucru singură de sine 5 

prasnica tulburarea Crăiei Leșâsci. Insă ţ6ra cu norocul, cu 

cârma, (kpw ata) şi vâlfa (gazda) vestitei Domnii a lui Vasilie 

Vod, câţi-va ani și după ce se rădicasă Hmil, ai stătut ne- 

clătită de nimea, până la anul... . Intwacest an începător spre 

mare scădere ţărei, întorcându-se "Lătarii den ţsra Leșescă cn 

10 

- plean, Bugâgenii şi o s&mă de Crimeni aii lovit la întorsul pren 

țâră, şi ca o ste ce trecea, nu pote fi să nu și strice ceva, 

ait venit Prutenii, și de pre alte văi de pe lângă Prut, cu 

jalbă la Vasilie Vod, jăluind că' pradă Tătarii și le strică 

pânile. Și întru una de dile, prilejindu-se Vasilie Vod vesel la 

masă și viind jalobă iară pre Tătari că strică ţsra, cum ai 

fost la masă vesel, aii chiamat îndată căpitanii, dându-le po- 

runcă, să pureâdă într'acea dată, cu toţi slujitorii, și den slugă 

boiarescă și den târg, cineșă av vre în dobândă, să lovescă pre 

15 

20 

    

R. 1. E: pentru căci am scris mai mult de lucruri streine, de cât de țtra nd. 

stră, să scie acela că am făcut acest curs».— BR. 2. B adaoge în parantes: «res- 

pund> după «fra. — R. 4.6.8. 6. AA (Raft) emit: enâstre. — BR. 4.E: 

«la ce vreme». — R.5. E : cînsuşi» |. «singură». — R. 6. B : camestecare |. 
«amestec», — R. 7. B. om, : <ocâste» lîngă: «prin piejur». — R. 8. E: «cadre» 1. 
«<«turburarea». — BR. 8. B; «cea |. «însă, — — R.9.B. 0, evelhoa». AA (Rat. 

şi E: cvăltfa». — R. 10. C: «după aceea se ridicasă Hmil Hetmanul», B : «Sai 
ridicat Hmil». — BR. 10. E : «sta» |. estătut>. — R, 11. Ni un codice din 24, 
B. 0.6. DD.E.0. AA (Rat) și AA (Pav. G) nu pun data. O aflăm însă în e- 

diţia D-lui M. Kogălniceanu, de 7157. B: «până la unul cel începtoriă spre ma- 

rea scădere ţărei — C. şi AA (Raf)): epână la anul (fără dată). — E: «până 
la anul... . 6: «pănă la anul. Într'acest». — R. 12. E omite : <începător spre marea 
scădere». B : <în care an întorcându-se». — R. 12. B: ccu robi şi cu plean». — E: 

«cu robi și cu duium». — R. 13. E omite : « Bugâgenii şi o semă de Crimenis. — 

R. 16. E omite : «prin ferds. — BR. 16. E omite : «jăluind>. Be Gu: «dicând 
că-i pradă». - BR. 17. C: «Deci» | așis.- fe. 17. E: <tenplandu-se. |. «prilejin 

du-se»--R. 18 B. Gt: pentru Tatari» |. «pri>—RB. 19. B: ceum cra» | <aă fost». — 

R. 19. E omilei: «îndată» şi adauge : «pre căpitanii», — BR 20, C.E... «porunein- 

du-le» |. «dându-le poruncă». -- BR. 20. E: «să încalece» |. «să purcedă»., — R. 20. 

24 omite: «tofi». — R. 20. E: cslugiles. — BP. 21 C3 «cineși uă vrut». E î «cine 
za vr€ în dobândă», — B 21. AA (Raf.): ccine ar cre dobândă».



576 

  

1  Tatari. Ai făcut îndată porunca Căpitanii; și n6mul den hirea, 

sa a Moldovenilor lacomi la dobândă, care cum ai putut, și 

den oraș aii dobândit cal, fiind orașul plin de totă sema de 

„Gmeni pre atunci, și den slugi boiarescă mulțime, și aă mărs 

5 de preună cu slujitorii de ai lovit pre Tatari, fără vâste, ne- 

gândind Tatarii de una ca aceea. 

29. Eva descălecată Grda cu temeiul la un sat anume Bră- 

tul6nii, la Râzina. Incăreaţi Tatarii de robi și de plean den 

era Leșâscă, nefiind gata, aă intrat ai noștri îndată cu să- 

10 bile întrinșii. Peritaii mulţi 'Tatară și le-ai luat ai noștrii și 

pleanul şi robii, carii numai cu fuga ati putut hălădui den- 

W'acela feredeii spre Bugeac. Ce și pre cale în multe locuri, 

le-aii ţinut calea ai noștri, pe la Lăpușna. 

23. Mult ai stătut boiarii carii se prilejise la acea masă, 

15 mal vârtos Catargiul, să nu se facă cu grabă acel lucru și den 

socotâla de la masă; iară ce 6ste să nu îrecă, anevoie se 

mută cu sfatul! Tătarii decă aii scăpat la Bugeac îndată pren 

câte-va capete aii făcut scire la Hanul cu mare jalobă, cum 

"i-ati lovit Moldovenii fără veste, trecând ei spre locurile lor, 

20 fără nice o stricăciune a ţărei, și le-aii luat atâta plean și 

atâţia robi. S'aă împlut îndată și Hanul și tote capetele a Cri- 

mului de vrăjmășie, fiind și semețţi pre acâle vrâmi din îs- 

bândele asupra Lâșilor. Îndată ai trimes seire la Impărăţie, 
pentru Vasilie Vod şi pre totă țera, cu piîră că este hain. Și 

25  'Turcilor la mare socotâlă era Domniile acestor ţări așia de 

tare și de temeinice. Ce îndată ai posvolit Hanului să hie vol- 

nic a prăda cra Moldovei pentru fapta aceea. 
e m 

BR. 2. C. om.: <Moldovdnilor» — . 2B, E: «eine» |. «care. — B.3. B. Ce 6. 

<a dobândi cai», E : ccine cum aă putut: a încălecat». — B. 3.48 (Bat): «de 

tot felul». |. «de î6tă sema». -- R. 5. E omite : <depreună cu slujitori». — 

R. 6.B : «neci gând având». — BR. 7. C. ad: «tătărescă» după: <Orda».—R. 7.E :aela 
Bratuleni». — B. 8. R, om.: <Tătarii». E : omite : «încărcați Tatarii». — R. 8. E: 

“cu duium». |. «de plean>. — R. 11. B. E: cai Rătăduit». — 2.12. per 

t”acela feredeii». — 7. 14. AA (Ra): «la ace orâme la masă, — BR: 16. B.6.: 
«den nesocottla». — E: «acel lucru așia mimai de la masă». — BR. 16. 94 și E 
pun : <cu anevoie». — PB. 17. E omite: «îndată». — R. 18. E: ca dat stire.” 

R. 20. E: «și le ai luat dobânda» |. «textului». — R.122. B. G. ad.: care ră” 

mășiec. - R. 28. B. G: aă dat scire».— C: «ati făcut scire». -- R. 24. 24 «pre 

| «pentru». — E: «la împărăție cu jalobă pre Vasilie». AA Raf.: de Vasil: Vod 
şi de totă ţfra». — R. 25. C. ad.: «și prepus» după : «socotilăs. — BR 2.0. 
«părți» |. «ţări», — BR. 26. E: caăi dat voie» 1. «at possolit>.
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24. Vasilie Vod, după aceea faptă, se păzia forte cu grije 

și la Impărăţie și la Curtea Hanului. Ce de la ambe curţile 

X-ail venit înșelăciunea, ales de la Sefer Cazi Aga, Vizirul Ha- 

nului. Așia îl aședase pre Vasilie Vod pren cărți cu cuvente 

blânde, cât se părâ că nice în gând n'are Hanul, nice alte ca- 

pete a lor, pentru ac6 patimă a, Tătarilor ce petrecusă aicea 

în ț6ră. lară vrăjmășia acoperită, mai mult răi aduce! 

25. In anul („3pnn) 7158 sfătuind 'Crîmul să rescumpere 

paguba făcută de Vasilie Vod ordelor lor la Brătuleni, şi să 

curmeze și semeţia până în câtă era în Vasilie Vod, ai por- 

nit pre Calga Soltan cu oști, cu acela glas că mârge să lo- 

vescă țera Moschicâscă. Și Hanul dedâse scire și la Hmil, sin- 

gur să fie gata să purcâdă asupra lui Vasilie Vod. Si cât ai 

sosit Sultanul, amu mai inte Hmil cu oștile gata era, anume 

spre părțile Moscului. Ai purces âmbe oștile cu mare taină 

spre Nistru. Sosind, îndată aii împărţit ostea : o sâmă de la 

Soroca dirâpt spre părţile Sucevei; altă semă spre Orheiă și 

Lăpuşna, pân'în Prut, oste Tătărâscă cu Căzaci amestecată. 

Nespusă pradă acâsta. este ţărei, și de prada de la Ion Vod 

cu puţin mal mică, alegend de acâste cumplite vrâmi de acmu, 

cu care tâte primejdiile acestui pământ covirșite sînt. 

26. Nu scie nimică Vasilie Vod; șegend la Divan, una după 

altă, veste viind, cum pradă Tătarii ţera, aii vădut la ce aii e- 

şit sfatul de la masă şi îndeșert procitind eârţile lui Sefer 

Cazi Aga, în nădejdea a căror cărți se lăsasă Vasilie Vod 

27. Drâmba acâea de oști, care era orinduită spre Sucâva, 

aii cuprins cât ţine Soroca şi ţinutul lașilor până în târg în 

  

10 

15 

20 

R. 1. E: «tare» |. ccu grije». —- R. 2. B, «Ce de ambe părțile». E: «Însă de 

îmbe părțile». AA (Rat.) «Ce dentramendouă părţile. — E : «i-ati cădut cu înșelă- 

ciune». — R. 4. Ci cînșelase» |. «aşedase». — R. 5. E ad. «dune şi blânde», — 

R 5. B: «sar pârt. Bi: «Sati pârub». — R. 6. E omite după «or» până la 
finea zăcelei. — f. 6. B. G. omite «aicea».— E. 9. E «Tătarilor» 1. cordelor lor».— 

R. 10. C. Es ccurme». |. «curmeze». — BR. 12. G, E, omite: singur». — BR. 13. 

C : «când» 1. «cât> E «şi îndată ati sosit Hanul, dă purces oștile pe Nistru în sus. 

G: «și cât ai sosit Sultanul, iar Emil». — R. 14. B, C. GQ. «mai nainte», — R. 14. 

24 omite: sera». BR. 15. AA (Raf)) camtn10u&. — f. 16. B. GQ. «o parte» |. «stemă». — 
R 18. C: «cu căzăcescă» |. «cu cazaci». — h. 19. E «ne porestită» 1. « Nespusă». — 

R. 19. B. G. «prudă ca acâstas. E: «ca aceea». — R. 20. 94 pune în parantez 

vorbele dela finea zăcelei, dela: <alegând». — R 23. E: «viindu-io. — R. 23. Be 

E. ad. «atuncea» după «rățut». — Ci caă vedut și el». — R. 25. E: <acelor cărți» 

|. «a căror cărți». — BR. 26. B: <Ostea care era» |. <Drâmba aceea de 6steo. 
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lași, Hotinul, Dorohoiul, Hârlăul și Cemăuţii, până în. cetatea 

Sucevei, temeiul ; iară aripile până în munte agiungând. Ce- 

tatea Sucevei o apucasă Gavirilaș Logolătul și câţi-va boiari 

de la ţeră de se încbisse acolo; an dat Cazacilor și Tătarilor 

o sumă de bani. lară den afară la țeră aii aflat totă ţera pre 

a casă, cu dobitoc, cu herghelii, de care era pre atunci plină 

țâra. Plean, robi, au luat fără număr mulți, ț și case de boiară 

aă robit. Atunci aii luat pre jupânâsa lui Miron Ciogole Stal- 

nicul, cu o cocână a lui, care n'aii mai eşit den robie în vâci, 

Și aii perit și Stefan Murguleţ, la Cernăuţi, pemântean (neaen- 

Han) vestit între curte. Satele, orașele tote ardând și prădând; 

cu acea vrăjmășie era 'Tătarii asupra (&rei. 

28. lară cea-l-altă drâmbă de 6ste ati lovit Orheiul și Lă- 

pușna și Fălciul pân în Prut. Atuncea ai robit casa Sturzei 

Jignicârului, carele apoi. aă cădut și vistiârnic mare; Și multe 

case întemeiate le-aii dus în robie. lară codrului Kighâciului, 

la Fălciii, forte puţină pagubă ai facut 'Lătarii atunci, că în- 

“dată ai năzuit la codrișorul lor, ce ai ei acolo, anume Kig6- 

ciul, pădure nu așia înaltă în copaci, că copaci forte pulini 
sînt, cum 6ste 'desă și riposă, și de spini mai mult de câtalt 

lemn crescută. Și s'aii apărat Kigecenii de nu le-aii putut strica 

nimica. Tătarii. 
29. Calga Sultan singur cu coşurile, și Fmil Hetmanul cu 

tabăra de la Soroca, dirept ai tras la 'Țuţora, unde Sultanul 

cu coșurile 'Tătăresci ai descălecat; iară Hmil cu tabăra Că- 

zăcescă, aii stătut pre Vlamnic (*). 
30. Vasilie Vod vădendu-se la grijă ca aceea și spaimă ca 

aceea, că luasă Tătarii până sub târg hergheliile, și a slujito- 
  

R 2. B. G. cagiungea» |. <agiuingând». — R. 3. adaos «o» după (. — 2. £ C «de 
feră> |. ede la». — R. 5. BG. <semă de bani» |. «sumă». — B. 6. E: «pre toți pre 
a casă i-ati găsit» |. cati aflat tâtă ţâra pe acasă». — BR. 6. B, O: ccu dobităce» l 
«dobitoc». E ad. «ciredi» după: «dobitoc». — R. 7. B. GQ: «fără sâmă» |. «fără 
număr», — BR. 8. Ci caii robit» |. cati luat». E. caii luat cu robie, — R. 10. 
AA (Raf.) omite: <Murgulefs. — PR. 13 C: «Iară alta» | «Iară cea-lalt». — 
R. 15. Bica fost> |. cat caţut>. — R. 16. E: «în codrul» 1. «codruluiv.— E. 17. 
E «că intrând domenii în codru Sai apărat cum ai putut» omite restul până la 
fine. — R. 21. B. G : cîn pădurea aceea» după : «lemn». — R. 22. Ci ad: «ce ai 
hălăduit», după: «Zătarii». B. G: omil: «Tătarii».—R. 27. E: cin» | «lao ante: 
egrijă». — BR. 27. AA +Raf)) «și grijă udecă de spaimă mare». 

(*) 24: <Vlabnies. — Gt: «Vladnic. — Cred că e Vladvicul din jud. Făleiă. — 
V.A.U.Ț BR. 7, 24: <Plean, robi ai nat multe»,
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rilor cai aii apucat, — aii pornit pre Dâmna de preună cu casele 1 

boiarilor pen frînturile codrilor, pre la Căpotâșci, spre cetatea 

Nemţului; iar și singur mail ţinut multe dile scaunul, ce sai 

mutat den lași în nisce poiâni, a codrului ce-i qie codrii Că- 

poteştilor, şi s'aii aședat acolea în codru cu curtea, lăsând pu- 5 

țină dărăbani de apărare curții, carii, decă aa vădut mulțimea 

de Tătari den câs în c6s adăogându-se, și cu Cazacii ameste- 

cați, ati lăsat cu noptea curtea pustie, și aii ars atuncea tot 

orașul : unde și unde aii rămas câte o dugheniţă ; curtea cea 
Dhomnescă , casele Boiarilor și tot orașul, într'o mică de c6s 

cenuşă ati stătut ; iară Monastirile aii hâlăduit, că n'aăi vrut 

căzacii să dodeiască, den porunca lui Hmil Hătmanul, -şi 'Tă- 
tarii n'aii putut, că era și Gmeni cu sinâţe închiși pren Mo- 

nastiri. Numai la Mănastirea Treisfetitelei, 6menii ce ai fost 

acolo închiși, acolo aii avut primejdie; că ardând tirgul, den 15 

para focului s'aii aprins şi Monastirea. Dece aii căutat o sâmă, 

de Omeni, de arșiţa și de groza focului, a eși pre o portiţă 

ce este în zidiii spre Heleșteul orașului, și acolo aii luat pre 

mulți Gmeni în robie Tătarii şi mulți Omeni sai și înnecat în 

heleșieii de groza robiti. 
31. Ai oblicit Sultanul și Hmil Hetmanul de fuga lui Vasi- 

lie Vod, şi ai trimis un Mârzac la Vasilie Vod întrebându!l, 

că ce aîi fugit den scaun? (De șagă lucru este întrebarea ca, 

acâsta pe vreme ca aceea!) Deci, și Vasilie Vod, dăruind bine 

pre 'Tătarul, aii trimis de la sine boiară la Sultanul pe Ghica 2; : 
. 

10 

20 

R. 1.0. <aă luat» |. capucato. — R. 1. B: <Domnă-și» |. <Domna». - R.1.B, 

G: <împreună» 1. «depreună». — E omite : «deîmpreună cu casele boiarilor». -— 

R. 3. BO: «Apoi |. car». — BR. 3. B. &: ad. «Vasilie Vod> după: <singur>.— 
R. 3. E: sar el încă mult maă putut râbda să ştdă în scaun. — R. 5. B, G: ad: 

<în Iași» după: «lăsând», — hi. 6. 0. AA (Raf.) «de pază la Curte». — BR. 7. 
E omite: <amestecați». — R. 9. E: «târgul» 1. «oraşul». 0. ad: «Iașilor». — R. 9, 

E. <remăstse> |. cremas». — R. 9. E «câte o căscidră> |. «dugheniţă». — BR. 10. Qi: 
«boiarescă> 1. «boiarilor>. — R. 11. B, <saă făcut» |. <a stătut>. — R. 13. AA 
(Rat.) «pusce» |. <sendțe». — R. 13. C. AA (Raf.) omite: cînchiși». — E: «că se 

apăra Gmenă cu sendțe de pen mănăstiră. — P. 15. B. G: <le aă venit primejdie» 

|. «că avut». —R . 17. AA (Raf.) «dogorelă» |. carșița». — R. 18. B. Oi «pen zi- 
ii» |. cîn zidit», — R. 18. B. E. ad. «despre Bahlui» după : «zid». — R. 18. E. 

alteră forte acest pasagiă — R. 20. C. ad.: «foculuă și a robiei» după: «groza».— 
E. «s'a înnecat să nu-i î€ în robie. — R. 21. E. <a înțeles» ]. «oblicit». — R. 22. 

C. E. AA (Raf.) adaugă: «Sultanul» după : «trimes». — R. 24. E.G. B, «la 
|. <pe> ante: eprâme> — BR. 24. 24 omite: «și». —R 25. B. E: amărzacul> |. 

« Tătarul> B adaoge Gupă: «morzacul» vorba : «acela» ca şi G,



1 Vornicul de ţâra de gios, iară la Hmil pre Ciogolea Spătarul 

cel mare și ati tocmit lucrul cu Sultanul cu daruri, şi nu cu 

puţină cheltuslă. Și de atunci aă 'egat Vasilie Vod banii ce se 

daii Sultanilor den an în an, și cabaniță și câte... pungi de 

5 bani. Iară lui Hmil Hătmanul, mai inte încă de acestă vreme 

întrasă în gînd cuscria cu Vasilie Vod, şi pomenind și mai inte, 

încă pren Ciogolesci, cu solie, pentru fata, lui Vasilie Vod, Ruc- 

sanda, numai ce i-ai căutat lui Vasilie Vod a aședa și l0- 

godna fetei sale Rucsandei după Timuș feciorul Hătmanului 

10 Hmil și cu câte-va daruri și lui. — 
82. În... dile aii purces și Sultanul și Hmil de la 'Țuţora, 

spre locurile sale, iară ţâra ai remas prădată, pen multe lo- 

cură pustie, schimbată den fericirea acea de'ntăiii. Ati eșit și 

Vasilie Vod den codru în seaun, S'aii prilejit atuncea în be- 

15  jeniile acâle și mârtea lui Todirașco Logofătul. Făcut'aii Vasilie 

Vod câtă-va jalbă la Împărăţie, pre Tătari pentru stricăciu- 

nea erei, ce nice un folos n'aii făcut. 

Dărăbanii, la acea fugă a. lui Vasilie Vod den scaun, era gata 
să jăcuâscă carele c6le Domnesci. Ce după ce s'aii aședat Va- 

20  silie vod în scaun saii făcuta le face căutare, încins cu sabia, 

şi Nâmţii ce av den poruncă ga:a cu sinsțele pline, întâi aii 

luat Dărăbanilor armele, apoi pe toți cu capetele lor depre- 

ună i-a închis, pre unii pen temniţă, pre alţii 'i-aă trimis la 

Ocnă, și cu alte pedepse "i-ai certat. Și de atunci ai purces 

25  ţ6ra tot spre răi (ppa8), den an în an până astă-qi! 
33. Nu cu o certare numai cârtă dir&pta mânie a lui Dum- 

nedeii, dâcă să pornâsce spre vre-o țâră; că după eșitul Ţă- 

tarilor, ai lovit mare omor în 6meni, şi aicea (*) în oraș și 
pen ţâra totă. 
  

B.1. E: «Vel Spăta». — R. d. b. U: omite: şi edte... pungă de bani». — bi 
Și... pungă de bani». — E : «și alte pungi de banl». — R. 9. E: «fiicelo |. «fetei. — 
R. 9. B. adaoge: «Dâmnei> ante: « Rocsandei». — fB. 10. E: «multe» |. «câte-0a.— 

R. 11 E: «După ce «tă purces de la Țuţora și Suitanul şi Hub. — B. 12. E 

omite de la: «iară» până la: <Aă eşito. — RI4. F. «la» |. «în» ante: <scaun— 
R. 16. B: cmultă» |. ecâte-ca». — R. 17. B. G: omit: «pre Tătari», — C. ad: 
după : «pentru» vorba : «prada și». E: «pentru prada fărei. — R. 18. Di erai 
putut face» |. «vaii făcut». — E. 18. C, pune aci zacela 33. - RDB: 

“Ian | <Ce» ante: edupă». le 21 B. G: omit: «den poroncă». — hi. 24. B. 
G: ciaii pedepsit» |. ci-aăă certat. - B. 35. (AA) Raf.: «din ceas în ceas» |. «den eh 

în am, — PB. 26. C pune aci zăcrala 34. — BR. 38. B.. caice în Îngi> |. <ân oraș. 

(*) Eată încă o dovadă că Ni-on Costin scri6 în lași acest l&lopiseţ. 
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34. La anul, Hmil H&tmanul cu mare mulţime de oști Câză- 

cescă, şi singur Hanul până cu „o (70,000) de Tătari, strinsă 

6ștea, și de pre la Cerkezi și de la tâtă Dobrogea, ai purces 

asupra Craiului Leșesc, cărora oști Craiul Leșesc Cazimir le-aii 

eșit înainte la un trăgușor, anume Beresticico, cale de a treia 

qi de la Cameniţă, în sus, cu („41) 40,000 de oste Leșescă, în 

care oste m'am prilejit și ei. —- 

35. Nu era tote Voivodiile sosite, nice Liitfa, că Litla ave de 

Cazacii de peste Nistru mare dodăială. Și ati eșit Graiul, cu 

  

acela r&sboiii, biruitor şi asupra “Pătarilor şi asupra Găzacilor,.... 

cât aii căutat Hanului a lua fuga și lui Hmil Hetmanul a-și 

_ lăsa tabăra cu tâtă ostea. De care isbândă a Leşilor dâcă ati 

înțeles Vasilie Vod den lonășcuţă, Paârcălabul de Hotin, Laii 

îmbrăcat cu haină cu soboli, avend nădâjde că. cu acea isbândă 

a [i&şilor va hâlădui de cuscria lui Hmil. | 

50 lară nu stati tăiat cu atâta, r&utăţile Leșesci, că apoi la, 

anal după isbânda de la Beresticico, așia aii perit de r&ti 6slea, 

că de Cazaci și de 'Tătavă,-lăsaţă L6șii în nădejdea păcei, 

ce se făcuse tă EEaaieprot (Bela-Țertov *) cât nice Hătma- 

nul, nice un cap, nice un sullet, oi dice, den 8,000 de coste 

pedâstră ce era, n'aii_hâlăduit; și den ostea călăreță, ce era 

până la 12,000 de Gmeni, forte puţini, de cei de gios ăncă, 

de or hi scăpat cineva, încungiuraţi de tote părţile de Tătari, 

iară ce era frunte, tot sub sabie ati mărs. Că așia aşedase 

Hmil cu Sultanul, cum la acela răsboiii un rob su nu iea Tă- 

tarii, ce tot sub sabie să puie, să se mai împuţin6ze Gmenii 

  

10 

>0 

R.1. Ci pune 85134 —R.4.E ad. «Casimir» după: «leşese» şi omite restul 

zacelel şi din cca următâre. - R. 5. Be (. G, E «de trei dile» |. «de a treia 

gis. — 8.7. BG: «tâmplat> |. «prilejit>. — BR. 8. 0 pune zac 36.1 35. — 

R. 8. 0: eLitva> |. «Liifu. R. 8. 0: «ave de la Cazaci> |. «acea dex. - h.9. 

24 ad. «legesc» după «Craiul>. — B. 10. E. omite de la «Cuzacilor», până la 

punct. - R. 11. 0? «cât i-ati căutat Htmanului Hmil şi Hanului aşi lăsa ta- 

băva a fugi cu î8tă 6steas. — R. 15. Le «decă ai sciut» |. «decă aă înțeles». — 

R. 13. E <dentru» |. «dens. — R. 14. C a0. «îndată» ante: «bai îmbrăcat», -- 

R. 16. C pune zac. 37 1. 3%. — R. 16.B. G: «nu Sai curmat» |. «tăiats — 

B. 16 B. GQ: <că iar» |. «că apoi». — R. 18. E ad. «fiind» după. «lăsați». — 

B 19. B, G. serii numai românâsce : «Biserica Albă» — R, 19. Acestă paran- 

tesă nu este în 24. — R. 22. E «de cei mai de gios» |, «de cei de gios>. —Be 

(3. cîncă de cei de gios. — 2. 28. «94 B. G. AA (Raf.) «cu Soltanii» |. «Sulta- 

muls. — BR. 25. C ad.: cmăcar» după: «resbgiti», —— R. 26. E: <ce pe toți să-i 

tăia» 1. «tot sub sabie să pue».
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1 "de 6ste den ţâra Leșescă. Și acolo ai perit și singur Hătma- 

nul Kalinovski și cu feciorul lui, carele îl ave numai pre acela. 

37. Și întracesta an ai căutat a face lui Vasilie Vod și 

veselia fiei sale Rucsandei după Timuș, feciorul lui Hmil H&t- 
5 manul Căzăcese, în anul..... 

38. Mare netoemâlă în de potriva caselor și a hirelor! A- 

câstă parte era o domnie de 18 ani și Impărăţiei cu bivşugul 

și cu cinstea sem&nătâre. lară cea-l-altă parte, de doi ani eșită 

din ţ&rănie. Ruscele cu Lado! Lado! pren tote unghiurile. (Ț). 

10 Ginerele singur fața numai de om, iară totă hirea de hiară. 

39. Insă câte trebuia la o nuntă Domnâscă, nimica n'aii 

lipsit. Și după câte-va să&ptemâni ce ai ședut Timuș aice în 

lași, cu asaulii, (aceaaiii) polcovnicii și atamaniă săi, și ne- 

poţii lui Vasilie Vod, feciorii lui Gavril H&tmanul și a lui 

15  Cheorghie Hătmanul și den feciorii de boiari de ţeră, Neculai 

Buhuș și l6n Prăjescui, acolo în Cehrin pentru Timuș zălog 

ai purces cu Dâmua-și; iară Vasilie Vod aii r&maăs îndată la 
prepusuri la Turci” pentru urit numele Căzacilor de dânșii: și 

la megi6și îndată la zarve, ales la Matei Vod nepristenul ve- 

20  chiii, care siindu-se de unirea lui Vasilie Vod cu Cazacii, și 

la Turcă amesteca Domnia lui Vasilie Vod și cu [Racoți ai 

stătut îndată în sfaturi, că amânduror era învrăjbit Vasilie Vod, 
a 

  

R. 2. 24 omite: «pre» ante: «acela». — BR. 3. In C este 38. 1. 37. — R. 3. BG 

«i-ati căutat». —E: <aă căutat și lui Vasilie Vod a face nunta».—B. 4. Î. nunti 

|. «veselia». — E: «nunta fetei» |. «ceselia fie». — PR 6, BC. G. E. omit: «n 

anul>. — R. 7. 0* ad. după: «parte» : ca la Vasilie», şi omite: «o domnie. — 

R. 7. AA (af) ad.: «ca 0» după: «și» (și ca o împărăție); pune ; «bioșugurb 

|. singular, — 24 — E: «cu bivșug». — f. 8 AA (Raf): casămănătire |. 56 
mănătăre».— 0 : <asemănătâre domnie».— R. 8. C. ad. : după : parte: «a buă Emil. 
— 8. 9. C. G. «preste» |. «pren. — BR. 10. E: emiârele» |. «ginerile». — Î. W. 

B. G. E. «chip» 1. «Jaţă». — R. 11. C omite: «nimica». — B. 13. B. «casmb 0 

<acasaui>, — BR. 18. B: «tamanii» |. < Atmanii». — BR. 15. B. G, omit: «i hi 

Gheorghie Hătmanul. — R. 16. B, GQ. ad. după: « Psăjescu» vorba: «tot» E. ad: 

după : « Prăjescu» : «ati ședut>, — R. 18. 24: ccu Tureit» |. «la Turcii». AA (Bal): 
«de la Turci.» — BR. 19. AA (Rat). «vecini»l. megidşi. — BR. 22. 24 omite: «În- 

dată». - R. 22. 0; «în orajbă. E. AA (Raf.). «că cu amândoi era învrăjbiț» 
|. cînvrăjbit». - . 

(|) Ce vre să dică Miron Costin aici? Lado-Lado estea divinitatea slavă 

de care grăâsce cronica manuscrisă din Codex Urechia Ja pag. 16 verso: 

«MaAc, npe autera În ant ASmneseSa Recraien un a RENek nopounpii ; auserăna A aASută 
KEPTEZ Kapin ca rzTia ca baz HSNT4 nzpanAS-ac ka kS amSropiea AS Aa40 zur 8% 
KZipHră Beceaia pSmoacz WU Brdih K5 AparocTe.>
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și amândoi se siiaă de ae: unire, ales când audia. Racoți solii 1 

ca acâle de la Vasilie Vod, cum 'i-aii trimis pre + Stefan Gheor- 

ghie Logofătul, într'un vând, poruncindui să șeqă mălcom Ra- 

coți, că'l va face de va vărsa (vrăsa) nesce galbeni 'Tătarilor, 

şi la ce va sosi lucrul el va vedea. Și se prilejise și solul u- 

nul ca acela, care, neavând coconi, de atunci și luasă gând 

spre Domnie și mai multe adăog€ spre vrajbă şi în locul tr€- 

bilor stăpânu-săă, în solii, aii aședat treba sa spre Domnie și 

la Racoți şi la Matei Vod. 

46. Precum munţii cei înalți și malurile ecle înalte, când îi 10 

se năruesc de vr'o parte, pre cât sînt mai nalți, pre atâta și 

durât fac mai mare când se pornesc, și copacii cei mai nalță 

mai mare sunet fac când se oboră, asia și casele cele înalte 

și întemeiete cu îndeiungate vremi, cu mare r&sipă purced 

(nspuer8) la cădere, când câd. într acela chip și casa lui Va- td 

silie Vod, de atâţa ani întemeictă, cu mare cădâre și r&sipă, 

și apoi şi la deplină stingere ati purces de atuncia. - 

41. Stefan Gheorghie, care era Logofăt mare la Vasilie Vod 

după mortea lui Toderașco Logofătul, —- sciind Vasilie Vod pre 

tată-săii, Dumnitraşco Logofătul, la atâtea Domnii boiar vestit, 20 

cu ocine întemeidte, care nice o casă în țeră moșii ca acele, 

ocine, sate, curți, n'aă avut — după ce 'și-aii gătit lucrurile spre 

Domnie, precum sai pomenit mai sus, la Racoți şi la Matei 

Vod, aii legat vorâva și cu o sâmă de hoiară de ţeră, și cu 

Ciogolâscii anume și cu Stefan S&rdariul, cuprindându'i cu giu- 25 

ământ să ţie taină, ai ales cu sfatul lor, numai să aducă oști 

Ungurescă şi Muntenesci asupra lui Vasilie Vod. 

18. Sunasă amu den la câţi-va la urechile lvi Vasilie Vod 

acâstea, și întâiii de la un Ture de la. Focșani; şi de la Mun- 

teni încă '1-aă scris, ce nai credut Vasilie Vod. 30 

[5
] 

  

—— 5 

p. 2. B, C. 0. <Căsl. ccums. — R. 5. Bi: «la cea ceni lucrul el va vede»: — 

C. omite: «lucrul, — E. Q «și la ce ta sosi el va pet». — Bi: 8. 0, omite: 

«sa» după: «trtba>. — B. 71. (.: se <ponorăse» |. «năruese». — PR. 11. Cc omite : 

«pre cât sînt mai nalți». - B. 12. BCG: «când se obâră> | «se pornesc» :— AA 

(Rat). <când cad». — R. 18. 94 adaogă de prisos: «logofătul» după aGheorghe».— 

R. 19. 94 omite: <Vasilie cod», — h. 21. C «cae. nice un boiariii» 1. «care nici 

o casă». — R. 21. C. omite: «ca acele» şi «curți —,R. ZÂ. 24 pune cîn» |. «de» 

ante : «Jeră>. Asemene: AA Raf. — f 26. C omite: <lor>.:— R. 28. Amu Lipsesc: 

prin .celelalte codice afară de 2£. — i 28. “C «de la» | «den la. —AA (Raf.): -<den 

câțiva». — R. 29. 24 omite de: «de» nainte «la» ante : < Focșani»,
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1 43. Spun istoriile de Pir, Imp&ratul Epiroţilor, că fiind înte'un 

r&sboiii la ţera Italiei, în protiva ROmlenilor, âmblând Pir Im- 
păratul în fruntea oștilor sele, tocmindu-și 6stea, şi mutându-se 

și într'o aripă și întralta, unul din copiii lui ce păzia s'aii 

5 apropiat şi X-aii dis: «Să ii aminte, Impărate, pre cel Rom- 

lean pre un cal negru, den toți oștenii; altă nemică nu pă- 

zesce, numai 'și-aii pus pre Impărăţia ta ochii, ori în cătro te 
întorcă, el tot aceea păzâsce și cârcă când de când să vie 

asupră'ți cu sulița gata». Ai respuns Pir copilului : «Cu ane- 

10 voie este hie-căruia a se feri de ce ste să hie!» Aşia se pâte 

dice și de Vasilie Vod : Domn cu pază şi pre la tote porţile 

și în tote părţile, nu s'aii putut feri de ce era să'i vie asupra; 

şi mai ales de primejdia den casă, forte cu anevoie a se feri 
hie-căruia. 

15 44. Măcar că intrasă la un sfat ca acela şi Cisgolâscii și 

Stefan Serdariul, iară şagă le părea a sfătui nesce lucruri ca 

acele; ce șede uitaţi, gândind că nu va nasce nimică dintr'a- 

cele. sfaturi. (*) lară Stefan Gheorghie Logofătul văgând ce soții 

aii dobândit la acela sfat, aștepta, den qi în di să se vădescă 

20 sfatul lor despre Ciogolea Spătariul, la beţie; că la câte-va 

mâse, bat, mai vădiă lucrul. Ce nimea nu lua aminte un lucru 

care în gând nu încape. Deci, aă păzit singur Stefan Gheor- 
ghie Logofătul: tr6ba care o luasă, și însemnasă qua oștilor 

Unguresci și Muntânesci, să iasă în ț6ră toecma în sărbotorile 

25 Paştilor. 

45. %) Își trimisese Stefan Gheorghie Logofătul giupânâsa la 
țeră, în pildă că o trimite pentru trebile casei; iară el, tocmai 

în dua când se cântă în biserică canonul sfăntului Andrei de 

    

R. 3. &: ctocmind dsteu» |, «tocmihduşi».— BR, 4. B. G, C.E: cîntro parte |. <aripei». Rh. £.B: G <un copil din ceă ce păzia pre împăratul». — BR. 8. 24 
«când şi când». — B. 10. Bi: <fie-cuă> |. shie-cărub» -- E 10. Ci să pață» |. 
«să fie». — E: «de ceva să fie». -R 11. Caa.: «fiind> înainte de <Domiw.— 
R. 12. 24 omite :eși în tâte părțile». — R. 14, Cad. : ste dupe: «căruia». — AA 
(Raf.) : «este fie-căruia. — H. 19. G: «să se sfetească> |. «să vedească> — BR. 28. C: «când cântă biserica». — R. 28. GQ. omite : Beserica. — R, 28, (. E. Andrei 
Kpnckin. & : Canonul s-tului Wgnenare. 

(*) A-vade la fine documentele din care se constată aflarea lui Ciogole la Curtea muniână. V. A. U. | (*) Codex B pune.aci titlul noi: «Când şaii luat Qua bună Stefan Gheorghie Lozofitul de la Vasilie Fod, și apoi ati venit cu oști asupră'i».
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la Crit, (*) la 8 cesuri de n6pte, gătindu-se Vasilie Vod de bis6- 
rică , âncă nime den boiari nu venisă la Curte, aă mânicat 

să'și ia qua bură, dândui scire de a casă cu hârtie scornită, 

căi este giupânâsa spre morte. Și întrebând Vasilie de Po- 

stelnicei, cine den boiari este afară, '-aii spus Postelniceii că 5 

&ste Logofătul cel mare, dvorâsce să'și ea dua bună, că “i-ati 
venit veste de bâla forte grea a giupânesei. Să hie dis Vasilie 

Vod: «Ce om fără cale-i Logofătul! sciindu'și giupănesa bo- 

lscă și a nu o ţine aice cu sine!» Și aii dis să intre să'și iea 
ua bună. Ait intrat Stefan Gheorghie logofătul cu față sor- 10 

nită de mare măhniciune, și 'și-aii luat voie să mârgă spre 

casă'și. Spun, să hie dis Vasilie Vod: Să afle lucridl pe voia 

sa. Nesciutoriii gândul omului spre ce menâsce! Indată fără 

nimică zăbavă, ca cela cu grije, (și nu cu bie-ce grije!) a 

purces îndată de olac; și într'aceeași di aii sosit la Bogdana, 15 

la satul săii, sub munţi; şi amu era și stea Ungurâscă, totă 

cu Kemini lanâși, pe potecă, şi Ostea muntenâscă la Râbna, 

cu Diieul spătariul. 

46. Spun de Vasilie Vod că den besârică Vaii lovit gânduri 

de purcesul Logofătului aşia fără nădâjde. Și așia'si (aura ti) 20 
de a doua di după pureâsul lui ai început a vedere a suna 

glas de Unguri şi de Muntâni. La care sunete, vădându-se 

Ciogolâscii cuprinși şi lăsați de logofătul cn care 'și sciea 

vor6va, ai stătut la grijă ca aceea cât pre pășitul lor și pre 

căutătură , cine le-ar hi luat sema, le-ar hi cunoscut îndată 25 
vina. Ce, mirându-se, cum or face? să fugă să'și lase casele 

carii era cu totul aice în lași? Grei și a doua morte 6ste! 

Ci dilele lor sfirșite pote hi, cum se dice, saii apucat de altă 

îndreptătură, scriind un răvaș Ciogolea Spătariul, la Vasilie 
Vod într'acesta chip: : 

47. « Milostice Domne ! 

«Ei unul din slujitorii cei streiut, mâncând pânea și sarea, Măriel 

1. 

30 

———=_ 

R. 6. 24: «să ivi. esă-și îs, — R. 7 0: ca Giupăneseiși |. egiupânesei». — 
R. 7. AA (Raf.) «spun să fie dis» |. «să hie dis». — 12. Cî «a casă -şi |. espre 
casă-și>. — B. 16. B.G: «și atunci» 1. «şi amu», — U. omite: «și amu».— BR. 17. 
U : Rămna (Pana). R.20 U: «fără de nedâjde». |. «fără nădejde» — BR. 20. C: 
«Și așia a doua di» |. «şi așia-și» — R. 22. C: «aerea a suna glas» B: <a vedere a 
suna glas» G: <a suna a tedtre de Unguri». - R. 24. 0: <păşitura» |. epăşitul>.— 
R. 28 (i ad.: după: «lor»: «câle firşite» şi omite: «păte fi».—.R. 32. C, omite: 
«Unul i < E dent'u slujitorii Măriei tale». 

(*) Acesta. ne dâ data 6sactă de: Mercuri 25 Mart. 1653, a 5-a săptămână din 
postul mare. V. A. U.
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Tale de atâţia ani, ferindu-mă de vsindă să nu'mi vie asupră pentru pâ. 
mea, şi sarea Mărie! tale, care o mănânc dintr'atâţa ani, îți fac scire pen- 

tru Stefan Logofătul cel mare, că'ţi 6ste adevărat hiclân, şi sai ag'uns 

cu Racoți şi cu Domnul Muntenesc, şi sînt gata oştile şi a lui Racoți şi 

a lui Maltei Vod să vie asupra Măriei tale, de care lucru adevărat, ade- 

vărat să credi, Măria ta, că nu ste într'alt chip». 

48. Și decă ati scris r&vașul întracesta chip Ciogolea Spă- 

tariul, aă chiămat la sine pre Egumenul de la Aron Vodă a- 

mume losaf, care era pre acele vrâmi pe la toţi boiarii du- 

hovnie, și cu ispovedanie giurând pre Egumenul să nul vădâscă 

cine ste, și întăi să arste răvașul la Iordachi vel Visternic, 

apoi la Domnie, la legat cu mare giurământ aşia să facă. 

Mirându-se Călugărui de un lucru ca acela, ati mers cu răva- 

şul acela la Iordachi Visternicul, care, dâcă ai înţeles, şi sciind 

cum s'aii sunat acestea și dentrualte părţi, îndată ai stătut la 

mare voie re (ppa) ca un om întreg ce era la totă hirea. Sai 

lepădat îndată de răvaș, și aii dis Egumenului numai să merză 

să dea ră&vaşul la Domnie. Ati mărs Călugărul cu acâla revâș 
şi Vaii dat lui Vasilie Vod. Și îndată ce Vaii înțeles, s'aii sim- 

țit cuprins de primejdii, și aîi stătut cu mare strinsore asupra 

Călugărului, să'i spuie de la.cine aii eșit acela răvaș. Aii stă- 

tut Călugărul de'ntăiii forte tare, primind și mortea, iară a vădi 

nu pote, că era dat cu taină de ispovâdanie răvașul. Și decă 
sati strîns boiavii la sfat, și arătând Călugărului și muncă, Va- 

silie Vod, ea pentru un lucru ca acela ce se atingea de Dom- 

nie şi de atâtea case, deci, luându'și Egumenul si de la VIă- 

dica Varlaam, care era Mitropolit pe atunci, deslegare, ai spus 

Călugărul anume cine aiă dat răvașul. Și îndată chiămând Va- 

silie Vod pre Ciogolea Spătariul, W-aii spus tâte de a mănun- 

tul, şi cum ste și Stefan Sărdariul tot într'acelu sfat. 

49. Cu puţine cuvinte "i-ai mustrat Vasilie Vod pre amin- 

doi Ciogolescii. Ce ei amdendoi se apăra tare, că n'aă primit 
aceste, ce "i-ai fost tot cu credință, și de i-ar trimite unul mă- 

R. 1 G edentratățiu ai». — B «de atâția ai» |. «de atâția ani» — kB. 8. Cc: 

<că Este» |. «că-ţi ste» — B. 8. B, GQ. 44 (Raf). E omit: cîntacesta chip». — 
R. 9. C: «pre un egumen» |. «pre egumenul». — BR. 9. G : «de la mănăstirea 

lui Aron» |. «de la Aron». -— fi. 10. B. G «tuturor boiariloi-» 1.' pe Ia toți. — 
R. 11. Ci «duhovnic» |. cegumenul». — R. 12. C. G omit: «el». — fi. 18. 0i «Că 
lugărului |. egumenului. —- PB. 37 B. G: «tot într'acelc: gînd şi întracela sfal. — 
R. 33. 2+ omite: «tare. — R. 34, C: «cumcă i-aă fost» 1. «ce %-aă fost».
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cară dintre dinşii să aducă de grumaji pre Stefan Gheorghie 1 

Logofătul. Să fie dis Vasilie Vod: «In zadar acestă slujbă a- 

cum ! să'mi fie spus acâstea până era în laşi Logofătul, «Deci, 

pre Ciogolâscă "i-ai pus la închisore ; iară în urma Logofătu- 

lui ai răpedit pre Sculi, apoi pre lacomi, ce era Vătav de 

Aproqi, şi pre Alezandru Costin, cu carte la dînsul să vie 

cum mai curând la curte, pentru mari trebi, ce aă nemerit 

de la Impărăţie. Insă la mai mari griji ai stătut Vasilie Vod, 

de Sărdariul, fiind atâtea oști, pe acâle vremi, și margenea 

totă pre sâma lui. Ce îndată ai seris cărți şi la Serdariul Ste- 10 

fan să vie cum mai de sirg la curte. 

50. Se prilejise mai inte de acâstea începuturi o tr6bă de 

care învățase Vasilie Vod pre: Sărdariul să gâteze nesce st6- 

gură de slujitori să fie găta, și când i-ar da scire să puredă 

cu o sâmă de Gmeni la câmpi peste Nistru, că-și deschisese 15 

calea negotitorii Greci care âmblaii la Mosc pentru soboli, 

pre Ja Tighinea, pentru greul vămei, și făc6 scădere vămei 

aică în ţeră. Ce pusâse gând Vasilie Vod săi sperie de pre 

acela drum peste câmpi. Cu prilegiul acei trebi, scriind Va- 

silie Vod la Sărdariul să vie cum mai de sîrg la curte, și por- 20 

nind cărţile, dederă scire că iată și Sărdariul ati sosit la curte. 

Spun, că după ce saă apropiati de oraș Stefan S&rdariul, şi 

Vaii timpinat o slugă a lui, i-aii spus de tâte ce se sunasă în 

trăg și la curte, și cum ai purces Logofătul cel mare din lași, 

şi multe amestecături sînt și cuvinte de Unguri; să hie stătut 25 

mult în gânduri Sărdariul întra-va în tirg aii întorce-se-va în- 

napoi ? Si” qicea o slugă a lui: <întorce-te, giupâne, că nice 

la un bine nu mergi!» lară osinda trage la plată : aă biruit 

gândul, să între în tirg; și îndată cum aii sosit la gazdă, ni- 

mică zăbăvind, aii mers la curte. 

51. Vasilie Vod cum aii înţeles de Sărdariul, caii venit la 

curte nu s'aii încredut de-o-dată, ce în două-trei rânduri ai 

ex
 

  

R. 7. C: «de sîrg> |. «curând». — BR. 7. i: «ce ne-aii memerit» |. «ce ati ne- 

merit. — R. 9. B. G: «pentru sărdariul». |. «de» — R 10. G î <în seama» 

|. pre sâma — R. 14. B.G: omit: «să hie gata». — B. 15. 0: «câmp> |. campi». 

— BR. 19. C. G «drumuri» | <drum»."— BR. 19. C: «de pre câmpi». — «peste 

câmpi». —R. 30. E omite : «nimica zăbovind» Ad. «și» după cai» : «ai și mers».— 

R 31. C pune zăcâla 52.1. «51», — B. 82. B: «de venirea sărdariuluă. |. « Sărda- 

piuls. == C: omite «caii venit>. — BR. 32. E: «ce unul după altul |. «în 

2—8 rânduri». ”
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1 trimis să v6qă adevărat aii sosit? Ce dâcă ai seiut că este în 
Divan, adevărat, îndată ai eșit în Spătărie şi 'l-aii chiamat la 

sine la adunare, și i-ati spus Vasilie Vod cum ai fost scris și 

cărți să vie pentru tr&ba aceea, care saii pomenit mai sus. Ce 

mai bine 6ste că aii veni! singur. 

53. Lai întrebat după acâste şi de lucrurile ce se vădesc 

despre Unguri, cu amestecăturile lui Stefan Gheorghie Logo- 

fătul, scie ceva ori ba? 'Tare s'a apucat Sărdariul că nu scie 

nimică, cu mare giurămănturi : și cum să hie el amestecat la 

10 unele ca acele spre răul stăpânului săi ? dic&nd cu glas: cine 

aii fost, Domne, mai credut la Măria ta şi cinstit ca mine, și 

m'aă scos den obicle, şi den sărac mai îmbogăţit 2» l-aii dis 

Vasilie Vod : « Așia scsă și eă!> "I-ai dis să mergă să grăâscă 

cu Ciogolea, să auqă ce spune Ciogolea Spătariul. 

15 53. Cum aă intrat Sărdariul în Visterie, și ati vădul pază 

de sâimâni, s'aii spăimat sciutârea de vina sa hire, și îndată 

aii început ai spune tote de faţă Ciogolea Spătariui. Se apăra 
Sărdariul de tote acele. Ce, ca un vinovat într'acele sfaturi, 

se apăra slab. Deci, aii cunoscut Vasilie Vod tot lucrul, iară 

20 n'aii vrut săi omore îndată, așteptând ce s'ară mai înnoi des- 

pre 'Trotuș, unde ai mărs Logofătul. Ce neapestită vreme, sosi 

din fugă și Alezandru Costin, dând scire de perirea lui a- 

comi vă&tavul de aprodi, de străjile ungurescă și de oști un- 

gurăscă trecute în ţeră. Atuncea ai vădut Vasilie Vod tâtă 

e
 

  

PR. 1. B: «sosit-aă adevărat 8. — FB. 1. C: Si L ces. — RI. Bi «Ce dâcd ci 

înțeles», 1. esciuto. — BR. 2. Ci: în «Vistdrie» |. <Spătărie». — E omile: «în- 
dată. — R. 3. B.E. omit: «la sine». — RP. 3. B. «unde» |. «şi i-ai Sus». — 
R. 3. 24 adaoge eronat: «iai» fost spus». — 7. 3. AA (Raf.): ccm î-aă fost 
scris și veştităre cărți». — E. omite de la: «adunare» până la finea zăctlei. — 

R. 4. C. «să mergăs |. esă vie». — R. 5. C omite : cdste». — R. 6. B. omile: «și. 
C: «Dai întrebat Vasilie Vod-. — E. «Și Vaii întrebat pentru lucrurile ce se sfe- 
tesc despre Unguri „. .». -- BR. 7. B. G. omit: «Gheorghe. — R. 11. C: «Cine ai 

fost Dâmne, Măria ta, mai credut și maă cinstit de cât mine şi...» — B.D. E: «și 
disă> « Pase/ pase ! de grăesciă cu Ciogolescii să audi ce dic PR omite : csă morgă».-— 
R. 16. C.E, <spăimântat» |. «spăimat». -— AA (Ref) <înspăimântat. —R I6.E: 
«sciindu-şi vina» 1. «sciutârea de vina sa fire. — AA (Raf.) <sciutor de vina sa. — 

R.17. E. AA (Rat) omit: «de fața». — R. 18. E: omite: <futractle sfaturi». — 
k. 20. E: <atunce» |. «îndată». — R. 21. E: «ce curind» |. «neapestita vrâne», ai 
sosit Alexandru Costin cu fuga. — R. 22. C «de fâgă> |. «denfugă». AA (Rail. 
omite : «den fugă». — R. 24. B. G. ceșite în fra» |. «trecute». — C omite: «fi de uşti Unguresci».
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cumpăna ce veniâ asupra sa, nefiind gata de nemică la o pri- 

mejdie de srăg ca aceea. 

54. Jacomi vătatul de (Ak) Aproqi, dâcă au sosit la Roman, 

n'aii mers pre caii săi, cari avea și buni și de agiuns; ce șaii 

lăsat caii săi la Roman la hrană, și ai luat cai de olac, ca 

un om deşteptat tot în bine, și ce pâte primejdia nesciutoriiă. 

Şi V-au qis Alexandru Costin să nu'și lase caii de lângă si- 

nea. Ce n'aii vrut să asculte prietenescu sfat, ce ali purces 

pre cai proști; și la Bacăii îndată saii tîmpinat (8 annnarr) 

cu străjile unguresci, care străji cât W-aii zărit %-ai luat în 

gonă, şi îndată Vaii agiuns; și așia-și gonindu”l Vaii omorit 

den pistele. Iară Alexandru Costin, și cine aii fost pre cai mai 

buni ai scăpat de perire. 

ED
 

10 

55. Amu agiungea fruntea oștilor unguresc la Roman; şi 

de la Focşani aii dat scire de Dicul spătariul cum aii trecut 

şi el cu oștile Muntenesci Foeșanii. Și atuncea, ati dat pre u- 

mândoi Ciogolescii și pre Stefan Să&rdariul pre sema, seimânilor, 

de “Y-aă omorit n6ptea înaintea jitniței ce este în curte în lă- 

untra. Adusese și pre Mogâldea fiindu-i unchiii lui Stefan Vod, 

ce nu Vaii omorit, numai ce laii legat la puscă până la Hotin 20 

cu sine. 

15 

56.(%) Mult ait stătut boiarii, mai virtos lordachi Visternicul 

  

  

R. 1. E: «cu nemica> omile: «de sirg:— k. 2 B. G. «ne fiind gata de o pri- 

mejdie ca aceea aşia degrabă. AA (Raf.) «la o primejdie de grab ca aceea. — R. 3. 

C zac. 58. — BR. 3. C: sân» |. <la»— BR. 4. E: «şi aă lăsat caii săi ceă bună ati 

luat cai de olac, ca un om desmerdat și tot în, bine deșteptat.» — R. 4. Ci «ce 

ave buni și de agiuns». — B. 6. AA (Raf.) pune aceste 5 vorbe ultime în paran- 

teză. — R. 7. Et omite de la: <Și i-ai gis» până la: «și la Bacăio., —R. 8. 

G. omite: «să asculte prietenescu 8 fut etc.» până la: «și la Bacăil>. — RP. 10.E:. 

«straja Ungurescă» 1. plural. — R. 11. C «de gonă> |, sân» — BR. 11, DB: ci-aii 

agiuns> |. «Pai» erdre. — BR. 11. E: «și Vaă ucis așași din pistole în gonă».— 

R. 12. B. E. G. omite: emai» ante : «buni». —-- R. 13. E, omite: «de perire».— 

R. 14. C. zăcela 56. — R. 74. E. <Acmu» |. cAmu». — R. 14. C: <în» |. «la Ro- 

man». — R. 15. E: «şi Dicul Spătarul cu Muntenii la Focșani, când ud dat pre». 

_— BR. 16. B <uă dat scire pentru oștile Muntenesci că ati trecut Focșanii cu Dicul 

Spătarul». — R. 16.0 : «lu Focșani» |. <« Focșanii». — "PB. 17. B : «pre mâna» |. 

«pre sema». — E. omite: «pre sema». — R. 18.B.(.E. «ce era» Î. «ce dste - G. 

ace era făcută». — R. 19. E: <Adus'ail> |. < Adusese.» — R. 19. E. omite: sfiin- 

doi şi Gheorghe» |. «fiind». — R. 19. B :<lui Stejan Gheorghie Logofetul>. —' 

R 20. B. C. «numai»l. «ces. — R. 20. U: «Pa luat de Vaii pus» | «Vaii legat.— 

E : «Pasi luat la pusci»>. — AA (Raf.) <Paă luat la tunuri». — BR. PIC: omite: 

<cu sine» — R. 22. 24 «Jorgachi> |. «Iordachi». o 

(5) 0: zac. U7. - E. omite întrega. zăcâla.
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4 cel mare, să nu pisie Ciogolâscii și Stefan Sărdariul. Ce, te- 

mându-se Vasilie Vod că după apropiatul oștilor Unguresci să 

nu facă şi ei vre-o zarvă în curte, %-aii omorit. Eram puru- 

rea în casă eii la Iordachi Visternicul, și adormisă forte cu 

grei Iordachi Visternicul de mare scrăbă ce av6; când prea 

miadi-nopte ai dat sciri de la curte de perirea Ciogol6scilor 

și a S&rdariului. Şi a&că lam deșteptat îndată ai dis: «Ai 

perit boiarii 2» Şi dâca "i-am spus că aă perit, aii suspinat grei 

dicând : «Oh! ce s'aă făcut !». 
10 57. Se mira Vasilie Vod în cotro va năzui? La Turci? se 

temea de pîra ţărei şi de lunicosa hire a Turcilor, și cu grije ; 

la Cazaci? iarăși se feriu să nuși mai strice numele de la 

urcă ; nice a sta în protiva. oștilor ce veniă asupră, nu era 

cum, ne având nice oste gata, și țâra tota cu ură, și gata la 

15 lucrul noii; că Orheiul, ce era capete, era tot de a, lui Stefan 

Vod. Ce aii ales cu sfatul să năzuâscă la cetatea Hotinului 

răpedind îndată la cuscrul săi la Hmil Hătmanul Căzăcesc, 

dându'i scire de tote acâste începuturi, pre Stamatie Hadim- 

bul, Postelnicul cel mare. i 

20 58. La cetatea Nâmţului era tâtă inima avuţiei lui Vasilie 
Vod; deci, acolo ai răpedit Vasilie Voa pre Stefăniţă Pahar- 

nicul, nepotul săi, să apuce averea; și ori că n'aii seiut Ste- 

fan Gheorghie Logofătul de avuţia aceea în cetatea Nâmţului, 

ori ai stătut după lucrurile care începusă, și n'aii socotit. a- 

ceia bani; iară era mai aprope de dânsul decât de Vasilie 
Vod ace avuţie. 

St
 

9
 

OS
 

  

R. 1. C. «nică» |. «și Stefan». — BR. 4. B. «fârte tare» |. «cu grei. 5c: 
<pre la> |. <a miadi ndpte». — BR. 6. C: ci-ati dat> |. «ai dat». — R. 7. G. omite! 
«Van deșteptat îndată ai dis» — R. 8. 94 şi AA (Raf.) «cei boiari»l. «boiarii». 
—R. 8. B : eși dâcă ai sciute |. <dâcă i-am spus» — C : «decă cati spus». 
R. 10. C: «pune 58.» 1. <57» — BR. 10. B: cunde oa năzui» |. <încotros.— R. B. 
E. «nu pute» |. «nu era cum». — B. 14. G, «la ură> i. «cu ură». AA (Ral.)2d-: 
«fiind» după. cură». — R. 15. C, «toți» |. «tot dea lui».— R. 16. Q. ad.: fin 
după: «Stefun Vod>. E: «Stefan Logofitul. — B. 16. E «şi ai năzunt la. — 
BR. 17 0. AA (Rat) şi G. omit: «Căzăcese». — R. 19. B. C. E, <Hadâmbul Vel 
Postelnic». — PB. 20. Us <59». |. «58» — BR. 20. B. E, <t6tă averea hui» |. <atu- 
ția lui» - B. 21. B, «De acolea> |. «Deci acolea». — R. 22, C. <avuţia> |. cate 
vea». — B. 23. C i «Stefan Vod» |. «Stefan Gheorghie Logofătul». -— BR. 23. B- (- 
«averea» |. caruțim E: «de ace avuţie. — B. 24. B «ce începusă». ]. cca. -E, 

«după trebele sale ce începuse». - R. 25. B. <ardresl, <bani».—R. 26. B. curb 
]. <avuție». — E omite «ace azuție», ” ” ” 

Ț) Veqi ! i ili - , at> pre Serdărul fine un uric de la Vasilie Lupu, în care numesce «edne blăstemat
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59, Amu cra oștile Ungurescă cu Kemeni lanâș, (*) H&tmanul 1 

lui Racoți. și cu Stefan Gheorghie Logofătul, la Roman, când 

și Vasilie Vod seulându se cu totă casa și Curtea, și cu bo-. 

iarii de curte, aii purces den lași spre Fotin. Atuncea ce slujbă 

am făcut lui lordachie Visternicul, prin multe cuvinte nu lun- 5 

gesc; iară inima, agonisitei lui am trecuto la Cameniţă și 0 

am dat la un pristin a tâtâ-ne mei, anume Mihai Stegariul. Și 

deplin acele tot aii venit apoi la mâna lui Iordachi Visterni- 

cului, 

60. Solul pre care'l trimisese Vasilie Vod la Hmil H&inanul, 10 

precum saă pomenit, pre Hadimbul Postelnicul, ori că l-aă 

impiedecat Logolătul Stefan, Pârcălabul de Soroca pre acâle 

vremi, ori den blestemată și lipsită hirea Hadimbului, s'au în- 

tors înapoi; şi aflând pre Vasilie Vod, amu în. calea Hotinului 

ati pârit la Vasile Vod pre Pârcălabul Stefan, de viclen. Deci, 15. 

i-ati căutat a trimite de isnovă pre alţii de la Hotin iar la 

Hătmanul' Hmil, și ati twimes cu al doile rând pre Grigorie 

Comisul, și pre nepotu-săii Stefăniță Paharnicul, şi pre Nicolai 

Buhuș Jitniceriul, şi lor le-aii dat pentru Stefan, Pârcălab de 

Soroca, învățătură să-l prindă și săl trimiţe legat de la So- 20 

roca la Hotin. Si aşia ai făcut. EI singură ai trecut Nistrul 

la Hmil H&tmanul; iară pre Pârcălabul Stefan, l-ai dat pre 

sema a unora de Hânţesci, carii se ţine pre lângă Stefăniţă 

Paharnicul, să'l ducă la Vasilie Vod. Ce pentru lăcomia sa, 

aducătorii, să hie a lor ce luasă și ce mai era pre lângă dân- 

sul, l-ati omorît pre cale. 

61. Om de mirat la întregimea lui de sfaturi și de înţelep- 

RI. R.C: zac. 60 [. 59. — E omite tâtă zăcâla 39. — A. 3. B: esa sculot> 

|. esculandu-ses. — R. 4. B pune acâstă informaţiune în parantes. — R. 10. E o- 

mite : «Hătmanul> — BR. 22. C. E. G. AA (Raf)) omit: «pre acdle vrâmi». — 

R. 13. E omite: «și lipeităs. — R. 13. Be E. Ge «de Hademo. — R. 14. E omile: 

înapoi». -— R. 14. AA (Bal) «atuncea» |. <amu». -- h, 14. B: «în cuie spre Hotin». 

1. «calea Hotinului». — R. 15. E'omite : «Stefan» și adaoge: «de Soroca» ca și B. 

GQ. — BR. 15. E omite: +A4poi aă trimis pre Grigore Comisul. .. » şi adaoge după 

«Paharnicul» de la Hotin, iară cu acd trebă la Hmuil Ilătman şi pre dânşii î-aă 

învățat trecând pe la Soroca la Hmil Hetmanul, să prindă pre Stefan pârcăla- 

bul de Soroca să îl trămiță legut; și așia trimiţendel cu unii din Hancesci, — 

R. 16. E «Apoi aă trimes>. — G omite: «de îsndră. — It. 18. O : «Stefun» |. 

<Stefăniţă». — B. 19, C: «şi le-ati poruncit pentru Pârcălabul de Soroca săl prin- 

dă». —R. 27. C: Zăc. 62 |. 61. — E omite acâstă zăceală. — R. 27. 0. întregia» 

]. întregimea. 
i 

(*) Vedi chronica Transilvană de Georgee Kraus despre aceste evenimente.
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1 ciune, cât pre acâle vremi abia de era pementen de potriva 

lui, cu carele și Vasilie Vod, singur deosebi de boiari, făc€ 

sfaturi și în multe câsură vorovă, așia era de deplin la hire. 

lară la statul trupului sei, era gârbov, ghiebos, și la cap cu- 

5  cuiat, cât putei să qici că 6ste adevărat Essop (Gcewnz) la chip. 

62. Dâcă aii sosit Vasilie Vod la Hotin, sai aședat cu ta- 

b&ra sa aprâpe de cetate, deasupra. lară Stefan Gheorghie 

Logofătul, cu Kemeni lan6s și cu Diicul, spătariul lui Matei 

Vod, cuprindend scaunul ţărei la lasă, îndată ai alergat mulţi 

10 den tote părţile de la ţeră la Iași, și nglotindu-se au mess la 

Kemeni lan6s, strigând : să ne hie Domn Stefan Gheorghie 

Logofătul» Le-aă respuns Kemeni lanăş : «Pre voie să le hie, 

precum poftesc.» Spun de Diicul, spătariul Muntenesc, că se is- 

pilia și cu ac nădejde era : să hie el la domnie. 
15 63. Deci după obiceiii, ai mers Stefan Gheorghie Logofătul 

cu câtă-va glotă de ţeară la biserica lui sfâte Nicolae și i-all 

cetit molitva, de domnie, Ghedeon, Vlădica de Huși, fiind Var- 

laam Mitropolitul eșit la munte. Ati stătut Domn Gheorghie 

Stefan Vod în anul 7161.16 S£. 

20 p, 505 

CAPUL AL XVIII-lea 

Zac. 1.(*) Den cinci simţiră ce are omul, anume : vederea, 
25 audul, mirosul, gustul și pipăitul, mai adevărată de tote sim- 

țirile este vederea. Că prin aud, câte. aude omul, nu se pâte 
aședa deplin gândul : 6ste așia ce se aude, aă nu 6ste? Căci 

nu tote sînt adevărate câte vin pren audul nostru. Așia și mi- 

R. 1, C. G pemintean. — AA (Raf.) cpămintân> — R. 3. 24 ccu» |. «îm. — 
R. 5. C omite: «Ja chip». — B : <lacap> | «chip, — PR. 6.,C, AA (Raf): «DE 
că aii sosit>. — R. 6 E: cati tăbărit> |. «sai așezat cu tabăra». —R. 7. O: 0- 
mite : «deasupra». — R. 8. B. adese scrie <Bimini» |. « Komeni». — B. 8. Ce «la- 
moş» |. «ans». — R. 9. C: ad. după «Spătariul : muntenestc, care se ispitia să fie 
el Domn fărei» şi omite restul până la finea zăcelei, — R. 9. E <apucând» „|. «co- 
pringend». -. BR. 10. E omite: «den tdte părțile». — BR. 11. B, epre voie să tă hie 
|. «să Je hie». — R. 13. B: «pentru» |. «de». — BR 14. B: «să fie el dom]. 
la dminies. — R. 15 B. omite : «Deci». — R. 16. B. omite: «de terăs. — B. 17. Ce 
E. AA (Raf.) «Episcopul» |. « Vlădica».— R. 19. B. C omit data. - G pune ga. 
h. 25. 24 omite: «și» ante: <pipăitul». - PR. 28. E «prin aud» |. caudul nostru». 

(*) Coâicele B. C. AA (P. G.) pun titlu: «Domnia lui Gheorghie Stefan Vod>. 
— B : «Stefan Vod Gheorghie». —E: < Ghecrghie Stefan ai apucat scaunul Domniei 
ir Vasile Pod ati fut la Hotin.» cap. 53,
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rosul, de multe ori înșală, fiind multe mirodenii de'-ntâiii grele, 1 

iară apoi mare și iscusit miros fac. Gustul însă este aşia, că 

multe ne par că sînt dulci, apoi simţim amărăciunea şi împro- 

tivă, multe amare că sînt ne pare, și sînt dulci. Pipăitul iarăși : 

multe pipâim în chip de unele, și sînt altele, şi nu le putem 5 

cunsce pre singur pipăitul, fâră vederea. Iară vedârea, singură 

den tote aședă în adevăr gândul nostru, şi ce se vâde cu o- 
chii, nu încape să hie îndoială în cunoseință, 

2. Așia şi n6ă, iubite cetitoriule, cu mult mai prea l6sne a 

scrie de aceste (Ak auscrre) vremi, în care mai la tote ne-am 10 
prilejit singuri. Și pentru lungimea capetelor ce sati scris den 

îndelungata domnia lui Vasilie Vod mai sus, den eșitul cel 

de'ntăiii den seaunul ţerei a lui Vasilie Vod. Incepem a scrie 

de domnia lui Gheorghie Stefan Vod, care ori cu direptă, cale, 

Ori eu nedirâpte midloce, rădicându-se asupra Domnului săă, 15 

i-ai luat domnia, T6te unele ca acâstea den orenduiala a lui 

Dumnedeii că sînt, se cred. 

3. Indată ce s'aii aședat Gheorghie Stefan Vod în scaunul 

Domniei, cu sfatul lui Kemini lanoș,' hetmanul lui Racoți, și 

a Diicului, spătarul lui Mateiii Vod Domnul muntenesc, aii ales 20 

şi den Ostea Ungurâscă şi den Munteni, și aii ales și o semă 

de 6meni şi den ţâră, cu Pă&trașco Moreanul Hătmanul, și aiă 
trimis spre Hotin în_urma lui Vasilie Vod. 

4. Sci6 şi Vasilie Vod de tote ce se lucra în lași pe urma 
lui; şi trimisâsă și al doilejrând de la Hotin sol la cuseru- 25 

săi, la Hmil Hetmanul Căzăcesc și la ginere-săi Timuș cerând 

agiutor cum mai de sîrg. 
  

R. 1. E omite dela: «înșală» şi adaoge : sașia și cele-l-alte» până la : «Iară ve- 

derax>. —R. 6. 0: <ânsăși» | «singură». — R. 7. E. <întru adevăr» |. <în adevy.> 

— R. 15. B. E. G. pun în paranteză : (erădicându-se asupra Domnu-seă i-ati 

luat Domnia»). — R. 16. E <din orînduirea> |. <orînduiala», — BR. 17. B: «a fo 

|. scă sînts. — R. 16. Aci numai închide E paranteza deschisă cu vorba : sră- 

dicându-se>. AA (P G.) omite aceste 2 zăcele. - R. 18. . AA (Raj) AA (Pav Gr.) 
«ce ai aședat» |. «S'aii aședat».—R. 19. [: <în domnia ţărei> |. «Scaunul Domniei: 

AA (Pav. Gr.) omite: «Domniei»,—R. 20. B. GQ. «Dicului Spatariului Muntenesc» 

1. «Spatarul luă Mateiăi Vod ete.».-- R. 21. C omite «şi» după : <aless.—E, <aă ales 

o s€mă de oste și den Unguri şi den Munteni și Moldoveni și 2-a trimis».—R. 22 

B: «de» 1. «<den>.—R. 24. Ed. tip: <lucreză> |, «lucra». —R. 24. E. ad.: caice» după: 

«lucra». — PR. 24. B, Ge. cîn> |. eper.—R. 25. 24: «trimisă>.— E. caii mai trimes» 

|. etrimisese>.—hR. 25. B, «soli>—B. omite: «de la Hotin». — AA (Raf.) omite: 
«s0bb.— R. 26, B. G. AA (P. G.) ecerșind> 1. ccerândo.— R. 27. E: omite: «cum». 
AA (Raf.) : ccum maă de grab». ţ Frasă necompletă în tâte codicile, 

38
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1 5. La Leși încă m'aii trimis pre mine la starostele de Ca- 

meniţă, la Pătru Pototki, feciorul hetmanului Potoţki, la, eșitul 

căruia den robia Crimului mare agiutoriii îi dedesă (Anacă) 

Vasilie Vod cu banii să. Acâste aducăndu'i aminte, îi politia 

5 să se afle de agiutor la primejdia lui. Și cu acâea, solie aflându 

pre starostele, cale de trei dile mai sus de Cameniţă, la nesce 

ocine a luă, îndată ai lăsat tote trebile sale, și aii purces spre 

Cameniţă. 

6. lar până a sosi starostele la Cameniţă, la Hotin într'o di 

10 dati scire lui Vasilie Vod, că iată sosese oștile lui Stefan Vod 

asuprâ”ă. Ai stâtut în gânduri de'ntâiii, să dea, resboiii cu câţi 

omeni av6 lângă sine, că încă era toţi boiarii cei de scaun 

cu glotele sale cu Vasilie Vod și Boj, Căpitanul cu Lefeciă și 

Dărăbanii cu Cara Căpitanul lor, și ave și siimeni vro 60, şi 

15  Nemţă forte buni p (100). Iară decă ai vădut răceala tuturora 

şi a slujitorilor și a căpitanilor, pre carii ave mare nădâjde, 

pentru mila ce le făcusă cu multe vr&mi înainte, saii apucat 

de_trecătorea. Nistrului, suspinănd pre Boj Căpitanul și pre 

Cara Căpitanul. 

20 7. Aice s'aii câdut a pomeni pentru avuţia lui Vasilie Vod ce 

era la cetatea Neamţului, la care trimesâse pre nepotul săi, 

Stefăniţă Paharnicul, Vasilie Vod. Acolo până a se clăti Vasilie 

Vod de la Hotin, aă sosit și Ștefăniță Paharnicul cu tote deplin 

la Vasilie Vod; de carea, dâcă ai dat scire că sosâsce și Stefăniţă 
_ ÎI a 

  

R. 1. B. omite: «pre mine». — AA (Pa. Gr.): cîncă ai trimise. — B. 8 E: 

«ce la eşitul lui» |. <a eșitul căruia», — BR. 3. E: «i-ai foste | îă dedâse. — B. 4. 

C: «La acâste> |. «aceste». — B. 5. (, 4. AA (Rar) omit: sagiutoi». E. omite: 

«Acâste aducândwi aminte» şi : «de agiutor». — R. 7. CAA (Raf.) ad. : «de 

sirg» după : «purces». — R. 5. E omite dela: primejdia lui» până ta finea zace- 

lei,— RR. 9. E ad. «de unde Pam găsit» după: «Camenița, — &. E. omit : <înt0 

qi». — R. 10. E omite: «iată». — BR. 71. E: «caii socotit» |. «ai stătut în gân 

duri». — R. 11. B: «să ste să de resboiă> |. «să dea resboiii». - i. 12. 94: ccu> 

|. «lângă sine>.— B. 12. E, «de feră» |. «de scaun». — B. 18. E, <dlângb | 

Vasilie Vod>. = R. 13. B. AA (P. G.) «de lefeci» |. «cu lefecii». — BR. 17. E 
«pentru ce-i miluise de ma: nainte vreme» |. mila ce le făcuse». —- R. D.0. E. 

AA (Raf.) ad. «de dărăboni> după: «Căpitanul». — R. 20. C. ad.: cai sus 

după: <a pomeni». — E: «să scriem mai sus» |. <a pomeni». — BR. 20: B: «cr 

verea» |. catuție». — R. 20. 24. G. AA (Raf.) omit : «lui Vasilie Vods.— B. 2. 

24 omite: «de la Hotin>—R. 22. AA (Bat.) omite: «până a—cati sosit 0tă de 

plins. — BR. 23. Q: «ati venit» 1. «sosit>. = J8, 23. 24 omite: «și Steăniță PU 
harnicul>., — R. 24. AA (Raf.) «la densul> |. «la Vasilie Vod.> -B2.E: 

«decă ati sciut că sosesce»,
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Paharnicul cu: tote deplin, saă bucurat Vasilie Vod icend : 1 
«De acum înainte pănă în cămeşu'mă. oi da, şi m'or râde ne- 
pribtenăis, a 
"8. Şi așia Vasilie Vod, trecând Nistru cu o semă de boiari, 
anume “Toma Cantacuzino Vornieul, Gheorghie Hetmanul, Jor- 5 
dachie Visternicul, și cu câță boiari mai era strînși de casa 
lui, boiarii cei-alți toți, și slujitorii cu puscele, sui întors spre 
lași la Domn t&năr.,Și tempinându-se cu oștile lui Stefan Vod 
în Dumbrăvi aprope de Hotin, până a se încrâde unii cu 
alții, ai trecut câte-va câsuri, subt care zăbavă ati trecut 10 
Vasilie Vod Nistrul cu tâte casele boiarilor, însă, nu fârâ mare 
pagubă în casele boiarilor, la trecâtâre;- și mai mult de tîrgo- 
veţii de Hotin, carii văgănd spaima și graba la trecătore, (pre- 
cum face vreme ca aceea) aii dat jac în rămâșița carălor, Și 
multe haine scumpe și arginturi aii apucat, cât de atunci sciă 15 
îmbogăţiți pre câţi-va Hotinceani. 

9. Apucase oștile lui Stefan Voi pre o s6mă de Nemţi ne- 
trecuţi încă; și dând și din cetate Mogâldea Paharnicul (de 
care s'aii pomenit maj sus, că ai fost pănă la Hotin legat la 
Pusci), den săcăluse și năvălind și slujitorii de a lui Stefan 20 
Vod, ai perit puţinei Nemţi la trecătâre cu podul. Iară da și 
siimenii lui Vasilie Vod de peste Nistru, den sin6ţe cât nu se 
putea cobori nime la vad. 

70. Nam fost întwaceea dată acolo la trecătorea aceea, că 
  

BR. 1 E omite: «cu tâte deplin» — 6% ad. după: «deplin» : «la Vasilie Vods.— 
h. 3. AA (P. G.) omite: comite zăctla 7>. — B. 6. B: <Iorgachie» 1. <Iorda- 
chie>., — BR. 6. C, E: «cu altă boiari. — C. omite: «ştrînşi». — E : «și cu alţi 
boiari câți era de casa bă». — R. 7, C, E: «iar alți boiari» |. <cei-l-alți topi». — 
B. 8.E : <saii întors toți înapoi». — R. 9. B. C. AA (Pav. 6.) «Dumbravă» 
1. <în Dumbrăvi», — B. 9. E «lângă» |. c<aprâpe». — R. 10. E. AA (Raf.) ecu a- 
lalți», — R. 10. B. <în care» |. «subt care» — BR. 11. B. B: <boiaresci» 1. «bo- 
iarilor>. — B. 11. 6 <multă> |. «mare», — E «însă nu fără pagubă». — R. 15. 
24 omite «<i> ante carginturi> — B, 15. C. E esciam» |. «sei», — 6. omite: 
<scidam> şi dice : «se îmbogățise». — R, 16 E: <dre câți» 1. «câțiva». — R. 18. B. C 
G omit : «încă». -— R. 19. B. omite: cati fost până la Hotin. — E: după : «mai 
sus»: «că ba luat Vasilie Vod la pușcă» (AA Raf.: «tunuri») până la Hotin — Gt: «că Pasi legat la pușci> şi omite: <pân la Hotin. — R. 20. B, C. G, esluji- 
torii lui» |. «de ai lui». — BR. 21. B, G «puţintei» |. «puține». — B. 21. E: da 
trecut» |. «la trecătăre». - B. 22. GQ. B. omit: «den sintțe. — (AA R.): «pusci> 
— BR. 23. B : «nu se apropie» |. «cobori. — C. E. 6. AA (R): <pogori». — PR, 24, 
G : «Na fost> |. «mam fost» (er6re). — R. 24. 24. E. O. AA (R): <acolea» |. 
«acolo». — B. 24. B omite: «aceea», ”
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trecusem Nistru mai inte, precum am pomenit. lar am înţeles i 
de ceia ce ati fost acolo de faţă, cum singur Vasilie Vod ședea 

de ceea parte de Nistru pre un scâueș. Iară din cetate (Î) a 

slobogit tărgoveţii un săcăluș și spun că cu învățătura Mogâl- 

3 dei Paharnicul, den care săcăluș glonțul forte pre aprope de 

Vasilie Vod ai lovit. Scarnavă și nebnn6scă faptă și nu fâră 

osîndă cât de tărdiii! : 

11. Nu pociii tăc6 aice pentru cetatea Hotinului, ce ne so- 

cotelă a o lăsa îndată pre mâna altuia : de nu de altă nădejde 

10 înca pentru trecătorea, să hie fără grije, saii câqut să se 

puie Gmeni sinețaşi. Şi ce omeni? trei decă de Nemţi să hie 

pus să o ţie despre stea Moldovei (Msaaoei (Îţ) și despre 

Unguri cu aji (*). Aii n'aii fost hrană? Pănea unui sat de la 

Hotin o ar hi putut a ţin6 un an, s6ii cătă era numai în tirg. 

13 Și ac6 cetate oră cine va vr6 să socotescă, va afla că aii fost 

a resipei casei lui Vasilie Vod pricină. Și de mi-i întreba : 

Cum? 'Tot îţi răspund : că de ar hi fost Domna lui Vasilie Vod 

în cetatea. Hotinul, nu la Sucâva, n'aii-fost în puterea lui Ste- 

fan Vod, a bate Cetatea Hotinului, cum ai bătut fâră grije 

20 cetatea Sucâvei. Că și așia venisă Vasilie Vod cu Sultanii pană 

în Prut cu oști Tătăresci; ce -aii întors Hanul, că sosia 

Ceaiul Leşese. Sati cum are hi bătut Stefan Vod cetatea Ho- 

tinului, şi Hmil era la Huselin, cale de o di de la Hotin! Ce, 

multe ar hi putut lucra Vasilie Vod și domnia tot neclatităi 

  

R. 1. C omite: «că trecusem Nistru, precum am pomenit», — k. 2. C: «oră 

aă fostă alţii de faţa şi am înțeles de dânşii». — R. 2 C: «că» |. cum. — R. 2. 

E: «că ati fost şedend». |. <ședew. — BR. 3. AA (R).: escăunaș» |. escăueaș, — 
R. 4. C: «şi gie că din învățătura Moyăldei Pah. să fie fost» în 24. E : ad : edupe 

cetate : «Hotinului» şi omite : «să fie fost. — fR. 6. B. 0.0. Et: «spurcată» 

l. <scârnavă». — BR. 10. <încai» adaos după E. — E ad. : «fost» dupăc hi. — Cc 

G. AA (R). scrii <în care» după «trecâldrea». dar e lecţiune eronată. — R. 1. 

AA (R). E: <s'aă cuvenit» | «s'a cădut>. — B. 13. E «că hrană aă avut» |. <A 

mai fost hand 2 — fi. 13. C: <Cu panea. — B. 15. C: «ori cine pu (Be ar) 

socoti». —- B. 16. C: «de râsipăsii. «a resipei», — AA (R:) «adi fost resipa casei» 

— R. 16.B. C.G. AA (R): emă cei> |. comi-is— E: «şi de ar întreba. — R. 17. 

24. C omit <Cum». -- R.17.B E. G.AA (BR) pun în parantesâ: <âi resptnd>. 

— 8.18 E: covar fi putut Stef Vods. — E. 21. E: «Cu Tătarii» |. «cu 0$ti 

Tătăvesci>. 

(î) Am adaos vorbele subliniate din C. Ele lipsrec cu cre în 24. 
"(TÎ) Fârte adese aşia scrie 24 numele țăret V. A. U. 

(*) Adecă: cu anii. V. A, U.
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sta la Portă, până târdiii după luatul cetăţii Sucâvei de Ste- 1 

fan Vod. 
12. Nime, dâră să nu vinuâscă sfaturile de acmu. Vedi ce 

greșâle s'aă făcut la cei vestiți sfâtnici! Și acela lucru era în 

putere a face; i6ră vremile de acmu nu sînt în putere, și nice 5 

un sfat nu încape la greii ca acesta; fârâ de mărturie, că. 6ste 

sosită perirea. Jicem, că de ar hi cutare și cutare, acmu ar hi 

într'al/ chip; i€ră nu sînt vremile sub cârma omului, ce bietul 

ai vr&mi ! Multe și mari smintâle am apucat și în dilele 
celor mai bătrâni. lară îți ajungă acestă una, cu lăsarea fâră 10 

oșteni a cetăţii Hotinului, den care lăsare este răsipa (pzccuna) 
t6tă avuţiei lui Vasilie Vod cu casa. 

13. Pentru cetatea Hotinul tâmpinându-mă,în cale cu Cot- 

nauski, credincios pisarul lui Vasilie Vod, (că el venia de la 

Ceaiul, trimis pânâ la răsedle de Vasilie Vod, și ei mergem 15 

în sus la statostele de Cameniţă) m'aă întrebat ca un om de- 

plin ce era : «Grijit-aă bine cetutea Hotinului Vasilie Vod? 

Pus-aii Omenii sei și puscile aă ba?» Am respuns, că nice 

un semn la purcesul mei (mie8) să se grijâscă cetatea n'am 
vădut. Aii suspinat Cotnarski cum are hi sciut, că;se va lăsa 20 
ne socotită cetatea aceea. Ier pote hi că giudețul lui Dumne- 
deii spre ce trage cu anevoie să mută cu sfatul omenesc. 

14. Intra Vasilie Vod în Cameniţă, când am sosit și ei cu 

veste, că iată sosâsce și Starostele de Cameniţă, cu mare fă- 

găduinţă. şi cu căldură să se afle la ac6 vreme, pre cum ai 20 

fost. aşia. 

75. (5) N'ai împlut Vasilie Vod o lună de dile cu pribegia sa 
în Cameniţă, şi veni secire cum Timuș, feciorul lui Hetmanului 

    

  

R. 2. B. 2% omit : «de Stefan Voda. — C «după ce ai luat cetatea Sucteei Ste- 
fan Vods, — B. 5. E: <al face».—R. 6. Edit. tipar ad. «die» după: <mărturie».— 

R. 7. B omite: cacmw. — &. 9. B. C. G «den» |. «și în». — B.10.B. G.: «şi 
acesta una. — E: «iar ajungă acesta singură».- R. 11. E: <omeni !. <osteni»-— 
C : câste resipită î6tă averea... — R. 12. AA (R). «și a casei lui» ll. <cu casa» 
R. 13. 94 şi AA (R.) omit: <Hotinul>. — E. omite tâtă zăceala 13. — R.14 C 
omite «credincios». — R. 18. AA (R.): «tunurile» ]. «puscile». — R. 19. C: «să 

grijescă». — B. 21. O: <negrijita» |. <nesocotită». — B. 21, C: e«giudecata» |. «giu- 
dețul».-- R. 26. B : <cum ş'ati fost>.--a A (P. G. a omis tâte zăcelele din urmă. 
—R. 27. B. (. 6. E: «au plinit» |. cîmplut>.- R. 28B, G «aă şi venit scires. 
— ( «ce dă şi venit scires. — E. AA (P. G.) «și întăi venit veste». — FR. 28. F 

*ad. după : «Timuș» vorba : «ginere-seii». 
(*) Cod. B şi ediliunile de tip. pun aci titlul noă: Pentru venirea Cazacilor 

cu Timuș asupra lui Stefan Vod Gheorghie şi Lai stos din eră,
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1 Hmil cu „H (8000) de oaste într 'ales, Căzăcească, trece la So- 

roca Nistrul. Acmu caută hirea de prictin Leșescă! măcar că, 

Cazacii până la inema Lâșilor intrasă cu sabia, și Vasilie Vod 

o casă fiind cu capul lor, şi în nădejdea lor de ași r&scum- 

5 păra Domnia, nice o oprâlă sâi vrun :bănat despre cineva 

n'a avut; ce cum ai venit fârâ grije, aşia când "i-ai fost 

voia ai eșit, fâră numai de un Polcovnie, anume Codraţki, 

ce era cu ga (1000) de Leși de pază marginei, ave siclă 

(eztaaz) Vasilie Vod. Ce prepunea ca nesce 6meni străini, de 

10 siială ai noștri; i6ră nice acsla la un gînd răi, nice puterea 

aceea să strice lui Vasilie Vod ceva nau avut. 

16. Timuş cu stea, cum ai trecut Nistrul, n'a mai așteptat 

să se adune cu socru-săii Vasilie Vod, ce de la Soroca întins 

la (Codoeni aii tras cu stea, și acole aii trecut Prutul. 

15 17. Luând veste Stefan Vod de Timuș, că vine întins asu- 

pra Iașilor, Dicul Spatariul Domnului Muntenesc, pre poronca 

Domnu-să&i, să nu se sune de tot lucrul că ai întrat cu 0ș- 

tile lui în raiava Împăratului, se întorsâse cu câteva dile mai 

inte. Așișderea și Kemini lan0ș, ori temându-se de vr'o smin- 

20  t6lă oștilor, și de vre un hicleșug de eră, ori seiind soliile 

stăpânului seii, lui Racoți, la Hmil, pentru craia Leșâscă (* că 

se ajung6 Racoți cu Hmil pentru crăia la Leși de atunci), și 

aii pornit și el totă pedestrimea ce avea de Nemţi, și cu pus- 

cele, pre la codrul Căpoteștilor, pre Cobâlea, dirept la potica 

25 Oituzului. Numai el singur cu călârimea, rămăsese pren rugămin- 

tea lui Stefan Vod, în Iași. Și ai strîns, şi Stefan Vod ostea 

  

  

fR. 1. B. C «cu 8000 de cazaci într'ales». — R. 2. E de la «Nistrul» omite 
până la, finea zăcelei. — B. 2. C, «leah» |. «leşescă>. — R. 4. 24 omite fiind»; 

asemene B. C. şi AA. (R). — £.5.B. <de ași rescumpăra».—R. 5. 0: «de nime 

|. «despre cineva». — R. 6. C: omite: «când iai fost voia. — B. 7. B. AA 

(P. Gr.) şiAA (R) <Kondrazki». — BR. 8. B. G omit: «Ce era cu 1000 de liși de 
paza marginii». — R. 9. AA (R) «sfială> |. «siială> — BR. 10. B: «de săsiea. — 

C omite: <de se siea. — FR. 10. C. Lară şi acela nice. — R. 71. C. omite caceeb. — 

R. 12. E: «cum ai sosit aii trecut». — RR. 14. B, 0, E <acolo» L.eacoleas.— B. 14. 

Ed. tipar: « Caiceni» |. « Coicenis.— R. 16. B. din erdre scrie: «legilor» |. «Iașilor». 

—R. 16. C: omite: < Domnului muntenese». — R. 17. C omite «cu». —R, 18.B: 

«sale» ]. «lui». —— R. 18. B. GQ. C mai nainte». — C şi 24 «înainte», — AA (P. 

G:): <înapoi> |. «înainte». — A. 19. 24 şi E omit: cașișderea>, — R. 20. B.C. 
G. E: < Vicleșug» |. <hiclegugs.—k. 21. E, omite: «lui Racoţi»— R. 22, E: «pen 

tru crăia leșescă» şi omite : «de atunci». — R. 24, C <prin> | «pro. — BR. 24 

E. «la calea> 1. «poteca». 

(*) Parantezul e pus de mine pentru mai hună înțelegere. V. A..U.
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de ţâră cătâ-va, ca la 12,000 de Gmeni, şi aii eșit d'asupra 1 

Popricanilor împrotiva Cazacilor. 

18. Timuș, dâcă aii trecut Prutul, aii purces spre Popricani, 

cu tabără bogată. Eșise o sâmă de oșteni de a, lui Stefan Vod 

înainte peste Jijia în chip de harţii și ati coborit Stefan Vod și 

dărăbanii la Jijia la vad. I6ră puţin lucru aii ținut harțul oşt6- 
niă ($) lui Stefan Vod: i-ai împins îndată călârsții luă Timuș: 

şi era și de ai noştri, cariă ţin€ cu Vasilie Vod, pre lîngă Stefă- 

niță Paharnicul den Hâncescă, şi den Hănţesci (sic) o semă, și 
câţi-va Cercheză de a lui Vasilie Vod; carii toţi mersese cu bo- 10 

iarii cei trimeşi de Vasilie Vod la Hmil Hă&tmanul. 

19. Căzacii cum aii împins pre călâreţii ce le eşise înainte 

den 6stea lui Stefan Vod, aii purces orbi la vad cu totă ta- 

băra; şi unii pre pod, mai mulţi pre lângă pod, (că era Jijia 

mică), aii dat cu tabăra. Care năvală vEdend dărăbanii, ai 19 

plecat fuga de la vad la deal, spre Rediă; și stea cea-l-altă 
ce sta deasupra pe culme ne dăndu-le nică un agiutor, 'iaii a- 

giuns pre costa Popricanilor călârâții lui Timuș și el singur, și 
ati căzut acolo multe trupuri den biâţii dărăbani; alţii carii 

aii hâlăduit până în Rediii, "și-a scutit vieța. cu pădurea. 20 

20. Vădând ace primejdie a dărăbanilor, Stefan Vod și Ke- 

mini lanoș, ai tras stea mai spre lași, și aii tocmit de âmbe 

părţile de drum călârimea şi era. ace ste și de a lui Kemini 

lanoş, cât se puls ca la („xA) 24,000 fără greș să se soco- 

tâscă. De ar hi fost la un gând, ce era? Ne dând r&sboiăi 2 
ST
 

[ar
i 

  

R. 7. C. E. omit: «câtă-va». -- R. 2. C. sînaintea> |. câîmpotriva. — R. 2. AA 

(P. G.) prescurteză acâstă zăcelă. -- n 3. C, ad. după: «purces» vorbele: «la Jijia 
spre» asemenea şi AA c G.). — R. 4. C: cde la» |. «dea lub. —R.5. Bo- 

wite : «înainte». — R. 5. B. C. Ge E. «<pogorit» |. «coborit». — BR. 5. B: <cu 

lsșis — BR 7.0.E cca mice l. «cătărtții», — R. 8. C. AA (P. G.) «și de 

țra năstră» |. «ai noștri». — BR. 10. B. G. E. AA (Raf)) ecâf» |. ccâți-vas: — 

R. 10. B. GQ. sera» după: «Cerchezi> — BR. 12. C. «călărimea» |. «călărețiis.— 

R. 12. C. omite: «lex — RR. 73. E omite: «orbi» — R. 16. AA (Raf.) ad.: «în 

sus» naiute de: «la del». — R. 17. Ci «pe culmea dealului de asupra». E. AA 

(P. G.) «ce stu pe deal», B. «ce sta de asuprape dealului». —R. 18. E ; «costi- 

șa» |. «costa». — R. 19. C: «multe trupuri a dieților». — B: «şi al perit acolo 

mulți». - BR, 19. 0: «alții că hălăduiț până în Rediti». -- E: «alții câţi aă scăpat până 

în Rediii, ai hălăduit înpădure». — A A(P. Gr.) omite: <ș'ati scuţit viața în padure. 

- BR. 28. AA (RI! <ostes |. acălărime». — B. 24. C. ad. <omeni» după 2400. — 

BR. 25. C «far de greș fiind pre socoteală drâptă». — E şi a lui Kemini lan6s cu 

4000 fără de greş. — AA (R) «fără greșală» |. «greş». 

(4) 24 din erdre pune costii» 1. «oștenii». Tâte codicele daii lecţiunea bună.
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- 4  Cazacilor, să le închidă hrana și drumurile den tâte părţile, ce 

ar hi făcut cu tabăra Timuș? 

21. La suitul tabărei Căzăcesci pre costă la deal, sărisă o 

sâmă de oștâni de ţ6ră și înfrînsese pre călâreții lui Timuș, 

5 de "iati băgat până în tabără. Şi acolo în deal, decă sai suit 

totă tabăra, că era, în desâră s'aii așădat pre mas, și acole all 

mas peste n6pte. Iară den 6stea lui Stefan Vod, într'ace nopte 

mulți lăsând oștenia aii mers spre casele lor. 

22. A doua di, Timuș, cu tabăra legată, au purces dirept 

10 asupra oşiilor lui Stefan Vod spre oraş, fără nice o siială, 

dodeindu'i Moldovenii câte ore-ce pre de laturi. Ce vădând Ste- 

fan Vod și Kemini lanoș că se împuţinează 6stea, și într'ac6 

nâpte s'a scurs în giumătate, până între vii aii ținut drumul 

orașului, i6ră dintre vii ati luat Bahluiul în sus, și câți-va 

15  boiari de. casa lui Stefan Vod, cu totul. 

23. Timuș întwac qi, după ce aii împins pre oștile luă Ste- 

fan Vod, ai intrat în tîrg, și aii descălecat în curţile câle Dom- 

nescă, și tabăra ezisa totă, înaintea. curţii și pen pregiur. Și 

ai șăqut așia cu tabăra ezită până la venirea socru-sei, lui 

20 Vasilie Vod în laşi, de la Cameniţă. lară și până a sosi 

Vasilie Vod, ati prădat Cazacii Codrii Iașilor, de la drumul Că- 

poteșiilor până aprâpe de Huși; și scosese Cazacii fără nu- 

măr vite, care apoi dâcă ai sosit Vasilie Vod, pre câte ai 

aflat ne mâncate, tot câte un zlot de vită aii dat Cazacilor; şi 

25 ati dat scire la Gmeni de aii venit de 'și-aii luat vita care o aii 

cunoscut. 

24. Mulţi aii perit atuncea de Cazaci, Gmeni nesciutori ce 
sînt Cazacii oploșiţi în tirg; alții. merge să se închine la Ste- 

  

R. 1. C: ad.ece numai» după <Cazacilor». - R. 3. E : «costișa» |. pre 0086. 

—R. SE: «calărimea» |. «călăreți». — BR. 5. E: <i-aă gonit» 1. «băgat». —B5, 

B. G «deacă ati sosit» |. «sati suit». —R, 6. C E «de mas». — BR. 8. E: «sai res 

chirat cineși pe la casele lors.—R. 8.B. GQ: «spre» |. «pre la» R. 10. E : «spre 

„aşi l. <Oraș». — R. 12 E: «că li se împuţineză>. — AA (R). C : scă scade 
|. cîmpuțineză>. — B. 13. 0 : «mai pre giumătate».— E omite : «şi întracă năpte..> 

până la: <până între vii. — R. 13. AA (R.) «calea» |. «drumul». — E: <a țimi 

drumul spre târg». — BR. 17. E: <în Iaşi» |. «tîrg, — R, 18. E: «și tabăra 
tocmisă înaintea», — R. 19. B, G: <a stătuts | «şedut>. — E omite : «şi ai 
şădut» până «aj venit...» — R. 22. 24 omite: «Cazatii»» — R, 23 E: «multe 
|. «fără număr». — R. 23, E: «deacă ai venit». |, <aă sosit». — (. AA (Bio 
mit: «de aîi venit. - R. 27 Bi; «cinea |. «ces. — DB, 28. AA (B.) «coprinți 
l. <oploșiți». i
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făniță Paharnicul, carele era cu Timuș. Ce nu ajunge până 1 

la Stefăniţă, că'i tîmpina ('rSmnuna) Cazacii, şi omoria, între 

care și Tăutul Armașul, 'și alții mulţi șa pus capetele de 

Cazaci. | 

25. Pre Vasilie Vod, vâste de isbânda lui 'Timuși l-ai tim- 

pinat la Zvancea ; cu care veste, Grigorie Comisul singur mer- 

s6se, și l-ati îmbrăcat cu haină cu soboli. Și îndată aiă trecut 

Nistrul la Zvancea, că cetatea Hotinului nice într'un chip n'aă 

vrut să o d6 târgoveţii, cu Hăjdeii Părcălabul lor; ori că ai 

vrut aşia de credincioși să .hie lui Stefan Vod,— care lucru n'ași 10 

da să hie într'ai noștri până într'atâta nevoință pentru sin- 

gura, credinţă, — ori-că sai siit pentru jacuri ce făcuse târgo- 

veţii în carele boiarilor, precum s'aii pomenit, și slobodise 

câte-va săcălușe în singur Vasilie Vod. Și acesta este pricina, 

nu alta. Şi în câte-va rânduri aii trimes Vasilie Vod Ja Hăjdăi, 15 

carele era pârcălab pus de Stefan Vod, şi la târgoveţi, cu mare 

giurământuri.. Ce nice într'un chip n'aii vrut să dea ceiatea,; 

şi ati ţinut vr'o... luni, până la a doua venire a lui Stefan Vod 

den ţâra Munten6scă. Îi încungiurase Vasilie Vod cu nicse Neâmţi 

ai săi de-i bătea și tot ai ţinut cetatea tâtă vara închisă. Așia 2 

cu a nevoie se agonisâsce, ce se pârde odată! 

26. Vasilie Vod, dâcă aii sosit la lași, după sfat ce aii făcut 

cu ginere-stii, cu Timuș, sai mutat Timuș cu tabăra la Galata, 

iară Vasilie Vod aii rămas în curte, gătindu-se asupra, lui Matei 

Vod cu mare gătire, dând scire ţărei să încalece tot omul, iertând  o5 

pre toţi de tâte vinele, de ar hi greșit cine-va împrotiva Domnieă. 

27. Aice caută cum nu se pâte trece ceea ce este să hie! 

Că după isbânda aceea a lui Vasilie Vod, să hie întors pre 
ginere-săii înapoi și să se hie aședat cu paza trebilor la Im- 

o
 

  

R. 1. E: «sciindu-l că era cus, — R.2. E: «Timus |. «Stefăniță», — R. 2. E: 

«că undei tâmpina în loc îi omoria». — H. 7. E: «contaş» |. «haină». — A A (B. 

<samur> |. «sobol». —- BA. 9. E: <ori-că sati aretut așia de credincioşi a fi». — 

R. 10. E: omite reflexiunea lu! M. C. despre nesiatornicia a lor noşiri. — RA. 72. 

C: ejacul» |. «jacurb. — R. 14. C : «tocma» |. în singur». — R. 14. E omite: 

«şi acesta este pricina, nu alta». — Hi. 17. C: crugăminte» |. giurămenturi». — 

R. 78. C: câte-va luni». — E: «ce ouă ținut că până» — R. 19. E: ci-aă fost 

încungiurat>. — R. 20. E ad. după esti»: «săi dobândescă — E omite reflecțiunea 

finală.  — BR. 24. C: «să mergă» după: egătinduse>, — E ad, «cu oști> după: 
«gătindu-se» — R. 25. U omite: «cu mare gătire». — R. 26. C: AA. (P. G.epre 

Zoţi vinovați» |. «ds tâte grepalele» -- E. G: <Greșele> |. <vinele». Ediţ. tipărită 

ciao dai e d2 ae his,
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1 pă&răţie, întărindu-se cu slujitorii străini, cum av6 avuţie, nime 
n'are hi mal venit asupră i. Și aşia "1 sfătuia pre Vasilie Vod 

și o s6emă de boiari; ce, în nădâjde ne-îndoită pre oști căză- 

cesci, ce ave Vasilie Vod, să 'și rescumpere strimbătatea des- 

5 pre Matei Vod întăi, şi mal pre urmă despre Racoți, cumuși 

dice Timuș: că den ţâra Muntenescă pen Ard€l se va intoree,— 

aii biruit sfatul, numai să mergă asupra lui Matei Vod; iară nu 

omul, ce Dumnedqeii sfărîmă r&sb6iele, precum dice scriptura: 

Focnoan cakpyuuaieTA Bpânn. 
10 28. Nu se cade să trecem poticala Nemţilor de șaiigâiă țerei 

n6stre la munți, pre Oituz, de care Nâmţi sai pomenit căi 

pornisă Kemini lanoș din Iași, înainte pren strimtori dea-di- 

reptul, și apoi amu în munţi s'aii îndemnat șaiigâii de la Ocna, 

şi aii ţinut calea pedestrimei acea a lui Racoți; și cu sfatul 

15 a unuia den șaăigâi, dâcă se vor apropi6 de Nemţi, să cadă 

toți la pământ până va, trece focul sineţelor, cum daii Nemţii 

odată toţi, așia aii făcut, cădând taţi la pământ. După ce saii 

stîmpărat sinâţele ; pană a găti al doile dires Nemţii, aă în- 

trat șaiigâii într'iînșii cu cose şi cu topore ce aii ei lungi în 

20  e6dă,. și aii perit câţi-va Nemţi acolo den denșiă, cât aii cău- 

tat acei pedestrime a lăsa și puşeile în munţi, și de abia sai 

desbărat de șaiigât bulucurile acelea-l-alte de Nemţi. Pentru 

care faptă a șaugăilor, apoi Alexandru Costin, fiind povaţă 
dată den lasi acelor Nâmţi, aii ședut un an încheiat în tem- 

25 niţă, la Făgărași, în obezi. 
29. (*) Stefan Vod până în Trotuș aii mers cu Kemini la- 

  

BR. 2. E «şi așia Vadfost sfătuind> |. «și aşia-l sfătuia>. — B. 6. Ct «că Ti 
muş dicea» |. «dicea Timuș». — R. 7. B. GQ: ad. <în ţra muntendscă» după «Vod» 
— Es «ce» ]. siară nu». -- R. 9. E omite citaţiunea slavă, — R. 10. AA (P.Gr.) 
omite zăcelele 27 şi 28. — f. 10 E: «de Șutigâii de la Ocna pre Oituz» | bx: 
tului, — BR. 12 Et ad. după strâmtori «prin Cobalea». — BR. 13. B. G. omit: 
«apoi ami». C. omite «amu> şi ad. după munţi: «Ja Niainţ». — Ed. tip. eronat: 
«la Nemţi. — Hi. 13. E: «şi acolo în munți le-ai ținut calea Şatigâii acei pedes- 
trime a lui Racoți». — R. 13. B. G: «den» |. «de 10. — RR, 1, C, omite dela: 
«calea — și cu sfatul>. — B. 15. E : altera fasa şi vorbele el dar spune ace: 
laşi lucru. — 2, 78. B. U: cerând» | «dires». — R. 20. B. Gs «de acei «șaugâi» 
]. «de denșii». — RR. 21. Ci <acelor Nem ţi» ]. «acei, pedestrime»>. — R 24 E: «că 
ședut inchis la temniță la Făgăraș un an închedt în obedi». 
„(0 Pe marginea acestei zăcele, copistul serie cu caractere mal mici: <Aice 

sau trecuti perirea Moroianuluiy Hatmanului, de ţerani. Caută la Capul 19 ză- ceala 2.> — Asemene se face în Codex AA (Raf.)
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noși ; iară den Trotuş având nădâjde pre Matei Vod de agiu- 1 

tor (AykauySop) mai de sirg, și trăgea și boiarii în ţera Mun- 

tenâscă, — şi pote sa hie că și patema Nemţilor de şaiigâi 

făc6 6re-ce sială, — sati despărţit de Kemini lan6ș şi aii luat. 

Trotuşul în gios pren Focşani în ț6ra Muntenâscă. 5 

30. (*) Aice în lași, până la purcesul lui Vasile Vod în jera 

Muntenescă, ai perit Cotnarschi (Horhageknii *), pisarul Le- 

șesc, de credință a lui Vasilie Vod, om deplin la tote trebile, 

de Timuș ginevile lui Vasilie Vod, den hirea lui ace de tiran 

ce era, și de om sălbatic, și fără nică o frică de Dumnedeii, 10 

scornind pricină că 6ste Leah, şi că el opria pre Vasilie Vod 

să nu'şi dea fata după densul. Deci, întro di ai trimis la 

Vasilie Vod, poftind să il trimiţă că'i 6ste de trebă. Ne gân- 

dind Vasilie Vod de una ca aceea, laii trimes la dânsul în 

Monastire la Galata, și acole, dâcă aii mers, aii învățat pe Ca- 15 

zaci de ai sei, cu.săbiile gata, după vorova ce aii avut scor- 

nită cu densul, la eșitul lui de la vorova lui, ai dat cazacii 

ce era gata de acâ faptă, cu săbiile întrinsul și lai omorit 

cu mare tirănie, fără nice o vină; de care faptă a lui Timuș, 

dâcă aii audit Vasilie Vod, numai nu se otrăvi de voie rea; 20 

âmbla "Timuș cu acela gind și pre Toma Vornicul, și pre lor- 

dachie Vistiernicul, tot dentr'ace pricină, dieând că acești doi 

şi cu Cotnarski opria pre Vasilie Vod să nu dea pre Domna 

Rucsanda după densul. Deci âmbla și ei cu dilele a mână, și 

s'aii cerșut de la Vasilie Vod să'i lase să mârgă la ţeră. Ce  : 

    

R, 1. E: «<eară de acolo ati luat spre Focșani având. — R. 2. E? «de grabă» 

1, «de sârg». — BR. 8. Codex B şi G, adaogă : «că şi perirea Morocanului Hetma- 

nului lui Stefan Vod, ce Vaă ucis țăranii ce se strînsese la Stefăniţă Paharnicul, 

nepotul lui Vasile Vods. — B. 3. c: <poticala» |. «patema». — R. 4. E : omite de 

la «Junoş> până la finea frase.— fi. 5. C : ac. după glos: «de aă trecut». — -R. 7. 

C omite: <în fra muntenăscă». — R. 9. E : omite de la «den hirea> — «scornind 

pricina». — B. 12. B: «după ele |. «după densul» 24 : <după Timuș. — PR. 13. 

E: ccă-i trebudsce», |. «că-i este de trbă», — R. 15 E: omite de la <şi acoles— 

«după vorbea». —R. 13. B. G : ad. : « Kotnarschi pisariul> după : «mers». —R, 16. 

C. ad, după «gata»: «să stea».—R. 17. C : omite «scornităs—B. 17. C: «şi dâcă ai 

eşit> |. «la eșitul lui dela Vordva lui». — .R. 18. C: atrebă» |. «faptă». — E 0- 

mite : «cu mare tirănies — B. 19. Ci «milă» ]. erină>. — R. 19. 0: «de care 

lucru şi: faptă» 1. «de care faptă». — B. 22. 0 «cu acela gănd săi gămbeze 

(rzmrkaz) tot cu ace pricină». R. 22. E: «Jorgachie». Ci «tot cu ace pricină». 

(*) Ediţia tipărită pune aci Cap. XVIII şi titlul noă: «Pentru a doua venire a 

lui Vasilie Vod în. Moldova». 

(*) Vedi documente cu subsemnarea, lui, la notele finale.
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1 Vasilie Vod nu'i lăsă; și aii poroncit la ginere-săii, că mai bine 
mort să hie, de cât să hie boiarii cari X are (4pă) la inima 

sa cu totă credința, la grijă ca aceea. Sâii cu ce inimă vor 

veni ceia-l-alți boiari de la țâră la densul? Deci, l-ai mul 

5 mutat de la gândul lui; însă boiarii acești doi tot cu ferială 

âmbla, şi tot pre ascuns, noptea, pre la porta despre casele 

despre Dâmna venia la Vasilie Vod; de care Vasilie Vod, sus: 

pina greii, și 'și frângea mânele de ginere ca acela. 

31. (*) Aă purces Vasilie Vod den Iași în ţera Muntenâscă cu 

10 al treilea rând asupra lui Matei Vod domnul muntânese ; și în- 

teii Timuș cu tabăra căzăcâscă, cu al doilea conac, ai stă- 

tat la Podul Înalt pre Bărlad, și acolo ati făcut Timuș oștilor 
caracesci căutare ; și le-aii împărţit de la Vasilie Vod lefe, și 

căpeteniilor și oștenilor tuturora. Era den capete căzăcescă cu 

15 ace 6ste polcovnici Bohun anume și altul Nosacă, vestiți, şi 

vechi cazaci. Și tot acolo, fără de nice o vină, Timuș pentru" 

un cuvânt ce ai dis în sfat Bohun, aii scos sabia Timuș și ai 

lovit pre Bohun într'un umăr, de care rană în totă calea aceea 

aii âmblat Bohun cu mâna legată. Acela om cu hirea de hiară 
sălbatici era Timuș! Nu cuteza nime un cuvânt, den Polcov- 

nică să qică, să îndirepteze lucrurile oștilor. Ce de-ndată, pre 
purtatul trebilor ce era den Timuș, om tânăr şi fără de nice 
O socoteală, se cunoscea că nice la un folos nu vor eși lu- 
cerurile. 

32. De acolea aii purces oștile în gios; și amu Vasilie Vod 

în frunte, cu 6stea de ţeră și se adaogea den di în di 0stea 
de ț6ră de pretutindârea, și până la marzinea, ţărei saii strins 

de totă 6stea de țeră ca 8000 omeni. 

    

20 

  

R. 2. 0 spre carii av€ la inima sa. —R. 3. B.G: omit: cca aceem. — 

R. 5. C «din» 1. «de Ip. — RR. 5. E: <omândoi» |. «doi». — BR. 7. C: pre <prta 
de la casele despre Domna». — E — «pe pârta că despre Dâmna». — B. 8. E0- 
mite : egreii».— R. 8. 0 ad. «fârte» după <suspina>.—R. 9. (P.G.) omite «zacela 30». 
R. 10. B. G. E, omit: «domnul muntenesc». —- R. 13. B : «sale |. scazacesci» — 

R. 14. E omite: «și căpeteniilor şi oștenilor». — E. 15. E omite: «și altul» şi 
«vestiți și vechi cazaci». — HK. 17. Unele codice dic <Bohum»>, altele < Bohun» şi 
câte-va Bohut. — R. 23. E. «fi |. seși». - B, 27. B: engeriorunage> |. «pre 
tutinderes. — R. 27. E: «şa făcut» |. «ș'aii strâns». .- B. omite cifra 8000 şi 
lasă loc; de sigur copistul ave so serie cu roş şi ai uitato apol. 

(*) B. E : pun aci titlu noii. B scrie: «Pentru Vasilie Vod, cână ati mers al îrc- 
ilea rând asupra lui Matei Vod cu oşii de ţeră şi cu cazaci, de stai lovit la 
Hinta. — E are titlu «Vasilie Vod ai mers asupra lui Matei Vod».



605 

  

Sa 

33. Matei Vod, Domnul Muntânesc, luând veste de scosul 1 
lui Stefan Vod den Moldova de oști căzăcesci, trimisâse pre 

Dicul, spătarul stă, să stringă totă stea, de la, marginea, țărei 
sale, să hie la hotar între ţări de straje și cu dinsul și Stefan 

Gheorghie ciracul lui. Ave şi Stefan Vod ca 300 de omeniîn- 5 

tv-ales câlăreți, și câți-va feciori de boiară tineri cu sine. 
Și întâiii straja lor pentru limbă, ce trimesâse, s'aii ivit în gura 

Berheciului, mai sus de Tecuciii, pre care o aii gonit Gmenii 

lui Vasilie Vod cât-va, loc. Ce sărind târdiii le-aii perdut urma. 

34. Venisă apele Sirâtiului mare, pentru care ai căutat 0- 10 

știlor câte-va dile a face zăbavă, până ai făcut pod peste vase. 

Și aşia, trecând 6stea a doua di de la Siret, aii intrat pre la, 

Focșani în țâra Muntenescă. Și îndată fără de nice o milă aii 

dat foc și orașului; şi ori pe unde'și agiungea Cazacii fuma 

a bieţilor locuitori nevinovaţi locașurile, odăile și hrana. 5 

35. Sta în tocmâlă cu oștile seale și Dicul, Spătarul lui 

Matei Vod, nu departe de oraş de Focșani, la o vale căria-i 

die Milcovul cel mare (cu alt nume: Căcata *). Ripile acelui 
piriii pus6se despre oștile lui Vasilie Vod, şi 6stea sa tocmise 

de ceea-l-altă parte stol, totă 6stea într'un șirag locmită, („0) 20 
ca (9000) de omeni; că și den lefeciii lui Mateiii Vod o semă, 

eva cu dânsul și 6stea- de ţâră, câtă ăpă ţâra Muntenescă 

de la Bucuresci din câce până la margine, tâtă era acolo a- 

dunată, şi acole și Gheorghie Stefan Vod cu vr'o 300 de Mol- 

doveni. Si aşia în rând tocmită stea, Muntenâscă, aștepta pre 25 
Vasilie Vod și pre Timuș. 

36. Întăiă li s'aă arătat Vasilie Vod cu oștile sale, și ai stătut 

frunte și Moldovenii; iară Cazacii își întocmia tabăra pe urmă. 

R. 5. Ui «și cu Diculs |. <densul», — h. 6. B. GO: aleși» |. «întrales. — 
R. 8. (e E omit: emană sus de Tecuciă». — R. 8. B. Qi: ci-at» |, co ai». --- 

R. 8. E: sostenii> |. <6menii». — R. 9. E, omite: «sărind tărdii» — BR. 10. E: 

omite: «Siretiului». — R. 10. 0: «pentru acea» |. «pentru care». — R. 14. C.o- 

mile : «și» nainte de: <orașului». — R. 14. AA (Rat) <ardea> |. «fuma». — E: 

«se afuma satele, și hrana a nevinovaților lucuitori. — BR. 15. B. Gi omit: «odă- 

ile și hrana». — 16. 24 omite: «seale». -- B. 20. 24 omite: «stol>. — e. 21. 

din erdre dice: «Mihai Vod> l.« Matei». — Ii. 22. C: ccât ace |. «câtă are. — 

R. 23. C omite: <tdtă era acolo adunată». — hR 28. B. 6: emai pe urmă». 

(*) Vedi ce se dice de acest urit nume şi îndărăt. Codicele G AA (Haf) sin- 

gure au acâstă paranteză. — E: după Matei Vod: «la țernurii Milcoruluă celui 

mare den gios-de Focșani cu 9000 de Omeni, că şi lefecii lui Matei Vod o scmă 

era cu dânsul (şi omite restul) până la: «şi Gste de feră>,
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Și atâta ai stătut Muntânii la răsboiti, cât aii făcut, ore ce har- 
țuri cu Moldovenii peste pirii, trecând Moldovânii, apoi tre- 

cându'i Muntânii iar den e6ce: așia în două trei rânduri, până 

aii trimis Vasilie Vod Nemţii ce av, și s'aii supus pre sub 

maluri, Deci, ai luat călărimea Moldovenilor și malul den colo. 

lară cât aii vădut Muntânii tabăra Căzăcâscă apropiată de pi- 

rîă, ali purces în resipă cine în cătro i-ai pârut. Gonitaă Mol- 

dovânii și o sâmă de călăreți și den Cazaci până la Ribnic. 
lară n'ai perit osteni așia mulți den Munteni, că aii luat de 

vr&me fuga, | 
37. După acea, resipă a oștilor Muntenesci, care sai făcut 

mai mult den prostia Dicului Spătarului, că nice trebuia să 

aștepte el până într'atâta pe stea ce era cu foc, și el numai 

cu călărimea, ai purces Vasilie Vod cu Timuș spre Târgo- 

viște, stricend și ardend ce le și sta înainte. lară Matei Vod, 

Domnul Muntânesc, luănd vâste și de răsipa oștilor lui la mar- 

gine, şi cum că vine asupra lui întins Vasilie Vod cu Timuș, 

nimică cu ac6 smintâlă a oștilor dentăii nu sai spăimentat. 

Ce, stringendu-și Ostea de ţâră și lefecii ce ave, aii purces și 

el den 'Tergoviştea, şi ș'-aii ales loc forte bun de dânsul, la o 

poiană între lalomiţă, apă curgătâre, şi între_un piriii forte ti- 

nos și de trecătore răi, la un sat anume Finta. Și acolo aă 

stătut cu mare inimă, nu așia oștile s6le cum el singur, â- 

şteptând pre Vasilie Vod. Trimisâse Matei Vod și altă s6mă de 

Omeni 'siimâni și lefecii o s6mă într'agiutor Dicului, la mar- 

gine. Ce dâcă saii tîmpinat cu veste că s'aii risipit ostea a- 

ceea cu Dicul Spătarul, sai întors 6stea acea înapoi, și i-ai 

agiuns la 'Teljina fruntea oștii lui Vasilie Vod. Ai stătut 

Muntânii călări la Vad, pentru să se mai depărteze pedestrimea. 

38. Părut-aii și lui Vasilie Vod şi lui Timuș că va hi a- 

cole Matei Vod singur cu totă 6stea, la Telâjina; apoi, dâcă 

  

R. 3. B. &: cîn apoi» |. <dencâces, — BR. 7. C, E: <care încotro ai pulut> 

|. «i-ati pârut>. — R. 8. Cele-Valle codice dic: «flomaie». — R, 10. B. 6. «la 
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R 22. BR: «și răi de trecut>. — R. 22, AA (Raf) <a Finta» |. <Hintw. — 
R. 25. B. <6ste> 1. Gmeni». — E, coşteni>. — R, 35, E, omite: <siimenii și lefecii 
o semă>. — R. 29. E: «să li se mai. ] „ «să se mais.— BR. 31. E omite: «singur? 
m h. 37. E omite: <la Teldjina»
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s'aii vădut că 6ste 6ste puţină, aă dat oștenii lui Vasilie Vod 1 

pe trei locuri peste apă, ce n'a stătut Muntânii, ce s'aii dat 

înapoi. lară gonașii îndată aii agiuns şi pre siimeni, şi aceia, 

dându-se înapoi, sai apărat pen nesce dumbrăvi ce sînt a- 

colea. Şi dând scire lui Vasilie Vod de siimânii aceia, aii pur- 5 

ces și singur Timuș cu o s6mă de ste călare, căzăcâscă lă- 

sând tabăra pe urmă cu Vasilie Vod. Și decă aii agiuns 1i- 

muș aii descălecat pe Cazaci gios la năvală asupra siimenilor. 

Ce lot ai mers apărându-se forte tare den focu siimânii, până 
aii intrat într'altă pădure, ce era lunca Praovei, și nu le-ai 10 

stricat nimică Cazacii până în nopte bătându-se den foc, fără 

ce aii picat și den siimâni și den Cazaci. Den Cazaci ai pe- 

rit și doi sotnici atunci. 
39. Vâsel Matei Vod că i-aii hălăduit siimenii șa putut 

da, răspuns focului Câzacilor, luând mare inemă și nădâjde den- 15 

iwace tempinare a siimenilor cu Cazacii, iară 'Timuş, după ac6 

gonă, n'a vrut să se întorcă la tabăra, pre care la apucat 

n6ptea cât aii trecut apa Telâjinei, ce aii rămas cu masul la 

un sat, anume Cocorescii, la nesce case, boiaresci, aflănd 

casele pline de tote bucatele. Singur aă pus de aiă dat foc ca- 20 

selor, decă, s'aii sculat de la masă ameţit de vin. 

40. A doua di 6stea trudilă de cale și obosită tabăra, ne 

cercând ce loe ste inainte, unde, cum stă și în ce loc ne- 

pristenul ? şi cum de departe? De abie de ai îngăduit vro 

două-trei ceaswi, ai și dis timbiţile de purcesul oștii. Mult 25 
aii stătut Vasilie Vod sfăimindu'l să râmie ace di ca să se re- 

sufle ostea, să se stingă bine totă, și să se cârce locurile, și 

pre alt loc, nu pre acole, pre uiide alesâse Matei Vod, săi hie 

îndămână a sta împrotivă. Ce cui să qică aceste? sati cu cine 

se sfătuia ? Cu un om în hirea hiarelor? Polcovnicii cari 30 

  

R. 2. AA (Raf.): «saă întors> |. «sai dat» — E, tace despre acesta. —f. 6. 
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R. 23. E: «mini mai cercat să vagă cum și în ce loc stă neprietenul și cum de de- 
parte ?> |. textului. — R. 23. B : cunde? și în ce loc iaste nepridtenul şi cum de de- 

parte» |. textulu— R. 25. (, cabia aii îngăduit două câsuri» |. «to doue trei».— 
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era, unul un cuvînt nu cuteza să dică, că numai pentru un 

cuvînt, eu sabia smulsă da ca într'un dulăii întrinsul. Și Bo- 

hul Polcovnicul cu mâna legată de rană de sabie, făcută de 

dânsul, âmbla ca fără sine. 

41. Aice caută acâstă isbândă, den ce și cum sai prilejit 

lui Mateiii Vod şi ca ac isbândă, care nu se vahi prilejit 

alta ca aceea în totă viața lui, câte aii avut den răsboaie în 

qilele sale; că cine ar putea să credă în socotâlă să se în- 

frengă ostea căzăcescă cu tabără, de oste cum 6ste 6stea Mun- 

tenescă ? Nu să defaim, ce ori pedestrașul, ori câlărețul vei 

socoti, nu vei afla să hie de potrivă sinețașului căzăcese. Ce 

vei dice : fost'aă acolo Sărbi, (Srăbi), Unguri, Leși, nu numai 

Muntânii. Așia 6ste : Leși ati fost puţini; ce ar hi- făcut €i, 

numai de ar hi fost toemelă în 6stea căzăcâscă pre obiceiul 

lor? Iară pre Unguri şi pre Srăbi, nu aleg den Munteni, nici 

sînt siimânii Srăbi s6ăi Unguri atocma cu focul Căzacilor, cum 

nice dărăbanţul Muntenesc. Eă, ce ste partea me, tâtă isbânda 

acâsta a lui Matei Vod de la Hinta, (alegând de osebă voia și 
arândufla lui Dumnedei), numai pre socoteta omenâscă grăind, 

&ste den nebunia lui “Timuș, întăiă, și den bărbăţia și a lui 

Matei Vod, al doilea. Insă den nebunia lui Timuș, eu câtva 

mai mult; că socotind vitejia lui Matei Vod de atunce, cum 

âmbla pre dinaintea oștilor sale îmbărbătând în frunte, să se 
hie apropiat stea Câzăcescă cu tabăra legată, nu rumptă cum 

ai rupt-o "Timuș în trei părţi, să se hie lipit să începăa da la 

ţenchiii, nice ar hi scăpat Matei Vod fără, primejdia. s6ii mor- 

ţii, s6ii rănii, mai grâle de cum i s'aii prilejit tot atuncea, nice 

siimânii ar hi ţinut mult împrotiva focului lor. Ce tâtă pricina 

isbândei aceea, nebunia lui Timuș, care nice vorovia cu nimeă, 

nice întreba de Polcovnicii săi si de cineva. Ostea' obosită 
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E; «sc de alții» |. «cinerași».



609 

  

cu atâta cale, tot într'aceea di, cu tabăra rumptă în trei părți, 1 
precum este mă&rsul și tocmâla, în răsboiă, socotâsce! 

42. Ce dâcă aii văgut Vasilie Voda, că cu sfatul nu face ni- 
mică, aii suspinat, și lăsând în voia luă Timuș tote, ai purces 
cu 6stea sa iar în frunte și pre urmă Timuș cu tabăra, 5 
scrișcând în dinți, cum se laudă Moldovenii că ei ai făcut 
isbânda de la Focșani și de la Tel6jina. Merge stea, ales ta- 
bără Câzacului, cu grei pren locuri strimte și tin6se, și pre 
piriul Hintei numai un podeţ. Și întâiă, decă aii trecut 6stea 
lui Vasilie Vod în poână, aiă luat aripa în a stânga, și s'aii 10 
pus șiriag în rând împrotiva aripei a lui Matei Vod cel di: 
repte; iară în dirâpta și singur miqlocul, a lăsat Vasilie Vod 
taberei Căzăcescă, împrotiva midlocului și aripei cei den a 
stânga a lui Matei Vod. Insă tabăra Căzăcescă dâcă ai venit 
până la un loc, aă stătut și n'aii vrut Timuș să o aducă a- 15 
prope în rând, alăturea cu 6stea-Moldovenâscă, dicând : «lasă ! 
vitâzii Moldoveni or bate că pre Muntină şi singură fără de 
noi! (Aice caută că agiunge acâstă una nebunie la întrega 
smintâlă | 

43. lară Matei Vod în tocmelă sta într'acesta chip : arun- 20 
casă un șanț pren pregiurul taberei sale, den apa Ialomiţei 
den sus până în apa den gios, Și aii scos 6stea den afară de 
acel șanț. Den dirâpta ai pus curtea, ce se dice la dânșii 
Roșii, și altă 6ste de ţsră; şi ai pus o s6mă de pedestrime 
siimeni, și aceea aripă era împrotiva Moldovenilor. Iară el sin- 25 
gur aă stătut în midloc cu levenţii, și cu dârâbanții, şi cu 
o s6mă de siimeni cu pusci toemite pentre pedestrimea. Iară 
în a stînga, ce se prind€ împrotiva Căzacilor, aă pus Lâși, 

  

R. 3. C. E: <folosâsce» |. «face. —R, 6.G: AA (Raf.) «scârșnind>. — B, 7, 
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ad. «și» după: «pus». — R. 25. C omite: cera». — B. 25. <însuşi» |. singur», 
— R. 26. B. G, «Dărăbani, — BR. 27. C «pentru» |. «pentre». — R, 28. C: «în 
stânga ai pus lefecii și Unguri», 
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Lefecii și Unguri; și aşia cu stea scosă, den șanțuri, nu de- 

parte aj stătut și aii așteptat pre Cazaci și 6stea Moldovei. 

44. Câte-va c6suri aii stătut oștile Moldovenesci, așteptând 

să se apropie tabăra Căzăcâscă, și trimețând rănd după rănd 

Vasilie Voâ la Timuș, să se apropie tabăra, nai vrut, ce ai 
respuns: «să încâpă Dumnialor resboiul, că oi veni şi ei!» 

N'aii avut ce face Vasilie Vod, aii mai clătit cu totă ostea, 

și aii început Moldovenii harțul cu Muntânii. Da siimâniă luă 

Matei Vod în Moldoveni cu foc. Ce și Vasilie Vod, o sută de 

Nemţi forte buni ce av, i-aii trimis să sprijinescă călărimea 

Moldovei. Ai stătut Nemţii împrotiva focului siimenilor și, 

pre obiceiul lor cum slobod odată focul, s'aii îndemnat mai 

mult de giumătate stea Moldovei, și aii făcut ac6 năvală cu 

stâguri asupra Muntenilor, cât totă curtea ce se chiamă la 

denșii Roşii ai dat dos, și amu unii și peste Ialomiţa dedese, 

nesocotind vadul. Până în corturile Muntenilor ai mers Mol- 

dovânii cu ac€ năvală; și nime nu putea dice că nu era ac 

năvală a mare viteză. Şi să hie fost și tabăra Cazacilor odată 
alăturea (aaarSpa) cu focul asupra miglocului și aripeă cei 

de-a-stânga lui Matei Vod, sar hi ales lucrul. Ce, ne având 
Matei Vod nică o trâbă la mizlocul unde era el şi aripa lui 

esea-l-altă, sai mutat singur cu capul stii în aripa den di- 
râpta, unde era înfrântă, de Moldoveni 6stea lui, și aii dat în- 

dărăpt pre călărimea, Moldovei, întoreând tote puscele în Mol- 

dovâni, şi tâtă pedestrimea. Și amu viind mai des focul, s'aăi 

dat Moldovânii încet iar înapoi; și într'aceea desime a focului 

picând câţi-va den Moldovâni, aii perit și căpitanul de Nâmţi 

a lui Vasilie Vod, om oșten dirept, de nâmul săi Lâh. Pus- 

cile nepărăsite da în Moldoveni. 

45. Şi aşia puind Matei Vod răsboiul iară la loc, la aripa 
sa den dirâpta, Timuș cu nebunia, sa, aii rupt numai o sâmă de 
  

R. 1. AA (Bat.) omite: <Jefecfăs. — fB. 1. E. omite: «nu de parte. — B. 2: 

Unele codice die: « Moldovenilor» 1. « Moldoveis.—R. 5. B. ad.: «să vie» după: c<orut>. 

— R. 10. E: «de sprijin» |. «să sprijinescă». — BR, 11. E. ad: «focul muntenesc». 
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«toți odată». — h. 15. C: <trecusă |. «dedtsă>, — R. 16. E ad.: epică vadul. — 

k. 17. : «că waă fost» |. «nu era». — R. 18. B. O. «a de mari vitizb. — E: 

«de mari vitâzi». — De aci E omite până la: <Matei Vod nică o trdbă..> — E. 22, 

E: «singur cu sine» |. «capul Săi». — PR. 25. B: «și îndesindu-se focul». — R. 27. 

E : «de foc ai perit mulți Moldoveni» |. textului —R. 28. E. omite de la: com 0- 

stân» până la : «puscile nepărăsite da».
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pedestrime Căzăcescă cu o sâmă de pusci, fără tabără, fără 
altă tărie, și "i-ai apropiat de mizlocul oștiă Muntânesci, unde 
venise iar la loc Matei Vod și sta, îndemnând 6stea sa asupra, 
Cazacilor. Insă, era atâta loc, cât de abia se agiungâii cu 
glonțurile unii pre alţii; și lucra puseile de îmbe părțile. Că- 
zacii prencât tot se apropia de 6stea Munten6scă pre furiș, că 
6ste locul acela forte spinos, și când da puscile lui Matei Vod 
într'înșii, toți cădea la pământ. Iară aripa den a stînga, a lui 
Matei Vod, unde era și Lâșii, sta plecați pre cai ne clătiți 
deprinși L6șii și sciutoră hirei Căzăcesci; vădându'i fără ta- 
bă&ră, pedestrimea g6lă, singură în cămp, aștepta cu inimă să 
se mai apropie Căzacii. Timuș sta cu tabăra înapoi, despăr- 
țindu-o în două părți, fără nice o socotlă, până s'a scornit 
chiotul între Cazacii cei den frunte, și ai slobodit focul; den 
care foc aii nemerit un glonț den sin6ţă și pre Matei Vod, 
aprope de încheetura genunchiului ; și Vaii priceput îndată un 
Paic, și ati năvălit la scara lui Matei Vod, să nu cum-va cadă. 
'L-aii gonit pre Paicul acela de la sine cu sudalmă Matei Vod, 
şi ne aretându-se nimică de rană, aii îndemnat stea sa ca 
un deplin oștean. Și atuncea ai sărit Lâșii dirept asupra pe- 
destrimei Căzăcesci, și îndată ati întrat într'înșii cu săbiile, şi 
întrun ces stătură câte-va trupuri de Cazaci, și răniți torte 
mulţi, că i-aii călcat călărâţii până aprope de tabără. Si după 
acesta a doua îndărăptătură a oștilor a lui Vasilie Vod, ales 
a Căzacilor, în cari era tâtă nădâjdea și ochii a tuturor, aiă 
cădut tuturor inimile gios, cât nime n'av6 nădâjde de isbândă, 
ce mâhniţi toții și înspăimaţi !... Nebunul Timuș, ce să facă nu 
scie; fără de nice o tocmâlă și rea orânduială, striga Căzacii : 
«Jhiceţi-ne în vre-o parte, ori să mergem, ori să ne aruncăm 
în șanțuri pre obiceiul nostru!» Nu era amu nici sfat nici o- 
rândullă ; și tot-o-dată cu acâste, se scornise un vivor den 
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1 sus cu ploaie dirept în faţa ştii luă Vasilie Vod; și ca ac6 

furtună, cu sunetulii copacilor și cu ploie rapede, cât se pă- 

rea că 6ste anume urgia lui Dumnedeii sosită asupra cestia 

oști câtă era despre Vasilie Vod, și Matei Vod cu tunuri 

5  adăoge groza oștii, și sămeți amu oșt6nii lui. Deci, întâie a- 

ripa oștii nostre, a Moldovei, ai purces în r&sipă (pazcunz). 

Vasilie Vod, vădând avedâre răsipa oștii sale, saii mutat că- 

tră tabăra căzăcescă, la Timuș, carele încă căznia cu tabăra 

ce o rupsâse întâiii s'o împreune la loc, pe o ploae și fur- 

10 tună ca aceea. Nice de un spor nu era; ce câți aă pututa se 

încălăra, dentre Cazaci s'aii încălărat, și aii plecat și Timuș cu 

Vasilie Vod fuga, lăsând t6tă tabăra și bi€ţii pedestrași la perire, 

46. Perit'aă în acest răsboiii Omeni însemnați den boiarii 

Moldovei, Bucium Stolnicul, lovit den tun, și Hristodul Cămă- 

15  nariul, și den slujitori puţini; den pedestrimea Căzăcâscă căţi- 

va, den cei ce aii fost în frunte, precum s'aii scris; den Nemţii 

lui Vasilie Vod pre giumătate. Vii mulţi și den oștenii de 

țâră şi den Cazaci ai căqut pre mâna lui Matei Vod. larăși 

den Munteni, nu fără scădere în omeni a fost, și mai virtos 

20 primejdia lui Matei Vod cu rana ce i s'aii prilejit, den care 

cu adevărat şi brant ai fost; iară cât are hi mai putut trăi, 

rana aceea 1-a scurtat rămășița, dilelor; că până la anul, ne 

tămăduit de ac rană, aii murit; că, să nu să hie fost rănit, 

de abia cine-va de are hi putut scăpa den Moldoveni și Că- 

25  zacă, unde intrase și cu ce toemâlă! 

47. Aşia sfrășind și acest răsboiii Vasilie Vod cu Matei Vod 

pre urma și norocul celor-l-alte răsboaie ce ai avut mai în- 

titi, aă luat cu Timuș câmpii pre la Gradişte; trecând Sire- 

tul la Vădâni, aii venit în lași la seaiinul să cu mare mâh- 

30  niciune tutoror lucrurilor sale, 
  

R. 1. C ad: «şi bătia» după: «ploi». — B. i. «cu» |. «ca», eronat. — BR. 3.0: 

«adevărata 1. canume. — R. 3. C: corânduită» 1. «sosită».—E : «porniti. —B. 5. 

C: <aripa nâstră, a Moldovei 6ste».—R. 7. C. E omit:: <a vedtre».—B. 6. A Aş(Rat.) 

caevea» |. ca vedtre.—R. 8. B: «de către dstea luă Timuș. — AA (Bal) «către 

Timus spre tabera căzăcescă». — fi. 8. B. GQ. «muncia> |. «căznias. = E 9. 6. 

omite; «întâi». — R. 21. 24 C. E. omit: «dentre». — BR. 12. G. B+ omite: 

«bidţii».— BR. 13. C. «Peritaii 6menă de cei de frunte întiacest resboiăl : Bucium, — 

E: omite: «Omeni însemnați. -- R. 14. C. omite : «lovit den tun». — 14 Cc: 

< Hristoscul» (?) |. «Hristodul». — R. 21. Brant este vorbă slavă neînţel&să de co- 

piștil B. G. E. AA (Raf.) unde citim: <betrân» ]. eBrant :> <EpănT> — R. 24, AA 

(R): «Te-ai fi mirat de ar fi putut cine va scăpa den».— R. 29. E: « Domniei> 1. ss. 

a
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48. Nime nu sali gândit pentru pedestrimea Căzăcâscă să 1 

issă cine-va vii, den câţi rămăsâse, după fuga oști cel că- 

ări. (* De mirat hirea Căzacilor la nevoie!) După ce le-aă fu- 

git tote capetele și Hetmanul lor, ei in de sine în loc _aii ri- 

dicat cap, și ati legat tabăra și s'a apărat până în nopte; și 5 

apoi noptea aii făcut focuri den carele lor şi den spini. lară 

singuri aii purces cu toemâlă, fără tabără, numai pedestri, şi 

ai eşit toți până la unul fără de nice o dodeială, aice în țeră. 

——   

  

10 

CAPUL AL XIX-lea. 

Zac. 1.(4) Aice în laşi, Timuș odihnind, după ospețul (sic) 

de la Matei Vodă, dece dile, aii purces spre fera sa; iară Va- 

silie Vod s'aii aședat în scaun, că la Portă îi sta domnia ne- 15 

stricată, însă nu îndelung în pace. Că cerând Stefan Vod de 

la Matei Vod agiutor să mârgă în țeară, "i-ai dat 400 de şii- 

meni și den dărăbanţii sei cine aă vrut de bună voie, în l€fa 

lui Stefan Vod, şi den levinţi o s6mă. Și aii întrat Stefan Vod 

iar în ţeră cu acel agiutor de la Matei Vod pren Focșani, și 20 

sati așădat la Răcăciuni, la un sat al săi, de-o-dată așteptând 

și alt agiutor și de la Racoți, Kn6zul Ardealului. 

2. Cu anevoie se toemese doi Domni într'o ţâră; așia și 

Vasilie Vod, până a nu se mai îngloti și a se întări partea lui 

Stefan Vod, ai ales 500 de oştâni întrales, Orhedni și Lă- 2% 

pușnâni, și "i-ai trimis asupra lui Stefan Vod cu nepotu-săii 

Stefan Paharnicul, şi den sate boiaresci câtă-va semă de 

    

R. 2. E: «să scape» |. să îdsă. — R. 2. E: crisipa> |. «fuga. — R. 15. B, 

G, E. adaugă: <iar în scaun». Asemenea AA (Rat ).—R. 16. 0. E, eneclătstă» | 

«ne stricată>.— R. 16. C. omite: <în pace». — B. 16. C: <cerșind> |. «cerând. — 

E, «că Stefan Vod ai luat agiutor de la Matei Vod>. — R. 17. Ci «să vie în 

Moldova» |. «să mârgă în ţtrăs. — R. 17, C. ad: <să mergăs:după: «voie». — E o- 

mite : «bună voie». — BR. 20. C, E: «pe la> 1. «pre. — R. 25. C: «tot într ales». 

_ R. 27. B. Ge «Stefăniţă». — E, adaoge după: «Paharnicul» : împrotiva oştiă 

luă Stefan Vod». 

(%) Parantezul lam pus no, dar E îl omite. 

(4) Codex B. pune aci acest titlu: «Pentru Stefan Vod cum ati venit al doile 

rând cu oști Muntenesci și Ungurdsci asupra luă Vasilie Vod și sati lovit cu oștile 

la Sirca, şi aă perdut Vasilie Vod răsboiuls. — Codex E: VeniPaii Stefan Vod 

al 2-10 rând asupra luă, Vasilie Vod ; cap. 54».— AA (Pav. Gr.): < Resdoiul lui Gheor- 

ghe Stefan Vod cu Vasilie Pod când Sail bătut la Sivca şi ati biruit pre Vasilie Vod».
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Gmeni, care ţinusă cale lui Stefan Vod la fuga de Ia Popri- 
cani, și omorisă țăranii aceia și pre Moreanul, Hetmanul lui 
Stefan Vod. 

3. Straja lui Stefan Vod era la Bacâiă, s (400) de 6meni că- 
lârași și vro.... siimâni; și amu era câţiva boiară, și feciori 

de boiari adunaţi la Stefan Vod : Andronic Sărdariul, Darie 

Spătariul, Antiohie Aga și alți boiari de mai “inte cu dînsul, 

și cu straja lui Stefan Vod den boiari ai fost Mogâlde Pahar- 

nicui și Sturzea Visternicul. Dâcă aii simţit venirea, luă Stefă- 

niță Paharnicul asupra sa cu oştile lui Vasilie Vod, s'a dat 

la. o rîpă, ce 6ste aprâpe de sat de Faraoani, anume Valea- 

Sacă, și s'aii tocmit acolo stol pre un pisc, alăturănd lîngă 

sine și dărăbanții ce era Muntâni. Și cum venea întins Orhe- 

Enii la dănșii, împiedicaţi cu trecătorea rîpei aceia, ce sait 

pomenit, nu trecuţi bine toți, aii sărit călăreții lui Stefan Vod, 
și în loc i-aii înfrânt pre Orheâni ; ai plecat fuga și Stefăniţă 

Paharnicul, și Hăncsscii, și 'i-aii gonit straja aceia a lui Ste- 

fan Vod, până i-ati trecut fără vad apa Bistriţii; pre alţii carii 

aii luat drumul spre Roman, i-ai gonit până în Roman, și 

aii cuprins și țărănimea aceea, pre carii Stefan Vod “i-ai 0- 

morit, iară altora le-au tăiât urechile. ” 
4. După ace isbândă, straja lui Stefan Vod s'aii mutat la 

Săbăoni, mai sus de Roman ; Iră Stefan Vod dela Răcăciuni 

s'aii mutat la Bacâi, adăogându-i-se den di în di Omenii de 
țera. de sus totă, și den gioseni mulți; și acolo i-ati venit și 
agiutorul și de la Racoți, Cnszul Ardealului „a (1000) de 6meni, 

cu Boroș lan&ș. 

5. Vasilie Vod, văgăndu-se iară la cumpănă gr6 și ţera în- 
doită cu urăciune spre dânsul, și Domna sa la Sucâva cu totă 

inema ce avea, cetatea Hotinului era eșită de sub ascultarea 
  

  

R. 2. 0. omite: «ţăranii aceai și. GB. « Popricanii, carii ai omorit și pre 
Moroeanul.— &. 5, C :: «de oșteni călări».— E, «de călăreți». — R. 5. 0. «io sâmă 
de stimeni». — E, «şi Gre-câţi siimenă» |. «călărași». — BR. 5. C: «şi câţi-ta den 
doiari adunaţi la Stefan Vod>. — 2. 7. E: «de mai ântăiti» 1. «de mai inte. — 
R. 9. B. < Decă ati înţeles pentru» |. «simțit». —.&, 10. E: «sai supus» |. «sai dab. 
— BR. 12. E omite: «pre un pisc». — R, 13. 0: cceă de la Muntâni». — BR. BB: 
«până i-ati dat fără vad peste Bistrița» |. ci-aii trecut». — R. 20. C. E. ad: «a- 
poi» după : «od» şi mai ad: «pre unii» după: <omorit. — unora» |. «altora». 
—R. 26. E, <craiul> |. cendzuls — R. 26. C : «cătane» |. «dmenă. — R. 29: «în ce- 
tatea Sucevei», — B. 30. C, E. B. G . <cu totă averea» |. «cinema ce avea».
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lui, că era, închisă, și tote se ţine pre numele lui Stefan Vod; 

unde era să mai năzuâscă, nu ave: Căzacii amu înfruntață și 

rușinați cu Timuş în ţâra Muntenâscă, și doi nepriâtini tari 

pre acâle vremi, și Racoți și Matei Vod!.. se mira ce va face? 

lară tot ne lăsându-se, scri6 slujitori; și ai tras și Orhesnii 

şi Lăpuşn6nii la, sine, şi ai răpedit și la Cazaci, șii lăsasă și 

Timuș, 200 de Cazaci, cu Hluh Polcovnicul. Ai făcut și el de 

totă ostea vr'o 4000 de omeni; și aii eşit de'ntâiii la Movile, 

pre Bahluiii ; apoi, decă ai lovit şi al doile r&nd straja lui, ce 

era cu Grigorie Paharnicul, iâră straja lui Stefan Vod aă pur- 

ces spre 'Tirgul-Frumos și acolea den coce de târgul frumos 

la Sirca, s'aii timpinat cu Stefan Vod. 

6. (*) Acest răsboiii, cum aii fost și cum s'aii prilejit, nice 

unei părți nefățărind, că nimică nu strică credinţa așia ace- 

lora ce scrii Leatopiseţele, ca fățăria, când veghe voia unuia, 

și cobâră lucrul cu hulă altuia. Noi măcar că am fi datori 

cu pomenire lăudată mai mult lui Stefan Vod, de la carele 

multă milă am avut, de cât lui Vasilie Vod, de la carele multă 

urgie părinţii nostri aii petrecut; icră direptatea socotind, nu 

pocii scrie într'alt chip. 
7. Deci, den hărnicia Domnilor, departe, mai înfrunte Va- 

silie Vod; că s'aii aflat pururea în fruntea, oștii sale, singur 

învățând, mutând stâgurile și îndemnând; i6ră Stefan Vod în 

6stea sa de față n'ai fost, ce aii stătut departe de la ste 

înapoi. I6ră numărul oștii și hirea, și cu acele tot era Vasi- 

lie Vod mai tare: că și mai mulţi oșteni la Vasilie Vod și 

mai buni călăreți, însă toţi îndoiţi, și hirea neamului lacomă 

la, înnoituri. La Stefan Vod era („a) 1000 de Unguri câlări, pre 

atița era și Moldovâni, și era. (4) 500 de pedestrași Munteni 

și altă strînsore. Iară la Vasilie Vod era („r) 3000 de călă- 

reță, (8) 400 de Cazaci, (€) 200 siimeni cu dărăbani. Ce a- 

vedâre aii fost voia lui Dumnegeii spre stingerea, casei lui! 

10 

15 

20 

--30 

R. 1. B: «și tot se ținea». — C: «că o Zint 6menii lui Stefan Vod>.— R. 12. 

C. «şi sai tâmpinat la Sirca cu-Stefan Vod. — R. 15. E, sLttopişețul> |. eLe- 

topiseţele». — R. 22. 0, G. omit: «singur»: — R. 24. 0. B. G. omit: «de faţăs.— 
BR. 27. QC. cca şi mai mulți aă luă Vasilie Vod oştenă și călăreți maă mulți» Ed, 

tipar : «că și maă bună oșteni și maă inulți călăreți, Be «că și mai mulți omenă la Va- 

sile Vod şi maă bună călăreți», — R. 27. E : «firea nemului nostru la noiri lacomă». 

— 8. 30. E: <adunătura» |. «stânsâre». — C. B. 6. «strânsură>. — B. 32, C. AA 

(Rat) «aievea» |. «aveddre» şi adauge : sce avea» după vorba: < Dărăbani». 

(*) Codex E pune aci titlu noi: « Resboiul lui Vasilie Vod cu Stefan Vod la Sirca».
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8. Tocmisă 6stea sa Vasilie Vod, cupringănd drumul care 
vine de la Tirgul-Frumos peste Sirca ; însă Boroș Ian6ș, obli- 
cind că pre la pod este loc ripos, ati lăsat drumul, și ai luat 
în sus pre costișe, alăturea cu piriul. Vasilie Vud încă aii pur- 
ces în sus pre culme împrotiva lor, și aii stătut așteptând res- 

boiul. Den 6stea, lui Vasilie Vod ai eșit harțul; iară Boroș 

lan6ș den 6stea sa n'aii lăsat, ce s'aii arătat mai îndrăsneţ cu 

stea lui Stefan Vod, de cât Vasilie Vod, că aii trecut piriul ; 

și lui Vasilie Vod s'au câdut, nu harţul, ce cu ttă stea să 

mergă asupra, încet, cu tocmâlă alăturea cu pedestrimea. Ce, 

așteptând Vasilie Vod den loc neclătit, cei-alți încă stătusă; 

și deprinși cu isbânde în câte-va rînduri, ei ai sărit întâi 

Moldovânii în frunte, și Ungurii după dînșii. De aceea sări- 
tură a oștenilor lui Stefan Vod, cum s'a dat harţul lui Va- 

silie Vod înapoi, cum 6ste dâdina harțului, cum aă plecat și 

stegurile lui Vasilie Vod fuga, fără nice o nevoie, carii înco- 
tro aii stătut cu ochii : oilor nu oștenilor semănătâre stea! 

Biâţii pedestrași n'aii apucat nice focul să'l slobâdă deplin, ce 

îndată într'o?elipală, cum sar dice, a ochiului, s'aii înșirat stâ- 
gurile lui Vasilie Vod pe Bahluiii în gios cu fuga ; i6ră pedes- 
trmea ai luat peste Bahlueţ la Cărligatură; şi Căzaciă, cu pu- 

țină scăderea, sa, iar ati hălăduit pre la Braniște și ai năzuit 

la Nistru. I6ră Vasilie Vod, vădend r&sipa oștii sale, ai purces 

și el de o dată forte cu puţini pre lingă sine; apoi s'aii strins 

pe lângă dânsul den capetele slujitorilor și den Hăncâsci unii, 

și l-ai luat între sine, apărându'l cu mare lauda sa și veste 
şi pomenire cinsteși; la vreme ca aceea să stai la nevoia Dom- 
nului, cu cinsteși vecinică hie căruia 6ste ! 

9. Gonitaii gonașii pre Vasilie Vod până aprope de Prut, 
și 'l-aă tot apărat carii era pre lângă dinsul, precum s'aii po- 

  

R. 1. C. «tocmind> |. <toemise». — R. 3. C. AA (Raf.) <a purces» 1. «ati luab — 
R. 4. B. G. adaug: <împrotiva lor» după vorbe: «costișe». — B. 5. Q, «pe costiţe 
|. «culme»—E î «pe muchie».—R. 9. 24 ad: «cu» după: <nus.— R. 10, Be Ge cn 

potriva» |. <asupra». — E, C, omit: casupra». — R. 75. datina. AA (Raf.) între- 
buințeză chiar cuvîntul: «datina». — R. 16. E: «a Fugi> i. fuga». — E, 17. 0 
«care încotro ati stătut cu fața» |. «cu ochii». — G: «care încotro cu ochii dă vă 

dut». — B. AA (Raf.): «care cum ai putut». — B. 23. AA (Raf.) adauge : «singur» 
după : «Iar». — RA. 24. C. «sati mai strîns». = R. 26. E: <lor> |. esa. — BR. 27 
«cinstea 1. <cinsteşi».
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menit, și trupuri așia multe n'aii căqut, den 6meni mai în- 1 

semnaţi : Nichita, Vameşul şi Isar elucerul, şi viii ai prins pre 

Gheorghie Hetmanul, fratele lui Vasilie Vod, cădut cu calui 

la coborîș. 
10. Vasilie Vod după acest r&sboiii, aii trecut Nistrul la Raş- 5 

cov, şi acolo petrecând câte-va dile, s'aii mutat la Volodijin, 

un oraș Căzăcesc, și de acolo aii trimis pre Iordachi Vister- 

nicul sol la Hmil Hetmanul. cuseru-săii. lară Stefan Vod, lă- 

sând lașii, numai ce ai venit până la pod; și de acolo orîn- 

duind la, scaunul Iașilor Caimacami, singur aii purces cu oștile 10 

sale la Sucâva, unde era casa lui Vasilie Vod, și inema tâtă 

închisă în cetatea Sucevei, cu Toma Vornicul den Bciari, a- 

vând (n) 80 de siimâni și puscară de loc, și Nemţi (“%) 60 le- 

fecii în cetate. 

11. Stefan Vod, dâcă aii sosit la Suceva, aii descălecat la un 15 

sat aprope, anume Scheia, în casele lui Tudorașco Logofătul, 

icră împregiurul cetăţii s'aii îngropat siimenii săi cu o s6mă 

de unguri, și aii adus puscile, () şi de la Hotin și de la lași, şi 

aii început a bate cetatea; ce nu'i strica nimică. 

12. Se adăoge țâra de pretutinderea la. Domn de isnâvă noii; 20 

iară și Vasilie Vod unde era nu dormia; ce oră-ce nevoință 

pune omul, sorocul lui Dumnedeii cum 6ste orânduit, a'l clăti 

nime nu'l pote! 

73. Peste scurte qile sosi vestea cum Timuș cu 9,000 de 6- 

meni întră pre la Soroca în fâră; și amu lovisă Omeniilui Va- 25 

silie Vod și pre Grumezea. Căpitanul, carele era în câmpii So- 

rocii cu straje, și sciâ Stefan Vod că nu sa lăsat cu atâta 

  

R. 1. E omite: «din 6meni» şi dice: «mai știuți» |. «maă însemnați». — R. 7. 

E: <Jorgachi» |. <ordachi». — B. 8. E omite: «lăsând Faşii> şi ad, : «Leldiă> 

după vorba «pod» — BR. 9. E: «ati orânduit pe Chimini Ianoş să vie în Iaşi la 

scaun iară el aă purces cu oștile sale la Suctvas. — R. 11. E ad. <avuția» după 

«casa și — B. 6, adaoge: «cu totă aterea ui» după: « asilie Vod>. — C: «t6tă 

averea» 1. «și înemas—k, 13, E, (î A, «pușcași |. «pușcari», — AA (Raf.) <tunari 

1. «pușeari». — R. 21. C omite: «de isndvă» E: <iar noii» |. «de îsndvă noti>.— 

BR. 21. E: (ce unde Dumnedeă va, rugăminte nu încape ; iar unde Dumnedei nu 

va, nică plângere pâte!. — BR. 24. E «peste puține» |. «scurte» — R. 24. E şi AA 

(Rat.) ad. <iar» după: «Timuș». — E. 25. B. E.G, <căzacii» l' «dmenii», 

(*) Amintim că variantele care se presintă aceleaşi cu frequenţă nu le mal no- 

tâm. Așia Rafael dice mereă: «tunuri» 1. «puști». Decă Rafael alocurea ar 

schimba acest cuvînt, numa! atunci vom semnala schimbarea.
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1 Vasilie Vod asupra luă. Ce agiunsâse și el la Racoți, Cnâzul Ar- 
dealului și la Cazimir Craiul Leșese, cărora amândurora era 
urit Vasilie” Vod, pentru legătura, cu Cazacii. Decii, de la Ra- 
coți îndată i-ai orinduit pre Petki Istioan cu toți Săcuii, ca 

5 pe (A) 4000 de 6meni; iară Craiul Leșese, un Polcovnie ce 
ave la Cameniţă, anume Condraţki, cu 1000 de Leși câlări, 
i-ai trimis porunca, acâsta: de ure veni vr'o 6ste Câzăcâscă 
asupra Moldovei, 'să nevoâscă cu totă osirdia, adunându-se cu 
Moldovânii săi smintescă ; care lucru apoi așia ai fost. 

10 14. Decă ai simţit Stefan Vod stea Căzăcâscă apropiată 
amu câtră Prut, şi aii oblicit că 'Tătari nu sînt, nu spre Ro- 
man, ce spre Cotnari aii purces, sciind că sosâsce şi Petki 
(Istioan) cu 6ste Ungurescă. Vre să ţie calea Câzacilor la loc 
larg undeva, pre Jijia; și la Cotnari s'aă împreunat cu Ungu- 

15 ii, și aii purces spre Stefănesci, așteptând și pre L6și. Iară 
mai zăbăvind Lâșii, n'aii îndrăznit Ungurii a se timpina cu 

Câzacii; și așia Ungurii aă trecut codrul pre la Cocoreni, la 

Suceva ; lară Stefan Vod ai rămas pre şiehul lor despre Prut, 
și a treia di ai sosit Condraţki cu (a) 1.000 de Lâși. 

20 15. Timuș cum aiă sosit la cetate, dea doa di s'aii desfrinat 
la jacurile Mănastirilor ; și întăi asupra Dragumirnei cu pusci 
aii mers și ai bătut mănăstirea și decă i s'a închinat, tote 
odorele și veșmintele în jac ai dat; și câți bi6ți neguțători 
era închiși acolo și mulţi den boiară, rușinând Cazacii femei 

25 și fete; și nu ca creștini, ce mai mult de cât ca păgâni s'a 
purtat la ac6 Monastire; și să hie ma! avut cevaș vreme Ti- 
muș, nică o Monăstire n'are hi hălăduit ne prădata odoacă (w- 
ACâră) (5). 
  

R. 1. E. omite: casupra lui» —R. 4, E: «lanos |. < Iafan». AA (Raf.) <Jstfan» l. 
«<Istuoan>.. — R. 8. B. «să silescă» |. «să nevoescă» şi omite: cu «76tă osârdia». 
— BR. 10. C nu pune aci zăcâla nouă. - £. 10, C. AA (P. Gr): «că ai luat vâste 
l. <dâcă ati simțit. — R. 15. C.F AA (P. G.). omit «și» ante «pre legi». - B.17. 
G. AA (Raf) «Cazacii» |. < Ungurii. — AA (Pav, Gr.) C omite : < Ungurii». — 
R, 18. E : omite: «despre Prut» — AA (P. Gr.) <a doua di» |. <a treia Qi. — 
R. 20. E: «cum ai agiuns» |. «sosite. — Rh. 21. E: ca jăcui» |. «la jacurile». 
— R:; 22 E. «şi ai prins u bate» |. caii bătut». — R. 22. E. cati luat și prădat monastirea de tdte odârele și veșmintele». — RR. 23. B, 6. AA (Pav. Gr.) omit: | «bicţi> -— R. 24. E ad. cbejeniţi» 1. «închişi», — BR. 22. E. omite : cnulfi» şi ad, după boiari şi caltă feră>. — R. 27. C: «scăpat» 1. <hălăduit>. — Bu BE, G, «re- 
nas». 

(*) Pote : odore. Veqi inscrpiţiunile în relaţiune cu Timuș, la Notele finali.
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16. Oştile într'agiutor venite lui Stefan Vod și Lâșesci și Un- 1 
guresci, după ce s'aii adunat la un loc, aii mers îndată Leșii 

în frunte ; și dâcă aii trecut tâte oștile Codrul, aă -stătut pre 

Siret, şi acolea la un sat- anume Grigoresci, a făcut: sfat îm- 

preună Stefan Vod, cu Petki Istioan, Sărdariul lui Racoți și cu 5 

Condraţki Polcovnicul Craiului Leșesc. 
17. Statul al6ge den loc câtă osebire 6ste între om şi om. 

Întăii Stefan Vod ai poftit pre Condraţki să primâscă acâstă 

cinste de cătră dinşii: cum i-ar pârea, cu ce tocmală, și cu 

ce socotâlă, și cu ce rând şar câde să mârgă cu toţii asupra 10 

acelui nepristin ? Să hie tote pre sfatul lui, şi pre socotela, ea 

unui vestit slujitor și sciutor obiesiului și hirei acâlui felii de 

6ste a Cazacilor. Aă mulțămit Condraţki de acâa cinste ce'l în- 

tîmpina de la Ștefan Vod, și întâiii aceste cuvinte ai dis cătră | 
Stefan Vod și cătră Petki Istioan, — Eii, carele scriii aceste, 15 

m'am prelijit la acest tâlmacit și la altele mai pre urmă (4) 
18. «Împărații între Împărați, Craii între Crai, Domnii între 

Domni, boiarii între boiară, slugile între slugi, aă osebire unii 
de cât alții, cu scaune mai sus; și slugile între sine unii de 
cât alţii cu cinstea se osebesc: Ceaiul, stăpânu-meii, cu sea- 20 
unul săă măcar că este mai sus de cât luminatul Cnâzul de 
Ardeal, iară Dumnslui Petki Istioan este la mai mare cinste la 
stăpânul săi ; ei la stăpânul meii sînt mai de gios. Dumisale 
se va căde să ia cârma asupra n6stră, și noi după porunca 
Dumisale om face». 

19. Aceste decă aii spus (*) cătră Stefan Vod și cătră Petki 
Istioan, ai respuns Petki Istioan cum măcar că 6ste la stă- 

pânu-săii s&rdar, va și pohtâsce să hie tote pre sfatul lui Con- 

draţki, ca unuia carele amu atâtea răsboie ai avut cu Căzacii, și 

scie rândul și hirea lor. Dâcă aii înțeles răspunsul (cum ar hi 30 

sciut că nu or face ei așia amândoi cum va sfătui el) aii dis: 

  

BR. 7. C. omite reflecțiunea începătâre. — BR. 13. C «dmenă» |. «ste. — R. 16. 

C omite: emai». — R. 20. E ad. «şi cu slujba» după: «cinstea». — R. 21. AA 

(Raf.) ad. «cu sineși» după : «sus».—R. 21, E: «Craiul Unguresc» |. «Cnezul de Ar- 

deal>.— R. 24. 24 scrie: <asupra Dumisale» 1. «ndstră»; asemenea C. BE. B. 6, în- 

semnând dealmintrele că Petchi să-şi însușescă comanda.—R. 28 C. evine» |. «vas.— 

R. 29. B. 0. G. «până amu» |. <amu». — R. 30. omite paranteza, 

($) B serie acâstă informaţiune preţiosă a lui Miron Costin cu alt fel de li- 

tere, de cât cele lui obicinuite. 

(5) 24: «dâcă am spus» este erâre sati pote că Miron Costin era Dragomanul 

între şeful polon și Vodă, în care cas Miron Costin putea, dice: <am spys>, cum 

se află în tote codicele.
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1 «De vrâme ce mă aleg Mariile sale, să se facă pre sfatul și pre 
socotâla m6, pohtesc, deră pre Dumnâlor să înţelegă hirea a- 
cestui felii de ste, cum 6ste? și ce sint Câzacii? Şi în ce 
loc sînt, unde sînt acmu ? 

5 20. «Ostea Câzăcâscă, dâcă apucă să se îngrâpe, să arunce 
şanţuri pregiur sine, nu la loc, sub cetate ca acesta, ce hie 
ia, ce piîrii, ne dobândită ste. Acmu, vedem că încă șanțuri 
m'aii, nice bine cred de numele nostru, că sînt și L6și aice. 
Până mâne de or și oblici, tot nu or crâde. Cap cine le 6ste, 

10  €ste şi t&ner și nebun. Trebuâsce, de vom să ne mintuim în- 
ivua, c6s de acest nepritin, pre lângă voia lui Dumnedei, însă 
să facem așia : 

21. «Ostea, den loc de aice, cât va trece piriul, îndată să se 
toecmâscă stoluri, să'și scie cineș bulucul, rândul, care după cari 

15 va merge, și-și va ţinea locul. Noi Lâșii vom ţinea fruntea; după 
noi oștile Marii-s6le Cnezului de Ardeal; după oștile Unguresci, 
Măria sa, Stefan Vod cu stea sa; că hie când, capetele și mai 
pre urmă a hi se cade. Este, cum înțeleg, de aice o dumbravă 
de ţine căt-va. Deci până vom trece dumbrava, va mârge încet 

20  6stea; iară cum om trece și or eși la vedere oștile, nemică o- 
prindu-se să purcâdă, rând după rând, întrâpădul calului cel 
mare ; ca să hie grije de vre o ste în câmp să ne ste îna- 
inte, ac€ grijă nu 6ste; ce cum ne vor v6d6, de altă nu sot 
apuca, ce îndată de șanțuri să facă. Să facem, dâră, cu toții 

25  năvală până n'aii șanțuri; și la grăbă așia de sirg nice sine- 
țele nu se slobod tote ; iară cetatea, care va da cu pusci ori 
cu săcălușe, acâle puţină pagubă fac în 6ste, ales care mișcă 
și la un loc nu stă. Nu tâte câte se slobod glonţurile neme- 
merese : mai larg este pre delaturi de cât omul. La noi ste 

30 0 poveste, că cine piâre de glonţ de tun tot era de fulger să 
moră. Mică ţintă este omul cu sabie smultă ; și mai l6snei. 
Streleţului a nimeri o vrabie de cât pre un om călare cu arme 
Graba perde, adevărat, de multe ori; iară de multe ori isbân- 

  

R. 6. G «pen pregiur» |. «pregiur». — BR. 8.E.: «știm» |. «vedem». — BC. 9 

«nu se vor încrede» |. «or crede». — R. 10. E: «trebuie» |. strebuesce» — B. 14. AA 
Raf. ete» |. «știe». — R. 14 C omite <hulucul» şi <răndul». — R. 15. 0: «ron 
merge înainte» |. «ținea fruntea». — R. 17. C: «iar pe urmă 6stea luă Stefan Vod>. 

—R. 19. C ad. «loc» după: «cătoas.—R, 20. C: «vor eși la vedere cu oștile» |. «007 

eși la vedere oştile.— R. 21. B. G. AA Raf. «ne oprindu-se» |. «<oprindu-se.—h. 21. C. 

«să mârgă rând de rând și tot în treapădul mare. — E, omite : «rând după rând» 
și de la: «ca să hie grijă» până la: «ce cum ne vor vedem. — R. 22. AA Raf. 

omite : «să ne stea înainte». — R. 25. C omite: «de sîrg» şi dice: cașia de grabă. 

AA Raf. omite: «de sîrg». — BR. 27. C: cales călare, care la un loc nu stâ> | 

textului, — BR. 29. E: «mai mult loc are» |. «mai larg este». — BR. 29. AA Raf. 

ad. «singur» după: <omuls. — R. 30. B. Gl. omit: ede tun». —B. 30. C: «că cine 
este de glonț de tun să piară tot era de tun de fulger să piară». — BR. 33. E: «pe 
multe locuri» 1. <de multe eri». — R. 33. C adaoge: «și» după vorba : «nulte orb.
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dâsce. Aice anume graba trebusce ; cu dinsa să ne mântuim 1 

de acest fel de nepristen ; că într'alt chip, de nu om nevoijsăi 

spargem până nu se întărese cu șanțuri, nice noi câțiisîntemi 

nice de ar veni singur Craiul, stăpânul mei, și Măria sa Cn6zul 

de Ardeal, nemică nu le vom face. La ce zăbavă va veni apoi 

lucrul, să se socotâscă ; şi noi aice, fără care, fără hrană! 

țărei acestia va aduce zăbava nostră cu acest nepriâten mare 

scădere. 

e
 

22. Aceste sfătuiă Condraţki, care tote primind și Stefan Vod 

şi Petki Iştuon s'aii slobodit sfatul ; și a doa-di des de nopte, 

cum ai trecut Siretul în vad 6stea, așia ati purces de-o-dată, 

precum se alesâse la sfat de cu s6ră. lară numai de o dată 

s'aii ţinut Ungurii de ac6 socotelă, până aii trecut dumbrava. 

lară cât ai trecut dumbrava, L6șii îndată aă purces în biciii 

spre cetate, pre lafăcşani ; iară Ungurii, cât a eșit den dum- 

bravă la vedsre, şi ali zărit hârţul Căzacilor timpinat cu fru- 

tea Lâşilor, — că avea 'Timuș cu sine și 300 de Tătari — în 

loc aii stătut Petki Iștuoan și Stefan Vod. Lâșii cum s'aii tim- 

pinat cu Tătarii și cu Căzaciă, călără, îndată i-ai împins, şi 

aii stătut în toemâlă pre culme, asupra taberei Căzăcesci, a- 

şteptând pre stea Ungurâscă și pre Stefan Vod cu stea de 

țâră, tot deauna trimețend, rând după rând, să vie mai curând; 

ce nu av6 cui ice! Ati aşteptat Condraţki două cesuri aprope, 

să vie Ungurii, Ce, dâcă aii vădut că nu folosâsce, aii suduit 

în gura mare pre Petki Iștuoan serdarul lui Racoți, și pre Ste- 

fan Vod, și aii învățat să qică trimbiţa de r&sboiii. Se rupsese 

den catane, den 6stea lui Petki Istuoan (€) 200 de catane forte 

de trebă Gmeni, şi den Moldoveni pre aceea seamă, și a pur- 

ces asupra Căzacilor dirept subt cetate. 

10 

15 

20 

25 

  

R. 2. E: termină discursul lul Condraţki cu vorba, nepriatin şi adauge: «i- 

proci>. — BR. 4. C omite: <craiul> şi schimbă vorba, « singur» prin <însușă. — 

fR. 8. C. a. «paguba» după «mare» şi omite: «scădere». — R. 11. E: «de grabă> 

l. «de odată». — R. 20. C. E: «pe deal» |. «pe culme». — R. 21. E: «pe Mol- 

dovtni> |. «pe Stefan Vod cu dstea de fară». — C: «pe Stefan Vod cu Moldo- 

venii» — BR. 23. 24: omite «nus. — BR. 23. B: moaifică şi scurteză mult tecstul 

de aceea numal când va diverge de sens îl vom menţiona. — B. 25. C..AA (R) 

omit «serdarul lui Racoți». R. 26. 24, AA (R): <a gis» 1. cînvițat>. — B. G: 

<aii poruncit». — R. 26. C. «se alesese» |. «se rupstse> şi omite «den cătane». — 

R. 27. B: nu pune numărul cătanilor. fsistă în E, — FR. 28. B: «pre atâția» |. 

«pe acea” seamă». — AA (BR): <așișdere> |. «pre acea seamă». - R. 29. AA (P. gr.) 

omite zacelele 18—23,
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23. Căzacii cum aiă simţit de Lâși că sînt, cum a început 
a săpa șanțuri împrejurul taberei sele ; unii se apăra de Lâşi, 
alții săpa bărbătâsce de arunca pământul pre căruţe; și în- 
îro mică de ceas ai rădicat șanțu, de o dată mic, cât era 
amu piedică cailor. 

24. Leșii cu năvala de 'ntăiă ai mărs până în tabără. Ce, 
decă aii vădut că nu vin cele alte oști, s'aii dat înapoi cu 
stegurile pre dupe carele Tătărașilor, și pre după biserica de 

acolea, și în nesce pomeţi ce era, și ai stătut până în-des6ră; 

și de acolea apoi s'aii mutat în pr6jma, cetății, despre Ipotesci, 

numai peste un dimb, aprâpe de cetate, cât covirșia glonțurile 
den cetate. Aîi venit în-deseră și Petki Istuoan cu oștile. sale, 

şi aii descălecat pre dâmbul despre locșani; iară Stefan Vod 

ai venit și ai descălecat aprope de Lâși. Şi aceste tote nuți 

scrii lăudând vre-o parte, ce toecma cum ai fost; nu se face 
laudă oștii L6șescă; am prea mulți de ţâră marturi. 

25. Peste nâpte aă făcut Căzacii șanțuri, și șă-aii întărit 
tabăra, cât nu era a gândi să! mai dobândâscă ; şi aşia sai 

plinit tâte cuvintele lui Condrațki, grăite mai înainte; nici mai 
năvălea hime la tabăra lor, ce âmbla numai cu harţuri, și den 
Tătari și den slugile lui Timuș eșia, den-afară. Însă, Tatarii ai 
stătut până a treia di; și hiind peste hirea lor a hi închiși, 
sai cerșut Mărzacul carele era cu dânșii să hie cu voia ui 
Timuș, să'i slob6qă până nu'și pierd caii. Ce trăgându-se Măr- 

zacul să mergă, Timuș, de mânie dobitocescă aii tăiat capul 
Mărzacului ; iară Tătarii totuși întmacâea nopte a plecat den 
tabără, și ai luat de'ntăiă în sus pe la Cernăuţi, apoi pre la 
Hotin spre Movilă. Acolo la ținutul Hotinului le-ai eșit Pâr- 
călabul de Hotin, Jora, să le ţie calea cu o -sâmă de 6meni. 
Ci s'aii suptpus 'Tătariă într'o vale, și s'au întors cu toți asupra 
Pârcălabului : și îndată ai plecat fuga, Pârcălabul cu Gmenii 
săi gonindu'i Tătari, cât-va loc (*). Aă perit câți-va de ai 
noștri la acel r&sboiă fără ispravă. S'aii pomenit de sosirea, lui 
  

R. 1. C: cândată> 1. «cum». — R. 4. C: «numai de cât» |, într'o «mică de ceas», 
— BR. 20. E: cai mers de ai descălecat despre Ipotesci peste un pisc să nu! a 
giuingă puscile din cetate». — R. 10. Gl: serie adese «cefaate» |. «cetate». — R. 10. 
U: <Tușcani» |. «Iucșani». — BR. 24 O. : eslobogiscă» 1, «slodâdă», — B. 32. Bi 
«mulți» |. scâți-va. — R. 83. AA (Raf.) «resboiași» 1. crăsboii». — B. 33. B. 6. 
«de» |. <la sosirea». 

(*) Vorbele subliniate sunt corectate după C, care dă lecţiunea, mat bună.
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Timuș la, Sucâva; cum ai sosit, el singur ai şi mers la M&- 1 

năstirea. Dragomirna ; iară alte câte pre la tote mănăstirile ati 

purces în jac. Ce Timuș ati apucat cu o di mai înainte de ai 

ntrat în tabără; iară celor-l-alte este de sirg le-ati plătit Dum- 

nedeii plata pentru jacurile caselor sale, că aii mers 6stea lui 5 

Stefan Vod de le-ai eşit înainte de le aii ţinut calea, şi s'aii 

topit câte-va, câte cu totul. Ă 

26. Stefan Vod, după ce s'aii aședat cu oștile împrejurul ce- 
tății și tabărei Căzăcesci, aii pus puscele câte avea și bătea 

în tabăra Câzăcâscă, cu puţină stricăciune Câzacilor, că'și fă- 10 
cusă, ei găuri în pământ; apoi pentru spaima și cetăţii ati mu- 

tat. pușcele în târg și den tîrg aii bătut și alaturea cu cetatea 

și în tabără. Eșia, dentăiii Cazacii și câlări cu hărțuri, însă pu- 

ține. qile, și, după. obiceiul sBă, aii dat într'o di năvală în tirg 
la pusci, şi venisă aprâpe de puscă, cât una ce era maia- 15 

prope amu o apucasă. Ce și atunci îndărăptându'i L6șiă,. s'aiă 

întors Câzacii în tabăra lor, și Qe atunci numai ce ţine șan- 

țurile sale, și fura hrană de cai și apă despre apa Sucevei, 

den vale, până aii mutat Condraţki și dentr'acolea, 4 stâguri 
de L6și, și i-aii închis și dentr'acolea cu acâea strajă; și apoi 20 

aii mutat și Ungurii o s6mă de 6meni şi așia aii rămas Ca 
zacii închiși și sirînși de tote părţile. 

27. Când se lucra, acâsta, la Suc6va, Cazimir, Craiul Leșese, 

cu (2 m) 40,000 de 6meni, coboria asupra Câzacilor; de care 
coboritul Craiului sciind Stefan Vod, aă trimis la Craiul ce- 25 

rând agiutor den stea sa, să-i pâtă sparge pre Câzaci de sub 

cetate ; și tot într'ac6 dată și la Racoți, Cnâzul Ardealului. De 

la amândoi, fără zăbavă i-a venit agiutor; că pre Craiul tim- 

pinându'l solia la Halici, pe Nistru, îndată aiă pornit pre Dinof | 

Polcovnicul cu (*“%) 600 de Nemţi, cu 4 pusci, și o pivă; iară 30 

  

R. 2. 0 <alte» |. «tdte». — BR. 5. C. omite: «plata». — R. 5. C. AA (Rat) 
«că le-ati eșit înainte» |. cmerss. — BR. 7, Bi «multe» |. «câte-vas. — R, 10. E, 
ad. cîusă> ante «cu puţină». — R. 11. C. B, G. AA (Raf.) ad. <îndată» după 
vorba «eo. - R. 11. E: capoi aă mutat pușcile în târg, au bătut. și alăturta cu 
cetatea şi în tabră». — R. 12. C. «de acolo» |. «den târg». — R. 13. 0, E, «la 
hârțuri» |. «cu». —- BR. 14. 0. omite: <ânsă puține ile». — BR. 14. E. omite: «şi 
după obiceiul săi». — B. 18. C: «fără» |. «fura». — E. abreviavă mult aceste 
informaţiuni». — BR. 25. B, G. «pogorîrea» |. «coborituls. — C.: «pogorits.—B, 28, 

C, ad. <aiă trimis» după: <într'acen dată», — BR. 28. C. AA (R) ad. s<leșese» după 
vorba: <Craiul>. — B. 30. 0, omite de la: iară» până la: <Vasupra taberoia
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1 de la Racoți singur H&tmanul lui Kemini lan6s aii coborit ca 

vr'o (s) (6,000) de Gmeni. lară întâiii de la Craiul L6șesc 
sosind Nemţii, s'a pus în dl dirept asupra cetăţii, peste dru- 

mul carele vine den tîrg pre sub cetate, și aii tocmit puseile 

şi pioa dirept d'asupra taberei și băt6 forte tare; cât și pen 

gâuri îi nemeria puscile şi pioa; și acele pusci apoi curând 

ai scurtat dilele și lui Timuș, cu dirept giudețul lui Dumnegeă, 

pentră prada care făcuse bisericilor. 

28. După aceea, Kemini lan6ș decă ai sosit cu 6stea Un- 

10 gurâscă, aii trecut. spre locul unde stătusă și Petki Istuoan, a- 

şedând tâtă tabăra Ungurâscă încă mai aprope de șanțurile 

Câzăcesci. 
29. Câzacii, amu fiind la mare strînsore de hrană, închiși 

den tote părțile (năpumac), amu peile de pre cai morți lua și 

15 le herbea și opincele, şi rădăcine mâncă, obosiţi de străji tot- 

d'a-una și străbătuţi den pusci. Timuș rănit de glonţ de tun, 

cum dormia sub cortul să, mâcar că era în pâmânt întins, 

l-ai nemerit într'un picior glonţul, după care lovitură până a 

treia, qi ai stătut mort. Rădicasă Hetman pre unul anume Fe- 
20  dorovică, după mortea lui Timuş, ce n'ave nice o putere amu 

Căzacii, numai era, de perire spăimântaţi ; și într'o nopte fă- 

cându-se spaimă în tabăra lor, aii dat toţi ca oile de la șan- 

țuri la podul cetăţii, şi acole împingând cei de pre urmă pre 
cei denainte, ai căqut de pre pod în şanţ fărâmându-se, alții 

25 pe 'ntunsrec sărind de bună voie în șanț; şi aii perit mulți den 

Cazaci, într'ac6 n6pte de spaima aceea; și să se hie sciut la 

cei den afară spaima ce se făcusă la Cazaci, luată era tâ- 
băra atunci. 

30. Făcusă o năvală Nemţii Craiului Leșesc, asupra șanțu- 
lui Căzăcesc, cu trei qile mai inte de ce se rănise Timuș. Pre 

amiaqă-gi era, când Dinof polcovnicul de Nemți, socotind fără 
grije pre Cazacă ai dat scire și la L6și și la Unguri, la ve6me 

o
 

30 

R. 2. B. GQ. «Unguri» 1. <6menă>.—:2. 10. AA (Raf.) <Cndzului de Ardeal L cun 

urâscă.— R. 15. B, G, <frigea și mânca» |. lua şi herbea».— C : «belia» |. «lu». 

— R. 16. B. C. GQ. AA (Raf)) <perit> |. <rănit>. — BR. 21. B, i espăimat> Î 

«spăimântaţi». — 0. <înspăimaț». — AA (R): <îngrijaţi». — BR. 23. (. B.6: 

<îmbulzind>. 1. <împingend>. — AA (P. Gr.): <grămădindu-se unii peste alții. — 

R. 23. C. AA (P. Gr.) «în șanțul cetății» |. cîn șanţ».—R. 24. B. 6, AA (Î): «sfă- 
râmându-se» |. <fărâmându-se».— R. 25. B: <de frică de spaimă» |. «bună-t0ie-— 

R. 27. C. AA (P. Gr.) : <Dr€ fi> |, ceraa.—R. 29. Ci sl |. <asuprwb.
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ce vor audi doba lui să d6 din t6te părţile năvală, făcând el 1 
cu Omenii să la șanțuri năvală. Și așia, aii fost: că ai mers 
Nemţii, și cu năvala de'ntăiă luasă de la Cazaci o bucată bună 
de șanț; iară ne sărind Ungurii și ai noştrii de pe alte lo- 
curi să facă Cazacilor spaimă, s'aă pornit tâtă Cazacimea, cu 5 
singur Timuș, la locul unde cuprinsâse Nâmţii, şi nu den si- 

n6țe, ce apucând drugi, hl6be, cu sinâţe de ţiiș ati împins pre 

Nemţi de la șanțuri; și sărind după denșii asupra unei ripi,: 
cum se suia drumul de la tirg pre subit cetate, ati perit Nem- 
ţii la ace ripă câti-va, cât zăce ticsite trupurile de Nâmţi 10 
dentr'ac6 năvală la ripă. 

31. ($) Graiul Lâşesc sosise la Cameniţă, în protiva căruia și 
Hmil Hetmanul, adunat cu Hanul, purcesâse; însă, ne sciind 

încă de sosirea Craiului la Cameniţă, ai pohtit Hmil pre Ha- 

nul să al6gă o s6mă de 6ste Tătărâscă, să răpedă cu Vasilie 15 

Vod să'i scoță pre Domna lui și avârea, și pre feciorul lui 
de'nchisore. Ai dat Hanul pre sâma lui Șirim-Bei pre Vasilie 
Vod, şi l'aii pornit pre la Soroca. | 

32. Ce într'aceleași dile amu neputând a mai trăi Cazacii 
de subt cetate, flămândiți și străbătuți, ai legat tocmelă cu 20 

Stefan Vod şi Kemini lan0ș (că Condraţki purcesâse bolnav 
la Cameniţă, den care bolă i sai prilejit mortea); și ai dat 
cetatea Cazacii pre sema lui Stefan Vod cu Dâmna, și cu tâtă 
averea a lui Vasilie Vod, și ei, pre câţi rămăsese, aii purces 
cu tabără puţină, cin6și cumpărasă cai de la Unguri, de laat 25 
noștri, și de la Leși; de subt cetate de 'ndată s'aii tras pen 
tîrg, apoi pe Sucâva în gios spre Siret, cu 6meni de zălog de 
la Stefan Vod, să mârgă cu pace. Și așia saă sfirşitr &sboiul 
Căzacilor de subt cetatea Sucevei. 

-R. 3. C. AA (P.Gr.) omit cbunăs. — BR. 4. B: <nenăvălind> |, "enesărind>, — 
R. 4. GB omite <de pe alte locuri».— BR. 7. C, AA (P. Gr.) i: chlube» |. <hldbes, 
— B : cdrugi cu hlobe». — BR. 7. Cît «di ţiişi» |. »de ţii». — AA (R): cae a- 
pucatele> |. <de ţiiși».— AA (P. Gr.) omite; «cu sinețele de țiiș.— R. 9. C, «spre» 
|, «pre subt>. — B, 13. AA (R). câmpreunat> |. «adunat». —-R. 15. B: -<căzăcescă> 
]. «tătărescă». — B. 20. 0. AA (P. Gr.) omit «și străbătuți». — R. 22. B: caă 
şi murit» |. <prilejit mârtea». — AA (P. Gr.) scurtâză mult acestă zăcelă, — 
R. 23. Ci: «pe mâinele» |. «seama». — BR. 23. G.,B adaog <Sucevei> după ece- 
tate». — R. 26. AA (P. Gr.) ad. «ai noştrii» după vorba «Lei», — BR. 27. C. AA 
(P. Gr.) ad. <apa» după vorba «apoi pe». 

(Ţ) B. pune titlul noi: «Vasilie Vod aii venit cu 'Tătariă până în Prut apoi 
s'a întors». ” 
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1 CAPUL AL XX-lea. (*) 

Zac. 1.($) In mică cumpănă stai lucrurile Gmenesci și re- 

sipele (pzccuneac) a mare case și domnii! și bine ai dis un 

dascăl ($), că lucrurile răsboielor în clipela ochiuluă staă ! Amu 

5 Vasilie Vod era sosit cu rdele 'Tătărescă la Prut, la Stefănesci, 

când "l-ai tîmpinat vestea cum amu cetatea Sucevei aii cădut 

pre sâma lui Stefan Vod și cum aiă perit și Timuș, și Ca- 

zacii, câți aii rămas puţini și în giumătate morţi, și hămisiţă ; 

şi oblicisă şi Şerim-Bei, ce era cu Vasilie Vod. Ai stătut o 

10 qi pre sfat ce ari face cu un lucru ca acesta ? sciind că a- 

colo, subt Suceava, era oști câte-va, și Leșesci şi Ungur6sci. 

Ai ales cu sfatul Mărzacilor o s6mă de Tătari să lovâscă 

de-a-direptul la Roman ; iară altă drimbă să lovâscă dirept 

subt cetate; că âmbla Vasilie Vod cu lacrămi, căgând la, pi- 

15  cădrele lui Şerim-Bei, și cu multe daruri. Ce câud sta lu- 

crurile gata, și sfatul numai să purcedă în c&mbuluri 'Tătariă, 

sosesc de la Hanul olăcari la Şerim-Bei, ori unde "ar agiunge 

întracel loc să lase tâte, măcar de ar hi și asupra vre-unti 

tr6bi, şi îndată să purcedă îndărăpt, dându'i scire că 6tă că 

20 a treia qi are r&sboit cu Craiul L6șesc 

2. Dâcă ai înţeles Şerim-Bei poronca Hanului de întors, Și 

cum era de aprope Hanul de Craiul Leșesc, ai lăsat treba lui 

Vasilie Vod şi s'aii întors într'aceeaşi di cu oștile spre Hanul. 

Iară Stefan Vod luând pre Dâmna lui Vasilie Vod cu tâtă a- 

25  verea, şi cu feciorul lui Vasilie Vod, Stefăniţă Vod, aii purces 

  

FR, 6. C. AA (P. Gr.): «că cetatea Sucevei aă dobândito Stefen Vod» |. «cun 

amu cetatea Sucevei ati cădut pe sema lui Stefan Vod». — R. 8. C.B. AA (R) 

G&: chămnișiți» |. <hămisiţi». — R. 11. G ad. «și» ante «au ales». — E. 16. î 
«se gătise numai se slobodă câmbula Tătarii; a sosit... |. «sta lucrul gata». — 

R. 19. G. B: «înapoi» | <îndărăpt> — R. 20. 0, omite <a treia din. — BR. 283. 

C. G: caată» L «di». — BR. 24.0: «pornind> |. luând. 
(%) B: Cap. XXL. AA (P. Gr.): nu pune cap. noii ci numai titlul: <A douc 

domnie a lui Gheorghe Stefan Vod». 

() Codex B. pune aci titlu: Domnia lui Stefan Vod Gheorghie, când sai a- 

şedat al doilea rând la Domnie, după ce aă luat cetatea Sucevei 

(f) «Bella, momentis constant» M. Costin a adus deja acâstă citaţiune, chiar în 

latinesce la zăcela, 31 din cap. 16. 
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de la Sucâva spre Roman, în mare grije de Tătari, de carii 

amu sci6, den sirajile sale, că aii agiuns Serim-Bei cu Vasilie 

Vod la Prut. lară luând veste de întorsul 6rdelor Tătăresci, 

singur s'aiă aședat la Roman în Episcopie; iară Domna lui Va- 

silie Vod şi eu Stefăniță Voda o aii trimis la un sat al săi cu 

pază, anume la Buciulesci pe Bistriţă. Kemini lanoș, den co- 

nacul de întăi de la -Sucâva, pe Moldova, de la Răciulâni, 

ai ales (w) 800 de catane, și Stefan Vod (m) 300 de Moldo- 
veni, și ai trimis într'agiutor la Camenița Craiului Lâșesc, și 

după ce aii pornit acest agiutoriă, Kemini lan6ș cu Stefan 

Vod în loc de mulțămită Craiului pentru agiutorul lui carele 

trimes6să și el asupra Cazacilor, iară cu câle-l-alte oști, ai 

trecut în țera sa la Ardeal cu isbândă, la stăpânu-săii, la Racoți; 

iară Stefan Vod s'aii aședat la Roman, precum s'a pomenit. 

3. Aice pre scurt ni se cade a pomeni de Condrațki L6hul, 

Polcovnicul Craiului Lâșesc, carele s'aii pomenit că ai fost 

venit întw'agiutorul lui Stefan Vod asupra lui Timuș; că măcar 

că aii fost om străin, cade-se să nu se tăcă harnia lui și hi- 

rea deplin ce avâ: om ales la lucrurile răsboielor! Că cine se 

va îndemna la bunătăţi, de nu se vor lăuda 6menii harnici în 
lume, den carii era ales acest om. 'Tăcut, îți părea că nu scie 
nimică. lară unde trebuia să sfătuescă, isvor, și tote cu mare 
inemă ; și pre cale trez, ne înspăimat la resboie ; cup oşteni- 
lor deplin, singur unde trebuia, în frunte, cu deplină toc- 
mâlă învăţător; de multe ori cu o mie de 6meni ce ave subit 

mâna lui, pre trei mii de Tătari a bătut, și pre Cazaci cu 

-miile, ori unde-și se tîmpina îi înfrângea. 
4. Nu s'aii pomenit sâmnele Ceriului carele s'aiă prilejit mai 

inte de aceste tote răutăți și Crăiei Leșescă și țerei nostre, și 
casei acestei Domnii a lui Vasilie Vo la rândul săă, că era să - 
se pomensscă la domnia lui Vasilie Vod, pentru cometa, adecă 
st6oa cu codă, care s'aă prilejit cu câţi-va ani mai inte de acâsta 
  

10 

15 

20 

30_ >, 

  

R. 1. 0. AA (R) O. ad. «şi cu al doilea conac aă stătut în Roman în mare 
grije de Tătavi». — R. 4. C. B. G omit «singur». — 8. 5. 0, omite: «și cu Ste-. 
făniță». — R. 9. O. omite« la Camenița». — B. 10. G: şi după ce a «poftit> 
|. «pornit». — R. 11. Ci <în loc de mulțămită craiului pentru...» R. 15. G: o- 
mite <Lehul>. — B. <Levul» |. <Lâhul». — R. 19. B, Gu ad. «cem după vorba 
<hirea>, — BR. 19. C, ad.: <în lume» după vorba crâsbdielor». — R. 21. 0, 0- 
mite de la «că cine se va îndemna...» până la «din care era ales». — kB, 21, Ci 
AA (R): ad. <unule după vorba <carii>. — BR. 23. 6. B: «plină |. «deplină» — 
R. 25. C omite: «cu miile».
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1  așia de grea priminâlă a acestei Domni ; şi întunecarea s6relui 

în anul acela în care s'a redicat Hmil H&tmanul cu Cazacii 

asupra Lâșilor, forte groznică întunecare, în postul mare înain- 

tea Pascelor în anul (1648. 4) într'o vineri ; și tot în acela an lă- 

5  custele ne audite vecurilor; care tote semnele, în loc bătrânii 

și astronomii în ţâra Leșescă, a mari râutăți că sint acestor 

țări, meniâ. ME vei ierta, iubite cetitoriule, căcă nu “ţi-am 

scrii aceste semne la locul săii; er6de neputinței Omenesci; 

crede valurilor și cumplitelor vremi; întrebă pre ce vreme am 

10 scris și cât am scris! Ași fi lipit acâste s&mne la rândul săi; 

ce amu era trecut rândul la isvodul cel curat; (fţ) și scriitorii 

carii isvodesc, puţini se află, iară tipariu nu-i. Deci, aice de 

acâste sâmne îți daii scire, și ales povestea lăcustelor, care cu 

ochii cum venia am prăvit. (*) 

15 5. Cu un an: mai inte de ce s'aii ridicat Hmil, Hătmanul 

Câzăcese, asupra Leșilor, aprope de săcere, eram pre atunci 

la, şcolă în Bar, în Podolia (**) pre cale fiind, de la sat spre 

oraș, numai ce vădum (sic) despre ami6dă-di un nuor cum 

se rădică de o parte de ceriă, un nuor s6ii o negură ; ne-am 

20 gândit că vine o furtună cu plâie de- odată, până ne-am tîm- 

pinat cu nuorul c6la de lăcuste, cum vine o ste stol. În loc 

ni s'aii luat sârele de desimea muștelor cele ce sbura mai sus; 

ca de trei seaii patru suleţi, nu era mai sus; iară carele era 

mai gios de un stat de om, și mai gios sbura de la pămînt. 

25  Urlet, întunecare, asupra, omului sosind, se redica 6re-ce mai 

  

R. 2. GQ, ad.: can» după «în care. — BR. 3.B, C. 6. AA (R): ad. cele după 
«postul>. — B. 7. C. AA (R) <socotia» |. emenia». — BR. 12. B, C, enu este | 

«nu-i. — AA (Raf) caici nu sânt | «nui» —— BR. 16. Be Ce Ge ad. <vrâmew 

ante: <săcere.— BR. 16. 6. omite: «pre atuncea». — R. 19. B omite: «de ceriib>. — 

0: cunde se ridică ca o negură ne-am gândit, că vine» ete, ]. textului AA (Ral.) 
omite: <seaă o negură: — R. 22. GQ: «ne-a luut |. «ni sa luat». — R. 22. B. Ge 

«<locustelor» |. <muștelor». : 
(4) Data lipsesce în tote codicele. Am pus'o după Lesur: Histoire du Cosa- 

ques, Tom. I. pag. 325 Ioachim Pastorius pag. 270. (Veqi nota finală). 
(+7) Va să dică Miron Costin avu un manuscris brulion, originar al lui Și apol 

după el pusă să i se facă un esemplar curat. «Scriitorii cară isvodesc puţini se 
află». Vedi numele principalilor daci din secolul XVII la notele finale. Acolo 

vom cerca a, esplica ce însemneză aserţiunea că : «tipar nu este». 

(*) Vedi nota finală despre semnele din Polonia, după <Analium Polonie a- 

bobitu Viadislai IV climater primus scriptore Vespasiano a Kochow Kochotwshi»+ 

(Cracovia, 1683). Veqi cantu ediţ. Torineza din 1865. Tom. V, pag. 91. _ 

„_4*%) Va să qică Miron Costin era la scâlă la Bar în Podolia pe la anul 164, 
iar nu 1640, cum scrii D. Kogălnicânu (Biogr. Cronicarilor T. V, letop.) Pe atunci 
el era de 13 ani, luându-se data nascerei, ce dă de el însuși. (Vedi pag. 531).
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sus, iară multe trece alăturea cu omul, fără si€lă de sunet, de 

ceva; se redica în sus de la om o bucată mare de ac6 po- 

edă, şi așia merg6 pe dâsupra pământului ca de doi coți până 

în trei sulițe în sus, tot într'o desime, și întrun chip. Un stol 

țin6 un c6s bun, și dâcă trecea acela stol ca un ces şi giu- 

mătate, sosia altul, și aşia, stol după stol, cât țin€ de la prând 

până în de s6ră. Unde cădea la mas, ca albinele de grose zâc6; 

nice câd6 stol preste stol, ce trece stol de stol, și nu se por- 

nia până nu se încăldia bine sârele sprea prând ; și câlătoria 

până în dessră, și până la cădârea de mas, căd€ și la popa- 

suri. Însă unde mâncă rămân numai pământul negru împuţit ; 

nice frunze, nice paiii, ori de iarbă, ori de semănătură, nu 

remân€ ; și se cunoscea şi unde poposiă, că era locul nu așia 

negru la popas, ca la masul aci mâniei a lui Dumnedeii. 

Câte-va dile aii fost ac6 urgie; den pârţile den gios merge în 

sus, Şi tot atunce aii fost și aice în ţera locuste; și după a- 

cela an şi la al doilea, însă mai puţine. Şi apoi, și în dilele lui 

Stefan Vod aii fost lăcuste, însă pre une locuri, și nu ca ace 

dâsime ca în acela an, de care s'aii scris, l6rna se găsia în 

pământ îngropate pe multe locuri. 

6. Ne întârcem acmu iar la povestea de unde am pârăsit; 

[și fiind aceste î6te tot pe o vr&me cu lucruri streine, ales cu 

Jăcrurile crăiei Leșâscă și împreunate, cum ai înțeles la r&s- 

boiele Sucevei, nu ni se cade să trecem ce sai lucrat între 

Craiul Lâșesc, Cazimir și între Hanul Crimului, și H&tmanul 

Câzăcesc, Himnil, atingendu-se tote acâste și de ţ6ră. Sta Cra- 

iul Leșesc cu oștile sale sub Cameniţă ; și dâcă i-aii venit și 

de la Unguri acel agiutor de care s'aii scris, luasă sfat să pur- 

„cedă la Cameniţă împrotiva Hanului, și lui Hmil, unde se va 

timpina să le d€ r&sboii. Ce luând veste den limbi că aii tras 

tote Grdele Hanului cătră sine, și pre Şerim-Beiui, carele îl 

despărţisă și'I trimis6se în Moldova, să nu flămendescă unde-va 

10 

20 

25 

  

R. 1. 6, C: AA. (Raf.) esbura> |. «treceas. — BR. 1. C omite: «de suneb. — 

B. 5. B. G. «la al doile ceas» |. cun ceas și giumătate». — R. 6. Ci «ţinea cât 

ține de la prând până în de stră» 1. textului. — R. 7. Ci sţinea de zăcea». — 

R. 9. 0; omite: «bine». — BR. 9. Ct ace mergea» |. «şi călătoria. — PR. 11. B3 

<însă unde cădea remânea numai pământul» |, textului. — R. 14. B. GQ: <unde 

mâncă |. «la masul. — R. 24. B. Gi «de la Sucâva» |. <Sucerei». — Rh. 25. C. 

omite : «Cazimir». — 8. 27. Ci omite: «cu oștile seale». — R. 29. 6. C.B. ad. 

«de» după vorba: «puroddă». — K. 32. B. G, ad. «precum sai pomenit> după 

vorba : «Moldova».
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1 . în gios 6stea, ati socotit să se lipsâscă de Moldova, pentru hrana 
oştii, la Nistru, și acolo să aştepte pre Tătari și pre Cazaci. 

Și aşia aji făcut: s'aă mutat de subt Cameniţă, și și-a pus 

tabăra la Zvancea. Şi îndată aii făcut pod mereu pre coșuri 

5 peste Nistru, peste care âmblă oștenii L6șescă până peste Prut 

la pâne, la fenuri; strica și prisăcile Gmenilor. Și era la Hotin 

pâne în stoguri cu mare bișug, într'acela an; iară mulți den 

Leși ati plâtit și cu capetele hrana aceea, de 6menii de țâră, 

_„— durându-i înema pentru munca, sa. 

“10 7. Hanul cu Hmil, dâcă aii vădut căi trag Leșii la loc tare 

să le hie a da răsboiii numai den frunte, s'aiă siit a, mârge a- 

supra Lâșilor, aducându-și aminte de r&sboiul de la Berestecica. 
Ce Hmil s'a suit în sus, și ai stătut cu tabăra la Husatin, iară 

Hanul aii cuprins câmpii Cameniţei den sus cu 6rdele sale; 

15 însă nave cum săi flămândescă pre Leși, căi hrăniă Moldo- 

dova. A merge iarăși asupra lor la strimtâre, nu vrea; nice 

Lâșii la larg de tot nu vrea să 6să. Ce, iacă Hanul ati trimis 

pre Sefer Gaziaga Vizirul s&ă, şi Craiul pre Canţelsriul săi, subt 

cetatea Cameniţei, şi acolo s'aii legat pace, și s'aii întors oștile 

20  cineși la, locurile sale. Și de atunce Hmil ai început a strica 

legătura să cu Tătarii, și se cerca la Mosk. 
8. Vasilie Vod vădându-se în ţera Căzăcescă, cădut den Dom- 

nie, despărțit de Dâmna sa și de cuconi, și de avâre (caută 

la ce aduce râta lumei mari case! că ce pote hi mai grei de 

25 cât aceste? Dic că nice mortea!—(*), și nice o nădejde nu i-ai 

mai rămas în prietenșugul Câzacilor, singur s'aii tras cu Hanul 

la Crîm să mergă şi acolo ședând pre obrocul de la Hanul în 

cetatea Ghiozlâului câte-va luni, apoi de acolo, l-ai trimis, 

Hanul în Țarigrad, la împărăție, pre porunca împărătescă. 
30 9. lară Stefan Vod, cu aședată Domnie la Roman, tot acolo 

aii ședut, până i-aii venit și stâgul de Domnie de la, Împărăție, 

  

R. 5. C. ad. «pod» după: «carele». —B: «trecea stea leștscă> |. <âmblas. — 

R. 6. B. 0. G. <fândță» 1. <fânuri». — R. 6. AA (Raf.): <stupinele» |. «prisăcile. 

— B. 8. &. omite: «de znă>.—R. 12. C. omite: «de răsboiul>. — BR. 16. C: «Lfşi- 
lor» |. «lors. — R. 20, B. C, G, «care-și la locul săi» |. «cine-și la locurile 
sale». — R. 20. C: ad. <Hetmanul» după: <Hmil». — R. 26. B. C. Ge epriete- 
fugul>. — R. 27. C: AA (Rat) «mertie» |. <obrocul>. — B. G: <oboroc> . «0 
brocul», — R. 29. B. omite: ela împărăție». — R. 30. 24, G, AA (Raf.) «la fo: 
man» |. <acolo». 

x , am . 
(*) Vedi cum cântă Miron Costin acâste în « Viaţa lumei». — B. omite peranteza.
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cu care trâbă trimisese boiari, și pre Stamatie Postelnicul încă 1 

de la Sucâva. Ati venit şi un Agă mare cu caftan de Domnie 

şi cu stâgul de la împărăție, în Roman. (Caută aice la ce voie 

aii fost domniile ţărei până nu “de mult, şi la ce sînt acmu!) 

10. La Roman petrecend Stefan Vod, cerca în tote părţile 5 

şi acmu unele, apoi altele dea lui Vasilie Vod tupilate, ori o- 

dore, ori bani; den di în qi se vădia unele la un loc, altele 

la alt loc. Sati oblicit și la sluga lui, credută încă den boieria 

lui, anume Gătoae, un surguciii de a lui Vasile Vod tupilat la 

dînsul, de cât-va preţ, trimițându'l pre dinsul la tâte câte se 10 

lua den casa lui Vasilie Vod; pentru credința și pre sema lui 

era odorele câte se lua. 'Mult aii stătut în gând Stefan Vod, 

cu ce gând aii făcut acel furtișag ace slugă a lui ? Nu sciă ce 

i-ati părut pre dinsul, și dentr'alte semne de mai de nainte și 

den fapta acâsta cu surguciul : i-ati tâiat capul în Roman, di- 15 

când că «de ar hi oprit un lucru cei sar hi cuvenit lui, 

l-ai fi iertat ei; el ati furat un lucru ce se cuvine unui Domn». 

11. A privi era a€ve și pedepsa și stingerea casei lui Va- 

silie Vod, şi wanaan wcunaan (?) pre Gmenii de casa lui, ales 

nepoţii lui Vasilie Vod, pentru multe d6ră, câte aii făcut şi ei 20 

în vr&mile sale sile și scrănăvii. Și întâiă pre Stefăniţă Pahar- 

nicul, feciorul lui Gheorghie H&tmanul, încă la Sucâva, i-ai 

tăiat capul, apoi pre Alexandru Paharnicul, și pre lanachi Co- 

misul, feciorii lui gavriil H&tmanul, nepoţii lui Vasilie Vod, cu 

mari muncă i-ai omorit în Buciulesci. 25 

12. După ce aii luat stâg și căftan de domnie Stefan Vod 

în Roman, cu același Agă carele i-aii adus stâg, aii pornit birul 

şi ploc6nele Împărătesei. Aii venit în lași în scaun, și sai a- 

ședat cu întemeiată de atunci Domnie fără grijă; că Împără- 

ţia era tinăra, copil încă; Vizirii era bucuroși să hie lucrurile 30 

cu pace de tote pârţile. Ce domniâ Stefan Vod fără de grijă; 
  

R.5. B. G. ad. cattre de a lui Vasilie Vod> după: «părțile», — E. 8. B. G. 

«a sa> |. «uis. — BR. 9. B. cascuns> |. «tupilat>, — R. 10, C, G: <Ce> |. «câte 

se luas. —R. 16. C omite: «că>. — R. 17. 24 «ce î saă |. «cei Sar fi. — R., 19 

B: «şi pote osânda'i» |. celor două vorbe fără sens. — Gl: mn nzha aa SczNA& ah 

(când dai, osândă a1??) - C: «şi pâte osînda osîndia pre 6meni» AA (Bat) un 

mana, ali ocznaa 45 (9). — B. 20, C: «cât at și făcut> 1. <atis.—R. 21. 0: vrâmeli 

lor> l.«sale».— h. 21. 0: «spurcăciune |, escărnăvii».—R. 24, O: omite: cnepoție 

luă Vasilie. Vod.» — R. 25. B: <Bucilesci> &: « Bulucescis. — R. 27. G, <Caftan 

şi Stâp» AA (Raf., omite: <stâg» şi pune: «căftan>. — BR. 28. B. C. 6, «po- 

clânele> |. <plocânele». —R. 31. C. «fără grijă de tote laturile» |. «de grijă».
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1 numai o semă de Lăpușnâni, ales Hăncescii, nu era. de o dată. 
aședați, și fugisă Mihalcea Hâncul la 'Turci. Ce agiungând ste-- 
fan. Vod cu bani la Pașa de Silistra, l-ai. prins Pașa şi lati. 
trimis în obeqi. la Stefan Vod ; și Vaii: iertat.și l-a pus armaș: 

5 “al doilea. 

„13. Prâste scurtă vreme după aședarea Domniei lui. Stefan. 

Vod, și-aii sfirșit dilele sale și Matei Vod, Domnul Munt&nesc, 
om fericit peste tote domniile acei țări, ne mindru, blând, dirept 

om de țeră, harnic la resboie, așia ne înfrînt și ne înspăimat, 

10 cât poţi să'l as6meni cu mari 6șt6ni a, lumei. 

14. După mortea lui. ai ales ţâra Muntenâscă pre Constantin: 

Vod, feciorul lui Sărban Vod. Şi măcară că era, fecior.de Domn, 
sciut și lui Matei. Vod şi altor Domni. mai înainte, tot aii fost 

ferit, numai la nas puţin lucrul era însemnat. Încă nu eșise de 

15 plin sufletul den Matei Vod, când siimânii și dărăbanţiă (carii 

la acea semeţie se suisă den isbânde cu Matei Vod, cât nice 

domnia, nice pre boiară întru nimică nu' băga în semă, precum 

s'aii arătat apoi și aevea fapta lor,) ai redicat pre Constantin 

Vod Domn, și aii dat cu puseile „și cu sin6ţele de veselie. Și 

ace Domnie a lui Constantin Vod aă dat dile Tomii Vornicu- 

lui și lui Iordachi Visternicul. Toma Vornicul căquse pre mâna 

lui Stefan Vod de la cetatea Sucâvei, uar Iordachi Vistiernicul: 

«ai venit, singur de bună voie, ca un miel spre giunghicre, den 

țera căzăcescă, că fusese cu Vasilie Vod scăpat acolo. Era 

numai de perire amândoi fraţii în Buciulescă, închiși. amândoi, 
și porunci merg6 una după alta să'i omâre. lară cum ai audit 
Stefan Vod c'aii stătut Constantin Vod la domnia ţârei Munt6- 

nescă, în loc aii răpedit să nui omore, că era, fratele lor Con- 

stantin, Postelnic mare în ţâra Muntenâscă, cumnat lui Con- 

stantin Vod. Și așia, ati hălăduit Toma, Vornicul și cu fratele 
să lordachi Vistiernicul atunci de primejdia morţii. Singur 
Dumnedeii preste nădejdea omenâscă ferâsce pre cei direpţi 
de primâjdii; că ce Gmeni aii fost aceşti doi aice în ţera a- 

20 

30 

R. 4. 0. ad. capoi» după: «pus».—R. 6. B: «În» | <Prestea.— R. 10, Be Ge a- 
daoge : «și vestiți» după: «mari». — BR. 11, B, ad. «la domnie» după: <Munte” 
nâscă>, — BR. 15. B, «lub Lgeden». — R. 21. 
B: <Ioghache» |. sortate, — R. 23. B. «venise din țora căzăcâscă>. — C. o 
mite : <singur».— BR. 26. C: ad: «numai săi omdre>. după: <altas.—R. 28. B: în 
dată l-ai trimis» |. textul.— “A 33. 0: ad.: <doiari» după: «doi. — B: «frați 

: «pre mânile» |. «mâna. —R. 22: 

1. <Boiayi>,
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cesta, ales Iordachie Vistiernicul, fără serisârea m6 crâd, că 

va, trăi numsle lor în vecă. într'acâstă ţâră de pomenirea, 6me- 

nilor den om în om! 

15.. Constantin Vod, domnul Muntânesc cu Stefan Vod acmu 

nu era în viaţă aceea cum era cu Matei. Vod; însă, era bucu- 

roși amândoi de aședarea sa, ca nisce domnii nove. Aice în 

țeră la noi sai aședat pace; numai pre la margine. âmbla 

oști Căzăcesci și Tătăresci, dodeindu-se cu Lâșiă ; însă acmu 

mai slabe r&sboie de cât câle de 'ntăiăă; și curând după aceea 

Sati lăsat Căzacii de. Tătari, și s'aii legat cu împărăția Mos- 

cului. Şi era la noi în ţeră acmu mai grei de dări, pentru 

mulţimea. lefeciilor ce ţinea Stefan Vod, pre pilda lui Matei 

Vod, den carii nu fu mult și făcură o zârvă aice în lași mare 

între -sine slujitorii. 

16. Era. siimenii de toți, eu cei den ţâra Muntenâscă și cu 

cei de loc de aice, carii fusâse în slujbă și la Vasilie Vod, 

(„a)1000 și N&mţi, cu Lonceșki polcovnicul, ($)400; şi L6și 

călăreţi (€)200, cu Voicekovski Căpitanul de Lefecii, Moldo- 

vâni cu Lâşi amestecați cu Ruscit Căpitanul, (1i)300 Lefecii 

de ţâră; cu Grumazea Căpitanul, ($)400. Atâta semă de sluji- 

tori. ţiind. Stefan Vod nice de la unii zarva nu. sai început, 

numai de la Muntânii siimeni și capetele lor; și luasă în vo-. 

râvă cu sine și pre siimenii cești de loc asupra Nemţilor. 
Nâmţii era pre giumătate aice în lași, iară 200 de Nemţi, 

cu poleovnicul lor, îi ținea Stefan Vod la Suceva. In postul 

mare. era, când siimenii den nebunia căpitanilor săi, și den 

sămeţia. de care se împlusă încă den țâra Muntenescă, 'și-aii 

dat cuvânt, în de sine, și aă purces bulucuri pen tîrg. și pre 

câți Nemţi aii aflat pe la ulițe "i-ai omorit.. Sai. făcut indată 

o spaimă și zarvă în trâg. Nemţii unii scăpaţi. răniţi la curte, 

Căpitanul lor abia scăpat de la gazdă, câţi aii putut stringe 

den Gmenii săi, și cu aceia ce era la paza curţii într'aceea 

di, ati apucat cerdacul în curte cei de peatră și sai orânduit 

de apărare acole. Ai stătut în mare zarbă și spaimă totă cur- 

tea şi singur Stefan Vod la mare spaimă; altor slujitori caii 

mai mulţi pre la odăi. Un năroc aii fost, că bulucbașii şi că- 

o
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f. 1. C: cales cum era» |. <aless. —R. 16. B, (. omit «de aice. — B. 18.0, 

cu «Hocicowski». — G, <Voicevski». — R. 22. C: <capitaniă> |. «capetele». — 

R, 31. Q: <hălăduit> |. «scăpat». — B. 31. Ce <strângezde ai ast».
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pitanul Siimânilor celor Muntensci s'aii înșelat și aii venit la 
Stefan Vod, chiamându-i cu blândsţe. Ce cum ai venit înaintea 

lui Stefan Vod, şi siimenii se bulucea atunci toți la un loc în 

pr6jma curţii, îndată ai învătat de le-ai tăiat capetele și că- 

pitanului șa trei bulucbași şi ac6ea ai fost potolitul zarvei 

siimenilor acelora. Cum ai înțeles că le-ati perit capetele, ai 

și purces spre fugă. Acoperise eazul desimea; apoi ai luat 

spre Socola, în șes la ceair; la piriul ce vine pre acolea stă- 

tusă, și eșise și Gstea asupra lor, ttă curtea, și slujitorii, și 

Nemţii, peste poronca: lui Stefan Vod, acmu cu stâguri, cu 

dobe, cât ce putea, venia sâ'i ajungă, să'şi rescumpere sângele 

lor, ce le făcusă siimânii lor. Ce aii trimis poroncă tare Ste- 

fan Vod pre la căpitani, cine ar cuteza a face vre-un răsboiii, 

cu capul va plăti; numai să se răspundă siimenilor celor Mun- 

tenesci să 'și mergă la ţera, lor, iară cei de loc să rămâe pre 

iertare de aceea faptă. Deci ati purces Muntânii spre codru, 

can (kan) cu fuga, și de cești de loc o semă; iar o s6mă ce 

aii remas, "i-a iertat Stefan Vod. 
17. Nu era ca 0 nemică zarva acâsta de aice în protiva 

faptei care s'aii făcut curănd, apoi, după acesta de aice, 
în țera Muntenâscă de siimâni și dărăbani, faptă care abia 

de se va afla în vr'o ţeră ca aceea. S'aii rădicat siimenii cu 

dărăbanții, (Ț) și toți peste tâtă țera lor, și ati abătut la casele 
boiarescă, cu arme, fărâmându'i jînaintea ochilor giupâneselor 

lor și a coconilor lor, făcând ris pre multe locuri de giupâ- 
nesele lor, jăcuind casele și averea ; și nu numai în Bucuresci, 

ci și la țeră la multe case. Perit-aii mulți boiari și negoţitori 

jăcuiţi de dânșii. Iară Dumnedeii n'a răbdat ac€ faptă în de- 

lung; ce la ce certare aii sosit și ei, ceti-vei la rândul săi. 

18. De semeţia aceea a acelor slujitori, și faptă așia scar- 
navă și de abia audită într'alte ţări, subt mare grije, și ca 

  

  

R. 6. 0: cîn loc ai început a purcâde în resipă şi-n fugă>.— R, 7. C, «de sii- 

meni> |. <desimea». — R 71. C. <mârge» |. <venia>, — N. 12. 94 omite «lor şi 
pune «den» nainte de «sângele, — R. 16. B. <iertați» 1. «pe iertare». — B. 18. 
B. &: «iar câți» |. «iar o sâmă». — R. 19. B, G: «nimica era zarvas. — R. 21. 
B. C. GQ: <Dărăbani» |. «Dărăbanţi».—R. 24. B: «femeilor» |. <giupâneselor».— 
R. 25. C. omite: «lor și coconilor lor, făcând ris pe multe locuri de giupăndsele lor»: 
—H.:30. B. 6: <spurcată» |. «scărnară».— R. 31. G : omite «și» ante. cabian.— (î) Veqi varianta, mal sus.
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înt”o robie fiind Constantin Vod la slujitorii să, nu ce po- 1 

runcea el, ce cum vrea ei să facă făce. At agiuns pre taină 

la Racoți, Cn6zul de Ardeal, și aice la Stefan Vod, domnul de 

Moldova, cerând agiutor la mare nevoia sa de slujitori. Racoți, 

om tînăr, în bine și în mare: avuţie, sbura cu gândul în tote 

părţile ași face ceva vâste. Bucuros acestui prilej, îndată s'a 

gătit cu oști în țera Muntenâscă, dând scire și la Stefan Vod 

aice, numai să purcâqă să se adune cu densul la apa Telsje- 

nului. Numai ce '-ai căutat și lui Stefan Vod a purcâde de 

aicea, cu oștile sale. Si au întrat Stefan Vod în ţera Munte- 10 

nâscă pe den sus de Focșani, și Racoți sati pogorit den era 

sa pre apa 'Tsleajinului. 

19. Decă sai oblicit aeve la curtea lui Constantin Vod că 

coboră şi Cn6zul și Stefan Vod cu oști, ai strîns căpeteniile 

slujitorilor și le-ai dat scire de neprieteșugul lui Racoți, cum 15 

vine asupra scaunului lui. «Ce, să hiţi gata şi ne spăimați, 

precum aţă fost la atât resboaie tot cu isbănde»—ales acei slu- 

jitoră hiind, carii vestite oști Cazacesci ai înfrânt. Acele au- 

dind, strigă toți până întru unul: «La ci! la ei! numai să nii 

arăţi !» Şi așia gătindu-se Constantin Vod, ai purces den Bu- 20 

curescă ; și den al doile conac aiă fugit de la, denșii spre Dristov, 

cătră Pașa de Silistră, că se agiunsâse şi cu Pașa, dândui 

scire de tâte aceste. 
o
 

  

B.1.C3 cân» |. <întros. — BR. 1. Ci «cele» |. «ce poruncea». — Bi «câle ce 
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mai». — & pune: «Deci numai». — R. 10. C. omite: «de aicea». — R. 10. C.o- 

omite: «Stefan Vod> dupe : cintrats.—R. 11. C : «iară» |. «şi» ante : «Racoţi».— 

B. 13. G: «Dacă ati» 1. «sati». — R. 13. G.. omite : «la> ante: «curtea», — R. 14. 

Q. B: ese pogdră> 1. «cobiră». — Ci «cum ră pogbră>. — G. B. « Racoți» Il. 

« Cneazul>.—R. 14. 24: «craiul» |, «cneazuls.— R. 16. AA (Raf.) : est» |. «luă» 

dupe «scaunului». — lb. & omit : pre «luă». — R. 16. AA (Rat): eși neînspăi- 

mați» 1. text. — R. 17. AA (Raf.) B. 0. &: <aceia» |. «acei slujitori». — BR. 18. 

AA (Raf) ad: «în lume» ante: «Căzăcesc». — BR, 21. AA. (Raf.): «dela al de- 

ile 1. «den al doilea. — R. 22. AA (Raf.) C. &: «spre» |. «către Pașa». — E, 23. 

B. C. 6. ad: <de> dupe: «tdfe». ,
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1 20. Vădându-se siimânii și dărăbanţii înșelați de Constantin 
Vod, nimică den nebunia sa n'aii scăqut, ce în loc ati redicat 
Domn pre Hrizica Vod anume, și "%-aii pus surguciii în cap. 
Indată acel Hrizica Vod aii răpegit cărți în tâtă ţsra Munte- 

5  nescă, dând scire, că den mila lui Dumnedeii aii stătut Domn 
țerei Rumânesci; de sîrg să se strîngă ț6ra la, densul la Te- 
l6jin. Un aprod de acelui Domnișor cu cărți căqând pre mâna 
lui Stefan Vod,—că ne sciind nimică de oști, merge la sluji- 
torii de giudețul (cum qie la denșii) Buzăului să încalece cu 
toţii,—au dat în străjile nostre; și dentr'acsle cărți, și den gura 
Aprodului aii înțeles Stefan Vod tâtă povestea, și de fuga lui 
Constantin Vod și de redicarea la domnie a lui Hrizica Vod. 

21. Stefan Vod cu oștile sale amu era la Sârata; iară Ra- 
coți den munţi nu coborisă. Ce nu era fără grijă la noi, să 

15 nu vie acel Domnișor întăiii să ne lovâscă pre noi până a co- 
bori Racoți cu oștile sale. Deci ne sciind nimică de Racoți la 

ce loc 6ste, nu s'aii suit mai sus Stefan Vod, ce aii stătut pre 

câmpii Buzeului preste trei dile, și întracelși dile s'aii coborit 

şi Racoți cu oștile sale în şes pre 'Telâjin; şi ne descălecat 
20 bine încă cu t6tă tabăra, -aii și dat scire străjile lui cum so- 

sesc siimenii la vad, pedestrimea și puscile. La mare tulbu- 
rare și spaimă căduse Racoți: aşia de grabă, 6stea sămâță a- 
propietă și cu Stefan Vod încă ne împreunat; că acolea era 

să se împreune oștile. Să nu hie fost Gaudi Căpitanul de Nemţi 
25 a lui Racoți, la cumpănă era să hie făcut siimenii o poznă 

oștilor Ungurescă. 

10 

  

| R.7.G.,B.C: «dărăbanii» | «dărăbanții», — R. 2. O, Bi; «den nebunie nu 
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fi 19. AA. (R) «în jos» 1. cîn șes». — BR. 21. AA. (Raf.): «tunurile așișderea» 
«pușcile». — BR. 22. AA. (Raf.): az așa, <așia». — R. 24: G. adauge: c4- nume» ante <Gaudi> şi scrie acest nume <Gauda>. — B ad, canume» şi păs- treză numele de <Gaudi». - R. 25. A. A. (Raf.) pe marginea acestel zăcele (21) adauge cu altă scrisdre : «ostendlă în zadar acestă scriptură, fără nici un fel de orânduială şi nedeslușit». |
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23. Că, cum ai auzit de la Gherghiţă unde rădicasă pre a- 1 
cel Domnișor capetele siimânilor și a dărăbanţilor, de Racoți, 

că ste mai aprâpe cu oștile lui, şi încă cu Moldovenii nu este 

împreunat, aii sfătuit să mergă să lovescă întăii pre Racoți. 

Cum le-ai spus capetele sfatul, ai și început a striga toţi în 5 

tote părţile: «Haida, haida! la ei, la ei!» ne așteptând nice 

poroncă, nice vreme, nice toemâlă, nice pre lângă sine vre-o 

tabără, cum se cade unei pedestrimi să mergă, ce care cum 

put mai nainte, cum ar hi la lucru gata, mâna bivolii carii 
trăg6 puscile tot în biciă; nice la un loc încă strinsă stea, 10 

ce carii cum put6, bulue după bulue mai tare. Și cum aiă sosit 

la vadul 'Telâjinului, cum ai început a da cu sin€țele, și de o- 

dată se stolia, până a agiunge și cele-l-alte bulucuri. Iară ce 

tocmâlă să hie la. o ste care era ca un roiti fără matcă? 
Puscile cum aii sosit la apă, bivolii, pre hirea sa, nădușiți și 15 

de căldură, că era vară, și de ostenâlă căii pripite, cum ai 

vădut apa, cum aii năvălit într'apă preste Omeni, și aii băgat 

puscile în apă după sine. 

23. 'Tâte aceste socotind Nemţul Gaudi, Căpitanul lui Racoți, 
ai îmbărbătat pe Racoți să 'și tocmâscă 6stea; iară el singur 20 

cu pedestrimea totă Nemţâscă și cu puseile ai purces şi ai 

stătut împrotiva lor la vad, și aii toemit puscile spre siimâni, 

şi aii început a da den tunuri în siimeni. Da și siimânii den 
sin6ţe și den pusci, câte mai rămăsâse ne întrate în apă. lară 

nu fu zăbavă, ce cât s'aii apropiât 6stea lui Racoți, și Gaudi 25 
le-aă dat foc odată, cum dait Nemţii. Ai și început a se a- 

mesteca. siimânii și dărăbanţii cu. Domnișorul lor. Și vădând 

Racoți tulburarea lor și lucruri fără t6meiii, a și început și 

  

R. 3. AA (Raf): <cum că cu Moldovenii încă nu este împreunaato. — R, 5 

AA (Raf.) ccum ai». |. <aă și început». — R. 7. AA. (Raf.): nopztz |. <po- 

roncă>. — kR. 10. AA (Raf.) ad: «să fie» ante: «strînsă». — R. 12. AA (Raf.) 

«puscile» |. «sindțele» — R. 13. GQ: <odată» |. «de o dată». — R. 13. AA (Raf) 
omite : «se> ante: estolia». — R. 15. AA. (Raf).: <dupre hirea> |. «pre hirea». — 

R. 16. 24: cnzară mpunnul», — R. 17. AA, (Raf.): <în apă> |. cântrapă». -- k. 18. 

AA (Raf)): «și aă băgat tunurile în apă». — B. 21. Se scie că AA R. scrie: 

«tunurile» |. «puscile». Nu mai repeţim acestă variantă. — Se scie asemenea, că 

chiamă, «sinețile» cu vorba «pusci» şi «puscile» le dice: «tunuri». — R. 24. C 

omite : «mai» ante «remăstse» — R. 24. (i omite: «neintrate în apă». — R. 24. 

C: <Ce» |, «Jarăs. — BR. 25. Qi «<Cu> |. «fu» — RR. 27. Se scie că B, C. 8 

scriă «Dărăbanti».
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1 pe den sus şi den giosa trece 6stea pen vaduri, și îndată ai 

purces. t6tă pedestrimea Muntenâscă și Domnișorul lor, cu că- 

lărimea de câtă ave cu sine, în risipă. La fugă, ce spor să hie 

pedestrașului înaintea, călăreţului ? Indată "i-ai agiuns Ungurii 

5  călărimea. Nu era alta, fără direptă osînda pentru faptele lor 

şi nu r&sboiii sâii vr'o apărare, ce direptă mâserniţă. Trupurile 

zăc€ polog pe șleah, și spinii pre de laturi plini de trupuri o- 

menesci, și multe bulucuri încă ne sosite, pre carii cum și 

unde '"i-aii tempinat, aşia zăcea până în Ploesci. Avut'aii în a- 

10  c6stă zarvă Racoți 6ste cu sine ca 12,000 de Gmeni. 

24. Lui Stefan Vod, Racoți îndată cât aii sosit la Tel6jin 

dedâse scire să vie cum mai de srăg; și aii mers într'ace nopte 

cu 6stea câte-va câsuri, iară tot resboiu nu Lai apucat, ce desdi- 

minâţă ne-ai tîmpinat veste de spartul siimenilor. Ce tot aii mai 

15 mers în urma lui Racoți, — carele cu t6tă tabăra sa purcesese 
îndată după Munteni. Aprâpe de Ploesci aii stătut Racoți cu 

6stea tocmită în două părți, și Stefan Vod cu stea sa pren 
mijloc trecând, ai mers de s'aii adunat cu Racoți. La adunarea 

lor aă slobodit t6tă pedestrimea focul şi tunurile, și apoi ai 

20 purces oștile spre otace. Stefan Vod aii avut cu sine până la 

5000 de 6meni, și fârte într'ales 6ste. 
25. Tot într'aceiași di, după descălecatul lui Racoți, ai po- 

ftit Racoți pre Stefan Vod la masă, vâsel și voios de isbânda 

ce aii făcut. Cimpoiașul, cu cimpoiu de urșenic, la dvorbă cu 
„25  gicături. Și apoi, dâcă s'aă mai veselit, ati pohtit pre Stefan Vod 

  

R, 1. C: cÎn vad |. «pen vaduri». — R. 2. C. AA (Rat): omit: «lor» după 
<Domnişoruls, — B. 5. AA (R.): cŞi nu era... „> R. 7. B. 8: «sea | 
«sleahs. — R. 7. AA (Raf.): «nărăcinii» |. «spinii», — BR. 8. O ctrupuri de om». 
— B. G : «de trupurile lors. — AA (Raf.) omite : <omenesci». — R. 10. B. G, 
omit ; <meni» după <12.000>. — R. 11. C: ccum asi sosit. — B. 6: sîndată 
când era la Teldjin». — R. 11. 94 omite : cati sosit», — PR. 12. AA (Raf.): îi 
dedese». — R. 12. C: scurând> |. «sirg». — Asemene AA (Raf.) — R 13. 24 omite: 
<resboiul> dar este erdre. C. B. 6 dai acâstă variantă. .-. Ci: câar tot răsboiul 
nati apucat». — R. 14. AA (Raf.): «spargerea» I. «spartul>, — B. G: crăsipă> 
|. <spartul>, — B. 15. AA (Rat): <după> |. <în urma».—R. 17 C: «Iară» |. qi 
Stefan». — B. 19. B. C. G. AA (R) ad: <uio după <pedestrimea». — B. 19. 
AA (R.) <puscile» 1. «focul». — R. 20. AA. (R.) «pre» L «spre. — B. 20. 0: 
<avea> |. <a avut». - R. 21. C <oste» |, <Gmeni>. — R. 22. In C acestă zăcelă 
este a 27, — AA (Raf.) ad: «în dată după : <poftit». — BR. 24. C.: «ce făcură> 
]. «ce aă făcut». — BR. 22. C: «cu cimpoile îmbrăcate cu ursinie».— R. 25. C 0- 
mite : <apoi»> ante «deacă».
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pentru surlară să dică, și aă dis și Surlarii. Era lingă Stefan 4 

Vod un Mârzac, anume Rusten Mârza ; pre acela aii pohtit Ra- 
coți să-l vadă; și dâcă l-aii vâdut om sprinten, cu zea îmbră- 

cat și cu cojoc de soboli preste zea, că! purta Stefan Vod 
bine, cum şi pre alți slujitori, (de abie de ai avut la vre o dom- 5 

nie în ţâră milă, cum aii avut la acela Domn,) laă pus pre 

Mârzacul, Racoți, la masă și aii petrecut acea di cu masă până 

aprope de sâră. A doua-di ai purces oștile pre Praova în gios 

şi aprope de Gherghiţă, a treia-di luând vâste Constantin Vod 

de răsipa siimânilor, ai eșit înaintea lui Racoți cu 300 de 6- 15 

meniă; și după adunare și cu Constatin Vod, Racoți ai trecut 

Praova pre pod, și s'aii aședat cu tabăra, și a sa și cu a- 

mendoi Domnii, la Gherghiţă. | 

26. A doua-qi după descălecatul oștilor, aii făcut Racoți masă 

mare și ai cinstit pre amândoi Domnii, el singur în capul 20 

mâsii, den a dirâpta Stefan Vod, den a stinga Constantin Vod; 

poiarii lui cu boiarii amândurora ţerilor, virstaţi. În fruntea tu- 

turor, Kemini lan6ș, Hetmanul lui. Vrei vedea cum înghite Ra- 

coţi mară și înalte gânduri: cum sari ved6 Craiă preste Crai, 

şi Domn preste Domni! Orb norocul la suișă și lunecos a starea 25 

la un loc, grabnic și de sîrg pornitor la pogoriș! Tote aceste 

prăvia cu c6da ochiului, acâste tovărășii a țărilor acestora. 

27. După acâstă petrecanie Racoți orândui pre Boroş lan6ș 

cu 2,000 de Gmeni, și Stefan Vod lefeciiă să, și L6și și Mol- 

doveni, să mârgă în urmă unde oră înțelege vre-o strinsore 30 

de siim6ni, ori de dârăbanți, săi cerce. Iară Racoți s'aii în- 

tors la Ardeal, și Stefan Vod în ţâră, iară Constantin Vod la, 

Bucuresci ; și atunce să vegi de srâg și plata siimenilor și a 

dârăbanţilor în totă ţera Muntenâscă, de Constantin Vod! 

28. Câţi siimâni ai rămas de la r&sboiul lui Racoți, la Te- 35 

  

BR. 1. C omite de la <Era lângă Stefan. . . .» până la: «și ai petrecut acea 

qi». — BR. £. 24 ad.: îmbrăcat» după : «cojoc». — E. 16. O. omite «cu» ante 

«Con-stantin Vods. — R. 16. C: omite: «Racoți». — PH. 17. C ad. la <Gher- 

ghița» după : <aședat> şi omite : «cu tabăra și a sm.—k. J8, C omite <la Gher- 

ghiță» după «Domnii». — R. 20. C: «Racoți» |. «el singur». — Îi. 22. O: «mai sus 
de toți» |. <în fruntea tuturor». — R. 26. C : <pogorit» |. «pogoriş». — R. 29. B; 

«unguri» |. <Omenis. — R. 30. C. «strînsură> |. «strînsăre». — BR. 31. B. 6. AA 

(Rat) omit: «Iară Racoți». — R. 32. U: omite: <iară> ante: «Constantin Vod». 

— R. 33. C: «să hii văut> |, «să vegi» —B. 33. AA (Raf.) B. G. omit: «de sirg» 

AA (Raf.) «de grab» |. «de srig>. — B. 35. 0. AA (Raf) «cu» |. clu Racoți».
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Isjin, și capetele lor, n'ai răbdat mult în țâra Muntenâscă să 
remâie, ce, unii aii trecut Dunărea, iară alţii câţi aii remas 

n'a hălăduit de morte nice unul; și nu până la o vreme i-aii 

cercat Constantin Vod, ce vr'o doi ani: unde se și oblicia 

siimân, s6i dârăbanţ, îndată'l înțăpa. Plin câmpul pre lângă 

Bucuresci și pre lângă alte: orașe de trupurile lor înțepate; și 

cum aduce pre cine-va la Divan, ori fără Divan, și ştriga: 

«D6mne! ia, și ăsta ai fost siimen», în loc, îl înțăpa,; și ei- 

ne'] aduce lua plașcă, cum die Muntânii. Până într'atâta se 

suisă certarea lor, cât den 'pizmă unul pre altul giura că ai 

fost dârăbanţ, şi în loc peria. Se făcea unora, și năpâști, de 

pizmă, care den Omeni nu lipsâsce în lume nice dănădra, ce 

giura pentru dânsul alți 6meni, și hălăduia, s6ii de striga: «n'am 

fost, n'am fost dârăbanț» giura cei ce'l prindea c'aii fost și în 

loc îl înț&pa. 

29. Făcut'aii bogată dobândă ţărei Muntenâsci Boroș lan6ș 

şi ai noștri; până şi la olatele cele 'Turcesci n'aii hâlăduit. Fo- 

st'aii în ceambuluri și Rusten Mârza, mărzacul cela de carele 

s'aii pomenit. Ce acolea aii rămas, în ţâra Muntenâscă, aprope 
de Dunărea, tîmpinându-se cu nesce slujitori călără Munt6nescă. 

Lovisă și pre Unguri Muntânii, la sat la Călugărâni, pre singur 

Boroș lanâș; ce apoi pe urmă i-aii purtat r&ă slujitorii lui Ste- 

fan Vod. Fost'aii ac6sta în anul 1655. 
30. După aceste tote ce s'aii lucrat în țâra Muntenâscă, a- 

icea Domnia lui Stefan Vod ai fost în pace, de se pote dice 
că are casa aceea pace, lângă care alta lipită de pârâte arde. 

Așia și țera nostră, nu se pote qice că ai fost cu pace te- 

mâinică, când r&utăţile din țâra Leșâscă și den Câzaci nu eșia,! 
7: 31. Se redicasă pre acâle vremi un tâlhariii, anume Ditinca, 
    

R. 1, B. 0. AA (Haf.) cmulți» |. cmult>. — R. 4. «i-ai căutat |. «cercat>. — 

R. £. C ad, «în» ante: «vro doi» — B. Gl, «ce până la doi anis. — BR. 5. 0: sa- 
fia> 1. soblicia». — B. 6. 0. «la» |. «pre lângă alte». —R. 8. C: cia Dămne» l. 

<Domne I». — BR. 8. AA (Raf) «Iată» |. cias. — BR. 9. AA (Raf.): «die e | 

<Muntânii», — R. 12, 0: eneci odată» |. «dânădră;. — 2. 14. Cu G. omit: «oa 

Fost> — RR. 15. AA (Ralf): cîndată> |, «în loes.— — 2, 16. Q: edestulă» |. bogată». 

— BR. 17. C omite: de la <FosPai» la <Loviră şi Ungurii». — B. 19. AA (Râf.) 

«scris» 1. <pomenit»>.— R. 21. C. ad. «tocmai» ante: «pre Borăș». — hi. 21. C. o- 

mite: «singur». — R. 22. C: ad «pre urmă» după : «apoi». — fR. 23. O. omite : 

<fost'ati acest în anul . . .» Codicele nu pun data. O adăogirăm noi după Șincal, 
Tom III pag. 66. — R. 26. AA (Raf.) ad: <«fiind> după: <pârtie». R. 28. B. Ge 
nu «lipsea» |. «eșia>.
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carele avedsrea fără sială âmbla în ţinutul Hotinului și a, Cer- 

--năuţilor, și poroncia satelor. Ce, aii trimis Stefan Vod pre Bu- 

cioc Stolnicul cu o sâmă de slujitori, și l-ai spart, și toţi 60- 

menii lui i-ati răsipit. Și .tot într'același an aii purces Hă&tmanii 

Leșesci asupra Cazacilor, iarna, și ai pohtit și de la Stefan Vod 

agiutoriu și le-aii dat 700 de 6meni îhtr'ales slujitori cu Vo- 

icehovski Căpitanul. S'aii mers Leșii asupra lui Hmil Hătma- 

nul, carele, perdând nădejdea în Tătari să'și scoţă lucrurile la, 

cap asupra Leşilor, se lepădase de 'Tătari și se legase cu Mos- 

kul. Și ati făcut Lâșii întrac6 iarnă mari răutăţi cu 'Tătarii 

și cu ai noştrii, în țâra Căzăcâscă ; şi închisâse pre Hi] H&t- 

manul cu Moscalii la un loc, forte tără veste, și puţin lueru 

n'aii luat tabăra Moscalilor şi a Cazacilor. Iară o 'sâmă de care 

cu 94 de tunuri ai rupt. Ca acela ger și viscol ai lovit, cât 

multă oste de ambe pârţile aii perit de frig; și se pomenâsce 

acela răsboiii dei dic Apumunwaea (Ț) și până astă-di. 

32. La anul după acâsta, împlut (Gheorghie Racoți, Cnâzul 

de Ardeal, de duhuri spre mate lucruri, îndemnat şi de Svedi, 

carii se rădicasă şi ei cu Carol Gustav craiul lor, asupra L6- 

-şilor, ostea aîi început a se agiunge cu Hmil. Hătmanul Câ- 

zăcesc, să hi€ în țâra Leșâscă craiii Racoți; și de atunceși âm- 

bla solii, și a lui Racoți la Hmil Hătmanul și â lui Hmil la 

Racoți. 

33. Saii întunecat sorele într'acel an, la luna lui Iunie, cu 

mare roză, „cât perisă sorele, cu puţin nu 'tâtă lumina, toema 

amiadă-di ; şi mulți 6rmeni, ne scind a se feri de întunecate 

ca aceea, și prăvind la sore mult, aă perdut vederea în tâtă 

__Xiaţa lor. 
>—24; La anul după acâsta, împreunat Craiul Svedesce cu Cnsful 

de Prus, Domnul 'de Brandemburg, cuprinsâse totă erăia Le- 

şâscă, scaunele amândouă, și Varșavul și Crăcăul, înfrângând 

en văshoiul de faţă pre Craiul Leșesc cu totă 6stea lui. După . 

care isbândă. Svedul, cum s'aii dis, cuprinsese mai totă ț6ra Le- 

âscă; și i să închinasă și Hăunanii Leşesci, ne având în cotro 

z
ă
 

20 

  

BR. 1, B: G. :a vedere» |. caevea». — R. 1. C omite: «fără sială». — RR. 2. B: 

aderi» |, cce --h. 3 C: «şi pe toți». — BR. 12 AA (Raf) ccu puțin lucru». 

R. 13. -C atătă tabăra Moschicescă» — GQ. «tabtra Moschicescă și a Cazacilor -- 

AA (af) tabăra Moschicescă și cazăcâscă».-—R. 33. 0. omite : «<Svedul». — BR. 33. 

C. ceum Saă audit» |. «cum sai Qis». (1) Câmpul tremurăturei. 
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1 lua; că dântracolea Șvedul, dencoce Hmil Hătmanul cu oștile 

Câzăcesci, și cu câţi-va Voevodi Moskicesci. Craiul Leșese sin- 

gur, Cazimir, eșisă den țâra sa în ț&ra Nemţescă. N'ae hi gân- 

dit nime să iasă Crâia Leșâscă de sub cumpănă ca aceea ! Iară 

5. aceste lucruri, cine va vr6 să scie mai de amăruntul, să le 

cerce la Hronogerafii lor. (Ț) Noi ne întorcem la ale nostre. 

35. Decă au vădut Craiul Șvedesc că el să stăpânâscă o 

crăie peste mare, cum ste acea Șvedâscă, și alta dencoce de 

mare, cum 6ste crăia Leșâscă, nu 6ste în putință, și nemurile 

10  osebite și de lege, și de obiceiuri, și H&tmanii Leșesci încă 

îndată laă pârâsit și sati dat spre Nâmţi, ati îndemuat pre 

Racoți, Cnezul Ardealului, numai să vie asupra Crâiei Leșesci, 

și cu ace solie aii trimis Suedul și la Hmil Hetmanul. Deci, Ra- 

coţi ai stătut pre gâtirea cu oști, trimițând și la Domni în ţera 

15  Muntenâscă și aice la noi. Deci, Hwmil Hetmanul i-ai pornit 

„K (20,000) de cazuci cu Anton Poleovnicul într'agiutor şi Con- 

stantin Vod, Domnul Muntenesc, pre Odivoeanul, căpitanul săă 

cu 2000 de omeni. I6ră Stefan Voda, Domnul nostru, pre Gri- 

gorie Hăbășescul, Sărdariul săă , şi en Frătiţa, câpitanul de 

20  Fălciă, iară cu „e (2000) de 6meni” și s'aii adunat acâste oști, 
și ale nostre și câle Muntânesci cu Cazacii, la Cernăuţi și ai 

întrat în țâra Leșescă pre la Sniatin, 
56. Racoți, trăgend stea preste munţi, ati pogorit în ţera 

Leșescă pre la Strâi și acolea și ceste-l-alte 'oşti, Câzăcesci, 
25  Moldovânesci și Muntânesci, 'i-aă eșit înainte; și de la Strâi 

aii luat pre sub munți îndată la Cracâiă, la scuunul Crâiei 

Leșesci, care oraş era amu cuprins de Șveqi; și luând Crâ- 

căul orașul Racoți pre sâma sa, aii purces spre Varșav (Bag- 
WAR) și acolo s'aii „impreunat cu Craiul Șvedese. Spun de 

30  Craiul Șvedesc se hie dis, după ce aii v&dut stea ungurâscă: 

<Nu vei stăpâni tu pre Lâși cu acâstă 6stel» 
  

R. 2. C omite: «singur». — R. 4. AA (Raf) «nimeni» 1 «nime». — DB. 6.0 
«noi ne vom întârce iar».—R. 8. 24. (, omite: cacea> ante: <șoedăscăe. — R. 10. 
C: <în cât> |. cîncăs. — RR. 11, O: <Vaă părăsit> |. «as părăsit». — R. 15.0: 
«şi în țera Moldovei». . B: «și nice la Moldova» — R. 15. C. omite : s Hetmanul.— 

R. 15. C: cati pornit. — R. 18. C. omite : < Domnul nostru» B. «Domnul Moldo- 
vei». — G. «Domnul fărei ndstre». — R. 23. C: ctrecând, |, «trăgind». — k. 23 

C: «at eșit> |. cati pogorit».-- R, 24, C: «pre la un oraș anume Strîis.— h 25 

C omite: «și de la Strâi». — B. 26 G. B. ad.: cc tâte aceste oști mergând. 
h. 26. Unele couice : «spre» |. ela scaunul». —- R. 30. C: «spun să fie și Craiul 
șvedesc după ce sati adunat cu Racoți și» (1) Vedi nota la fine.
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-37. Impăratul Nâmţese, vădând nevoia Leşilor de Șvedi, și 1 

Craiul de Dania așijderea temăndu -se de putârea Șvedilor, să 

nu erâscă pină întwatâta, ati stătut la un sfat amândoi, să nu 

lasă Crăia Leşescă să o cuprinqă $vedul. Și îndată Craiul de 

Dania aii întrat cu oștile sale în ţ6ra Şvedului; și Împăratul 

Nâmţesc aii dat Craiului Leșesc agiutor. Deci, numai ce "i-ai 

căutat Craiului Svedesc a lăsa pre Racoți și a mârge în apă- 

rarea, țărei sale. Apoi și Racoți ce aii păţit în f6ra Leșescă, 

“(că nu vom lungi mai mult) numai scrie istoricul lor, anume 

Topeltin ; el dice pre scurt așia.: (Ț) «Ce ai petrecut Leșii de 10 

Racoți, să scrie Lâşii ; iară la ce aii sosit Ardealul den câste 

âmblete a lui, noi o mie de ani să plângem cu lacrimi» (îț). 

38. Leșii, cum ai lipsit Craiul Svedese de lângă. Racoți, în- 

dată sati îmbărbătat și Hetmanii lor, şi Cernevski Voevodul, 

şi încă puţină 6ste având la un loc o ai lepădat en carele; 15 

şi numai cu călărimea, sprinten, saii făcut a fugi de Racoți 

până Vaii tras cu oștile lui aprope de Litfa. Deci, a răsărit, 

şi "i-ati luat. dosul, și aşia Racoți, vădându-se înșelat, ai lăsat 

pre Gaudi, Căpitănul săi, cu o s6mă de pedestrime, și la un 

oraș anume Briscea-Litovscă ; iară” el singur s'aii întors înapoi, 20 

cu Lâșii în spinare la tote conacele. bedâse L6șii scirea şi la 

Hanul, şi amu purcesâse și Hanul cu stea lui asupra lui Ra- 

coţi. Ati perdut sărita Racoți, curând; însă nădăjduia Căzaci- 

lor, carii dâcă "l-ai adus până la Meji-Boje, la un târg în 

Podolia, aiă stricat tote podurile pe urma sa; și de acolo aii 

plecat fuga și ai noştri la Nistru și Muntânii. Și așia ati că- 

dut Racoți în mânile Lâșilor, cerându'și de la denșii viața cu 

veseumpărare, de două milione să le de Leșilor bani; pentru 

zi
 

o
 

n
 

R. 3. B. C. 6 eronat serie : cerăidscă» |. cerâscă». — PR. 7. C. de captrare» — 

G. DB, coși apăra făra sa» |. <în apărarea». — AA (Raf.) «s%și apere... sale» 

lip-esce din erâre: <ferile». — R. 70. 24 scri» Yalpentin (0). - R. 75. C. «o 

aă lăsat cu carele» |. «lepădat», — BR. 16. C: «de la Racoți» |. «de» — î. 17. U 

caii sărite |. arăărito. — BR. 20. C: «iar el însuşi». — B. &. omit; «singur». = 

p. 24. QC: ela un tergşor». — BR. 27. AA: (Raf.): cerând». — B. G ccerându-şi». 

_ BR. 28. C. emiliâne de bani» să d6 Leşilor. 

(i <Ubi, guod fecit, scribent Poloni; quod passus est, Transilvan: centum 

anis lugebunt» (Popeltinus de Medgyes: Origines et rccasus Transsylvanorum 

-— pag. 226. 

4) E de mirare că M. S. traduce greşit pre Topeltin. Ia acest loc, afară nu- 

mai — coea Yce e posibil - decă nu avem în text o alterare a copiştilor. —
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1 care bani zălog luând terii, pre Apafi, fratele Cnâzului de aemu 

Ardealului. (+) 

39, Aemu apropiindu-se cu oștile Hanul. ai făcut crești- 

nesce cu Racoţii Leșii: "l-ai luat și 'l-aii slobodit în. ţâra lui, 

5 iară stea lui, ce cu Kemiui lan6ş lăsată, totă aii mers în robia 

Crimului. Spun de nesce stegurăi de catane, că eu năvală pen 

Tătari și-a făcut cale şi aii hălăduit. Iară mai inte de cât a- 

ceste tîmplări, Nemeșii de Ardeai se rupsese de la Racoți, fără 

voia, lui, năzuind la țâra lor, pre aice pen ţâră, pe la Câmpul" 

10 lung; de care dând seire Racoți la Stefan Vod, ai trimis 

Stefan Vod la Câmpul-Lung de le-ati ţiunt calea. Mare osindă 

pre omeni! câţi saii topit atunci Unguri în ţâră la noi în 

munţi! Zălogul care sait pomenit mui sus, dat Lâşilor de lu 

Racoți, aii ședut până aîi murit în Liov, şi banii n'aă mai luat 

15 Leşii. 

40. Nu sai pomenit de prada Lâșilor în ţâra Ungurestă, 

Când Racoți âmbla pen ţâra Leșâscă, spre Litfa, iară Linbo- 

mirski, cu 4,000 de oimeni, aii întrat în ț6ra, lui Racoți, și multe 

iîrguri și sate ai ars. 

20 41, Într'acest an și-a sfivșit și Hmil Hătmanul căzăcese, di- 

lele sele; începătura și izvorul a tote răutăţi acestor părţi de 
lume, a multor țări, cetăţi, stingerea, și r&sipa (pascuna). Pur- 

ces6se cu ostea sa, în tîmpinarea lui Racoți, înțelegând de Ra- 

coţi la ce slăbăciune aii sosit, biruit fiind de Leși şi de Hanul, cum 

25 ai mers asupra lui. Ce nu se scie cu ce gând merge şi el, că 

spun că scărșea în dinți amu (*) în tabără bolnav şi dicea: <A! 
de mila» da Dumuedeii pre mâna m& pre acel câne scurt!» 

Aşia sint Câzacii la tovărășia de nădâjde ! Ce curând într'ace- 

steși dile aii murit Hmil Hătmanul, în tabără, precum sai po- 

30 menit. 
x 

  

R. 2. C: cce aă fost în Ardeal |. textului. — G: cce a fost acmu în Ardeal» 

- 9: «ce ai fot acmu cnez în Ardeal». — R 3. C: omite camu. -— BR. 8. AA 
(Raf. «lor» |. «lui» este erdre. — E. 9. C. <pre era nbstră» |. «făra: — B. 10. U: 
<a mai luat de la Racoți» |. « Leşii». — R. 18. B. «cu 4000 de Leşi» |. <dmeni: 

h 24. C: cai sosit biruit fiind de leşi» este lecţiune din C. In 24 este necom- 
plectă. AA (Raf.) caii venit de Liși». -- B. Ge «ai sosit de Lâși». — 2. 20. AA 
(Raf.) «Dulăiis |. «câne», 24 omite : «câne,» din erdre. - R. 30. B. G. onit: 
<în tabără», 

  

1*) AA (Raf.) atunce |. camu» se scie ca AA tot-dauna face acâstă schim 
bare. Nu vom mal releva-o. (7) Apafi domni dela 20 N-bre 1651 —13 Aprilie 1690. Vedi Istor. 'Transii. de Pop. pag. 345, !
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42. Preste voie era Turcilor acestă înălțare a lui Racoți, cât 1 

amu poftia si. iasă la crăia Leșescă, și impreunarea lui cu a- 

câste două domnii, de Moldova și țera muntenâscă; și era la 

Turci lucruri slabe : Împăratul încă tînăr. Aii sfătuit capetele, 

o s6mă, şi ati ales pre Kiupruliul, om cu hire tare și vrăjmaș, 3 

şi ai grâit îmmei dicând: «De nu se va pune un om că acesta, 

ispravnic Impărăţiei, Ardealul, Moldova și țera Muntenâscă sint 

eşite de sub mâna Împărăției.» Decă, cum ai stătut Kiupruliul 

la Vizir, cum. ati luat asupra sa tote, şi întâiă aii stătut după 

lucruri den casă a aședarea, a lămuri I&fele cine cât ia fără 10 

ispravă de la Impărăţie, pre mulți den capete omor nd. Apoi 

aședând aceste tâte, ai pus gind răi pre Racoți și pre aceste 

două Domnii. 

43. Stefan Vod, vădănd patimele și r&sipa lui Racaţi, şi te- 

mendu-se de Hanul, că era în sus, ali purces den laşi la Su- 15 

câva; şi de atuncă, den vrâme în vreme aștepla și asupra sa 

primejaie. Şi Hanul, după ce aă luat tâtă 6stea lui Racoți în 

vobie, și tote capetele Ardealului, şi pre Kemini Jan0+ Hetma- 

nul lui Racoți. între carii den hoiarii Ardealului aii fost robi 

şi Apafi Mihai, carele 6ste acmu (*) enez de Ardeal. Trimisâse 20 

Hanul doi Agi mari ai să, unul la Impărăţie, să scie Împărăția 

de isbânda lui, şi altul la Stefan Vod, eu poruncă să €să 

inaintea Hanului la Țatora ; și aă luat cu ac spaimă de la 

Stefan Vod câte-va pungi şi aii trecut spre Crim pre la, Or- 

hei şi pre la Lăpusna. Stefan Vod, după trecutul Hanului aă 

venit în laşi. 

44. 'Totă povestea de Stefan Vod și de Constantin Vod se 

sei la lmpărăţie : cum sînt la sfat cu Racoți una. şi cum "i-ati 

dat asupra Lâşilor oste; iară și Lâșii cu laudă mare asupra 

19
 

Re
d 

e ma   

R. 3. C. omite «dont. — BR. 6. 24 câmmei» |. «mamei». -- 0. smumneis.— k, 6. 

Ca dat lecţiunea : dicud, care aiurea lipsâsce. — R. 6. AA (Raf)): «și căi grăit 

împărătesei mumei». — B. 8. AA (Rat): «den mânaa. — BR. 9. 6: epre în i. 

casupra sa. — Asemene B. (3. — B. 12. €. casupra» |. «pre Racoți». — BR. 14. 

B. (. &: «patima» |. pluralul. —- ki. 16. C: «din cce în ces» Î. «den vreme în 

vreme». = R. Be G: ccarele acum pe urmă a fost Cnezs. --. 6. : «ce aii fost pe w mă 

Cneaz la Ardeal». — AA (Raf.): «carele este acum Craii la Ardeal».— R. 23, lA 

(Rat) omite: «Hanului». — PB. 24. n. G ad: ele bani» după cpungă». — B, 24. 

Aa (Raf.) «către» |. «pre lu Orhei». PR. 26 DB: «tupă ce cit trecut Henul. 

_— PR. 28, C: «Cum sînt lu un sfat cu Racoți». 

4%) Acest pasagiu determină. data sericril cronice, la arest loc, de Miron Cos- 

tin. Acestă dată este mai sus adusă, pag. 64 în nota.
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1 ţărei. Cazacii aşijderea pentru mortea lui Timuș. Vizirul sin- 

gur amu să gătia asupra lui Racoți, și la Domnii amândoi 

teimis6se poruncă pre un Agă mare de la: Impărăţie, anume 

Uzum Ali Beiii. Spun de acest Turc că ai fost cap mare la 

5 'Turcă, și cu sfatul lui s'aă ales la Vizirie Kiupriliul, și apoi 
de Kiuprilul aii perit. Intrebând pre Domni, apucase-vor ei să 

mergă amindoi asupra lui Racoți cu oști, să facă acestă slujbă 

Imp&răţiei, să s& curăţescă și de faptele sale și de amestecă- 

turile ce avusă cu Racoți? Și atunci spun că pusese gînd Kiu- 

10  priliul să aducă pre Vasilie Vod den Edicula de unde era în- 

chis, să'l puie Craii la Ardeal, în locul lui Racoți; care lucru 

nu scim cum ar hi putut fi pentru l&ge; iară puterea ce nu 

lucreză ? 

45. Care poruncă, dâcă ati venit la Stefan Vod aice, și pre 
15 atunci purcesese Stefan Vod la munte, să alâgă loc de mo- 

nastire, carea se chiamă Caşinul, den Răcăciuni m'aii trimis 

pre mine în ţera Muntenescă, sfătuindu-se cu Constantin Vod 

ce respuns vor da, viindu-le amânduror o poruncă, și la un 

prepus fiind amândoi la Impărăţie, și amândoi Domnii atocma 

20 întrun chip de primejdie aprope? lară (*) ne stătătore și lu- 

necose hirele omenescă! la gruii și la nevoie cineși de sine 

să stea, și apoi și cela și cela-lalt mai lesne pier! Și nice-şi 

era. putere alta : silia care de care să iasă mai bun, cu pri- 

mejdia altuia, la Impărăţie! | 
25 46. Nu sai apucat de acela sfat Constantin Vod cu Stefan 

Vod; ce încă se temea să nu 6să ceva de ]a dănsul, să vă 

dâscă la Impărăţie Stefan Vod. Ce aă respuns: «Cum ar s0- 

coti Dumnelui fratele nostra, mai bine, aşia să respunqă lui 

Uzum Ali Beiă, şi să ne facă scire, pre acâea cale să res- 
  Te e 

R. 2. Ci ela Domni lu amândoi». &- R. 3. Q: « împărătesc» 1. «mare» Și 0- 
mite : «dela împărăție». — AA (Raf.) omite : «dela împărăție». — B. 4. B. G: 

«Gica |. espun». — BR. 5. C: Kienspnasa, -— R. 8. C: «Cu aimestecături ce area. 
— B. 9. B: «că socotise» |. apustse». — &: «că avusse». -- R. 10.0. AA (Bat): 
«să ducă» |. caducăs. — B. G: «să scoță» 1. «să aducă. - R. 11. 24. cm. 
«la Ardeal». — R 12. B.G : ceum ar hi fost> 1. «cum ar hi putut his. —R 16. 
C omite : «care se chiamă». — R, 22, AA (Raf.): «și cela și cela. — B. E: «și 
unul şi altul» 1, textului. — FR. 24 0: «silia care de care să idsă cu primejdia 
sa dela împărăție». 8. 26. C omite: «ceva», 

%) De câte ori Miron Costin aduce reflecsiuni ca aceste, copistul pune p* mârgine o specie de ghilimele şi anuine, la prima linie Asia: «şi la liniile ur- 
mătore.» 

|
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pundem și noi. A priceput Stefan Vod îndată îndoita inemă 1 

lui Constantin Vod şi meșterșugil, şi ai scris la Uzum Ali 

Beiii, cum el este gata pe totă porunca Imp&rătâscă : unde va 

hi voia Măriei sale Vizirului, acolo va mârge cu tâtă ostea sa. 

Insă nu era acest răspuns den î6tă inema! | 5 

47. Constantin Vod sai apucat îndată de pungi, săşi toc- 

mescă domnia cu bani, că era avuţia lui Mateih Vod neclă- 

tită încă, eu multe pricini la Imp&răţie, dicând că el n'aă luat 

Domnia cu sabia s6ă cu nescari oști streine, ce tai ales ţâra, 

după mortea lui Mateiă Vod, și el de mare silă a lui Racoți 10 

şi a lui Stefan Voud, temându-se de dinșii, ai dat puţină oste, 

care nice "și era Munteni, ce mărginâni de Moldova, căt să 

hălăduâscă de la scârba lor. Şi cu de aceste silia să'și toc- 

mâscă Domnia. 

48. Vizirul, dâcă alt vădut că nu se apucă că să se sfădescă în 

cu Racoți, și nu va face nimică cu acesta, aii stătut asupra 

Domvilor, numai să vie să sărute pola Impărăţiei, de Domnie, 

şi sâ'şi mârgă iar la Domnie. Atunce saii apucat Stefan Vod 

la Uzum Ali Beii de-o-dată că va mârze, iar pe de altă parte 

giuruia 16tă avuţia sa, numai să! irte Vizirul de venit la Ţa- 20 

rigrad ; și aceeu aii mîncat apoi capul lui Uzum Ali Bei. Că 

Domnilor aşia, ai respuns Vizirul : că de ar âmple unul câte 

o casă de galbeni de aur, nu se pote acest lucru, ca să nu 

vie aice; și de vor Yeni, iară Domni vor hi, iară de nu vă 

veni Stefan Vod, într'un c6s vecii pune pre acesta,—arătând pre 25 

Ghica Vornicul care era Kapikihae lui Stefan Vod la Portă” 

Spun de Ghica Vosnicul, cum aiă qis acest cuvent Vizirul, el ai 

i alersat de aii sărutat poala Vizirului. 

49. lară cât putem înțelege den mulţi și den multe lueruri 

pre urmă, adevărat de ar hi mărs Stefan Vod la Portă, Domn 30 

ar hi eșit iară, că era Kiupruliului cu mai mare veste să a- 

ducă pre Domni la pola Împărăției, pre cari îi țin Impărăţia 

  

R 5. C: «dentru t0tă>, — R. 7. 0: caverea» |. <avuţia». — R. 7. omite : «încă» 

_ 8.8. C: ad. după ccă els: «rată sciut viclenia neci ati luat». i. 12. C eșu 

văia» |. «cat să. — R.15. C omite : «ei». R. 19. 24 omite: ciar>. - R.20 

AA (Raft) : «făgăduia» ], «giuruiu>.  R.20.0: earerea» |. carutia». =- BR. 20 

Q: «de mers> |. «de venit». — B. 22. C: casia leaă respuns.— AA (Ra): «asia 

aă dis Viziriula. — R. 22, ad. după unul: «de acești domni». - (i. 23. AA (Raf.) 

<nu pote» |. «nu se pâte>. — R. 28. C omite: «cure era Knpikihuia lui Stefan 

Vod la Pârtă. Spun de Ghica Vornicul că...» — R. 29. C: «de» |. «den mulți»
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-1 la prepus de hainie. Și spun de Vasilie Vod că mare grije avâ 
că va veni Stefan Vod la Portă; şi să hie dis în taină: «Să 
nu'l. aducă. dracul aice!» 

50. lară cu anevoie ste a merge de bună voie la grije şi. 
5 cumpăna vieții; sciindu-se la atâtea amestecătură, și având la 

Portă atiția greci piriși, cărora se luase tot ce avea la înce- 
putul. Domniei lui ($), și mulți aă și perit; că aii fost la înce- 
pulul domniei aceștia mare jacură a 6meni străini ales a greci, 
de 6menii lui, 

10 51 Incepusă Stefan Vod, și șe lucra tare mânăstirea Caşi- 

nul; iară la anul după urzitul ei, W-aii venit mazilia, viind 

Domn în seaunul ţerei Ghica Vod; însă, întâjă, nainte lui Con- 

stantin Vod cu câte-va luni, cu Mihnea Vod. 

52. Domnia lui Stefan Vod fostaă cu mare bivșug erei, 

15 în toți anii domniei sale. care aii trăgănat tocma B(£) ani, în 

pâne, în vin, în stupi, mare râdă în tote. Om deplin, cap în- 

treg, hire adincă, cât poţi dice că nasc și în Moldova omeni! 

La învățăturile soliilor, a cărţilor la răspunsuri, am audit pre 
mulți mărturisind să hie covirșind pre Vasilie Vod. Mâsele și 

20  petrecăniile cestei Domnii de abia la vre o domnie să se hie 

prilejit, nu fără mare disfrânăciune la lacruri preste măsură 

a curviei. Slujitorii mila şi cinstea care ai avut la acâstă dom- 
nie n'aii avut nice la o domnie; iară cum i-a plătit slujitorii 
lai la mazilie, ceti vei mai gios, la înteatul Ghicăi Vod în ţ6ră 

25 şi la eșilul lui den ţeră în țera. Ungurescă. Eşirea lui Stefan 

Vod den țâră aă fost în anul 3p3e(7105); tocma pre acea 
vreme "i-aii venit mazilia, pre ce vreme aii scos și el pre Va- 
silie Vod den scaun. 

  

h 4. B.G: «Insă cu anevo'es, — C: «Iară anezoie». — PB. 8, C: <în omeni» 
|. <a dmeni». — B. GQ: «la dmeni», — 2.9 C omite ; «decomenii lui». — E. Ii 
C : nu face aci o nouă zacâlă. — AR 75, C: «6 an |. cond. —hRB. 
24 adaoge după «domnie» vorbele : «de KZHAR WAcanz uaga (?)».— C «de când este 
feava>. - GG: <de cândavi jerra», — AA (Rat): «de când asi fost țeara» —&: 
«de cându-i ţeara wacanz>. — R. 33. G: aia mulţămit» |. «plătit». — B. 25. t: 
«spre» |. «în. — R. 25. AA (Raf) mite: “Stefan Vod». . BR. 28 B. Gomil: 
<din scaun». 

($) Eată confirmată aserțiunea, că Vasilie Lupul fusâse favoritor grecilor și că 
Stefan Gheorghie ai luptat contra curentului grec în ț&ră. Veqi conferința nostră 
făcută la Ateneu în 1684, asupra acestui object,
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CAPUL AL XXI-lea. 

Zac. 1.(4) lară domnia Ghicăi Vod cum sai prilejit,. sati 

poimenil la domnia treculă : cum fiind Kapikehaea la Portă, ai 

eșit la domnie; era aicea în ţ6ră, den qilele altor domni, ne- 

gulitoria ţiind până la domnia lui Vasilie Vod. Fiind de un 5 

nem cu dânsul, arbanaș, "l-ati tras Vasilie Vod la curte, și de 

o dată la boierie mat măruntă. apoi la Vornicia c6 mare de 

țera de gios ai agiuns; și țiindul Vasilie Vod de credinţă, 

la times la Porta Kapikehae, vădându'l şi om contenit la 

tote, și scump, cum se cade hie când Kapikehăile se hie. Si 10 

aşia ati stătut de tare cu Vasilie Vod. cât până la vremea ce 

sati luat amu cetatea Snedvei cu Domua lui Vasilie Void, la 

tote rescolele, la pribezgii câte se prilejise Ini Vasilie Vod, de 

ati eșii în două rinduri den scaun, și după smintela sa şi în 

tera Muntenâscă cu Cazacii, tot a ţinut domnia lui Vasilie 15 

Vod ne stricată la Impă&răţie, până ce aii sosit Stefan Vod la 

Roman, după isbânda de la cetatea Sucevei. Atuncea, trime- 

tind Stefan Vod pre Stamati Postelnicul cu câţi-va boiară de 

(6ră săi isprăvescă stâg de domnie; și aice pre feciorul sei 

pre (ivigoraşeo, care apoi (ȚŢ) aii fost domn în ț6ra Muntenâscă. 20 

îl teimis6să la inchisore în ţera Ungurescă, deci el nai mai 

avul ce face împrotiva . unei țări ; si audind de fecior că-i la 

închisore, aii stătut și el cu -boiarii lui Stefan Vod alăturea, 

  

R. 2. AA (Rat): «la domniile» L. «domni». -- B : < Domni». - RR. 3. 94: «la 

domnii trecute» -- R.3. BG: ccă> |. ccum fiind». — R. 4. 94, şi C. din erore 

gesiii «iara» |. «era». — R. 4 C: adin dilele lui Vasilie Vod» şi omite până la : 

fiind de un neam». — BR. 9. 24: enSnrenuTo. — R, 10. GQ. ad: «la tite» după: 

«scump». - R. 10 G: «Kupikihaii». — AA 1Baf.) <Kapihihaialăi». B.D. BG. 

omit : «ama». R. 14. 3: scmnnrbaaa».— R. 17. AA (Raf.) omite ; «cetatea». — 

R. 18. C. ad: cel mare» după: «Postelnicule. — B. 19. B. (i: «de aicea» | 

cico». — R. 20. 0: <aă stătut» |. «ati fost», — B. G ad : «feciorul Ghicăi Vods 

după : «Grigorasco». — ȘI omil : «care apoi «ă, fost domn în țeara, Muntenescă». — 

BR. 22. C. şi AA (Raf.)ad. «mai» ante «face. — B. G. AA Raf) ad. «și» ante 

<împotrira». — h. 22. U: «şi de fecioruși». 

(+) Codex B. şi C. pun aci titlul: «Domnia Ghicăi Vodo. (î3) La 1660. —



1 pe trebile lui Stefan Vod şi ati venit singur cu ASA curele al 
venit. cu stâgul și cu alți boiuri în ţâră. . | 

2. Stefan Vod, socotind iarăși accea care socotisă și Vasilie 

Vod în Ghica Vornicul, că este om de Kapikehaia. ne având 

5 gînd să pâtă să 6să unul ca dânsul la domnie. '-aii făcut de 

casa sa. cu nepotă-sa, fata Sturzei Visternicului, după feciorul 

lui, Grigorașco Postelnicul; și după ce "l-ai făcut cuseru, de 

casa sa. pre feciorul lui boierindu'l cu Agia, iară pre Ghica 

bătrânul "| aă trimis iară Kaţikehuie la Pârtă. Și ati fost pre 

10 _trehile lui Stefan Vod până ce "-ati venit inazilia, chiămândul 

Vizirul Kiupruliul la sărutarea pâiet Impărătesci, și necutezând 

„a merge Stefan Vod la Portă, aii dat Ghicăi vornicului dom- 

nia erei, 

3. Purcesaii Ghica Vod spre ţâră cu doi Agi mari, den 
15 carii era unul Musaip la Impărăţie; și întâi pre Ismail Aga 

l-ai trimis aice Skimni Ciauș($) carele apoi ati cădut Agă Spa- 
hiilor. Stefan Vod âmbla legănându-se încotro va Ina, că era unii 

del sfătuia să margă la Căzaci. Ce acela sfat era fără temi, 

că nu vede că de acolo Vasilie Vod, cuseru fiind lui Hmil, nu 

sati putut pune în pici6re cu agiutor de la Hmil, până aă stă- 

tut cu gândul numai să purcegă spre Racoți, de la care av6 

cărți cu giurământ să nu lase unul pre altul până or av6 0 

pâne să o împarţă. 

4. Aice caută ce mulțămilă ai avut Stefan Vod de slujitorii 
25 s&i cei miluiță: la Podul Leloiei când era Stefan Vod, toți 

20 

R. 1. B. G: <pentru trebile». — 8 2. omite : <în ţeară>. — B, G: ași cil 
venit cu Aga care aii adus steag de domniălui Stefan Vod.. — R. 3. ( adauge! 
«socoteală> după : «aceea». 2 4. AA Rafi ccum că Ghica. - BR. 5. Ci «sl 
pOtă ieși» |. «să iasă». — R. 6. Ci: <cuo nepâtă> 1. cca nepoth-eao.- R. 7. (. o- 
mite :; < Postelnicul» după : <Grigorasco». — BR, 8, C: ulut» |. esa. — PB. 10. 0. 0- 
mite : ci-asi zenit». — BP. 11. C: <sărutatul» 1 «sărutarea». — B. 12. 0: «sati 
dat» |. <aă dats. —Jt. 13. G. omite : «ferei>. - R. 14. C. omite: «mari» după: 
<Agi>. — E. 17. B. G. eronat dice : <legându-se> ]. <legănându-se». —AA (Ral.): 
<mierându-se» |. clegănându-se» — R. 18 BB: «că unii îl sfătuia> |. <del £ d 
tuia», — BR. 19. B. GQ: «că nu soevtia» | «vede». — R 20. 0, AA (Ra) G o- 
imite : <cu agiutor de la Hmil>. — RR. 21. C: «să > |. «să pureddăs, — Ri. 23. 
AA (Raf.): «să o mănânce împărțind'o amendoi» 1. «să o împarță». — BR. 24.0 
omite : «caută ce mulțămită ai avut Stefan Vod dela». 

(î) Luăm lecţiunea acâsta din Codex E, fiind mai puţin încurcată decât în cele- 
l-alte. În unele, ca în C, lipsâsce ; <Paii trimis». Neculcea vă&dând frasa confusă 
aă suprimat informaţiunca de:pic cei du Aşi, Ve Cerc IL.
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sai rădicat să jăcuâscă carele și să nu hie fost Gligoraşco , 1 

Aga, feciorul Ghicăi Vod, arătându-le mare certare, n'ar hi fost 

fără aceea. Striga : «Lefe, I6fe să ne deal!» Ac6 mulțămită aii 

făcut atuncia lui Stefan Vod slujitorii pentru mila care n'aii 

avut slujitorii nice la o domnie!. 

5. De la Târgul-Frumos Stefan Vod dăruind cu un surgu- 

citi Domnese pre Grigorașco Aga, l-aii întors cu slujitorii la 

lași ; iară el mergând vre la Buciulescă, la Comănesci ai în- 

trat în munţi în ț6ra Ungurescă. Ghica Vod peste puţine dile, 

ai intrat în laşi, tot înt'acel, an „spăe (7165), mai inte de 10 

Pasci cu 6 săptămână, 1657 

E 6. Și înw'acelaşi an, Vizirul împărăției, Kiupruliul, purcâdând 

asupra Ardealului, mersese poruncă și la Hanul să încalece. Și 

amu era în Bug6g Hanul. şi încă bine ne aședat Ghica Vod, 

stând îndată după gâtire de 6ste, căi venisă și lui poruncă să 15 

încalece cu totă ţâra. Venitaii veste cum Stefan Vod trece 

munţii cu 6ste în ţeră, Și viind întins, ai stătut cu tabăra den 

coce de Roman. la Săbăoani; iară pre Tălmaciă Păharnicul îl 

trimisâse cu străji spre 'Târgul-Frumos. Cu puţine gile mai inte 

de acâstă vâste de Siefan Vod, aii perit Grumazia Căpitanul 20 

de Ghica Vod. 

7. Precum era Ghica Vod plecat spre sânge cu mare cun- 

t&nire, l-am cunoscut aicea; că era câte-va cărți a o semă de 

boiară prinse la mâna lui, cu care cârți chiama pre Stelan.Vod 

să vie, că ave Stefan Vod mare prieteșug cu Sefer-Cazi, Vi- 25 

zivul Hanului, carele îi scria de multe ori dicând: «Ce porți 

grijă de mazilic? aă aşia de neputernici ţii în pre Haniă Crâ- 

EI
) 

HR. 1. 24 C. AA (Rafjdice eronat «Gligorașeo Vods. — BR. 1. B. 6, «să nu se 

fie prilejit> |. «să nu fie fost». — E. 3. C omite: «să», — AĂ (Raf.): «să le dea». 

_- fi. 4. 6. C ad. «mai» după: «ati». — B: ccare nice la o domnie aşia nat a- 

sut cum ai avut la Stefun Vod. — C, G. adaog: «cum aăi avut de la Stefun Vod> 

— AA !Raf.) «care wait avut alți slujitori neci la o domnie». --- R. 6. C. «Din» 

|. «De las. - R. 7. C. <Vod> |. «Aga». — R 8.0. AA (Raf.) <lovind> |. «mer- 

gând». — (6. «iar el viind>. — h. 8. GQ. < Bulucesci» |. « Buciulesci». R. 10. 0. e- 

ronat pune în loc de 7165, data ,spme. — E. 13. B: <aăi trimis» |. «merstse. — 

R. 14. B. G. omit : «amu». Asemenea AA (2af.).—E. 14. C. ad. <în scaun> după: 

« Vods.— R. 19. C: «la» |. «spre târguls. — R. 20. Ge «pentru» |. «de Stefan». — 

RR. 20. B, G. <Grumezia» |. «grumazia>. —R. 22. B: omite: «plecat». — B. 23, 

C. GQ: <Paă» |. «Pama. — R. 24. Ce Ge omit: «cărți» după: «care. — R. 25 

QC; «bun» 1, «mare». — R. 25. C. G. «Sefer-Cazi- Aga» Lg Sefer- Cazi.»
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1 mulă, că de ari tr€ să ţie un Domnu de Moldova sub aripa 
sa, nu ari putea să-l ție și preste voia altora 7» Și aşia atunce 
pre Stamati Poslelnicul ai poruncit la Stefan Vod, îndată cum 

va lrece Hanul spre ţera Muntenescă, el să vie în scaun. lară 

ce le este lor a batjocori pre creştini! Și aşia viind Stefan 

Vod. în nădejdea lui Sefey- Cazi-Agu, si Racoți vădând asupra 

sa greul ce'i venia. era bucuros să se turbure țăvile aceste în 
vrun chip. 

8. Ghica Vodă (goană) îndată ai râpedit pre Stamati Postel- 
10 nicul la Hanul; măcar că era o cartea lui lu Stefan Vod scrisă, 

prinsă de Ghica Vod, că venisă Stemali de-curând de la Crim. 

i-ati giurat că n'are nice un bânat; ci iară pre dinzul nădejea 

lasă să tocmâscă acest lucru. Ai mers Postelnicul Stamati, și 

ati stătul. la Seler Ca; i-Aca, Vizirul Hanului, și ati scos pre sin- 

15 gur Serîm Heiii aice împrotiva lui Stefun Vod. Nun vre Sefer- 

Cazi-Aga: ce i-aii ar&lat Stamati Postelnicul. mare steicăeiunea 

țărei de se va face întralt chip. Ce si agiutorul era cindat, că 

venisă Șerim Beiti cu vro (200) (Șn de Tătană, și nice la pu- 
țin r&sboiii ce aii fost la Strungă, n'aii fost, nice s'aă apropiet. 

20 9. Ghica Vod, după ce aii răpedit pre Stamati Postelnicul la 
Hanul în Bugeac, şi vădând apropierea lui Stefan Vod, ai pur- 

ces spre 'Tuţora, şi preste puţine dile saă împreunat cu Șe- 
rim-Beiă la “Puţora. făgăduind si Hanului și hu, pentru oste- 
nela luă, daruri. Aă purces Serim-Beii în frunte. și Uligorașco 
Vod, feciorul Ghicăi Voa, şi mergend totă nâptea accea şi pre 
amiaqă-di, a d6a-di, spre tergul Frumos. De la Podul Lel6si, 

străjile ce lrimisâse înainte Glisorașco Vod aii dat de straja 

lui Stefan Vod în Crivescă, cu care era ălmaciii Puharmical. 

10. Aîi simţit Tălmaciă stea că, vine ; ati silit să nu se a- 
rele cu ostea sa, ce de după nesce piscuri ati purces spre 

>
 

PI
 

Şi
 

50 

    

R. 1. C: din Crîm» |. eCrimuli». - RI, C. «pre vre un Domn» și omile: 
«de Moldova». — R. 2. <aii mar putea» | «Par pute». — R. 2. 6, omite: <a 
Zunei». = hi. 4. C: cel să-și vies |. să. —B 5. <BaryerSan> în 0. B, - 2.7 
B. 6. «ce renia» | sce-.-- ff. 8. C: ccum ra» |. cîn 1run chipo. — B. I2.U 
«i Se giurară» |. si-aă giurat». - R. 13. C: omit>: «nădejdea». —. BR. 15. B. ad. 
«cu ste» ante: «uici». — BR. 17. Ci: ccă Şi» 1. «ce și», — R. 17. C: A (Raf: 
“Jârte ciudutp |. sera ciudat». —f. 19. AA Raf.: eronat dice: «Stăncă» | «Strung». 
— R. 22. C. aa. «acolo» după : eși>. - R 26. B. omite : «pre amiagă-di» AA 
(Raf.) şi până a doua di amiadi». — R. 26. C. ad. cai sosit» ante: «spre Ter. 
gul Frumos». - R, 26. U: «Jldaej» — Asemevea B, GQ. — R 27.0: ede strajele 
|, <strâja», | .
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Stmungă ; mai sprinteni Gmeni numai ce ai fost ati venit: la 1 

podeţ, pre drumul carele merge de la 'Tergul-FE mumos spre Ro- 

man ; şi acole, până a sosi și uă noştri cu ostea, de ntâiă vo- 

+6vă, apoi ati început ai noștri şi sfada. Iară dentrace vorovă 

de'ntăi, venise la urechile lui Șerim-Beiii, că 6st2 hitleșug; 5 

pentru aceea nece saii apropiat de oste Se îngroșase amu 

lucrul și şaga, când aă sosit stâgurile oștii nostre, și pre vro 

100 de 'Lătari, că pre mai mulţi nui lăsa Șerim-Beiii; și la 

harțul acela, de af noștri ai cădut cu calul Gravriliţă Agă pre 

atunce de Dărăbani, şil .apucasă harţul lui Stefan Vod. Ce 10 

ati sărit nesce Tătari şi de ai noştri o ssmă, și l ati scos, iară 

rănit în cap forte cu gr& rană şi la o mână cu scădere la de- 

gete. De ui lor încă sai rănit câţi-va, de care rane ail și 

murit unii. Ge dâcă sai apropiât stâgurile deu partea thicăi 

Vod şi cu "Tătar, n'aii mai stătut vice harţul lor, nice Tăl- 15 

maciii Puharnicul cu stâgurile, ce ai plecat fuga spre Scheia ; 

şi acolea, aprope de Schee, s'aii întors o sâmă de oșteni a lui 

Stefan Vod, și nâsce Unguri ce fusâse cu 'Lălmaciii Paharnicul; 

și la cel întors a lor a perit vro 30 de Omeui de ai noștri 

gonași, ce eva mai în fraate și aă apucat și vii, și i-ai dus 20 

la Stelan Vod unde era cu tabăra la Săbăoani. 

11. Cum uii oblicit Stefan Vod den limbi, că este adevărat 

Serim-hbeiii, singur cu capul săi naă stătut, ce nâsce Nemţi 

ce avâ. vro 80.n) pedestri, "i-aă trimes la vad la Siret să a- 

pere vadul; iară el sinzur cu ostea călare- aii plecat fuga; și 

de atuncă nui mai v&dut Moldova în tâtă viaţa sa Stefan Vod (ţ). 

12. At sosit la Siret și Gligurașco Vod cu tâtă stea. Ce 
nave cum să trecă Siretul îndată, că era mare; şi se vedea 

LD
 

Se
 

  

BR. 4. C. omite: caă început». — BR. 5. B. G. AL (Raf.) «sozisă |. «renisă».— 

R. 5. AA (af) <ficleșug». — B: <Picleșug>. — RR. 7. 24 omite: «lucrul şi». — 

Asemenea B, G.-- &. 7. C. ccând aă stătut a sosi stâgurile». — R. 9.C: <dântei> 

|. «acelas. — R. 9. C: «ce era ugă» şi omite restul. — FB. 11. C: «și așia Vaii 
scos. — BR. 14. C: «Iară» |. «Ce deă. —- BR. 14 B. G. omit : cdiu partea». 

„- R.15. B. G. omit: «cu» ante: «Tătavi». — R. 77. 0. omite caprâpede Scheca» 
— R. 19. C. omite: za lor». BR 20. C. ad: «precâți ca» ante: ași pi. —B. 72, 
AA (Raf) cauqit» |. eblicit> şi omite: den imbie. — BR. 23. AA (Bal) &: 
omit : (singur). — BR. 23. C. AA (Rafii cspuindui limbele mai stătut», — PR. 24. 

C: cînsuși» |. «singur». — R. 26. A4 (Raf) ad. «și» ante: «lo Siret». — P. 27. 

AA (Raf.): «cum trece» |. să trecă». 

(1) Vedi la fine documente relative la rastul vieţei lui Stefan Ghe orghiţă.
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1 în ceea parte și pedestrimea; care dâcă au audit că ai fugit 

Stefan Vod, ei s'aii apropiat de Siret și s'aii închinat la Gli- 

gorașco Vod; pre carii apoi Ghica Vod bătrânul pre toţi "i-ati 

dat în robie Tătarilor, lui Şerim-Beiiă ; care faptă necreștinâscă 

5  nime nu o laudă, și mult aă stătut fiul s&ă, Gligorășeo--Vod, 
să nu se facă un lucru ca acela, cu nesce 6meni închinaţi fără 

răsboiă si creștini ; ci n'aii avut ce face. Și dâcă ai venit în 

lași, Ghica Vod, ai mai omorit pre nesce Vornicei a lui Ste- 

fan Vod, fără de nice o vină, numai căcă '-aii fost slugi. 

10 13. Și cu acâste fapte aii eşit Ghica Vod vărsător de sânge, 

la virsta bătrânețelor ce era. Și așia, mântuit de Stefan Vod, 

aii stătut după gătirea de ste, şi împreunare cu,Hanul; ai 

purces cu 6stea, ca 7000 de omeni, în țera Muntenâscă; și 

den ţera Muntenescă amu, împreunat cu Hanul, (ave și Hanul 
15 2000 de Căzaci cu Hanenco Polcovnicul) aiă întrat în ţ6ra Bra- 

șăului. Acolea eșind din Braşăii o strajă, i-ai lovit 'Lătariă fără 

veste, cât până în Brașăii deabia de aîi scăpat cine-va dentr'- 

ac6 strajă. 

14. Pre unde am întra? în ţâra Ardealului în midlucul mun- 

20 ilor, era o palancă de zidiă şi tras zidiul den ripa unui munte: 

acolo să hi€ pus niscari pedestrime Ungurii, fără vărsare de 
sânge nar hi fost întratul nostru; ce, când am sosit noi. am 

aflat palanca și locul acela pustiiii de 6meni. Aii dis Hanenen 

Polcovnicul Căzăcese: «0, dâmne cum ai dat tâte unor n6- 

25 muri! la noi, la Cazaci, de ne ai hi dat aceste locuri, cine 

ar pute să intre în țâra nostră!» Dencolo, despre Timișvar 

amu întrase Kiupruliul Vizirul, și pre deneâce Hanul cu dom- 

nul nostru de Moldova și cu Mihnea Vod Domnul muntenese. 

Cine pote deplin să scrie prada, stricăciunea, robia. Ardealului 

  

A. 6. 0: «să nu se facă acel lucru» |. «ca. acelas. — BR. 7. 24 omite eronal: 
«și> ante: «crestini». — R. 3. 24: ca» |. etaăs. -— R. 12. 24 ala» |. «de 6ste 
— R. 18, C: <a purces cu vre-o 7000 de 6meni» |. «cu 6stea». — B. 18. 2% a- 
daoge după : <polcornicul» vorba : «de omani :2)s.—F. 76. AA (Rat): «Brasow.— 
R. 18. AA (Raf.) omite: «straja», -— R. 19. Subliniem pre cam». care este și în 
C. B. AA (Ra[).— R. 19 4: < rașăului» |. < Ardealului». Am corectat după (- 
B, 6. AA (Rat) B. 6. ad: <în munte spre jera Ardealului» după: cîntrat». - R. 20, AA (Raf.): «strajă» |. «palancă». — BR. 24, C omite : <Polcovnicul Căzăcese». — 
RR. 25. C: «de ar hi» |. «de neny fi dat». — FR. 26 E: omite, după obiceiă şi a- 
cestă zaceală. - R. 26 B, <pe la Temișvar». — &: «de Temişvar». — E. 27. 
3 : «cu Moldovenii» |. «cu Domnul nostru». —- PR. 28 (: < Domnul anuntenesc» 
|. «muntenii» este lecţiune bună din C.
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de pre acsle vrâmi, şi părţilor aprope de Ardeal? Ostea Ghicăi 1 
Vod aiă-luat atuncea în ţâra Brașăului, care se chiamă cu alt 

nume Birsa trei pălăncă; bieţii Gmeni închiși, toţi, în robia 

vecinică u 'Tătarilor adi mers. 

15. Întru una den acsle pălăncă, gândind Ghica Vod că va 5 

hi multă avuţie în cetățue, când era amu palanca plină de Tă- 
tari şi de ai noștri tiesită ati intrat şi el cu mare nevoință în. 

lontru (sic), unde nn era locul unui Domn se intre. Puțin ai 

ipsit de nu s'aii năduşit acolo de desimea aceea, și cu puţin 

suflet de abia ai eșit, şi lovit de un 'lătar în cap. Nime să 10 

nu bănuâscă căci se pomenese aceste; că Letopiseţele nu sint 

să le cetâscă omul să scie numai ce ai fost în vrâmile trecute, 

ce mai mult să hie de învățătură, ce este hine și ce este răi, 

şi de ce să se ferâscă şi ce va urma hie cine? Domnul. den 

faptele Domnilor, care cum aă fost. și cu ce veste și pomană, 1? 

să i6e urmă de viață; boiarii, urmând pe boiarii cei cinsteși, 

şi înţelepţi; slujitoriul, a slujitoriului; câ. cineşi_ după breasla !. 

sa _de_urmeză. pre cel cinsteşi, cinstit 6sle; cine urmeză pre ; 

„cel răi ('pp435), răi 6ste, și răi se_va sevărși. ” 

16. Den țera Pirsei ai purces oștile pe mijlocul Ardealului 20 

spre scaunul acei ţări, uude era de pază a curții crăesci, cum 

die ei, nesce haiduci. Decă, şi curtea și orașul Belgradul într'o 

mică?de ceas aii stătut cenușe. De acolea s'aii dispărţit Șerim- 

Beiă de la Hanul, cu carele sai poftit și Grigorașco Vod, și 

ai agiuns cu prada până în olatele de Ungurimea de sas. Și 25 

la Sibiiă iară adunându-se oștile, ai lovit pre la Oradia și ati 

trecut la Inăii, care oraș Vizirul amu luase; și vădând că nice 

o ste nu ste nicăiurea, aii lăsat pre Pașa de Buda Sinan se 

toemâscă cetatea și să o așede cu ste, și "iati orânduit și 

pre Domnul nostru Ghica Vod, și pre Mihnea Vod depreună. 

  

R. 1. C: «de pren vremile acele» |. «<acdle vrâmă». — R. 1. C: «părților ce'or 

pe aprâpe» |. «părților aprâpe».— R. 3. C omite : «cu alt nume». — R. 3. (: eBar- 

sia.» — E. 3. C omite: <bieţib, — BR. 4. B. C omit: ezecinică m. — PF. 5. 

B. GQ: socotind» |. sgândind>.  R.5.G: omite de la <Vod» până la «cu mare 

nevoinţă». R. 6. C omite : «în cetățues.—R. 7. 24 și AA (Rat) serii : camu tiosită 

stea în palancă, plină palanca de tătari». C. e mal corect şi am luat lecţiunea 

lui Q.-- R. 17. C ad. «numai» după: «sînt>. — Bi. 12. C omite: «numai» după : 

scie». — R. 18. C: <cinstiș 6ste». — R. 19. C: «se sfârșâzee» |. «se on serirşi», 

_ R. 22. C omite: «cum giţei». — B. 22. C: «Beligradul», — B. 23. O: «de a- 

colo» |. «de acoleas. — R. 27. B. G: <dobândisă> |. «luase».



088 | 
1 ară Vizirul singur, Kiupruliul, înțelegând de nesce amestecă- 

tură ce se făc6 la Impărăţie. precum era tânăr încă Impăralul, 

s'aii întors cu mare sirguslă la Țarigrad ; iară noi cu acel Pașă, 
am ședut până, la simedru de am tocmit Inăul: și aii mai luat. 

5 Pașa de Buda nesce pălănei pe aprâpe, şi cu Șerim-Beiti des- 

părţit, Grigoraşeo Vod ai luat o cetăţue, anume Almașul; și 

de la acel Pașă aiă luat Borcea lanoș domnia de Ardeal. 

17. De la Iulie în care lună purcesese Ghica Vod, apoi la De- 

kemvrie pre la Sfeti Nicolae, ai sosit în Sucâva,; și aii iernat 

LO în Suceava pentru mare omor ce era aice în lași. Hanul dentr- 

ace cale dâcă aii sosit în Grim, ati omorit pre Vizirul săă, pre 

Stefan Cazi Aga, pre porunea Kiupruliului, că oblicise vizirul 

âmbletele lui întracâste țări, și dicea el tot-deauna Hanului : 

«Nu te lăsa de tote se âmbli în voia Turcilor, nu de tote săi 

15  asculți: că că, pre cât le vei mila pre toie, pre atâta se 

suie în cap». | 
18. Borcea lanoș, unul den slugile lui Racoți, aăi luat dom- 

nia de la Pașa, căt să se potole Turcii și pentru să vadă că 
este adevărat, împotriva lui Racoți, cât aii purces oștile îndată. 

20 sai făcut a câre de la Turci agiutor, Și îndată ai venit po- 
runcă și la Mihnea Vod în țera Muntenâscă, și la Ghica Vod 

aice, să dea lui Borcea lanoș agiutor. Deci, îndată W-aii trimis 

și Ghica Vod cu Nicolai Cârnul agiutor ca 1000 de omeni; 

ce, n'aii făcut zăbavă multă acolo. 
25 19. La anu „3păs(7166) Racoți, ca acela ce se înâcă. de sa- 

bia golă se apuca, iar aă scohorit cu oști în Ardeal, încă 

fiind. cetăţile Făgărașul, Oradia şi Sibiiul, cu omenii lui. 

lavă Borcea Janoș cu Turcii saă închis în Clujvar (Rau 

| Rap), spre partea 'Pureâscă ; şi având şi Constantin Vod prilej 
30 bun, ca 4000 de omeni lefecii, şi Stefan Vod amu măi slab, ca 

('4) 500 de omeni, ai pus gindul iară să facă amestecături în 

  

h. 7. C omite: «singur, Kiupruliul».— R. 2. 24 omite : «ce se făcea». = Luăm 
lecţiunea din B. C. 6. — R.3. AA (Raf) ccu me de grab» |. <sirguială>. — 
R. 8. B: «Den luna una lui Iulie» |. «Dela Iulie». — BR. 8. C dă: capol» dar 
nu este în cele-l-alte codice — AB. 9. C omite: «pe la sfeti Nicolae. — E. 9 
U. omite: «ai iernat în Suceava». - R. 18. C omite: se ra Pașa». - B. B. C 
ad. <Tuvcii» după: «să vagă». -- PB. 21, C: cvomândicii» 1. amuntentastă». — 
R. 22. 924 pe alocurea, scrie : «lacoş». — PB. 24. C ad. «Nicolae Cârnul» după : 

«atolo». — R. 25. C nu dă data de 7166, Asemenea B, 6, E. AA (Raf.) lasă 
loc gol în locul datei. — fi. 26.B, Qi: ese prinde» 1. «apucă».
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ămbele țări. Și așia, au orînduit pre Constantin Vod iară în ţera 

Muntensâscă, și pre Stefan Vodă aice în țâră. Și stând așia sfatul, 
trimisse Stefan Vod cu bani pre Tălmaciu Paharnicul în păr- 

țile Căzăcesci, să facă oște, pohtind pre Hătmanii Leşesci să 
nu apere acest lucru; și amu stringea 'Tălmaciă Omeni în Mo- 

vilă; iară acole, la Racoți, sai schimbat sfatul într'alt chip. 

209. Mihnea Vod, Domnul Muntenese, om fără de nice o frică 

de Dumnedei, fără de nice un temeiiă, tiran dirept fantastic, 

adecă buiguitoriă în gânduri, ai pus gând să se hainâscă pre 

Turci; şi mirându-se cum-va face, să n'aibă sială de boiari ce 

era capete ţ&rei Muntânesci, cu mare și ne spusă tirănie (A) 
30 de boiari, tot fruntea acei ţări aii omorit și ati pus pre 

voia sa boiari ; și după acâstă faptă, ai răpegit la Racoți, dân- 

du'i scire că ori la cel va sceâte norocul și vrâmea, este to- 
varăş cu dinsul împotriva Tureilor; care lucru înțelegând Ra- 

coţi, de'ntâiii n'aii crequt pre Mihnea Vod; apoi, dâcă aă tri- 

mis giurămînturi și ati vădut adevărata voia lui că este îm- 

potriva 'Lurcilor, aii schimbat sfatul, și aii lăsat ţâra Munte- 

nescă să o cârmusscă Mihnea Vod despre ace aripă, fiind pre 
loe cu Îlomnia și cu prilej de ste; iară pre Constantin Vod 

l-ai orinduit asupra Moldovei, având iarăş şi Constantin Vod 

ostea mai glâtă, și prilej a ținâre oste. Pre Stefan Vod Vai o- 

prit, făgăduindu'i că de va da Dumnedei lucrurile spre folosul 
lui, iar el va hi la Domnie; și aşia aii rămas Stefan Vod îna- 

poi. Neculae Cârnul încă vădând pogorirea lui Racoți şi ame- 
stecate lucruri, ai venit cu stea ce se trimisâse. 

27. Aceste audind Ghica Vod că se lucrâză la Ardeal, cum 

iară să găteză amestecături asupra țărel, aii trimis la Hătma- 

nti l.eşesci pre Grigorie Paharnicul, să nu primâscă lucruri care 

sînt împotriva Împărăției, de face Stefan Vod lefecii în ț6ra 

lor asupra ţărei. Ce Hătmanii Leșesci pre lâsne s'aii apărat, 

10 

20 

25 

  

HR. 6. C. omite: cîntralt chip». — R. 8. AA (Raf) «spre» |. «de» ante: 

« Dummnedeii». — BR. 9. C : cîn minte» |. <în gânduri». — R. 10. AA (Raf.) «sfială» 

|. «sialăs. — R. 13. AA (Raf.) omite: <dândui scire»> şi apoi dice: «că ori cel 

ra îndvepta novocul şi vremea, că este...» — R. 19. AA (Raf.) cocărmudscă» 1, 

scârmutscă», — R. 19. B. G, omit: «o» ante: ccărmudscă>, — R. 20.B3 cu pri- 

lej a ţin stea» 1. «de 6ste». - R. 22. AA (Raf): <Jar pre Stefan Vod» — R. 23 

AA (Raf.) «să fie lucrurile iar pre voia ini» |. textul. — R. 24. AA (Paf.) eicrăşi» 

|. «dar». — B. 25. AA (Raf.) «iar Neculai Cârnul, — R. 25. AA (Raf.) «cobortrea» 

|. «pogorirea», — R. 28. AA (Raf.) «să gătesc» |. egătdză». 

BIBLIOTECA CENTRALĂ? 
sari OO: PTADĂ
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1  qicând că în partea cazacilor se fac acelea, nu la dinșii; și 
era Ghica Vod cu tabăra într'ac6 vară la Cârnicâni. Ce, dâcă 

aii vâdut de sfatul întraltul chip schimbat la Racoți și ati o-- 

plicit că și Mihnea Vod adevărat 6ste împotriva Împărăției hain, 

5 și Constantin Vod gata să vie asupra ţărei, dirept preste Munţi 

să cobâră, sai mutat cu tabăra la capul Stăneci despre Țu- 

fora în prâjma Bugecului. 

22, Împărăţia înțelegând de acâste tulburări la Ardeal, stând 

Vizirul după paza mării despre oștile Veneției cu galinură (Pa- 

10 aiwnopi), trimiţend la Hanul numai ori el singur, oră pre un Sul- 

tan cu oștile Crimului să trimiţă în aceste ţări împotriva Ardea- 

lului. Ce încă nu sosise în Bugâg Sultanul, când de'ncoce Con- 

stantin Vod ai intrat cu oști în ţeră pre Oituz și în țâra Mun- 

tenâscă Mihnea Yod ai intrat în Turci. Pre unii i-ai omorit, pre 

15 alţii mulţi i-aă și botezat, câţi și sai aflat "Turci în ţ6ra lui, ori 

slujitori de af lui, ori Agi, ori neguţitori; și aşia sai început 

ca. de isnovă amestecături în aceste ţări. Mihnea Vod, după act- 

stă faptă, singur, sprinten ati mărs de sati adunat cu Racoți de 

față în munţi, la straja Ungurâscă unde venisă și Racoți; şi şi-ail 

20 dat credinţă unul altuia şi sati întors Mihnea Vod în 'ergoviștea, 

unde era tote oștile lui strinse; și Racoți i-ai dat o sâmă de 

Neâmţi ai săi si Catane ; și ati purces Mihnea Vod în olatele Tur- 

cesci asupra tiiurgiovului, singur, iar o semă de 6ste asupra 

Brăilei. lavă pre Kornia despre Mehedii și preste Dunărea, 

ardend și prădând. El singur aii luat Giwgiul, și Brăila iară 

au ars-o oștenii lui; și Galaţii atunci ai ars tot acele călane 

a lui și la lobrogea asupra Hirsovei aii trecut stea; ce, a- 
ceia den loc n'aii îmblat bine, ce abi€ ati scăpat de Turci. 

ID
 

o
 

  

R. 2. AA (Raf.) <Varnicenă (?)» <Carnicenii». — F, 7. AA (Rat) omite: în 

prâjma Bugegului», - K. 9. AA (Ralf): «oștile cu galidnele Veneţianilor» |. textul. 

— C: ccu galiâne»> |. «galionuri». — RP. 12. C. omite: edenedee». — PR. 15. AA 

(Raf.) omite: «și» ante: botezat. Asemenea «și» înainte de: «sai aflat. —R. 17. 

AA (Raf.): camestecăturile». — Asemenea apăvzi» 1. «țări». — R. 18. AA (Rat) «de 

Sati împreunăt» |. endunat>.— h. 18. AA, (Raf.) omite: «de față».—R. 20 C: 

sinul spre altul» |. <unul alluias.—R. 21. AA (Bay) omite : «lui» ante: «strînse». 

— PB. 22. AA (Raf.) omile : «în olatele tuscesci» şi ad, «îndată» enle: casupra» 

—R. 24. 0. «RspSia» scrie: AA (Raf.) — B. G : <Jară pre tacoţi despre Mehedia» 
]. «Iară pre Kornia». — R, 24. AA (Raf) <Mehedias. — C : «Mehedinti». — R. %5. 
C. AA (Raf) ad. «și Vai ars» după: <Giorgiorul». —C : adaoge apor : «şi Brăila 

O aii ars oștenii lui» după: «Pati ars>. — R. 27. AA (Raf.) și <Galaţii tot aă ars 

şi ostenii lui cu căpitanul acela. — R. 26. B. GQ. «tot acdle cătane a lui» Mi Să 
părut mul bună lecţiune de cât câ din C şi AA (Rat.): «toți acei căpitani ai lu.
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23. Acesta săi început în ţâra Muntenâscă; iar aice, Con- i 
stantin Vod cu 5000 de omeni aii venit asupra Ghicăi Vod. 

Ave limbi Ghica Vod şi de la Roman, apucate de ai noștri, 

şi amu de la Podul Lelâei. Şi vădend apropistă stea, aii scos 

şi Ghica Vod t6tă călărimea împrotiva lui, 'cu Hâbăşescul H&t- 5 

manul și cu Gligorie Pâharnicul; iară singur Ghica Vod cu 

i6tă pedestrimea și cu puscile aii trecut ia Ţuţora, în aceea 

parte Prutul. Feciorul săi Gligorașco Vodă, era amu purces la 

Țarigrad la dvorbă. 

24. Ostea Ghicăi Vod, de care s'aii spus la călărimea, dâcă 10 
aii trecut noptea, aii mas în râpile Tă&ulescilor; și acolo aă 

făcut sfat, capetele, cum să se dea r&sboiă cu singuri câlăreţii, 

fără foc, fără pedâstrime, (cu Constantin Vod amu se sci6 den 

limbi, că era și Nemţi câlări cu foc, și siimâni pedestri, și 

&stea Ungurâscă), nu 6ste cu cale şi fără smintelă, Ce aii ales 15 

cu sfatul numai să se întorcă t6tă stea la ceea-l-altă ste, 

și numai 200 de 6meni, ca în chip de strajă, să se arte oștii 

lui Constantin Vod. Și aşia, aîi purces stea îndărăpt; iară 

Voiscehovski Căpitanul cu 200 de meni aii purces pre Ba- 

hluiă în sus; și mai sus de Movile îndată s'aii tîmpinat cu 6- 20 

stea lui Constantin Vodă viind în tocmelă. 

25. Ostea nostră, care se întorsâse cu Hâbășescu Hătmanul, 

n'aiă păzit calea spre 'Țuţora, ce Hă&tmanul singur aii descălecat 

Ja MOnăstirea lui Aron Vod, şi cu alți boiari; iară 6stea de pre 

sub steguri aii împlut târgul pren pivnițe slobode cu vinuri, 25 

pen case, pen poduri, morţi bâţi pre uliţe ; pren tâte pivnițele 

îi băte Căpitanii să-și mergă la steguri, (ce care beat ascultă 

la trebă ca aceea ?). Căpitanul Voicehovski decă ai vădut în 

trâg mai totă Ostea bstă, (4) sai oprit de laturea tirgului, cu 
Gmenii ce era cu dânsul. Iară Constantin Vod dâcă aii sosit 30 

  

R. 1. Cad. «în ţâra Moldovei» după : eaice». - R. 4. AA (Raf.) «limbi apucate şi 

de la Roman și de la podul Eldei de ui noştri». — G. sare din erdre de la <Ghicăi 

Vod» până la : atâtă calarimea». — R. 6. AA (Raf.) « Postelnicul» 1. e Paharnicul»: 

— R. 8. AA (Raf.): „Fiiul săi |. «feciorul». — B, GQ, <Gregorașco Vol feciorul 

Ghicăi Vod». — R. 8.0: «Grigori Vod». — BR. 9. AA (Raf.) evorbă» |. «drorbăo. 

— RR. 14. As (Raf) omite: «călăi». — B. 18. B, Q, cînapoi |. cînderept. — RP. 217, 
B. G, omit: <viind> ante: «în toemelă». — R. 23. C: caii păzit şi» |. «păzit». 

— R. 28. Ci: cânsuşi» |. esingure. ! 
(4) C: «bată» |. «beată». Asemenea cele-l-alte. Noi am scris după ortografia 

Academică. !
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1 la ceara» (4) Copoului, ai stătut gandind că ste stea 

în tîrg supusă (eSnensez), i6ră dâcă aii vădut că nu 6ste oste, 

ce este o glogozală deșertă, ai: luat cu stea pre deasupra 

Copoului şi pentre vii; şi acolea, la capul viilor, 'şiaii toc- 

5 mit în toemelă 6stea și au stătut. 

26. Eva Lâşii lui Stefan Vod, carii fus6se ta dinsul Lefecii 

cu Constantin Vod în frunte și o semă de catane. Cu aceia ai 

noştri b6ți, fără porunca nimărui, fără nice o tocmâlă, aii în- 

ceput harţul, întrând beţi, cu săbiile smulte, pân în șiragurile 

10  Ungurescă. Ati căutat și n6uă (Noaw)a sta cu Voicehovski Că- 

pitanul, să nu pisie atăţia omeni ; și aii stătut harţul acâla mai 

bine de un câs, neputend ai desbăra nice întrun chip pre 0- 

meniă -b&ţi dentv'acela loc; şi perisă de aceia 4 Omeni, și se 

apropi€ încet. tOtă Ostea. Am purees în fîrg drept; gonașii ail 

13 dat după noi, însă numai până la margenea tirgului; și ai 

stătut Constantin Vod pre loc, până aii cercat bine tivgul și 

curtea ; și oblicind de Ghica Vod la Țuţora, n'aii băgat ostea 

pen tîrg, cum aii făcut a noștri; ce, alăturea cu tărgul, peste 

valea ce se qice la noi EsSkara, (*) trecând cu 6stea, ait purces 

20. întins în urma n6stră, cu stea tocmilă, apucând pe mulţi de 

ai noştri în terg, carii ai plătit scump acsla vin ce băusă, în- 

dată cu capetele sale. 

27 Ostea 'nostră, cum era r&sipită den purtatul prost, așia și 

cu mai prâstă poruncă ai venit, numai să li'se dâe răsboiil. 

25  Amu aprope de capul Stăncei, dirept pre culme aii stătut tote 

  

  

R. 1. AA (Rat) egând> |. egândind>, —C: «socotind» —B.76, în gândurb. 
— R. 6. C: cEra Leşii carii slujisă la Stefan Vod». Ediţ. tipar : clară Leşii 

R. 7. C omite: <Cu Constantin Vod». — fi. 12. AA (Raf) ad. «Și» ante: «ne- 

putend>. — R. 13. 24: «de cei» |. «de aceia». — B. Gl omit: «de aceia. — 

AA (Baf) «rro £» 1. «de aceia 4», — RP. 14. C : «Noi am purces» |. cdi — 

R. 14. AA (Raf) agonacii» |. gonașii». — omite : <a daț». — BR. 16. AA ha) 
omile : «bine». — B. 17. G: «pre» |. «de Ghica». — BR. 18. AA (Baf.) omite din 

er6re : «peste valea». - R. 21. QC: «care ai plătit scump, cu capetele seale, acela 

vin, în dată, cel beuse eftin».. -— îi. 23. 24. «paacunnmay. — PR. 21 24: «cu 
mai mare prostă ati venit poruncă». —C «și cu mal mare prostă ai renit poruncit 

—— AA (Baf.) <asemene». — & <asemene». 

(|) B. C. G, «Valea» L. cazier». AA (Raf.) care de ordinariă modernizăză textul 
din. 94 şi C ne aă pre: caziora» D-nu Hasdeii ne esplică acestă. vorbă aşia: 

vale+ sufix deminutival pejorativ-uga, 
(*) 24 pune la margine ca vorbă corespundătâre cu Kara, vorba Bzkanha. Se 

vâde că copistul schimba pro pudore acest nume în KSkara.
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stea gurile nâstre în tocmâlă și ati așteptat pre 6stea lui Con- 1 

stantin Vod. 
28. Amu nu Leșiă ci dărăgănia Nemţescă era în frunte, toc- 

mită, la, Constantin Vod, cu foc, şi un stol totă cea-l-allă oste,. 

câreia nu era a nâstră de potrivă, că şi mat puţină cu mult, 5 

și fără foc, ste câlăreață numai. lară peste poruncă, ne a- 

vEănd cum hi întralt chip, ati sărit stâgurile n6stre întăiii la, 

dînşii, şi mai ales Căpitanul Voicehovski, ca un mare vitâz și 

amu aice și la tâte trebile hie 'când slujitor de plin. In loc 

aii luat pre calanle ce era în frunte la harţ, în săbie și până 10 

la Nemţi aii cădut aceia mai toți, fiind la acești ai noștri şi 

caii mal prâspeţi, Si aă dat stegurile lui Voicehovski dirept 

în focul Nemţilor, den care foc în loc ai picat câţi-va sluji- 

tori de ai nostrii, şi.un stegar de a lui Voicehovski. lară ne- 

mica ne spăimându-se ai noștri de ace câdâre acelor slujitori 15 

întrase amu cu săbiile în Nâmţi, cât n'ar hi putut a mai da 

foc al doile rând, aşia se amestecacă. Indată aii năvălit tâtă 

ostea, şi aripele oştii lui Constantin Vod. Deci, numai ce aii 

căutat să se de îndârăpt stegurile nostre. S'aii prilejit la în- 

torsul oştii nostre preste trupuri de Unguri, carii căduse la 20 

timpinarea de 'ntăiii, un Ungur cădut de rană, lăsat în loc de 

mort, au apucat o suliță şi ai timpinat pre un slujitor de ai 

noștri dirept pen vintre, şi în Joc aii cădut bietul slujitor de 

pre cal gios. , 

29. In călro era a năzui oști nâstre, era loc forte răi, 25 

(£z$) și îndată coborisul Jijiei; și singură Jijia de trecut 

vea (ff) și tinoasă, nice de vad, nice de 'nnotat. La pod nu 

incăp6, şi bulzindu-se căde€ de ambe părţile de pre pod; cu- 

  

BR. 8. O: <Aice» |. sAmu». — DB. G: <acolo» |. camu». — AA (Raf.) «Deci» 
]..<Amus». — R. 8. O omite: «ca un mare ritez și amu şi aici și la tote trebil: 

hie când slujitor deplin» şi legă frasa cu: <în loc aăi luat». — R. 10. B. G: aa.: 

«în săbii» după : sati luat». — R. 16. C : catuncea»> Î. camu». — AA (Raf.) omile: 
«amus. — hR. 19 AA (Raj): <în apoi» |. eîndărăpte. BR. 19. C omite: dela: 

«prilejit» până la finea zacelei. — R. 22. B. G, AA (Raf.) ad. «care cădusă lângă 
dînsul şi vedend că fug ai nostri a sărit cu sulița». — R. 26. 0: «pogorișul». — 

B. G: <pogoriș la». — Rh. 27. B: omite: esingură: și de trecut vea Jijia», — 

PR. 27. G: «de ?nnot> |. «de mnotato. — R. 27. B. G: «pe pod» |. «la pod». — 
R 28. AA (Raf.) <Căde în apă cât şi pe diucâle şi pe dincolo de pod era Jijia 

plină de cai și de Gmeni». — B. G. 24 dai frasa încureată : «căde de ambe păr” - 

ţile pe lângă pod acei depe laturi înti'apă cădea de îmbe păţire pre lângă pcd> (D 

Erdre de copist, desigur.
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prinsă era Jijia de cai și de meni; și acolea multă 6ste. de 

a nostră aii perii, și mai mulţi de apă ; ai cădut și viă câți-va, 

pre mâna lui Constantin Vod şi mai aleși den boiari: Bucioc, 

Buhuș slugerul cel mare pe atuncea și Gavriliţă Costachi, jig- 

niceriii mare. Pre boiari dâcă "i-ati dus la Constantin Voa, 

îndală “i-ai pus iară la boiarii și slobodi fără de nice o pază. 

Peste podul Jijiei n'ai mai gonit stea lui Constantin Yod, ce 

aii stătut pre deal tâtă stea, la mas. lară Ghica Vod, cu 6s- 

tea spăimată, s'aii sfătuit, şi cu nopte aă. purces spre Lăpușna, 

cu pedestrimea și cu puscile răpedind îndată de olac la EI A- 

gasi, den Bugeg, dându'i scirea de aceste tote. 

30. Mers-aii Dărăbanii bine până în Lăpușnă. Acolea pre loc 

r&suflând o qi 6stea, a doa-di agiunși Dărăbanii de Constan- 

lin Vod cu giuruită de milă și de I6fe, dimineţă s'a sculat și 

ai apucat puscile câte era; de'mpreună şi cu siimânii a pur- 

ces înapoi, făcend gâlceavă mare câpiteniilor, şi cine ar r&- 

mâne, cu morte lăudându-se. Care gâlcâvă a lor vădând bo- 

iarii pre câţi era, să nui apuce cu de-a sila, s'aii dat în lă- 

buri. lară singur Ghica Vod aii eșit la dinșii cu șlicul a mână, 

rugându-se să hie îngăduitoră nu mai mult de cincă-șâse dile 
spuindu-le adevărat de venirea Sultanului; ce, n'aă avut cui 

dice, nebunite gândurile prostimei și turbate! Și s'aii aflat ca 

cei carii nu s'aii rusinat de chip de Domn, ee laii împins de 

la puscă pre Ghica Vod, și ai purces cu puseile spre lași. Iară 

curând aii luat plată deplin pentru faptele sale, precum vei 

ceti mai gios. 

31. Rămâind Ghica Vod numai cu boiarii, n'a cutezat să 
mai zăbăvescă la Lăpuşna, ce aii purces spre Bic, spre Tighi- 
nea, până la Luţeni, și acolo ai așteptat pre El Agasi. lară 

dărăbanii şi siimânii aii venit aice în Iași și s'a închinat la 

Constantin Vod cu toții, și de la Movilăii întracesteși dile 
iai venit și Tălmaciu Paharnicul cu câți-va de ai lui Stefan 
Vod. S'aii mirat Constantin Vod de siimâni și de dărăbani, 

PI a II   

i 

Ji. 4. C omite: «cel nave pe atuncea». — B, omite «pre atuncea. — AA (Raf 
asemene, — fi. 71. 24 «de» |. «dem». — f. 13, C <odihnind> | eresuflând>. — 
R 14. AA (Baf) «făgăduinţa» |. egiuruită», — BB. 22, BG: ad, : «și turdate după «nebunite». — AA (Raf.) ad. : «fiind> după enebunite.> apoi scrie: «turdt- 
rate» 1. «tuvbate». — FR. 23. AA (Raf.) «gonit» 1. «împins», — BR, 29. AA (Hf) <Giugeni> |, «Iuţeni», — PB. 30. B, (, omit : casce»,



663 

    

carii de toţi era până la (7) 700 de Gmeni, cu foc și cu 

tunuri. 

32. Si asia, Constantin Vod, aședându-se în scaunul țărei, 

aii trimis şi la Țarigrad, cercând cu făgăduință să și toemâscă, 

Domnia. Ce n'aii apucat să'i vie respunsul, nice era cum, ce 

om era Kiupruliul Vizirul pre atunvea; că într'aceleși qile au 

sosit pre Botna și El Agasi cu o semă de oști, și sai mutat 

și Ghica Vod despre Băcu la Botna, și amu împreunat cu El 

Agasi aii stătut la Cășuteni până aă sosit și Sultanul. 

33. 'Turburarea a lui Racoți acmu era la scirea Impărăţiei 

și hainia Mihnei Vod. Deci, asupra luă Racoți era orînduit Ali 

Paşa, Vizirul de la Buda, iasă asupra Mihnei Vod, Calga Sul- 

tan de Cuim. Și atunceși veni veste şi de schimbarea Ghicăi 

Vod den Domnia Moldovei în ţ6ra Muntenâscă, cu Domnia a- 

cei ţări în locul Mihnei Vod. Iară aice în ţeră în locul Ghi- 

căi Vod ati dat Domnia lui Stefăniţă Vod feciorul lui Vasilie 

Vod. Care lucru pentru să nu se reșchire boiarii de pe lângă 

Ghica Vod asupra vrâmei aceia, s'aii tăinuit multe dile acest 

laeru, apucându-se Ghica Vod, că va primeni aceste într'alt 

chip, şi tot cum ar hi pentru trebile sale, ai stătut împotriva 

lui Constantin Vod cu Sultanul. 

34. Calga Sultanul, măcar că "i venisă acmu poruncă de la 

Impărăţie să rădice pre Ghica Vod de la Moldova și să'l ducă 

să puie Domn în ţâra Muntenâcă, aflând lucrurile în Moldova 

iară aşia amestecate, să nu luse pre Constantin Vod hainul 

Impărăţiei în scaunul ţerei, ai purces în sus pre Prut, şi ai 

stătut cu coşurile la Bolota, mai gios de 'Țuţora.; și acolo fă- 

când sfat, singur aii rămas cu coșurile, șaă oprit pre Ghica 

Voa lângă sine; iară stea totă, sprintină de r&sboiă, Tălăr- 

scă, şi pre toţi boiarii cu câtă glotă av6, o aii dat subt mâna . 

Jui Ahmet El Agasi de Bugeac; și aii perces el, Sărdariul, a- 

supra. lui Constantin Vod, la Iaşi. 

35. Luând vâste Constantin Vod de Sultanul că este acmu 

aşia aprope, 'ș-aii rădicat 6stea den trăg și s'a mutat la Ga- 
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lata de sus; și acolea ai pus dărăbanii noştrii și pre siimâni, 
și câţi pedestrași aii avut și el, de aii săpat un șanț pe dea- 
supra piriului, carele se desparte de piriul Bărnoveă și vine 
pre subt Galata de sus, și acole după şanţ aii descălecat tâtă 

- pedestrimea, iar călărimea în deal, și aii stătut acolea cu ta- 
b&ra tâtă. 

36. Ostea Tătărescă, cum ai purces stoluri după stoluri și 

decă sai strins t6tă la Ciric, aa. începul a dodei întâi cu 

harțură, mergând 'Tătarii până la piriii; vrăsaă focul dărăbaniă 

fără ispravă în harţi; cum ari vedea mare năvală, așia strica 

Xarba fără de nice o trâbă, și pre nime nu râniă. Care lucru 

era îndată semn de mare frică a lor. Tote acestea socotia El 

Agasi, om de-abie, în tâte ordele Crimului, altul al doile la 

sprintânie și la lucrurile resboielor. lară în de-sâră, o s6mă de 

siimeni de ceia ai nostri ce se închinasă la Constantin Vod, 

saii îndemnat și aii eşit din șanțuri; viind pre iaz pre lângă 

pîriă, ai venit până în podul Bahluiului, și trecând podul 

preste Bahluiii, ce era pre atunci mai gios de iaz. Și așia se 

simeţise câtă (nzTrx) pedestrime era, și 'n șes dencâce de pod 

eșise câte (£,s') cinci ș6se la un loc, și apucase și case câle- 

va în Broșteni, și da în 'Tătari cu sinâţile. lară și atunce era 

de mirat, că pre nime nu râniă, fără doi cai ce aii rânit subt 

Tătari la acel eșit a lor. | 
37. Ace semeţie a lor văgând EI Agasi, ati încălecat singur și 

aii coborit în șes pre Bahluiii, și fiind și (8) două stegură de 

Unguri. lară el singur ati îndemnat pre nesce Tătară sprinteni 

asupra siimenilor ce era în șes; și aii sărit Tătarii drept asupra 
siimenilor (Ț) cu sinâţele la obraz siimânii fiind şi cum Dar 

crede nime să mârgă 'lătarul la foc, așia îndrăsneț, aă mers, 
ales cum am vădut pre un “Tătar Bugegean dirept asupra a doi 
siimeni cu sinâţele în pravilă, și de aprope ati slobodit amân- 

doi sin€ţele în 'Tătari, iară nice unul nu "l-ati nemerit. Cu sa- 

bia smultă, Tătarul, pre unul "l-ai rânit, iară pre al doile sii- 
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mean 'l-aii adus viii la EI Agasi. Aşia, se cunoscea de atunce 

pedâpsa oştii lui Constantin Vod. Iară în ceea parte de Ba- 

hluiii, în c6ir, fagiă cele două Steguri de catane, de la o vreme 

numai de un Tătar, cu mare ocară și ris între toți, că fuge 

atâţia, 6meni de unul; și fugind da înapoi cu pistolele în sus, 

ne vădend unde dă. 

38. Acmu în deseră era acest barţ. Preste nopte aii eșit 

den .trăg 'Tătarii la mas preste câir, iară dărăbanii şi siimenii 

un c6s n'ati stătut: totă noptea aii dat cu sin6ţele, şi nu câte 

unul ce toți odată, can chip nerațesc; strica iarba fără is- 

pravă, în vent. Ni-am gândit întâi că or hi dodeind Tătarii, 

ce nave dodeială de nim6, numai se cunoscea bine lucrurile 

plăstemate și spăimate! 

39. A doua di, vineri se prilejise; deci, Tătarii ră&sboiil se 

facă n'ati vrut, ferind vinerea, care qi la denșii se ține cum 

ţinem noi Duminica den dilele săptemânei. Ce ati şedut gata 

cu caii a mână până spre amiaqă-qi. Ai chiămat El Agasi pre 

boiari la sine și le-ai spus cum întrace di nui slobode le- 

gea lor să mergă asupra nim&rui ; iară ei de ar veni atunce 

răshoiii om face. Și aii întrebat de boiari ce le-ar părea Şi 

lor? în ee chip a doua-di ar merge asupra lor? și den ce parte 

s'ari lovi, și ce loc 6ste unde stă ostea lor? Aceste vorovind 

cu boiarii, că era om în faptele sale den afară de hirea Tă- 

tărâscă, așia de blând, lin, și la treba oştii deplin, — aceste 

vorovind, numai ce se audiră dobele și trimbețele în 6stea Ini 

Constantin Vod; si sati vădut fără zăbavă și clătirea oștilor 

la vale, spre Bahluiii. Și așia ai eșit totă ostea la șes cu pe- 

destrime, cu puseile, coprindend ostea lor de la, piîriul ce vine 

alăturea cu iazul până la Galata de gios. Și așia, cu tocmelă 

ati purces spre pod cu stea Constantin Vod. 

40. A încălecat şi Tătariă. Era de toţi ca („r) 3000 de o- 

meni, şi de ai noştrii Moldoveni vr'o („) 300 de 6meni ; și 

i-ati tocmit EI Agasi pre 'Tătară și pre ai noştrii dencâce de 

Ciric, pre podiș, asupra 'Tătărașilor, așteptând pre Constantin 

Vod în tocmelă, 

10 

20 

35 

  

R. 7. AA (Baf.) «Și așia» |. «Aemu».—0 omite: «și aşia» şi cacum.— BR. 18. 

AA (Raf) <slobuzbsce» |. «slobâde». — BR. 32, Cs «şi de ai noştrii 300 Moldoveni» 

1. «de dmeni». — R. 35. C adaoge: «și în obictii> după «tocinelă>. 

(*) După C am adaos vorhele : de cătane, ce nu sunt în 24, dar trebuesc. 

Nu se află nici în B. GQ.



gt
 

10 

20 

666 

  

41. La Constantin Vod de tote 6stea va hi fost la („n) 8000 
de 6meni; în șes la eşitul harţului Tătăresc înainte, preste 

Bahluiii, n'a eșit de la denşii la harţ nime,; slobodia puseile 

câte odată ; și era. puscile bune şi mari, de cele puscă ce fă- 

cuse Stefan Vod Gheorghie în Liov; dară așia da de bine den- 

tr insele, cât nu să lovescă pe cine-va, ce sunetul glonțului ni 

se audia pre nicăirea. Ac6ea tocmâla era! Și se gândia că or 

înspăimă pre 'Lătari uumai cu sunetul; ce nu se sparie ne- 

priâtenul numai cu sunet în dar, fără morte! 

42. Dâcă aii sosit stea lut Constantin Vod la Bahluiii, sai 

apucat de trecătorea Bahluiului ; şi dâcă ait vădut El Agasi că 

area gând să trecă ostea Bahluiul, aii pus un Tătar bătrân la 

o movilă, care 6ste de acolo de unde sta Ostea Tătărescă, mai 

spre Aron Vod, asupra Ciricului, învăţândul cât va vedea de 

acolo că va începe a se sui 6siea lui Consantin Vod spre 

_mal la marginile “Tătărașilor, la deul, el să se învirtescă pe 
Movilă de trei ori; și așia ati făcut 'Tătarul. Decă, cum ai 

vădul semnul de la Movilă unde era Tătarul, E Agasi întăiii 
singur ca un leă, și după dânsul totă stea cu glas: IHalla! 

Halla ! Hala! (Xaaaa ț) ai purces. Aii slobodit dărăbanii și 
siimenii toţi focul şi puscile, de care durăt a sinâțelor se 

oprisă 'Tătarii cât-va. Iară dâcă văduse că nu cade nime den 

Singţele lor, ati răbdat până aii început a se mai rări focul. 

O s6mă de dărăbani, cum ai vădut că se stimpără focul, 

și Tătarii tot stai, de la codă unii ai plecat fuga înapoi; 

pre carii, cum i-ai zărit 'Lătarii că fug, cum orbi aii năvălit 

şi aii şi intrat în pedestrime cu săbiile smulte. Să prăvesci. 

morte! să vegi osindă și așia de sirg răsare de sânge de 
Gmeni! Era (n) trei iazuri de trupuri, cum sta trei rân- 

duri de pedestrime, unul peste altul, de pe subt: mal până 

în piriul Bahluiului. Constantin Vod aii luat drumul cel mare 

spre Scânteea; câlărții cari în ceotro aii putut, unii pre Ba- 

hluiii, alţii pen Cărligătură; și s'aii topit mulţi unguri și den 
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câlărime, și mulți ai dat şi pre iazii în heleșteii; mulți 'și-aii 

pus capetele și pen codri. lară carăle lui Constantin Vod tâte 

aii rămas la mănăstirea lui Petru Vod, la Galata de sus. Și așia 

mult Tătarii n'aă gonit, ferindu-se de păduri. Atunci aii cădut 

la robie şi Banul de Craiova, Bâlenul, den ţera Munten6scă. 

Aică în oraş era mănăstirile pline de bicţii omeni tirgoveți şi 

sărăcime; aii dat toți bani de s'aii răscumpărat ca den robie. 

43. Sultanul după acâstă izbândă, luând pre Ghica Vod cu 

sine, după porunca Împărăției, aii purces pre la Huşi în ţera 

Muntensâscă, şi acole, fără de nice un răsboiii cu Mihnea Vod, 

l-a aședat la seaun, fugind den Tirgoviște Mihnea Vod, și sim- 

țindu-se în faptele sale cele mai mult de cât pâgânâsci, pre fu- 

riș, la Racoți în Ardeal, unde și-aii borit cur&nd și sufletul în 

prăpăștile Iadului: și cum scrie sfinta scriptură : <uno re nă- 

MAT "Grw cz mSatoam.>» «<Aii perit pomenirea lui cu sunet.» 

Aşia spun, că l-ati otrăvit Racoți. Fâcusă el o zarvă pre la 

Drăstor, pe la Giurgeii cu "Turcii, până ai venit vestea de ri- 

sipa (pascnina) lui Constantin Vod de aice, care de ai făcui 

vro vitejie acolo, să serie Munteni; iară aice aii venit Stefan 

Vod, feciorul lui Vasilie Vod în Scaun. 

CAPUL AL XXII-lea. 

Zac. 1. (*) Stetăniţă Vod feciorul lui Vasilie Vod, în totă Dom- 

nia a lui Stefan Vod Gheorghie fiind aice cu măsa („pmatăca) 

la oprâlă, de care lucru siindu-se boiarii, să nu €să la Dom- 

nie în viaţa lor, ales boiarii cari era de dă lui Stefan Vod, 

îndemna pre Stefan Vod să'l semneze la nas. Ce nai priimit 

Stefan Vod, qicând: «Om muri noă până atuncă, până va hi 

unul ca acesta Domn», că era copilaș mic încă pre atuncea 

Stefăniţă Vod. lară dâcă aii eșit Stefan Vod Gheorghie den 
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1 Demnie și aii venit Ghica Vod în scaun. aducându-și aminte bi- 
nele, mila, și cinstea care aii avut de la Vasilie Vod, pre Domna 
și cu feciorul i-aii trimis în Țarigrad, cu cinste, Era încă Vasilie 
Vod viii, închis la Edicula. Și decă ati mers în Țarigrad, Domna 

5 lui Vasilie Vod era slobodă a mârge la Domnu să; iar pre 

Stefăniţă Vod l-aii dat tată-s&ă Vasile Vod la pristeni la carte; 

și agiungend acmu la aj... merge câte cu un răvaș și la Vi- 

zivul Kiupruliul cel bătrân, la nevoile sale. Spun, că dâcă l-ai 

vădut Vizirul aemu voinic, aii dis: « Voinic fecior are Vasilie 

10 Bei». Și așia fără zăbavă au eșit la Domnie Sterăniţă. Vod, 

mutând Vizirul pre Ghica Vod în ţâra Muntenâscă, ea pre un 

om bătrân, pentru aședarea acei țări, după mare rescole ce 

făcusă Mihnea Vod în ț6ra Muntensscă. 
2. Bine nu s'a aședat în scaun Ștefăniță Vod, și acolo Ghica 

15  Vod în ț6ra Muntenâscă, în anul d'ântăiii a domniilor lor, 

Constantin Vod aă și lovit iară fără veste pre Ghica Vod; și 

așia de degrabă, cât cu nâptea-aă plecat fuga den scaun Ghica 

Vod den Bucuresci, şi iâr ai apucat Constantin Vod scaunul 

țărei Muntenescă. 

20 3. Sultanul era în Bug6g; îndată i-aii mers poruncă de la 

Împărăţie să mârgă asupra lui Constantin Vod și îndată ai 

purces Sultanul. Iară Constantin Vod aiă strins 6ste forte bună, 

că și (era venisă la dânsul t6tă și sai tăbărit în munți, la 
loc așia de tare, cât Sultanul, dâcă a înțeles ce 6ste are și 
în ce loc 6ste, nu se gindia că așia lesne îl va lua; că av6 și 
Leși și Nemţi și Unguri și Serbă lefecii, că încă nu firșise banii 
a lui Matei Vod. Ce întro di ati ales Sultanul (1!) 300 de Tă- 
tari într'ales și le-aii dat poruncă ori cum numai să străbată 
la locul acela unde era tabăra lui Constantin Vod. Şi ati pur- 

30 ces Tătarii și s'a tîmpinat cu o strajă a lui Constantin Vod; 
care strajă vădând că vin Tatarii, sati dat înapoi, și luândui 
Tătariă în gonă, tabăra cea-alta, nu să se apuce de răsboiii, în 
ce loc era, ce ac6 spaimă le-ai cădut asupră, cum, care în 
colro aii putut aii plecat fuga, și ati lăsat totă tabăra pustie. 

DN II a 
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Numai Constantin Vod, vădând spaimă ca acsea, și-aii strins 

lefeciii ce av6 și ati purces preste munți în Ardeal. Hicleșug 

ati fost a Muntenilor că n'aii vrut să se puie împrotiva Îm- 

părăţiei, ori ce urgie a lui Dumnedeii aii fost la ac6 spaimă? 

Că spun, că numai șepte 'Tătari ati fostii cei ce au gonit și 

ati râsbit până la tabâră, cât sali mivat şi singur Sultanul, 

Deci, după acâstă isbindă, ai aședat Sultanul iar pre Ghica 

Vod, care era fugi, la Pașa de Drastor, 

4. Constantin, după fuga sa den ţera Muntenescă, n'aii mărs 

Ja Racoți; ce, în număr ca la („w) 800 de omeni tot în- 

tw'ales, lefecii, s'aii suit cu munţii în sus alăturea, aprope de 

Maramorăş, pe la Bistriţă, aă luat potiea preste munţi pre la 

Dorna şi aii eșit pre la Cămpul-Lung a ţărei nostre; şi trecănă 

mai pre den sus de Sucâva, aii lovit pre la Hotin, și aii tre- 

cut Nistrul la Cazaci, pre la Movilă, ispitindu-se și despre 

ac6 aripă. 

5. Stefaniţă Voa aice, ca un om tinăr, ne vrend sora-sa 

Dâmna Rucsanda să vie pre scrisorile tătăni-săii și a lui în 

ţeră den Bașcov, care tirg îi dedese Hmil după mortea fecio- 

ru-săii lui Timuș, ai trimis ste asupra lașcovului să'l bată, 

şi să o i€ cu de a sila. Ce nai putut face nimică ai noștri 

Raşcovului; numai ce ai făcut zarvă cu Cazacii. Când şi când 

aștepta prilej ca acela Cazacii să lovescă aice în ţeră; și pri- 

Jejindu-se a nimeri lui Constantin Vod la dinșiă, în loc "i ai 

făgăduit 6ste. 
6. In ţera Muntenâscă, după fuga aceea ce făcusă Ghica 

Vod de Constantin Vod, Vizirul scărbit pre densul, nu peste 

multă vr&me ai trimis pe Pașa de Drastor. de "l-ai luat den 

scaun, şi aii dat Domnia, în locul lui, fecinrului săi, Grigo- 

rie Vod. 

20 

25, 

  

R, 2. 6: <a întrat» 1. caii purces» — Bi sai trecut». — BR. 2 AA (haf) 

« Hitileșug» |. «Hicleșug». — h. 2. G: «a făcut Munteni» |. «asi fost a». --- 

R. 8. C: Dristor. B scrie finea zăcelei a 3-a cu lacune şi reduceri. — R. 18. AA 

(Raf.): <aă eșit pre Câmpu Lungul firei». — R. 16. Be 6. E: sparte» L. saripă>. 
— RR, 17. C. E omit: «aice:. —. R. 18. C: cRuesanda Domna» |, 

— Ph. 21. B. Gad după : «să'l bată» vorbele : 

« Rucsanda». 

«şi să î€ pre soră-sa Domna 

Rucsanda». — R. 24. B, C: G: ctâmplându-se |. «prilejindu-se>. — BR. 25 Ba 

G. «giuruit» |. <făgăduits. — R. 27. 0 ad «fiind» după escărbit>. — R. 29. AA 

(Raj) : «fiu săi» 1. efeciorului-săă», — ]. 30. C: «Gregoraşeo Vod» |. «Grigorie 

Vod».
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1 7. Și așia, tot într'același an, anul de'ntăiii a domnia lui 
Stefăniță Vod, tomna, ait venit Constantin Vod cu oste căză- 
cescă și asupra lui Stefăniță Vod. ispitind în divuri în chi- 
puri (.MiteSpu) să încapă la Domnie, nu fâră agiutoriul și în- 

5  demnarea lui Racoți; că și Racoți încă aședat nu era, Şin 
Ardeal o cetate, anume Oradia, cu menit lui Racoți aședată 
pre atuncia, o bătea Ali Pașa, care ati și luat-o, eșind o fe- 
mee din cetate, și ar&tând 'Turcilor apa de unde venia de'm- 
cungiura cetatea, aceea apă abătend-o Turcii e la cetate în 

10 latură, ai luat-o, vestită între cetăţile Ardealului. 
8. Inţelegând Stefăniţă Vod că trece Constantin Voq Nistrul 

la Soroca, ati eșit la Coicâni cu ostea sa, şi ati pus tabăr a- 
colo. Însă, âstea era prea puţină, că ț6ra, întrace fomele era 
într'acela- an, cât mânca Omenii papură uscată în loc de. pâne, 

15  măcinând-o uscată și de pre ac fomete porecle și pre Stefă- 
niță Vod dei dice Papură-Vod; ce vrâmile și voia lui Dum- 
nedeii nu sînt în voia Domnilor! 

9. lară și câtă 6ste era, o trimisese Ștefăniță Vod tâtă în 
îrunte înainte, pre Râut, cu Catargiul, și cu Grigorie Pahar- 

20 nicul și cu Mihalcea Hăncu Sărdariul, şi cu câlărașii de ţ6ră, 
și toţi mazilii cei mai sprinteni, ca 2000 („8) de omeni, și 
așia, stea ac6ea, forte cu prostă toemslă. cu orânduiala Săr- 
darilor ce era fără crieri, ai lovit Kiașka cazacul noaptea nu- 
mai cu 300 de Gmeni, și ai văsipit totă 6stea aedea. eu mare 

20  ocară; 6ste numai den sunet resipită, nice gonită de cineva! 
lară tot adunându-se la loc amu pre giumătate den cât era 
întăi, aii stătut de straje până ati sosit și Constantin Vod cu 
tabăra la dinșii; carele, dâcă ai luat veste den limbi că este 
la Coicâni Stefăniţă Vod, ai luat în gios, trăgând 6stea la 

3 Prut, la Zagarancea. Și să nu hie dat acestă veste un Căpitan 
leah, anume Voicehovski, că Constantin Vod este mai gios de 
noi cu 6stea, de strâjerii noștri fam hi sciut atuncea cănd ar 

    

PR. £. B, Q: cispitind cum av putea să încapă». . E: cîu dirură în chipuri». — BR. 10. AA (Rat) ad «fiind» ante : «între». — RR, 14. AA (Raf.) omite na- rațiunea despre fomete. - B, “papura care o usca și o măcina de făcea pâne. — G : papura cnre o usca şi 0 măcina de făcea o făină și o făcea pâne». — R. 16. G <însă» 1. cces. — C ciarăs, — h. 21. 24 eronat a scris 200. — C: aprâpe la 2000. B. omite: <aprâpe». — R. 33 B. G : <acelor săvdari» |. «lor». — d 29. C ad, <dstea» după : <luat>.—R. 32. Cad.: sar de străjări» |. <atrâjerii»
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hi trecut Prutul. Deci, ai purces și Stefăniţă Vod în gios pre 

la Pasaduică ; şi trecănd târgul pre deasupra mOnăstirei lui A- 

ron Vod, aă trecut la Tomâsci Bahluiul, şi acole aii stătut cu 

stea ; iară Constantin Vod întrace nopte ai mas la Prut 

în ceea parte. | 

10. A doua di Constantin Vod sai apucat cu Cazacii de 

ivecătore, iară. Stefăniţă Vod aii luat Prutul în. gios în prejma 

Bugâgului, că îndată aii răpedit la El Agasi în Bug6g; şi era 

cu Stefăniţă Vod și lalgi Başa al Hanului cu vr'o g (100) de 

Tălară ; den care Tătari și de aă noștri aii ales Stelăniţă Vod 

și aii m&rs subt tabăra Căzâcescă, acmu Prutul trecută, de aii 

luat den stea lui Constantin Vod limbă. 

11, Aă spus limba cum sînt cu Constantin Vod („6) 5000 
de cazaci den tâte polcurile aleși, („a) 1000 de lefecii a lui și 

cum mergea Constantin Vod întins la lași. Acâlea înțelegând 

Stefăniţă Vod, cu sfatul Balgi Bașii, aii luat cu tot dea din- 

sul pre Prut în gios în lîmpinarea lui El Agasi; și saă tîm- 

pinat cu EL Agasi la codrul Chigheciuluă. ! 

12. 'Trimisâse Constantin Vod îu urma lui Stefăniţă Vod 

500 de omeni cu Durac, cărora și Stelăniţă Vod trimiţăEnd în- 

nainte să cârce pre Hâbășescul și pre Voicehovski căpitanul, 

numai cu () o sută de omeni de la Obil6ni, s'aiă suptpus 6- 
menii lui Constantin Vod si sati făcut a fugi ceia ce se a- 

rălase, pre carii gonindu-i ai nostri, aii eșit totă slraja lor. 

Decă, numai ce aii căutat a plecă cestora ai noștri fuga. Era 

"cu ai noștri și Tătari puţintei, între carii era și un comis a 

Sultanului, ce venisă pentru poclonul lui la Stefăniţă Vod. Au 

perit acolea acel om a Sultanului, și alţi doi Tătari cu dînsul; 

năvălind peste Jijia dupe cei de'ntâii ce se arăase apoi la 

trecutul Jijiei înapoi li s'aii înglodat caii. Îl apucase alt Tătar 

1 

10 

30 

  

R. 1. 0: ccârd ar fi fost trecut» |. atrecut». — PB. d, B. G: «peste Prut» 
„ «las. — G: caă mas în act parte de Prut>, — BR. 6. G <A doa di Const-Vod 
aă luat Prutul». — R. 6. B. ad. «la Prut» după trecăloare. Este olecţiune hună 
şi o lăsăm, de și nu seaflă în 24. - A. 20 C eşişi» |. «şi. — PR. 11. AA (Rafi 

«fiind Frutul trecute. = B : «trecuţi Prutul» după ; «căzăcdscăs, — G: etrecusă 
Prutul Ostea lui Constantin Vod, de ati luat limbă». —- R. 13. AA (Raf.) «cum 

că sînt» Î. «cum», — R. 18. AA (Raf) ad. «de Buceag» după «El Agasi». — 

E. C aceleaşi vorbe dar în altă ordine. — R. 20. C. omite: «cu Durac — 

R. 24. AA (Raf): «sati făcut ceia ce se artase a fugi». - GG. B: «și ună 

Sai arătat carii Saă făcut a fugi». — R. 80. AA (Raf.) «li Sati noruit caii».
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1 pre Comisul acela a Sultanului după sine pe cal; ce e apoi ai 
pus capetele și el și Comisul acela. . 

SL 18. D&că sai timpinat Stefaniţă Voda cu Șah Bulat “Aga, EI 

„ Agasi de Bugeg, ia „a (2000) de omeni cu dînsul, și cu Ste- 

>  făniţă Vod cu ră (1000) de omeni, ai purstes dirept asupra 

lui Constantin Vod la lași. Amu adunasă Constantin Vod la 

sine pre Vlădici, și căţi-va boiari susâni. EL Agasi îndată ai 

ales o semă de 'Lătari sprinteni, și i-aă trimis să lovâscă lașii 

fără vâste; şi așia de grabă ai lovit, cât ai luat tirgul în 

10 lung de ai apucat mulţi 6meni în robie den tirg. Constantin 

Vod văgând că "i vin 'Lătarii asupra, aii eşit cu tabăra, şi 

ati stătut cu Ostea de laturea tirgului, pre piriul Căcainei, mai 

gios de podul lui Stefan Vod; iar Stefăniță Vod cu EL Agasi 

ai coprins Tătărașii, 

15 14. Merge al noștri o s6mă mai bine, departe, asupra tabe- 

reă de cât Tătarii la r&sboiă, și siimeniă îi bătea den sinâțe 

de după case. Intr'acâea-și qi ai eșit o s6mă de capele Că- 

zăce:că la FI Agasi la vorovă, și cerea de la dânșii EI Agasi, să 

dea pre Constantin Vod, și să mârgâ ei slobogi. Pre un păr 

20  aii stătut atuncea viața lui Constantin Vod(); că solii acmu 
pozvoliă, ales Stamatenco, carele era mui mare pre Cazacă. Nu- 

mai Cazacii, singuri den sine, den făgăduinţa lui Constantin 

Vod, că de tot omul va da la Movilăii câte 20 (n) de lei, și 
dând o s6mă de bani la sotnici, și mai mult lui Kiașko sot- 

25 nicul, aii strigat Căzacii toţi până într'unul chiuind: <Negaii 

CAARA Hala HErXiBHET», adecă: să nu piară cinstea ndstră ; om 

sta și acest lucru nu om face. — Spun, să hie luat bani de la 

Constantin Vod și EL Agasi. 

    

h. £. AA (haf) slâlcesce numele în Hah Bulat aga. — PB. 6. AA Raf)) omite: 
<amu». — RR. 8. AA (Raf.) <aă trimis» | ati ales».— R. 10. AA (Raf.) «Iar Con- 

stantin Vod». — R. 12. C omite : sasi stătut cu 6stea».—R. 16. C, AA (Raf) o 
mite: «la răsboiii> — R. 16. AA (Raf.y «Iar» |. «și siimenii», — R.419. C, sn cum 
pănă pre un păr. — B. G's «pre un cap de păr». — RR. 21. C, «Stamatineo». — 
R. 22. B. Qi edes |. aden sine», — BR. 23. B lasă loc gol în locul cifrei 20. — 
h. 24. B, 8: <Sotnicilor» |. «la Sotnici». — RP. 36. E. omite esplicarea ho- 
mână a vorbelor Cazacilor. — [, «cinstea» |. «slava, —— Bi. 26. B: crom sta cu 
toții şi acest lucru nwl rom face». — G. la persâna 3-a.—R. 28. B ad. catunce 
după : «od», - 

(fi Aci se termină Coaex AA (Raf.) numit în recensiunea nâstră la pag. 36, 
în urmă, cu erdre a mie. Rafailean. Se va sci că de câte ori cităro AA Raj. e 
vorba de același a mic Rafailean.
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15. A doua-di pre amiagă-di, ati purces tabăra legată den 1 
ioc; și la suitul malului, pre delaturea Tătăraşilor, se hie fost 
0 tocmslă și nevoința lui El Agasi, era de a se rumpe tabăra 
la acela loc de ai nostri. A dona năvală ati făcut ai nostrii 
acmu pre del spre Aron Vod; Și înfrînsese pedestrimea, Căză- 5 
cescă până în care; și ai picat acolea câți-va Căzacă, iară și 
subt ai noștriă s'aii aflat răniți câți-va cai și morți. + Și aşia, 
hălăduind Constantin Vod şi dintr'ace dată, de subt cumpănă 
mare a vieţii, n'aă mai cercat zarve de atuncea, ce sai a- 
şedat în Crăia Leșâscă. Mărs'aii Stefăniță Vod cu EL Agasi în 10 
urma Cazacilor pân preste Prut, iară petrecătorilor, nu oșt6- 
nilor și gonașilor semănători. Şi s'au întors E] Agasi la Bugeag, | 
iară Stefăniţă Vod în Iași. Căzacii cu Constantin Vod ati tre- 
cut la Movilă, Nistrul, și acole mare nevoie ai avut de Că- 
zaci pentru l6fe. 

16. Bine nu s'aii mântuit Stefăniţă Vod de EI Agasi de Bu- 
geac, aii sosit și Mustafa, Pașa de Silistra ; şi cum aii sosit Și ai 
descălecat dirept la Curtea c6 Domnâscă și aă strîns pre toți 
boiarii la sine; și întrebându'i de aceste oști Căzăcesci, cum 
de ai venit asupra ţerei Împăratului, făcând pre boiari haini, 20 
i-ai luat pre toți câţi aii fost boiari de i-au închis, ţiind răă 
și pre Stefăniţă Vod, și făcându'l om de nimică. Ai ședui aice 
iei dile cu mare cheltudlă și sile în oraș de oștenii lui; și la 
purces aii ales den toți boiarii pre "Toma Vornicul, și pre Şep- 
tilică H&tmanul, și pre Prăjescul Vornicul, și i-ati luat în pază; 25 

15 

  

B. 2. B, 6 ad. «înapoi» după: «loco. — Ci «de pre loc» |. «den loc. — R. 2. 
U: «la suzş> |. <suitul». omite: «malului» şi dice: «pre deasupra» |. «de la. 
turea>. — B, Bi «dealului pre lângă Tătărași». |. «malului pre delaturea». — 
R. 3, G. «de a se rumperea» |. erumpe», — B. 8. C. ad: <Cazacdscă» după :«ta- 
băra>, — f. 5. Ci «despre |, «spre». — BR. 5. B, G: espre Mănăstirea lui Aron 
Vod>. — BR. 6. Cne a dat pre: «căți-vas. — ţ C ne-a dat finala acesta, 
alterată în 24. B. G.— 8B.7.B. «mulți» |. «câţi-va». — h 8. 24, 0, chălăduit> |. 
“hilăduind>, luat din C. — B: casă hălăduit>. — R. 9 .B, G «dentr'acecași dată» 
|, «de atuncea».— R. 10. B. (. G: <sub> |. în Crăiav. — BR. 12. 0: «asemăna ți» 
|. <sămănători». — PB. 16. B, pune aci acest titlu: <Paşa de Silistra a venit 
în laşi». — B. 18. C omite: «dirept». — R. 19. 0 omite: «și> ante: sîntrebân- 
du». — BR. 21. B.Q: «și pre toţi câți boiari şa fost i-ai luat și». — R. 21, 
B. G&: <ziindwi de răi». — BR. 22. B. G omit «şi» ante: «făcânhvl». — B, G: 
<în Iași» |. «aice», — h. 25. 24 omite: «și i-ai luat». PR
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1 şi până n'aii dat câte-va pungi de bani nu I-ai slobodit pre 

boiari cari mai sus se pomenesc, aemu de la margenea țărei, 

17. Stefăniţă. Vod, de tote faptele aceste a Paşei dând scire 

la Kiupruliul Vizirul și aemu și Vasilie Vod eșise den Edicula 

5  slobod; în loc ai râpedit la Pașa de "l-ai adus la Țarigrad, 

şi cu puţin de n'aii perit singur Pașa; iară Kihaia lui aii plă- 

tit acele fapte cu capul. 

SS 28. Intracest an 'și-aii sfârșit qilele vieţii sale și Vasilie Vod, 

Domn vestit între Domnii țării, cu fericită domnie. Lui Stefă- 

10 niță Vod, cum saii desvărat, îndată. "i-ati venit poruncă să 

trimiță 6stea în era Ungurâscă, și de la Munteni iar așia, a- 

supra lui Racoți. Şi aă trimis Stefăniţă Vod pre Voicehowski 

Căpitanul de lefecii cu „a (1000) de Omeni și pre Mihalce Hân- 

cul Sărdariul. 

15 19. Seraskier de la Impărăţie era orînduit asupra lui Racoți 

un Paşă anume Săidi-Pașa. Nu'l pot uita TParcii până astă-Qi 

pre acel Pașă; şi acela om era așia de r&sboinic și lare, pre- 

cum spunea şi al noștri de dânsul, cât cu Hetmanii cei vestiți 

în lume pote să se pue bhirea lui. Cu acela adunându-se și 

op stea Muntenâscă. și a n6stră, aii purces asupra lui Racoți; și 

la oraș la Clujvar, le-ai eșit Racoți înainte cu oștile sale. 

20. Paşa, n'av6 mai mult de „s (6,000) de omeni, fără 6- 

stea cestor două ţări, însă precum spun, ne-înfrînt om la TBS- 

boii, iară Racoți ave „n (8,000) de Gmeni, de mare scumpste 

25 ce av acel om; că de ar hi avut 6ste mai multă, cum era 

stea 'Turcâscă puţină atuncea asupra lui, la dânsul era acea 

dată isbânda. Și cum ai fost acel r&sboiii n'am vrut să'l tre- 

cem cu pomenirea. 

Pa 

  

B. 1. B. lasă loc, omiţend: «câteva». — 6. <aii dat pungi de buni». — h. 2. 

C omite: «ce se pomenesc mai sus». — BR 2. C, însă de la marginea țerei i-ati 

şlobodit». — R. 3. C. B. G. «de tdte faptele acelui Pașă>. — R. 3. B. 6. «ati făcui 
jalobă» |. «dând scire>. — R. 4. G ad: <adecă din ștpte cule> după : « Ediculă». 

—R. 5. 0: eşi era slobod>. — B. G: «îndată» |. cîn loc. — B.7.B.&: <ace 

faptă» 1. «pluralul». —R. 14. B. G : numesce întâiă pre < Mihalcea» şi apoi pre <oi- 
cehowshki».—kR. 16. B, GQ: «De la Împărăţie era orâuduit Galia Pașa cu dste asupre 

luă Racoți». — B: <Seidi-Pașa». — BR. 19. O: casemene»> |. «să se pue. — R. 20. 

B. G: <6stea nâstră și cea» — R. 21. C omite: «la oraș». — R. 21. C: «le aă 

eșit Racoți cu Oste înainte». -— R. 24 B. G: «pentru» |. “de mare. R. 27: 

B. &: <r&sboiul cu îsbândă». — BR. 28. 0: «să'l trecem fără pomenire». — Se va 

vedea în istoria Ungariei, de M Costin. (Tom al II-lea al operelor complete) 

mal pe larg acâstă pomenire.
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21. Tocmisă Racoți t6tă, pedestrimea, sa și puscile den-a-di- 1 
repta împrotiva Moldovânilor şi Muntânilor, sciina că aceste 
nemuri împrotiva focului nu stai. Iară singur cu capul să, 
cu totă călărimea (că ave al6să călărime) a stătut împrotiva 
oștii 'Turcesci. 5 

22. lară Săidi-Pașa toemisă („8) 2,000 de Muntâni Și (14) 
(1,000) de Moldoveni den-a-stînga. sa; iară călărimea Turcescă, 
o semă în frunte, înaintea sa; iar o s6mă de călăreţi tot odată 
cu pedestrimea ce ave și cu puscile, ai stătut pre după călă- 
rime c6i de'ntăii. Și dâcă ai tocmit așia Ostea, aii chiămat 10 
tote capetele, și a nostre şi Muntenesci şi le-ai dat porunca 
așia: «Căinilor! că, eăi vă purcede dirept asupra, Ghiauruhă, 
şi nu cu altă armii, ce numaă cu sabie. Den voi care se va 
apuca, ori de arc, ori de altă armă, aceluia capul îă voă tăia, 
şi înteiii vouă căpiteniilor. Deci, ei cum oii purcede şi oii 15 
începe răsboiul, voă să treceţi preste pedestrime, și să loviți dstea 
nepritenului den dos; decă oiii înfrânge, (că sciă eă că oii 
înfrânge), unul den voi să nu cum-va să se apuce de jac, să 
descalece cine-va la vr'o borfă, stii să alerge după cai slobodă 
cine-va, să prindă, ce să goniți strânși pre neprictenul, că de 20 
gonă sînteţi voă mai bună de cât dstea n€ cestă-altă. Și a- 
câstă învățătură să ţineţi, cum vă daă poruncă ; iară că nl 
citi bate pe neprittenul, nimea den voi să nu gândescă, că că 
sciii că oii, bate». 

23. Și după acestă poruncă, cum ai sosit capetele oștii 25 
n6stre la bulucurile sale, ai și purces Pașa întăiti cu 6stea 
tocmită așia cum s'aiă dis, şi ai noștri alăturea. Dâcă sati a- 
propist Turcii de ostea lui Racoți, ai sărit Racoți cu tâtă 6- 
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k.3. B. G «lară el» omite «singur». — C. <el însuşi» |. «singur». —R. 4. B 
omite parentesa. C. termină zacâla, 12 cu acâstă parantesă. — BR. 6. 24: «pre 
m. — B. 7. B. 0, G omit <sa> după: «stânga». — R. 8. 24 omite «foto. Este 
în C. — f. 9. C: ccea deniâiă» | «ce avea. — R. 9. Cad: «toți odată» după 
«puscile», — B. 71. B. G omit: ctdte>. — R. 12. B, GQ: emârge» |. <pureddes.— 
Î. 13. 924, C omit: cce.—R. 15. G: <Căpitanilor> |, <Căpiteniilor>.— R. 18. C 
«să nu sciă> |. «să nu cum-va». — R. 19. C: <descălecând> |. «să descalece» şi 
omite : <cine-va la vro. — R. 19. B. G «să alergazi» |. <alerge».—B. 20. C o- 
mite: «cineva» ante: «să pringă». — B. 6 omit: «cineva să prindă». — R. 21, 
B. G: omit emea». — R. 22, Ci «ră poruncese» | ară dai poruncă». — R. 22, C 
omite de 1a: <fară că>.până la finea, zăcelei.
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1 stea îndată, singur în frunte, cu aleși catane ce av, și îndată 
aii înfrânt pre tâtă călărimea Turcâscă câtă era în frunte ; și 

așia ati îmbulzit'o, cât începusă a da peste Pașa, carele venia 

cu temeiul pre urmă. Ce ai stătut singur Paşa cu sabia smultă, 

5 oprind stea care o înfrânsese den frunte Unguri; și pășind 

singur cu sine-şi cu bulucul săi înainte, s'aii amestecat oștile 

Turcesci în sabii cu Ungurii. Ce, 'Turcii pre carii îi îmbulzia, 

singur cu chipul săi Pașa; aii lovit, și aripa ce de Moldovâni 

și de Muntâni, asupra pedestrimei lui Racoți acmu den dosul 

10 lui Racoți, înainte și rămăs6se și Muntenii și Moldovânii ca'n 

- napoia lui. Aii slobodit focul Nemţii și puscile lui Racoți înte'ai 

noștri, care foc nesuferind ai noștri, s'aii dat în loc ca în chip 

de fugă. Acole mare greșală aii făcut Racoți, de n'a pus lângă 

pedestrime și ceva călăreți. Să hie încălecat pre Muntsni și 

15 pre Moldovâni atunci când i-aii înfrînt focul, nu sar hi în- 

dreptat ai noștri în vâcă. Ce decă aii vădut ai noștri că altă 
grijă nu aii, fără numai focul, cum s'aii deșertat sin€ţele, s'aii 

întors o semă de Căpitânii, ales Voicehowski Căpitanul, și 

Cantimir, pre atuncea câuș la Munteni și carele apoi aii fost 

20 și Serdar, aice în ţâră (Ţ) şi alţii, și îndată după dânșii totă 6- 

stea. Şi până a âmple Nemţii sinâţele, deșeriate fiind, aă intrat 

cestia-l-alți cu săbiile smulte în pedestrime ; și îndată ati ame- 
stecat t6tă pedestrimea și aă pornit'o în resipă, r&mâind și 

puscile şi armele pedestrimei în deșert. Și așia vădând Ungu- 

25 rii perirea pedestrimei sale, și acmu în dosul săă, aii începui 

a slăbi, şi mai virtos luptând Racoți singur (*) în răsboiăi l-ai 
  

R. 1. Cî; ccăpitani» 1. «cătane». — R. 1. C omite: «îndată». — BR. 3. C omite: 

<așias, — R. 6. C omite: «cu sineși». —B, G. ad: «Pașa» după: «singur». — 

R. 8. B. G: «cu capul> |. «chipul». —- C omite: cu chipul săi şi dice: «singur 
Pașa». — R. 9. C crămași» după cacmu. — R. 14. B. C, G. ecălărime» |. <că- 
lăreți»., — R. 15. Ci: «rar fi îndreptat în vei ai noștri. — BR. 16. B. O. «Jar» 

1. «Ce decă>. — R. 17. C omite de la «Decă> până la: «s'a deșertat sinețele» 

— R.186.B. G, ad. eși» ante: «întors». — RR. 19. B. GQ. «Cantemir ce era câuș 

spătăresc pe atunci. — BR. 21. B. G, adaog: «de al doile rând după: sinâfele» — 

C omite «deșertate fiind». — R. 220: cai noștri» |. «ceștia-l-alți». — R. 22. 6. 

omite: <smulte». — R. 23. B omite: «și îndată ai amestecat tâtă pedestrimea» — 

R 25. C: «şi fiind în drumul săibl. «și acmu». 
(Î) 24 pune pe margine nota: «Acest Cantemir Serdarul, pentru slujbele sale 

ată stătut și Domnu aice în feră în spur man... 15 (1685). Dată de 1685 cu 
cifre arabice este şi în nota. — B. G. adaog după: <rdtă dstea> nota în paran- 
țeză < Acel Cantemir aii agiuns de ai fost şi Domn aice în jeră». 

(*) 24 presinta aci câte-va lacune, fiind fila 159 ruptă la marginea. stingă.
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rănit un Turc dirept în cap, cu rană forte grea, den care rană i 

i sau prilejit şi mârte. 

24. Vă&dând Ungurii pre Racoți Domnul săi așia cu gre rană 
l-aii și apucat catanele între sine și sai abătut în alături, cum 

aii purces totă 6stea ungurescă în risipă. G6nă aşia gr6 n'aă 5 

fost, că Turcii, pre obiceiul săi, n'aii gonit; ai noștri încă fiind 

aprope îndată de păduri nu sai lăţit cu gona. Şi așia ai fost 

sfîrşitul și lui Răcoţi, Domn în. mare fericie născut, între cei 

fericiți Cn6zi, mare fericit; deră la ce nu aduce nesăţiosă 

hirea omenescă la mâriri! După acâsta isbândă asupra lui 10 

Racoți, Săidi-Pașa aii aședat tot Ardealul în partea Împărăției, 

și oștile n6stre le-ati slobodit pre a casă. 

25. Aice în ţeră, în cest an domnia cu pace Stefăniţă Voa 

peste tâtă vara ; iară bine n'ai sosit stea ce era la Ardeal 

trimasă, aii și venit altă poruncă de la Împărăţie să purcedă 15 

singur Stefăniţă Vod la Nipru, să fie de agiutor acolo Pașei de 

Silistra și Hanului, la lucrul unor cetăți, carele ai făcut Îm- 

părăţia den pajiste pre Nipru, pentru apărarea Cazacilor, să nu 

pâte âmbla pe mare. Numai ce ai căutat a purcede Stefăniţă 

Vod și'n cale mergând, aemu aprope de 'fighinea, pre Bâc, la 20 

un sat anume Luţenii, ati cădut în bolă forte gr6, lungâre,re ca 

bolă(*) îndată aă priceput Doftorul că trebue să ia sânge, ce n'aăă 

ascultat, și adogându-se bla, și ales tomna fiind, așa, de grei 

l-aii cuprins herbințela, cât până la Tighinea aă stătut frânitic, 
adecă buiguit den hire. Cu chipul ciumei era bola, că i-a eșit 25 

și bolfă la o mână. Ce nu era ciumă, ci direptă lungâre, cării . 

bâle îi dice Doctorii Maligna. Și cât aii trecut Nistru la Ti- 

ghinea, aii stătut a treia-di mort. De ace bolă tot acolo, aii 

      

R. 1. C: ctocma» | «direpto.—R. 2. Ci caă murit» |. si sai prilejit şi morte» 

3, 0 cloro |. «sâib. — RR. 5. B. G. «îndată» |. «Cum asi purces». — BR. 5: 

„0.6, omit: <Unguriscă». — HK. 6 B. 6: «Turcii mail făcut» |. «maă fost»* 

— BR. 7. Ci cpădure» |. «păduri». — B. 9. C pune aci zăctla nouă a 7. — 
BR. 10. C omite: comendscă>. — B. 13. C pune aci zăceala 28. — B pune titlu 

noii: «Pentru mortea lui Stefăniță Vod>. — R. 14. C omite: ctdtă», — BR. 14. B, 

0. 6 ad. «încă» după: «bine». — R. 15. C omite: «trimisă». — R. 76. C omite: 

«singur» dar adaog : «cu capul săi». —R. 18. B. 4, «apărarea despre Cazaci» |. 

«apăravea Cazacilor». — BR. 23. C omite: «fiind». — B. 24. C ad, <b6la și» după: 

<coprins», — R. 24. B. Ge, «freanitic» |. «frânitic». =- BR. 26. 0, «însă |. «ces. — 

Bi. 29. Ci «și de acc «bilă»l. «de ace». 

(£) 24 aci earăși e lacunar rumptă fiind pagina 159 verso pe maginea drptă. 

R 

B



1 murit și Dumitrașco Drăguţescul, de la Sucâva, om cunoscut 
și ales la totă curtea. Hirea acestei Domnii a giudeca nu pu- 
tem, că nu era încă copt în vîrsta sa. Multe se cunoscâ în- 
tvînsul den hirea tătâne-săi; iar la mânie răpit. 

5 26. (*) Turcii agalariă de Tighinea cum aiă audit de mârtea lui 
Stefăniță Vod, încă nu” era eșit sufletul, sai înglotit și aii 

venit să ia ce or găsi domnesc, tot pre s6ma Împărăției. Pu- 
țin lucru aă lipsit de nu s'aii făcut mare zarvă între noi și 

între Turci; că întrasă ca în chip de jac în tabără o semă 

10 de dânșii; ce, dâcă aii stâtut eu boiarii la socotâlă nu le-ai 

oprit boiarii, ce le-ai răspuns: «Luaţi, ce apoi să nu dați de 

maă mult semă». Și luându'și sema Agii, să nu cum-va dea 

mai mult de cât or lua, s'aii lăsat. Boiarii după mortea lui 

Stefăniță Vod, îndată aii ales pre Chiriţă Dracon Ruset care 

15 a câqut și Domn aice în ţâră, și cu dânsul și pre Alezandru 

Costin Postelmicul, şi i-a râpedit îndată la Împărăţie, dând 
scire de mortea lui Stefăniță Vod, și să argte mare rugămintea 

țărei, pentru Domri de țâră, și să pomenâscă îndată de Dabija 

Vornicul. Însă, nu era cu scirea tuturor pentru Dabija Vorni- 

20 cul; alţii trăge cu alte chipuri, pre carii să'i trecă condeiul! 

Iară 6sele lui Stefăniţă Vod luând boiarii cu sine, aii purces 

de o dată pre Nistru în sus, pe de ceea parte, și trecând Ni- 

“strul pre la Bilăcăit aii venit în lași și le-aii astrucat în monă- 
stirea Tătâne-săă, care se pomenâsce pre numele Trei-Svetiteliă. 
  

BR. 1. C pune punct după, «Suceava» şi omite : <om cunoscut şi ales la tdtă curte 
— Rh 8. C. «la cârstă» |. «rârsta sa. Până aici merge codex B. care rămâne ast-fel 

ceva lacunarii. Urmeză monografia mâştelor Sf. I6n, aduse de Nestor Urâche. — 

R. 4. 24 eronat dice: <răpitoriii». B. 0, 6. ne daă: «răpits. — BE. 5. E <Agii 
den> |. <agalarii de».— R. 5. G. cânţeles» |. caudit». — B. 7. E cati mers» |. ai 
venit». — R. 7. C omite: «tote. — R. 9. C ad. <ndstră> după ctabiră. — &. 9. 
C cuniia |. <o sfmă».—B : «o scmă de Turci». R. 10. & omite: «de dânșii». — BR. 10. 
G omite: «cu» ante: <boiarii». — &, 11 GQ: <Qis> |. crăspunsa. — RP. 12. 
«să nu vă fie a da semă mai de multe cât veți lua. — 8, 12. E. C, «Deci» |, «și» 
— R. 12. E omite: «să nu cumva să de mai mult de cât or lua». — BR. 14.0 
«Care mai apoi ai eșit și la Domnia țărei Moldovei» |. «cădut>.— BR. 22, 0: «şi ci 
vecut Nistru» |. «și trecând». — R. 23. C omite: «asi venit în lași». — R. 2. 
0: «Pai îngropat» |. <astrucat» omite : <tătâne-stil. — R. 24. B: adaoge : «zidită 
de tată-săii» după: «mănăstirea». 

(*) O are aci zăcâla 29 şi ultima din opera lui Miron Costina. 

FINEA LETOPISEȚULVĂ ȚEREI MoLDOvEi pe MIRON COSTIN. 

DO TO
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II. ADDENDA ET CORRIGENDA. 

În descursul tipărirei acestui volum, am aflat încă un număr de 

precise codice și documente înteresând publicațiunea nostră ; le 

dăm loc în acest supliment la i-a Addenda, intercalată de la 

pag. 197—9224. Vor urma, ai şi unele corectiuni, după noile informa- 

țiuni ce am cules, și în fine se vor da notele după pilda urmată la 

Cartea descălecărei I-a. 

Il. 

Addenda la recensianea Codicelor Costiniane. Codicele Creteulescu. 

D. Profesor Constantin Erbiceanu în « Revista teologică» N. 16, din 

10 August 1886, a publicat o dare de sâmă despre un manuscript de 

cronice Costiniane. D-sa a susţinut, sub împresiunea, primului intu- 

siasm, că acest codice era decopiat după originalul lui Miron 

Costin şi că letopiseţul cunoscut ca opera lui N. Costin, este tot 

de Miron Costin. Am mers anume la lași să luăm cunoscință directă 

de manuscrisul ce se află în posesiunea D-lui profesor Erbicenu. 

D-lui a avut colegialitatea —pentru care i aducem publice mulțămiri,— 

a ne încredința codicele pe 24 re. Dăm aci analisa hui, după me- 

toda ce am adoptat pentru recensiunea tuturor Codicelor studiate de 

noi (pag. 3—63). 

Codicele D-lui Erbicânu este în 4" maricel, numerotate” până la 

pagina 491 și după aceea nenumerotate 149 file şi o pagină. La fine 

între aceste 149 file sunt patru file albe. Legătura: stil bisericesc, 

pâle, din secolul al XVIII. Se vede că este legat mai târdiii, căci 

legătorul a tăiât unele n6te marginale scrise anterior legărei. 

Scriitoriul — data. Pe fila ultima a cronicei, legată, din erdrea 

Jegătorului, la inceputul Codicelui, se citâsce : «Și sosind cu scrisu 

până aicea cât s'aii agiuns aceste îzvâde, iară de aicea îmaânte am scris 

până la ucâste vremi după orânduiala izvădelor tot a luă Miron lo- 

gofătul. Sfrâşit şi hi D-luă laudă. În anul 7221 Iuhe 25 dile. Și 

Pam propus că Gheorghie logofăţelul, al doilea stolnic, în cetatea
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Braşovuluă, la leat 7226 Ianuarie în 11». Aşia. dar Gheorghie logo- 
făţelul aii seris cronicul săi la 1713. Cu tote aceste se găsese unele 

pagine scrise cu alt condei. Aşia pagina a 2-a este scrisă de Maltei 

Orețulesco care ati posedat manuscrisul, precum se constată dintro 

însemnare stersă, aflatore în fruntea pagineă a 2-a, apoi la pag. 44 și 

a unei alteia de la pagina 72 şi de la pag. 101. De mai multe oră 

este pus sigiliul lui Matei Creţulescu. Etă sigilul și una, din însemnări : 

  

DT 

2323 a, 708 Si cane ÎMI “pitt li 

Codicele coprinde : 
1. Predoșlovia adecă cuvântarea dentăi: «Începutul ţărilor ace- 

stora...» De la pag. 1 la pag. 8. Este terminată cu aceste vorbe și 

subsemnare : 

«De tote fericii şi daruri de la D-qeii voitorii: 

5 Coprin derea : 

n 3 
Cacară, Apei i] a” 

257 A //€ > 
2 “A A ia 

2. pagina 9 albă. 

3. pagina 10: «Istoricii». La partea de jos a acestei pagine se a- 
flă însemnarea : De asupra începe făia (cea urmăldre) să se facă 
pecetea țărei Moldovei, 

4. Pagina 11: Cartea I-a de neamul Moldovenilor. 
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Acesta e lucrarea lui Miron Costin. La pag. 17 este pasagiul cu- 
noscut: «în casa ndstră> când Miron Costin a grăit cu Episcopul 
Italian. 

5. La pag. 37 este Capul V-le, materie din Capul VI de Miron Costin 
(pagina nâstră 411) începând cu: «Mare dovâdă nâmurilor... 

6. La pag. 35 se întrerumpe cronica cu « Predoslovia» către ceti- 
tori, de Miron Costin, pusă la poemul: « Viaţa lume». 

7. Urmsză ca şi în Codex Tocilescu (pag. nâstră 24): «ințelesul 
stihurilor cum trebue să se citescă». 

8. Poemele lui Miron Costin. 

9. Apoi: Înţelesul pildelor ce sînt în stihuri. 

10. Fiind r&ă legată scrierea, urmeză abie acum cap. II: Pentru 

împărățiu Romului, corespondând întoemai cu Cap II din cronica lui 

M. Costin; pag. n6stră 388). 

11. Asemenea cap. Il de la pag. 68 corespunde cu materia de 

la cap. il: de Dachia; la pag. nostră 394. 

12. Urmeză: Graiul solului tătăresc cătră Alexandru Muledon 

după ce asi sosit la Bahtre, la apa Donului, mergend cu dste asupra 

Tătarilor, scosă din Quintu Curtius, care ai scos Alexandria ce a- 
devărată. (ea și în Codex Tocilescu) ; pag. nâstră, 24. 

135. pag. 83, respunsurile lui Alexandru Makedon. 

14. Epigrama preos. părinte Dosoftei proin Mitropolit Moldovei. —— 

(ca şi în Codex Tocilescu); pag. nostră 25. 

Epigrafia S-tului Augustin credută de ID). Erbicenu că este un 

poem deosebit, nu e de cât citaţiune în fruntea Epigramei către Mi- 

tropolitul Dosofteiiă, 

15. Urmâză: stihuri împrotiva zavistieă la pagina. 86. 

16. Apoi pag. 88 cu roș: eLetopiscțul țărei Moldovei acum după 

îsvde scos cu porunca prea luminatului și înălțatului Domnuluă 
nostru I6 Neculae Mawvocordat V.V. cu mila bă Dumnedeă Domu 
și oblăduitoriii a totă Moldovlahiu, în anul de la zidirea lumei 7221, 

iar de la nascerea luă Hrs. 1713 Alesița Octov. 20 dile, de Miron 

Costin care ai fost logofăt mare în Moldova.» 
Acest titlu este identic cu acel de la fila 22 din Codex Tocilescu 

(veqi pag. nostră 25). 
17. De ati începe prefața cronicului lui Neculai Costin : Nime 

mai bine şi maă pre scurt totă desfătarea». 
Lotopiseţul ce urmză este al Descălecarei I-a, cel scris de N. Cos- 

tin. D. Erhicenu, repeţim, a cădut în erdre atribuind lucrarea lui N. Cos- 

tin tatălui acestuia. Era de agiuns spre a evita erdrea să observe la
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pag. 194 vorbele în care N. Costin citeză pre tatăl săii Miron Costin : 

«cum serie Miron logofătul...» Asemene la pag. 209 qice: <în îs- 

vodele lui Miron Logofătul». 
Codex Oreţulescu coprinde apoi în pre Urechie și se termină c 

domnia lui Aron Vod. Urm&ză la fine acestă notă: «Şi sosind cu 

serisu până aicea, cât s-aii agiuns aceste isvode, iară de aicea îna- 

inte, anii scriși până la aceste vremi, după orândusla izvâdelor tot 

a lui Miron Logofătul. Sfirșit și lui Dumnegeii laudă. În anul 7221 

Iulie 25». 

Filhațiunea. 
Din arătarea coprinsului se vede lămurit că codicele Creţulescu 

este o copie identică cu codex Tocilescu de la Muzeul din Bucuresci. 

Ea are asupra copiei lui Stanciă erei de la Bisrica Toţi Svinţii, O 

precădere de dece ani, deci este cu atâta mai precisă. Copistul 

Gheorghie Logofeţelu al 2-lea Stolnic ai scris în «cetatea Brașoru- 

luă» dar pare să fie din Creţulesci, căci Matei Creţulescu, a șters 
din subsemnarea lui Gheorghie vorbele B. c'T'wan și aii scris vorba 

Rpe....Acmwi care se pote ceti destul de bine. 
Codex Creţulescu este, cât privesce multe lucrări ale lui M. C., de 

o filiațiune directă. 

Nu putem da însă variantele acestui codice, față cu Codex oci- 

lescu, caci nu ne stă la îndemână -Codicele lui Gheorghiţă din Cre- 

țulescă. 

Depositul. 

Codicele a aparţinut lui Matei Creţulescu, distins și învățat boiar 
de la finea secolului al XVIII și începutul celui al XIX-lea. Peste 
60 de locuri din codice, repeţim, conservă sigilul de inel al acestui 

boiariii. În acest sigilii se vede inima cu săgeți străbătută ce am gă- 
sit-o și în sigiliul lui Radul Creţulescu, mare vornic pe la 1674 No- 

emvrie și pe care îl reproducem aice. fiind forfe precios căci dă 

icona întregă a Vorniculuă de ţeră din Muntenia, la data acâstă îna- 
poetă. 
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Mai târdiii, codicele a aparţinut schitului St. Neculai. Nu scim care 

e acel schit, al căruia sigil este pus pe pagina 11. cu data 1819. 

ȘI A Te 
x/CâlE DILAGA 

    

    

  

Astă-qi Codicele Cretzulescu este în mânele D-lui profesor Er- 

biceanu, care sperăm că”l va ceda Academiei, spre a fi la un loe 

cu cele mai numerâse codice de același gen. 

Ii. Un alt codice ce nu cunoscem când am imprimat primele câle 

din acest volum este cel ce se conservă în biblioteca Universităţei 

de la Cernăuţi. 
De el mi-a amintit amicul meii, distinsul: profesor al acelei Uni- 

versități D. Sbiera membru Academiei Române. Domnia sa a bine 

voit a mi procura disul codice pe una oră. 

Codicele Cerneuţian este copiat la 1844 de cătră Stefan Isopescu 

teolog. Comparând textele în scurtul timp cât am avut la mână Co- 

dicele Cernăuţian, m'am convins pe deplin că este o copie identică 

cu Codex K Miclescensis. Data cu totul modernă a copiei nu ma 

obligat la adunarea variantelor și nici la un studiii mai amănunţit 

al codicelui. 

Observăm că am întrebat în tote părţile în Bucovina, în Septem- 

brie 1886, de se mai află vre un codice de cronice în mânile vre 

unei familii și cu regret n'am aflat de cât negativ respuns!
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Li pg. 43 Numele lui Ziski scriitorul a două Codice Z şi MM 
'am aflat între membrii comisiunei Austriace rânduite la luarea Bu- 
covinei să cerceteze documintele de proprietate a tuturor moșiilor din 
Bucovina. Cele mai multe din procesuri verbale cu traduceri de urice 
de moșii sunt subsemnate şi de Alexandru Ilski.—Vedi bună-6ră în 
Tabular abschrift N. 9. lit. a. despre schitul Vsniţa. 

Eată cum subsemna : 

Afar fe 
Un lordaki Iiski Cluce» este trecut între boiarii cară sunt scutiţi de 

bir. Uricar T. VII pag. 384 la 1803 octobre. 

* 

Pag. 45. Cum că Măzăreanul, în care noi am fost ghicit pe un 

bărbat serios și învăţat, era în adevăr așia, ar pute dovedi nume- 

rose documente din Bucovina. Noi dăm aice minunata diplomă ce 
libereză Măzăreanul unui scolar al săă din M-rea Putna, unde pe 
la 1778 dirig6 o ședlă românâscă al căreia program este indicat de 
chiar diploma de mai jos: 

«Smeritul archimandrit mănăstirii Putnei Vartolomei (Bapaoaoamtii) 
Mezeranul mădular academicescei teologii Chievului și îndreptătoriii 

secolelor domnesci, episcopesci şi mănăstiresci a Moldovei; asișde- 
rea, eii ]larion ieromonach, mădular a filosofilor Patmosului și în- 
vățătoriii psaltichiei sedlelor Moldaviei, dăm adeverinţă cu acâstă 
carte a nostră, cum că tinerelul Ioan, fiul preotului Gheorghie Va- 
silievică Bălășescul de aice, s'au ţinut în grija nostră de la fiirea lui 
cea de 5 până acum la, virsta lut cea de 12 ani și s'aii învățat de 
n0i și prin a noștri vătaji a școlii de aice ciaslovul, psaltirea, 0c- 
toicul, catehisul moldovenesce și rusesce, alcituirea scrisorilor mol- 
dovenesce, psaltichia după melodia grecească, gramatica, geografia 
cea tălmăcită de episcopul Amfilochie după Bulfiier, retorica, piatra 
evangeliei asupra despărțire bisericii răsăritului de a apusului, €pi- 
stolia archiepiscopului Eughenie, istoria hbisericei după Esbie și alți 
istorică de la începutul creștinătății până la veacul al IX și până la
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soborul din Florentia, și scurtata teologie platonească, tote bine, unele 
și de rost și cu înțelegere, și astădi cu voia tatălui săi zis mai sus 
și a maicei sale Anastasiei născută Gherle şi cu blagoslovenia pă- 

rinților duhovnici Gherman și Zenovie, s'aii îmbrăcat în cinul mona- 

hiesc, și-i s'aii pus numele din cin Isaie. Așia dâcă și este el în vristă 

mică, dară în pricepere bun, îl afiorisăm noi pentru cinul ierodiaco- 

nieă, ca după aceea să fie și al doilea dascăl in școala de aice. 

S'aii scris în mănăstirea Putna la 1 April 1778. L. S$. episcopiei 

de Rădăuţi. Am vădut, blagoslovim și întărim : semnat: Accu 

Ennckon PzazSuSasii. 

Laaguon lepo mona M zA844pi9 au 

| | , 
ceră tare | Ipkumanapur Hap goao me A aaepan | 

) 
| aocodnaop Ilarmocsasă. 

* 

La pag. 47, 246 și 4380. Sincai, repețim și aci, n'a cunoscut lă- 
murit lucrarea lui Miron Costin. El confunde sub numele lui Miron 

Costin eronica, lui Urâch6 și chiar adăogirile lui Neculai Costin, din 

prima Cronică. La pagina 256 tom II Şincai, la anii -1594 încă a- 
tribue lui Miron Costin citațiunea următore : 

« Din epistola acesta se vede că drept scrie Logofetul Miron di- 

cănd :» în anul 7103 aă venit Lobodă cu dste căzăcescă și ai go- 

nit pre Aron Vod dine Scaun şi ai ars târgul Iașilor. Naci greșesce 

Miron în an, pentru că. . . .» 

Sincai a cunoscut pre Piaseciii și] citeză la diverse evenimente la 

care putea consulta pre M. Costin, deacă scrierea acestuia &i era cu- 

noscută ; așia bună oră la pag. 329 Tom II este citat Piaseciă, 

Codicele Șincaian II. (pag. nostră 49) ne arstă și mai limpede că 

Şincai nu scie de ce estensiune e Cronica lui Miron Costin. La 

călcâiul manuscriptului săti, Şincai scrie că : «guod rehiquum est de 

Vita Despotae descripsi ex alkiis auctoribus, quia ex iirone descri- 

bendi tempus Viennae non habui.> Apoi domnia lui Despot Vod nu 

o pute afla în Miron Costin, ci în Ureche. 

Ceea ce scie Şincai despre M. Costin o serie în t. III pag. 161 

Eată ce dice ella acest loc: «în anul acesta 1691 ai perit și Con- 

stantin (?) Miron Logofătul, scriitorul istoriei moldovenesci, pentru că 

S'aii sculat asupra lui Costantin Cantemir vrând să pună Domn în 

locul lui pre frate săă Velicico, precum dice scriitorul vieței lui 

C. Cantemir (cup. 3); dar răă lucra scriitorul acesta că vrea să facă
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pe Miron a fi din nemul strbesc, pentru că Mironesciă âncă pe 

vremea luă Aron Vod, pe la 1594, era boeri, boeri de frunte în 

Moldova ; îar acestă bine o dice, că Constantin Miron aă fost om 

învățat şi că dintru boerii moldovenescă elă şi-aiă trimis întâiaşă 

dală fecioriă în ţări streine ca să înveţe și ca să se procopsescă.» 

* 

La pag. 281. 

Nu sunt unicii scriitori cești aduși până aici, cari ai avut, cunos- 

cință de Miron Costin. Numele Costinilor ai ajuns și la Hamer. În 

tomul al XIII al istoriei otomane (edit. francesă din Paris 1839), dice: 

«Cet episode est racontă par Costin Nicolas le jeune, le Khaw ende- 

măr de Moldavie, comme son oncle (2) Muron en ctait le Mirlewen. 
Soultzer citeză pre Miron la pag. 374 (T. Il) dar numai în treacăt, 

aşia dicând, în pasagiul: Wen Mirons Moldamwischer Kronick zu tra 

uen îs, so trugen die alte boyaren în der Moldau (Warum nicht 

auch în der Walachey 2) ehemals die sogenanten 'Tschakelhauben, 0- 

der spitehiite von Fila... ete. — (Geschichte des 'Transalpinischen 

Daciens. Wien 1782). 

Adenda Il la pag. 63—66. 

Pag. 66. Continuând cu cercetările de documinte am mai dat de 
un forte însemnat număr de acte purtând semnatura vreunui Cos- 

tin, sei interesând, direct oră indirect biografia lor. Principalele de- 

posite cercetate în urmă sunt: 

1. Două lăqi aflate în beciurile metropoliei de la Iași și gracios puse 
în cercetarea nostră de În. P. S. metropolit al Moldovei și Sucevei 
D. D. Iosif, căruia aducem aci vii mulțămiră. 

După ce câteva septemâni muncind la alegerea, acelor urice, sem- 

nalarăm esistența și însemnătatea, lor, D. prof. Erbiceanu aă cre- 
dut bine să și publice din ele, ca proprie descoperire, in o gazetă 
de teologie... Publicarea aceasta crampestă nu folosesce istorică, căci 
sa făcut și cu multe erori, după ce nu era îngăduită nici de co- 
legialitate. 

2. Documintele Ciocănașilor de la Târgul Ocnei după condica ce 
păstreză amicul nostru D. Metaxa. 

3. Actele din grefa tribunalului Dorohoi. Mulţămirile nostre zelo- 
sului pentru istorie Domn Galeri, grefierul tribunalului acestuia. 

4. Actele intrate în Academie, prin neobosita staruință a D-lui 
ecretar general al ei.
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5. Documinte de moșii împrumutate de D. Senator Pruncul fost 

prefect de Iași. 

6. Documinte de moşii împrumutate de D. avocat și deputat Stra- 

escu, din Roman. 

Şi D-lui Pruncul și D-lui Străjescu aducem aci publice mulțămiri. 

7. Asemene mulțămiri aducem d-lui senator Giuvara, pentru că 

ne-ai permis a, studia documentele sale de moşii. 

8. Arhivul Metropoliei din Cernăuţi ne ai dat mai multe copii 

preci6se. Eminenţei sale D-lui Morariu admirabilului bărbat care di- 

rige cu aţâta înțelepciune biserica română din Bucovina, esprimăm 

aci recunoscinţa, nostră.. 

9. Arhivul bogat al Direcţiunei fundului religionar din Cernăuţi, 

grație bunei-voinţe a D lui D. Ţurcan arhivistul acestei frumâse in- 

stituțiuni. - 

10. Arhivul tabulei ţerei, instituţiune care regretăm că nu esistă 

și pentru era nostră. 
11. Câte-va documinte de la D. Doctorand Popovică, june învă- 

țat care promite frumosă contribuţiune la istoria patriei cu lucră- 

rile sale. 

12. Unele documinte prestate de la tribunalul de Cernăuţi prin 
buna-voinţă a D-lui 'Timinski, căruia asemenea argtăm aci, gratitu- 

dinea n6stră. 

73. Documintele în parte a M-rei Suceviţa împrumutate de la sf. sa 

D. arhimandrit Călinescu. 
14. Documentele moşiei Zorilemi, a M. Sele Regelui. 

15. Documintele particulare a ilustrelor familii bucovinene: Stircea, 

Vasilco, Goian, și ale ultimelor vlăstare din Miron Costin, locuing 

chiar la moșia strămoșâscă la, Sepiniţi. Nu pot nara aci emoţiunea, 

ce am simţit, intrând în frumâsa Villa de la Sepiniţi și fiind gracios 

primit de D-na Baronâsa Vasilco, născută Costin, de D-ra Costin 

nepâta D-nei Baronâsa și de junele Domn Demetrie Costin ! 

In cercetările nâstre din Bucovina, am fost agiutat în primo loco, 

de unul din boiarii cei mai inteligenți și mai buni români, D. Dr. 

Zotta, deputat în dieta de la Viena. Via nostră recunoscință sim- 

paticului și învățatului nostra amic D. Dr. Zotta! 

Un june de mult viitor, doctorând în teologie și în drept, D. Da- 

nilescu, autor a câtor-va bune lucrări publicate în « Candela» încă aă 

drept la iubirea, nâstră pentru că ne-a fost călăuză în multe case ro- 

mânesci din Cernăuţi. 

Din aceste diverse sorginţi aducem la acest loc, estrase ori copii
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(după nevoie) de acele documinte proprii a completa lucrarea n6- 
stră de la pagina 68 până la pag. 224. 

Eată-le : 

1546. — Arhiva fondului religios. — Bucovina (Cernăuţi). — Letopiseţul din 
faseie. 61 lit. D. — Perg. mare. Petru VV. -— Huşi. - 705%. Mal 27. — Logofătul 
Mateaşi. — Diac Dumitru Vaseanovici. — Sigil mare aprâpe întreg conservat : 
+ near inj” [lerga BoeBsAa —....Aap Beman MOAAAECKON. (M-rea, Moldoviţa). Egumenul 
Avramie mosia Berkeşesci pe apa Moldovei şi o moră pe Topolița. cumpărat 
satul de la Corlat, cu uric de la taţăl nostru Stefan VY. (uman W poanreat 
răaamn Greana Euenoqa). Se întăresce acâstă moşie Monăstirei Moldoviţa, în ho- 
tarele vechi. 

Credinţa : fiilor săi Iliaș, Stefan Constantin. Boerii: Efrem Huru. Borci Vor- 
nic (kopun), Petru Kpzosiut, Sturza şi AX ornaa Pârcălab Hotin. Danciul FHuru 

şi Miron (MAnpona) pârcălab ce N&mţ; Şandru şi Tampea pârcălab de Novo- 

grad; Petru Varticov portar Sucevei, 10 pi a spătar, Dan Visternie Hrăbora 

Postelnic, Trif Hamza, Pătrascu Casnic, Negul Stolnic. Placsi comis şi credinţa 
tuturor, ete 

Urmeză apelul la, domnii viitori şi blăstemul. (Traducere germană de Johan 
Mareinkievici). 

— Anul 1622 (7130) Aprilie 1.—Cu mila lut Dumnedei no! Stefan Tomşa Voevod 

Domnul ţării Moldaviei. Facem scire cu acest hrisov al nostru tuturor, care pre 

dânsul va căuta sai cetindu-se va audi. Fiind că acest adevărat şi credincios, 

sluga nostră, Vasilie Roşca Siolnicul, ne-a slujit nâuă, cu dreptă şi credinclosă 

slujbă, pentru aceea şi noi, vădâud a lui drâptă şi credinciâsă slujbă ce ne-aii 

slujit n6uă şi ţării nâstre, Pam miluit pre dânsul de la noi, în pământul no- - 

stru al Moldaviei, cu un sat anume Berbeştii ce-i în ţin. Cârligăturii, cu hele- 
şteae şi cu loc de mori. pre acel pîrii. Care acel sat de mai sus scris, aii fost 

dreptă cumpărătură lui Balica H&tmanul și Vai prăpădit în a sa hainie, atuncea 
când sati rădicat e) cu mulţime multă de 6ste Leşâscă, şi cu Constantin Vodă, 

asupra Domnie! mâle, şi asupra skiptrului cinstitului împărat, și mare r&shoi 

făcând cu dânşii la apa Jijiei, prea-milostivul Dumnedeiă i-ai dat pre dânșii subt 

sabia Domniei mele, unde şi Gsele lor zac faţă, întru vecinică mărturie. Pentru 

aceea dar să fie lui de la noi uric şi ocină şi danie şi miluire, cu tot venitul, 
lui şi copiilor lui şi nepoților i strănepoţilor lui, şi a tot n&mului lui, cei se 

va alege mai de aprope, ne răşuit nici o dineră în veci. Iară hotarul satului 

de mai sus seris, să fie despre tâte părțile după hotarăle sale cele vechi, pe 

unde aă umblat din veac. lar la acesta este credinţa domniei mele a mai sus 

serisului noi Stefan Tomșa Voevod şi credința boterilor noştrii: credința dumi- 
sale Costin Roșca vel Vornic de ţăra, de gros. Credinţa dumisale Dumitru Stefan 
vel Vornic de ţâra de sus. Credinţa domnielor-sale Musteţă și Ciogolea Părcă- 
labii de Hotin. Credinţa domnielor-sale Nicolai şi lonaşco Pârcălabii de Niamţ. 
Credinţa domnielor-sale Panaite şi Calcea. Pârcălabii de Roman. Credinţa du- 
mi-sale Miron Barnovschi H&tmav şi Pârcălab Suc&vei. Credinţa dumi-sale 
Gheorghie vel Postelnie. Credinţa dumi-sale ....... Spătar. Credinţa dumi- 
sale Apostol Paharnic. Credinţa dumi-zale Dumitrasco Stolnie. Credinţa du- 
mi-sale Mihnlache Visternic. Credinţa dumi-sale loan Comis şi credința tutu-
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rur botarilor noștril, a marilor şi miei. lac după viaţa nOştră şi domnie, cine 
va fi Domn din copiii noştrii, să din n&mul nostru, si iarăși pe cine'l va a- 
lege Dumnedei a fi Domn țerei Moldovei, acela să nuY strice lui a, nâstră danie 
şi miluire, ce mai vârtos săi dee şi să” întăr&scă, căci că iaste lut dreptă, 
danie şi miluire, pentru a lui dr&ptă şi credincissă slujbă, ce ne-ai slujit n6uă 
Și țării nostre. lar cine sar ispiti să strice a nâstră danie, şi miluire şi aşedare, 
pre unul ca acela să! strice Domnul Dumnedeii cu mânia sa, ca praful din tote 
încheeturile şi câstele şi cu vindătorul luda şi cu Arie şi cu necredincioşii şi- 
dovi, cari aă strigat asupra lu Hst.: sângele lui asupra, lor și asupra, copiilor 
lor; să fie blăstemat de Domnul Dumnedeiă şi de A” Evangheliştă, şi de ni S-ii 
Părinţi ce ai fost la Nichea şi de toţi Sfinţii, şi să albă parte cu Iuda, în cea 
fară de sfârşit şi vecinică muncă, amin. lar pentru mai mare tărie și întăritură, 
celor scrise mal sus, am poruncit cinstitului şi credinciosului bolariului nostru 
dumi sale lui lonaşco Gheanghea vel Logofăt să-s' serie, şi a nâstră pectte să o 
lege, cătră acest adevărat Hrisov al nostru. — In laşi: ai scris Dumitru, la 
anul 7130 Aprilie 1. iscălit : Stefan Voevod. 

saca (Suret din 1844). Pecetea 

Gospod 

legată, ) 
——— —— . 

— Auul 7185 Fevruare 24. (1627). — Zapisul lui Vornicul Lupul; vinde lui Bar- 
novschi Moghila VV, satul Derbescii. — In limba română. — laşi. — Semnătură : 
Lupul vel-Vornic. — Fol mic. — Archiva Metropoiiei de la laşi.—<«Eto Az Lupul 
vel Dvornic gorneai zemli dai scire și mărturisesc cu scris6rea mea de rândul 
salului Derbeștii ce este în ţinutul Cârligăturet, care sat fost-ati dat de repoosatul 
Stefan Vodă Tomşia Dumnedeă *| pomenâscă, lui Vasilie Roscăi Vornicul și Va- 
silie Rosca fostu-l'aă zălogit la mine derept 27U lei, care sat fost-aă direptă 
cumpă&rătură Balicăi H&tmanul Dumnedei îi pomenescă. Intre aceea Măria sa, 

domnul nostru iw Miron Barnovski Moghila Voevoda hiind de o casă și de un 

sânge cu Balica Hâtmanul n'au vrut se lase moşia dumisale pre mânele altora, ci 
a scumperatu o şi'mi ai dat în mănule mâle dinaintea divanului acei 270 de le! 
şi dreasele de dare şi de miluire ce ai avut Vasilie Roşca de la Stefan Vodă 

(&oaă) și de la Radu Vodă (noaz) încă le am dat în măna Măriei sale lui Vodă. 

Acesta scriem şi mătturisim şi rai pre mare credinţă io însumi am scris și am 

şi pecetluii ca să se Scie>. U. laş. Fev. 24. — 713 

* 

— Anul 1634 (7142) Martie 8. -— Zapis. — In limba slavonă. — Iaşi. — Ghian- 
ghea vel Logofăt. Cehan Vornic. Kserun Xerman cu sigilul săi, Grama Stol. D. 

Șoldan vel Spătar. D. Buhuș vel Visternic. Portună vel Post. Zeutul vtori Lo- 

gofăt. Lupul Prăjescu Clucer. Mierăuţi vel Sulg. Vasile Roşca vel Jitnicer. &. 

Roșca Visternic. Pătrașco Ciogolea Log. (sigil frumos, Neniul Gavril. Mirce 

Vornici Gloinici.— fel. mic (o f6ie) —Areh. stat. Buc. Episc. Huși. Pachet N. 28. 

Geui'y Bbwazi Draurk geaukin acrwâT îi Hwnauikw Vexan Brankin ABWwpnuk Hu 3EMAu 

i ROGTAN XSTMAN îi npakanas G5uagcrin, A ASmurpanikwy Illwagan Bta enzTap, î 

ASanrpauko hSXSui gea gncrepunk îi DuprSna ea nwereank î Tpama Bea cToanuk î Ta5- 

Sa &Togin aoroger î ASnSa [lpzwecnSa aSuap,  MiipzSuS ea cSayap, îi Bacnaie Poma 

4
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Bta nrantap, îi Pavpric Pra BHeTEpRHHk, Izrgauko Woronk awrodr, î Huta î 

Tanga Mănpa Aswpunnuii PawTHHNA, ÎI HAHAX swa'kpun RoRsuHu NpEAHIĂ WT ABWp 

renAnz rw Mact. BRA A TEACTRSEAt KakwW npinawwuurk np'b sunau, Pazsnaauiv Gu muuevana 

îi AWTEANBUA er. AHHMA AZIjA CTWIKH BUZE APMAUI Krkrunn îrw îtani, WIN AER BW- 

AR RERHM HEDVHSAALHHANI NBHZEACIANNH, Î NOWAaAi HK BPază Wunită îi RSNERANW, WT HCRH- 

ewaus 3ă KSnsană urw în Maa Wuiu GTwină EHB âpMauu ă xuk/sic) îrw Haană wT Gpsasla 

nowaa îi wr cun îrw RocraHTut BOcBcAd Î WT Spui sa nwrapatiacție wr PaaSa Boema 

Muxknk, Back uacTHHy SAHKWE H3 BEPET WT CEAW RpzAHutiună ca avEcTo BacTat H Ba MANI 

5 NOTOE pacii, WT BHIIHAĂ NWAWEHHA CEA 3 bx Ilpoaaa namem$ ekpuwmS soakpunS 

CGrpzrSnar &rwpom$S uauitnnt gaan (e alb) Îru nHSsH AWEpHL. Î 34 BAATHAHA CRAFH- 

HĂIS. TEAM PAAH WT Hac ce CzTWAHRWM CÎA Haul riucanie... sziTu HM 3a BEpHWETĂ A9- 

va czawpnr cepe Hakkpenie POAcKHy Îi Ha Beata RRpz MWANICAXUPAL ÎL HALĂ MEATH 

npHASHȚWM KE cemă HCTHNIWANS AHETS HatleMS Ad C3HaET. 

S tac AT pat MAT. H AHN. 

x 

— Anul 7146, Martie 22. (1638) Domnul. Vasile VV. - Pergament mare, uric. În 

limba Slavă.— Iași.— Semnături : Vasilie Vod. Gavrilaşi Matiaş vel logofăt. Diar: 

lonaşco Manjea. — Sigiliul atărnat dar lipsesce. — Arch. Stat. Bucuresci M-reo 

Pâng. pach. Nr. HI. Intăritură pe Branişte, Ivănesci și vil. Credinţa fiului lui 

Vodă: loan VV. Din boiari: Dumitraşco Şoldan vel Vornic Doinăl-Zemli ; Petri- 

ceico vel Vornic gorn zemli; Popescul Pârcălab Hotinului. Gavriil Hătman «i 

pârcălabul Sucevei. &ligorie Ureake Spătar. — Apostol Catargiă Postelnie, Toina 

Stoln. Palade Visternic, — Veliesco Comis. (Nu credem că e-a Velicico Costin Co- 

mis la 1638). 
* 

— Anul 7155, L5 Apriiie. 4167) uric din laşi.— Semnături : Puoderiişeo lacovache 

vel Logofăt. Diac : Dumitrașco Velcfi (2) — Doc. M-rei Putna. a imetrop. Bucovinei, 

pre limba germană tradus; întabulat ia No. 100 din tabula Bucovinei. — Po- 

menesce de Varlaam Mitropolitul Sceavet, Atanasie Episcop de Roman, — Teo- 

fan de Rădăuţi, Ghedeon de Huşi. 

Credinţa fiilor săt : Stefan Voivod, lon Voivod, Alexandru VV — Gregorie Ur&ke 

Vornic ţărei de gios — Gavriil Hătman — Toma Vornicul - Teodor Petriceico. 

(Petrischica) Părcălab de Hotin. Stefan Boul şi Damaschin Părcălab de Neamţ. 

lurga Postelnic. Stefan Gheorghe Pahar. — Gheorghe Spătar. lorgakie Visternic -- 

Ghica Stolnic. — Costin Comis. 
* 

— 1155 (647) Iuliă 13, - Trad, în |. germană a unut uric de la Vasilie Vod, 

Contras de Toderaşco Vel Logof. — Dat din Suceava pentru moşia Pungeștii : 

« Welche des Isac Balika wave mit allen einhiirften d. gross Vistierniken Tordake». 

Moşia o vinde Safta <Ehrgemahlin des Schoitus mit ihrem Săhne Andrieş dan 

mit ihrem Brudere loachim Miron. und Nicolae Kindere des Dumitrașco.» Er vând 

lui lordake Vistierul moșia din Distr. Sucevei <und auf sie von ihrem Grossvă 

ter Isaac Balika Hatman Gehalten». — Din tabula Bucovinei N. 5106/84. 

* 

— Anul 1657 (7165), Fevruare(?) . . . Sub domnia lui Gheorghe Stefan— Za 

In limba română. -- Semnă.uri : Boiari mai mulţi ca martori. Intre el Miron Co: 

atin ce aii fost Salger.—Colecţia Metropoliel din laşi.—Zapisul lui Duinitraşco 

pis.



    

GR 

Malaio feciorul lui Alesandru Malaio nepot de fie lui Costea Bugoe 'ce ai fost 
Vornic mare. Vinde o silişte anume Piscanil pe Prut în ţinutul Iaşilor, eu toate 
hotarele pre «unde aă ţinut şi moşul meu Costea Bugok Vornicul şi Stroici din ho- 
tarul Tămnăsenilor...» O vinde lut Neculai Buhuși Clucerul cel mare și jupânesey 
d-sale Aniţa «pentru că am întrebat de tâte rudele mele să cumpere ac6 moșie şi 
nime n'a vrut să cumpere, iar D-lui Neculai Buhuşi fiind de sămenţia nâstră sai 
sculat şi 'ni au plătit aceşti bani (30 lei). dinaintea D-lui Miron Ciogolea. ce 
ai fost. Clucer mare şi Ioniţă Popescul Sulgerul cel mare. şi Andreiași Serda- 
tul cel mare și Neniul Logolăt al treile și Savin ce ati. fost Logofăt şi 'Tode- 
raşco Rusul Postelnic şi Şoldan Jiiniceriă şi Toderaşco lordake Postelnic şi Mi- 
ron Costin (sic) ce aă fost Sulgeriii şi Alexandru Costin Vornicul de gldtă şi 
Bejan: Gheuca, Vornic şi Roşca Vornic, şi Rugină Vornic, 

Scris de Vasilie Corlat. 
* 

Cu uricul de la laşi 7165, -febr. 15 contras. de lonaşco Rusul Vel logofăt, seris 
de Corlat în slavonesce,. Gheorghe Stefan întăresce vîndarea de mai sus. 

Sigil mare alb din 1653 având şi data (7161), 

* 

— Anul 1657 (7160) Februarie 25, Zapis. — Dabija mare Vornic de era de 
sus schimbă ocina cu Neculai Buhuş al B-lea, logofăt. — Iaşi. — Intre subsemnaţă : 
Alexandru Costin. — Cu uricul din 7165, febr. Gr, Stefan VV întărbgee vînda- 
vea, de sus. fol. măricel. N 

Contmsemnat. Jonașco Rusul Vel Logofăt. — Scris de Dirilă. Sigil alb mare 
cu datd, 1658. — Archiva Metropoliei din Zași Documentele moşiei Tămăşenil. 

In faţa,Jui lonaşco Rusul marele logofet, Stefan Boul mare Vornic de țsra 
de jos. Vasilie Hetmanul şi Pârcălab Sucevei, Gregorie Rusul marele Spătar şi 
Solomon Bârlădânul marele Visternie şi Dariă marele Comis şi Miron Ciogolea 
maxele Clucer și Costașco Moţoc marele Sulger şi Pavel Albota Jitnicer şi Jo- 
niță Prăjescul vtorie Visternic şi Toderaşco Jora Sulger şi Şoldan Jitaicerul şi 
Toadev Prăjescul Clucer şi Roșca și Constantin și Alexandru Costin şi Beldi- 
man și Mirăuţi Vornici de glâta. 

Intre subscrieri nu aflam pre Alexandru Costin deşi e citat. 

+ 

— Anul 1661 (7170), Decembre 30.-— Domnia lui Eustrate Dabija Vod. — Urie 
în limba română. - Iași. — Semnături : Racoviţă Cehan Vel-Logof&t iscal. Diac : 
Gligore — Sigiliii stricat — folio măricel — Colecţiunea în mâna d.lut senator 
Gherghel, la 1886. — Gavril Brăescu a adus un zapis de la marea sa Gafiţa Bră- 
iasca, fala leremiei, nepâta lui Greg. Talpă. făcut înaintea mai multor hotari 
între cari și Miron Costin părcălabul. arătând împărțiala făcută de Brăiasca, în 
moşia Brăescii. și Liabrâul şi a unei vil de la Cotnari, mai ales în favorea lui 
Gavril Brăescu, ca s'o îngrijescă după mârte. Acest zapis îl întăresce Eustratie 
Voevod. 

% 

— Anul 1062 (7170) Mast. 12. — Zapis. — In limba română. — laşi, — Inaintea, 
mai multor hboiarii, între cari Racoviţ Cehan Vel Logof. — Toma Cantacuzin vel 
Vornic D. Z. — lie Şeptilici vel Vor. vişn z. Nicolae Racoviţ Het. Părcălab Su-
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cevei, Alexandru Costin vel Posteln. Solomon Bărlădean vel Vist. Diac: Tiron ca 

ai fost Părcălab. — Col. Mitrop. Iaşi. — Ursakie mare Vameş și al săi toţi feciori 

lui Gheorghie H&tmanul, nepot luj Vasilie Vod, pentru mică datorii. 

% 

Anul 7170 Mai. — In documentele Tabelei aflăm istoria Satului Siperniţi (Schi- 
penitza). - : 

Estragem de aci aceste linii. 

Es erschien daher aus besehene ..... die Frau lIlinka Moticzasa, nachdem 

ihr mana Namens luonitza Knstia alias Mutenk» genant seit dem russichen 

Kriege her unverwant sey und diesa hat mann nach abgelegten li..... gefragt: 

1. Ob ihr Mann ein Bojar oder Mazil sei ? 

R. Ihr mann seye ein Enkel von dem gross Hetmann Miton von der Familie 

Movilestiae fiirst Kostinestie genant und sie seyen in der Moldai immer: freșe 

leute gewesen. | 

Într. Cum stăpânesce Șipeniţa ? 

R. Dieses Dort Şepeniţ sey ihr Mann aus der Verlassenschaft seines 3ross 

vater Miron Gross Hetman endlich zu gestatten, dise Giiter sitzen unter seinen- 

Kinder vertheilt worden und auf diese. . . . . hate er dieses Dori aus dem ver 

lassenchaft bekommen. 

Iseălit Alexandru Iiski asesor Comisiunei de întahulare la 1782, 

în dusarul: Gontinuatum Liizmann den $, sten May 1182 pag. 18], este mo- 

şia Lujăni. La acesta e un document alipit, următoriul: 

Istrate Dabija Y...... Es wird vor uns und unseren Moldavischon grossen und 

Kleinen Bojaren unser diener Hr. Duimitraşco Iepure gexeser Părkălab zu So- 

roka, dann der Melisian Teban geweser Părcălab von Pulna uud der Paos von 

Zlatau, wie auch andere ihre Befreunde wahren, und haben cinem Process mil un- 

scren Bajaren Miron Kostin Părkălab von Hotin wegen den Dorf Lujani und Șe- 

peniţ welche in den Cernovizer District liegen gefărht, worgebracht : das diese 2 

Dârier den Vituld zugehăret haben solten. von dem er abstamen und hajen auch 

einice Docum- nten von den First. Iliaș, alter Stefan, und von dem krimia, dan 

auch von dem Piirsten Alex inder Sohn des Irimia vorgewesen; der “Miron Bostin 

abrr hat hingegen vorgeihin das die obgedachte 2 Dărfer Lujani und Şepenilz 

zwar eine kurtze Zeii da das Land bevâlkert worden ist, dem Witold zugenârei 

haben, von 80 Iahren ab-r sind selbe auf den .Iozilești gefallen, und hat 

welche der First lere nia Movila auch in seinem besitz gehabt; von Movila Fir- 

stan aber sind sie auf den Balik. Hatman der von dem Movilestien hersta- 

met, gefalen. Dieser Balica hat die obhgedachte 2 Dărfer auch bis zu seiner Ent 

hauptung hesieizt ; nach dieser Enthauptung aber sind sie seinen Erben unterblieben 

gleich wie d-r Miron Kostin auch die D icumenten dieser familie vergewisn 

hat, aus welchen zu ersehen gewesen, dass die Ehetrau des Miron Kostin die 

năchste verwandte des Balika Hatman gewesen ; so mit sind selbe von dem Movi- 

leşii auch sie als ein gerâhtes Figenthum vorfallen. Daher haben auch uns 

Heilichkcit mit dem ganizen Rat!h die Prkunde des Iliaș und Stefan Firsten schr 

g* nau untersucht, una befunden, dase solche kraftluss sind ; die Erkund aber 

des Firsten lrimia Movila ohne uuler verfert gt und das alle ubrige Documen- 

ten ungiltig sind, in gleichen auch die Urkunde des Alexander, Irimia Movila
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Woievodi n und zwair wel er wielor ins Regiruig woder pfanen von den Kayser 

_gehabt hat. Dero selten hate auch unsere Ierlicehkeit unserer Diener den Du- 

mitrașco lepure, Malisian 'Teban. Paos von Zlator, und den iibrigen îhren befre- 

unden den Process abgesprohen, und alle Documente. so sie iiber die gedachte 

2 Dârter Lujan und Şepenitz gehabt. ahgenohmen, und bei gegen den Miron Kostin 

părcălab von Hotin, solehe als gerechts Figenthiimer und moșie mit allen Ein- 

kiinflen auf ewig bestăttigt, mit der Bemerkung dass wenn nach der Zeit einige 

Documenten în Vorseh-in komrnen solten. selbe niclits geglaubet, sondern zerissen 

wevlen sollen ; auch soll keiner nicht mebe deswegen ein Process fiihren, und 

ein andere soll sich darin nicht mischen. Selbs der Fiirst hat es <poruncil» 

. 12 Mai 7170 

Istrate Datja W. 

Diac : Tiron 

Pe dos: : 

Firstiicher Urik 

womit der Miron Kostin di» Dârtfer Loschen und Sehepenize wieter du Du- 

mitrasehko Iepure uad dessen Befreuenden erhalten hat, 

ES 

— Anul 1663 lanuar 4. — Nok Eustratie. . . . din mila lui Dumnezeă ..... 

al Moldovei, facem prin. ..... tuturora, carii vor ceti, sâii vor audi cetind, 

cunoscut, că: ai venit înaintea Domniei Nostre. şi a boiarilor mari şi mici 

inoldoveni, egumenul şi întregul sobor diu sânta mănăstire Honor, unde se ser- 

bâză înnălţarea a Prca fericitei Născătâre de Dumnedei fecicră şi ne-ai adus 

urice date de antecesorii noştri precum : de la Stefan, de la cela-l-alt Stefan şi 

de la Voevodul Alexandru, şi sai jăluit, că ai avut pagubă pe timpul când 

hetmanul Timusz Chmilnenski împreună cu I6tă stea şi cu Cazacii aii fost ve- 

uit la oraşul nostru Suc&va şi aă purtat resbel împreună cu Voevodil George 

Stefan. în contra Ungurilor; şi ai rugat, ca să se dee Sf-tei mbnăstirel şi să se 

întărescă documentele acelea privilore la averea ei moştenită şi din danie pre- 

cum satul Drăgosesc, acum numit Mibăilescă pe malul Bachluiulul (în districtul 

Cărlegăturei) împreună cu locul, spre zidirea une mor! pe apa Hachluiului, ca- 

rele i-a: fost dăruit de Dan, Portarul Sucevei și de soţia lui, Theodosia. fiica Ma- 

miei a nepâtei Spătarului Cozma, în puterea uricului primit de la Voevodul A- 

lexandru ; apoi la a patra parte din jumălatea satului Biieşesci, ce zace pe 

malul Moldovei, dat sf. mb.iăstiri prin acelaşi urie. de Dan, ca o danie | gilimă ; 

apoi la locul' pentru trei case în satul Băişesci pe malul Moldovei, dăruit tot 

de eătră Portarul Sucevei prin același uric; mai departe, la satui numit Dwor- 

nyezany. Stawezany şi Hlodyany sub înalta pădure de stejari (Wysokaja Du- 

“brova,; apol la satul Brateszezy şi Dianyszerwo-Dworyszosy, de asupra Solone- 

“ului, conform uricului dat de Stefan Vu: vad; apel la un loc. (lacună) numit 

Oriohov şi la dână văl lângă el (Szmodolhi) numite Byszelele şi Cruten'trul, la 

valea lu Orychow, numită Topyliana împreună cu t6te lacurile lângă Orychow, 

conform aceluiaşi uric; mai departe la a treia parte a satului Raiszeszezy, dă- 

ruită mănăstirei de Zurzu Gumennyk; apoi ia a treia parte din oraşul Ohneleny 

împreună cu morile şi locurile p-ulru mori pe riul Tuplica aprâpe de locul de 

trecere lângă Toderesci, dăruită tocma de Zurzu Gumennyk. 

. .



  

împreună cu fănaţele, câmpiile şi pădurile: şi cu tâte veniturile, ce le-a vândut 
cu preţ de 80 de taleri mănăstirei maica Huhoroje, conform uricului arătat nâuă 
de 1a repaosatul- Vasilie Voevod, a dat Domnia Nâstră încă o prisacă pentru 
albine la Botne, la Cortesci şi la Bohotyn, apoi cea-l-altă numită Covasna, și Os- 
tra, cum şi Slatina, care loc a fost deja, mai "nainte dăruit mănăstirei în pute- 
rea unui uric dat de Stefan Voevod; apoi o prisacă pentru albine lângă tul 
Vaslui, numită Zlataja Roja împreună cu locul pentru irei case și cu fânețele. — 
Domnia Nâstră dă şi întăresce sf, mănăstiri Homor şi pre legitimii săi supuși 
țigani, anume: pre strănepotul lui Danciul. pre Simon și pre fratele lui In 
împreună cu femeile şi copiii lor: apoi pre surorile şi fraţii lor, nepoţii lut 
Danciul, pre Byzat cu femee şi copil, apoi şi pre strănepoţii lui Danciul, pre 
Vasilie și pre fratele s&ă Grigorie, împreună cu femeile 10», cu copiii şi cu su- 

„ rorile lor Iohanna şi Helena, cât și copiii lor, tocmai strănepoţii lui Danciul; 
apoi ...... pre Theodor, ....... cu copiii; apoi ..... „. Belsia cu fe- 
meea şi copiii lui; apoi pre strănepotul lut Tocşa, Beleka, pre Andronic, fra- 
tele săă Simon şi pre Procop împreună cu femeile şi copiii lor; apoi pre stră- 
nepotul lui Borna, pre Sava, cum și pre fiul acestuia Stefan. — Tot ce-i însem- 
nat mai sus, să fie sf. mănăstiri Homor, unde se serbăză Înălțarea a Prea fericitei 
fecidre Maria și Născătârei de Dumnezei, împreună cu t6te veniturile, uric tot- 
dauna permanent şi nerășuit în veci Hotarele sus numitelor sate şi prisăcă, să fie 
aceleași ce există din vechime, cum şi hotarele satului -Drăgoșesci, acum Mi- 
hăilesci numit, carele zace împreună cu morile lângă riul Bahlui, în districtul 
Carlegăturei; tot aşia și hotarele a patrei părţi de jos din jumătatea satului 
Baieşesci ce zace lângă rîul Moldova; asemene şi ale locului spre zidirea a 
inel case, precum și a satului Dwornyezany sub pădurea înaltă de stejari (pod 
wysokoju Dubrowoju), ale satului Stawezany, Hlodiany, cât şi ale satului asupra 
Soloneţului, Priateszezy și a Dianyszewo-Dworyszeze. — Insă hotarele sus nu 
mitelor locuri, anume Orychowo sâă Oriechowo împreună cu văile şi bălțile . . 
lângă malul rîului. .... unde se..... Kowarlujew. .... și merg cu ma- 
lut Prutului până la Suchane, de aci ârept prin șanțul Topyliany, unde rămâne 
Trojanul, precum e seris mat sus, de aice de a lungul lui Trojan la trecerea . 
„ «-„. de aice de-asupra trecerii până la capătul lu! Grindu pe Prut, tocmai unde 
aii început, Acestea-s hotarele. Hotarele a menționatei părţi a treia de Baieşesci 
se începu de la malul rîului Moldovei, puţin mai de vale, unde se despărțesce 
Toplica de Moldova, unde există un semn de hotar, şi merg peste 'Toplica la un 
alt semn de hotar,apol de-a-lungul Toplicei mice drept spre pometul lui Prokow ; 
de aice prin pomătul lui Talici până la drumul ce duce spre Bany, apoi la dă! cu 
drumul până la semnul de hotar, de aice se întore spre sat şi merg drept spre 
semnul de hotar, ce stă în față de casa lui Stefan ; de aice spre semnul de hotar 
din câmp, de unde de asupra perilor, ce cresc pe malul Moldovei. Hotarele fâne- 
țelor, câmpiile şi ale tolâcelor se pot estinde atâta, cât fac a treia parte, ce se 
cuvine lui lohann Băieşescul. Hotarele de la a patra, parte a satului împreună 
cu morile dinapoia Moldovei se face tocmai a treia, parte, ce se cuvine lui Băi- 
şescul, precum staii ele de mat nainte. .... a satului Băieşescă . . . . pentru fânețe, câmpil şi păduri ..... să fie aceleaşi, ce ati existat din vechime. Hota- 
vele celora-l-alte sate şi prisace să fiă tocmai dupre hotărniciile mai vechi. Hotarul 
locului numit Siatina Corrosum să fie acolo, unde dă şesul acesta în riă. — Spre acesta este credința Domniei Nostre «Noi Eustratie Dabysz: Woywod şi a boia-
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rilor noştri, a Domnului Thomas Cantacuzino, Vornicul al Moldovei de jos. a 

Domnului Salamon Berl .... . a Părcălabului şi Portar Sucevei, a Dowmnuhii 

Constantin Mocok şi Domnului Miron Chotiner, căpitanilor de orașe, a Domnilor 

Stefan Boul şi Talmacz de Niamz, căpitanilor de oraşe, â Domnului Kersie, co- 

mandant portal. a spătarulut Iordache (Georg), prefectului aerariului, Domnului 

Duca, paharnicului, Domnului Gregor, a Stolnicului, Domnului Miron Buczoc. a 

Domnului 'Toderaşeun Buczoc şi asigurarea tuturor hoiarilor noştri man şi mici. 

Acela, carele după mârtea n6stră s6ă dialre copii noştri, s6ă din n&mul nostru 

sâii fie ori cine, va fi de la Domnul Dumnedei ales de Domn ai Moldovei. acela 

să pu nimic&scă darul nostru acesta şi semnătura, ci mai vărtos să ajute sântei 

mănăstiri, ... Acela însă, carele va cuteza să nimicâscă darul acesta, să fie de 

Domnul Dumnedeă. de Prea fericita, feciră Maria, de cei patru Evanghelişti, de 

cei doisprezece sfinţi, cum şi de sf. Apostoli Petru şi Paul, apoi de ceia-l-alți 

»+ profeţii dumnedeesci, de cel 518 sfinţi părivţi din Nichea şi de toți sfinţii, carii 

at bine plăcut lut Dumnedeii prin vieţuirea lor sfântă. blăstămat şi afurisit, să fie 

una cu luda şi cu blăstămatul Arie, să albă parte cu jidovil, cari! "l-ai batgocor t 

pre Isus Christos, dicând : «Sângele lu! preste noi și preste copiii noștri» ! 

Şi spre adeverire şi întărire mal puternică a tot, ce e scris mal sus, an 

ordonat marelui nostru Logofăt Domnului Rakowetz Czechan a, scrie şi a im- 

pune acestei a nâstre epistole pecetea Nostră. 

A scris Stratulat în Iaşi la anul 7171 în diua de lanuariă 4, — Eustratie Da- 

byez Woewod. 

L. S. Rycowetz Czehan, mare logofăt. 

NB. Am reprodus acest sure după copia legalizată germană, din Tabula ţereY 

Am lăsat numele proprii răi stălcite de traducătoriul german. Originalul docu- 

ment trehue să fie la Viena. 

* 

— Anul 1663 (7171; Martie 15.-- Domnia lui Eustratie Dabija. - Poruncă către 

«RsiapunSa nocrg$ aa Mupou Boeru» Pârcălabul de Hotin. — In limba Română.— 

laşi. Contras. Pakotnu, ea awreparăa. — Sigilii mare în tuş negru cu data 71.... 

— Din Greta Trib. Dorohoi adus de not la Academie. —Să mârgă la sat la Lu- 

coviţ şi să alegă nesce părţi de ocină din acel sat pe drese ce va fi având şi 

să-i facă mărturie să o dea la mâna lui și să ice de la mâna lui Durasco actul 

ce ar ave deva hi strimb. «Și săi trimâţi la al nostru credincios şi cinstit bo- 

tarii la D-an Racoviţă Cohau Logofătul cel mare». 

Ei 

— Anul 1664 (7172) Aprilie 20.. Casele lui M. Costin —luw” Eustralie Dabija, 

V.V. B.m.G. z. M. Adecă ai venit înaintea nâstră şi înaintea a toţi boiari! 

noştri! a mari şi a mici, boiarinul nostru Andreiaşi ce ati fost Şetrar, feciorul 

lui Toderaşco ce aii fost Logofăt mare, de a lui bună voie, de nime nevoit, nică 

asuprit şi ai vândut a lui drâptă ocină şi moşii ce aii avut despre părintele lui 

Todrraşeo Lozufătul, nisce case gata, cu pivniță de petră subt casă şi beciiă 

iarăsi de pâtră şi cu altă pivniţă de petră deosehi, ce acâste case sunt pre u- 

liţa, s!rîmbă în trăg în laşi, care case sunt drâptă cumpărătură părintelui s&ă 

lui Toderaşco Logofătul de la. Nastasia piupănesa, lul Dumitraşco Solomon ce aă 

fost Sulger şi de la fiii ei Jonaşco şi Lupul. Și aşișderea alt loc ce ai cumpă- 

vat de la loan Socaci, iar lui loan Socaci iai fost cumpărătură de la Toader
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Croitoriul şi de la femeea, lui, Maria ; şi aşişdevea alte locuri ce ati fost cumpă- 
rături de la Hilip Cismar şi de la Ga cia alt loc; aceste locuri tâte sînt în 
ograda acestor case. Aceste case le-ai vindut credincios boiarinului nostru M- 
voi Costin marele Comis, drept trei sute de le! bătuți, bani gata, şi s'aă sculat 
boiarinul nostru Miron Costin marele Comis şi aă plătit toți banil deplin n” de 
lei ban! gată întru mânele boiarinului nostru Andreiaşi Şetrar denaintea n6stră 
şi atât și a tot sfatul nostru. Pentru aceea şi Domnia mea dâcă am vădut de 
a lor bună voie între dânşii tocmelă şi deplină plată cu bani gata, Domnia mea 
încă am dat şi am întărit boiarinului nostru ce scriem ma! sus Mivon Costin 
Comis pre aceea casă, ca să-r fie lui și de la Domnia mea. drâptă ocină şi mo- 
şie de cumpărături şi uric şi întăsituri, cu tot locul prin pregiur, neruşiit nică 
dănăsră în veaci. D-sale şi cuconilor Dumisale. (Urmâză formula finală slavă). 
sape Mua an. k. 

Contras: Racovitz Cehan Vel Logofăt. Sigil mare c&ră, lipsă. 

i Diac: Apostol. 
Pe dos este seris cu mâna lui Miron Costin : <Dires pre casa de la laşi. 7172 

Aprilie 20.» (Vegi pag. 308 în urmă). Colec. Metrop. Iași. 

* 

Episcopia Roman. — Opis : Scrisorile Misihănescilov. — Pachet N. 21 din 1883, 
N. 6. Anul 7171 (1663), lulie 25. Invoiala razeşilor de Misihănesci cu Safta. Postel- 
niceasa, lul Alexandru Bwerun pentru despărţirea hotarului Misihănescilor, despre 
Ruşi, — (Acestă învoială este trecută şi la scrisorile Rușilor, de sub N. 16. — 

* 

— Uricarul de T. Codrescu Tom VII, pag. 45. — O adresă a divanulul pentru 
moşia Puţuresciă, din 7173 (1665). Între boiari sunt iscăliţi : 

Nehul (Neculai ?) Buhuș vel Logofăt, Toma Cantacuzino vel Vornic, Solomon 
Bârlădeanul vel Vornic, Racoviţ Hătman, Stamatie vel Postelnic.... Daca vel 
Visternic, Costin vel Comis. (dintrun opis, originalul la D. Teodor Codrescu). 

%* 

— Anul 1666 (7174) August 20.—Zapisul lui Gheorghe Roşca ce ati fost Vister- 
nic; din laşi, — Prin eare vinde dr6pta sa ocină şi moşie, un loc de casă din 
laşi lângă Mitropolie şi lângă D-lui Solomon Bârlădeanul cacel loc, tot, cât ză 
ținut casa mea cu ogradă cu tot Pam vândut D-sale lui Solomon Vornicul cel 
mare drept trei bol şi trel vaci». | A 

Aă fost de faţă la tocmâlă şi plată boiarii cel mari, precum d-lul Neculai Bu- 
huş marele Logofăt şi d-lui Mison Costin Vornicul cel mare de (era de sus şi 
d-lui Racoviţă Hetman şi d lui Stamatie mare Postelnie şi d-lui Toader lurdake 
marele Spătar şi d-lui Postolakie Paharnicul cel mare şi d-lui Ursakie vel vi- 
sternic. 

Este scris ce Andreiii Mihuleţ uricar. Intre subsemnaţi : Miron Costin vel Vornic: 

* 

— Anul 1667 (7175) Ghenarie 21. — Uricar Tom VIII, pag. 15. 
„ <Adecă ei Simion dinu Șilişei scriă şi: mărturisesc cu acest zapis al mei, cum 
ei de nime silit nici asuprit, ci de a mea bună voie, am vândut a mea dreptă 
moşie şi danie: 6 jirebie din Şilişeul de sus. care jirebie au dăruit Meleuteana 
unul cocon al mei, drept sufletul unui ficior al ei, acestă jirehie de moşie o ati
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vândut D-sale lui Miron Costin marele Dvornic de- ţera, de sus, şi jupânesei 

D-sale Ilenei drept 15 lei, ca să le fie d-lor sale drâptă moşie în veci şi acest 

zapis Pam făcut dinaintea D-sale Neculai Buhuş marele lLogol&t, şi înaintea. 

D-lui Toderaşco marele Spătar, şi înaintea D-sale Ursachi marele Visternic, şi 

dinaintea D-sale Gavril Neaniul al doilea. Logofăt, şi dinaintea, altor Gmeni buni: 

Şi eii pentru credinţă, am iscălit să se scie. U. las 18t 1667 (7175), Ghenarie 21, 

(Isc.) Simion, Neculai Buhuș vel Logofăt, Toderasc vel Spătar, Gavril Neaniul 

vtori Logofăt. 
* 

— Anul 1667 (7175) Februarie 15. — Sub Domnia lui lia Alexandru. — Carte 

la: «Sluga n6stră lonaşco şi frate-săă Stefan». — Semnat Voda. Aduce credința 

lui Solomon Bârlădeanu vel Vornic Dol. z. Miron Costin vel Vornic Gora. zeml, 

Nicolae Racoviţ H&tman şi Pârcălab Sucevei, Stamatie Postelnic, Toader Iorgake 

vel Spătar. Diac: Dimitrie Leca Totrușanu. — Din Zapiski Odeskago (Odesa. 1848 

T. WI, pag. 567). Comunicate acestei foi de Myrzakevică. . : 

NB. Veqi ia pag. 486 din astă fâiă (T. II, 1850) un articol despre Biserica din 

Kilia unde este evangelia cu inscripţii de la Matei Basarab şi Domna Elena cu 

portretele lor. 

—— Anul 1667 (7176) Septembrie 28. - Sub Domnia lui Iliaşi Alexandru VV. 

Socotsla, Duinisale lui Andrei Paharnicul ginerel> lui Tanasie Toutul şi a Gaf- 

țonei (aa (mama) Teutului şi cu Stircesceil şi cu alți fraţi ai lor. — Semnat M- 

po Costin vel Vornic iscal. — Fol. mie. — Am cedat'o Academiei în 1886 Sep- 

tembrie, cu N. 35. — Pentru toate moșiile lu! Maiiaş Stircea. Vistârnicul, strămoşul 

or «şi ati fost înaintea, mea acâstă tocmâlă, Miron Costin Vornicul cel Mare de 

țâra de gios, în dilele Măriei-sale Domnului nostru lliaşi Alexandru Voevod». 

După ce împarte moșiile la cei în drept, apoi dice: «şi acestă toemelă s'aă 

aşedat dinaintea, n6stră. fiind acest giudeţ trimis de Măria-sa la noi». 

U. laşi leat a9s5seczn. 28. Mipon Roc BEA BOpHHk 

* 

— Anul 1667 (7176) Octombrie 6. — Zapisul lui Pintilie şi al surorilor sale 

vînd6ud lui Miron Costin marele Vornic ocina din Poiana din Călugări. — lam 

aflat de vândare la fraţii Şaraga în laşi (în 1886 Aprilie). Pol. mic. - 

«Adecă eu Pintilie şi cu surorile mele anume Porhira şi Alexandra şi v&ru- 

meă Hilotie şi vara-mea Maftina sora lui Hilotie şi alți fraţi ai noştri, scriem 

şi mărturisim cu acest adevărat zapis al nostru, cum noi, de bună voia, nostră 

de nime nevoiţi nici asupriţi, ci de a nostră bună voie, având noi trâbă să res- 

cumpărăm -alte părţi de moşie de aiurea, am vândut a nostră dirâplă ocină şi 

" moşie, partea nâstră de ocină din Poiana din Călugări ce ne-ai rămas de la 

părinţii noştri, care le-ai fost lor cumpărături de la Cătugăni, am vândut-o 

D-sale lut Miron Costân Marele Vornic de ț&ra de gios dicept 28 de lei bătuţi şi 

ne-ai dat D lui toţi banii deplin întru mâna nâstră, pentru aceea ca. să” fie Du- 

misale și jupănesei Dumisale și coconilor Dumisale direpte ocină și moșie şi cum- 

părături ne clatit nice dănadra în vâcă şi să aibă a-și face Dumnelut şi direse 

Domnesci. Şi acestă tocmală s'a făcut dinaintea Dumizale Toader marele Spă- 

ta» şi dinaiutea Dumisale Ursake marele Vistier şi dinaintea lui Dumitraşcu 

Vtori Logofăt şi dinaintea Dumisale Paladie biv vel Stolnic şi dinaintea Dumi-
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sale Contăş Treti Logofăt şi dinaintea vornicilor de Portă şi alți mulți. boiari 
mai de Jos și pentru credință am şi iscălit şi ne-am pus peceţile ca șă se scie. 
U. las leat 7176 Octombrie 6». Urmsză iscăliturile. 

NB. Intreg actul acesta pare a fi de inâna lui Miron Costin, de aceea. neci nu 

se menţioneză despre vre-un seriitor să diac. 

* 

— Anul 1668 (7176) Februarie 19. — Deposit : Mitropolia Iași. Zapis Român.— 

Fol. mic. —- Ionașco feciorul lui Neczlai din Ghireani nepotul Albului vinde mo- 

şia sa din Neculinţi (Dorohoiă) din giumătate a 4-a parte, şi cu vecinii, lui Ur- 

sakie marele Vistârnic.... de faţă între alţi a fost şi Velicico Costin Iecrkaninăa. 
— Anul 1663 (7177) Septembrie 30. - Zapisul lui Miron Costin. — In limba 

Română. — lași, iscălit între alții Miron vel Vornic iscal. — Fol. mic. — Me” 

tropolia Ia Iaşi. ! 

Miron Costin vel Vornic Doln. zemle prin zapisul scris de Stratulat Rugină, 

la data de sus declară că au fost cumpărat o parte din: Miclăuşani (din jumă- 

tate a 4-a parte) în ţin. laşilor de la. Apostol Vorâvă ginere lu Carp şi de la 

femeea lui, Alexandra fata Antimiei, nepâta lui Carp, şi că aă prins de veste Ru- 

zescul si femeea lui, Alexandra fata lui Carp Diacul şi alte rude și aă cerut 
isriearea vândărel ca rude ale vândătorului, Deci Miron Costin declară că șa, luat 
banii înapoi și ai rupt zapisul vândărei, de faţă cu Solomon Pârlădânul şi N. 
Racoviţ Hătmanul, Ilie Sturzea vel Stolnic, Alexandru Buhuş vel Jitnicer, Contaș 
Trete Log. — Miron Costin semneză : AA i pon Bea Bopu. nckaa. 

x 

— Anul 1669 (7177). Iulie 20. — Domnia lui Duca Vodă. — Urie. -- In limba 
Română. — Semuaţi : Duca VV. Diac, Pascal Corlat. Solomon Bârlădeanu vel Lo- 
gofăt. — Sigiliti mare cu data, 1666. — Deposit : St. Spiridon laşi, moşia Roşeşcil; 
doc. N. 8. — Uricul citeză un zapis, la facerea căruia a fost de față, Mivon Cos- 
tin Vornicul cel mare de ţâra de jos. 

* 

— Anul 1670 (7178) Maiu 13. — Suret de pe împărțala moşilor noştri de pe 
Măteiaşi Stărce Visternicu den veleat apen, Maiti 13. 

«Eto az Miron Costăn vel Dvornic dolni zemli seriem şi dăm scire cu acâstă 
scris6re a a6stră cum ai venit înaintea nâstră Miron Stărce şi Gheorghe frate, 
sei feclorii lui Costan şi Părvul nepoți lui Pătraşco Stăree şi verii primari lo- 

Pâteaşco și Marie și popa Gavril fectorii lui Vasilie nepoţii lui lonaşco Stărce 
Şi iar veri primarii a ior Strătulat şi Arsăni feckorii lui Gheorghie nepuţi Dumitrei 
şi fratele nostru D-nului Solomon Bărlădeanu Logofătul iar ver primare lor, îe- 
ciorul lui Isac, nepot Gaftonii toţi strănepoți lui Mateiaşi Stărce şi ne-ai măr- 
turisit pentru moșia ce ai avut despre moșii lor cet mal sus scriși şi despre 
strămoşul lor Mateiaşi Stărce, cum au fost neîmpărţită şi aă ținut cine unde aă 
putut și unii dintre dânşii o-aii și vândut, deci nu se pot tocmi, ci aă poltit cu 
toțiă să stăm noi să împărțim, deci noi am stătut la mijlocul lor şi cu voia lot 
Şi am împărţit deci lui Pătraşco Stărce ce este moş lui Miron şi lui Andronie 
Părvul saă ales şi i sau dat a palra parte de sat de Călinesci ce sînt la Cer- 
năuţi şi a treia parte de Onut de sus iar de Cernăuţi ; iar lui Pătrașco şi Mariel 
ŞI popi lut Gavril fectoril luy Vasilie, nepoți luă Ionașco Stărcii, li s'au venit Şi 
li-s'at ales a palra parte de Călinesei de la Cernăuţi şi a opta parte de Boian
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de la, Cernăuţi, iar lui Strătulat şi lui Arsăni li s'aă ales şi li sai dat a patra 

parte iar de sat de Călinesci şi a şesea parte de Lucoviţi de la Cernăuţi iar 

dumisale lui Solomon Logofătul cel Mare ce este nepot Gaflonil,-i s'aii venit 

iar a patra parte de sat de Călinesci de la Cernăuţi şi a opta parte de sat den 

Bobescă de la Dorohoi; numai lonaşco Stărce pănă a fi împărțela s'a sculat 

de ai vândut acea a opta parte de sat de Bobesci ce i-ai fost venit Gaftonii, 

deci pentru aceea a opta parte s'aii învoit acmu Pătraşeo și Marie şi popa Ga- 

vril şi aă dat dumisale lui Solomon Logofătul den cea a patra parte de Căti- 

nescă ce li stai fost venit lor, unspre-dece țărebil şi două jărebii remân lor, deci 

aemu alte părți precum mai sus scriem şi pre împăriâla ce s'aii împărţit iar 

D-nului Solomon Logofătul să aibă a ţine jumătate de sat de Călinesci fără 

două jărebii, iar Pătraşco şi Marie şi popa Gavril să ţie dentr'aceea a patra 

parte de Călinesci numai două jărebil: iar ceea a opta, parte de Bobesci de la 

Dorohoi să o ţie cine o va fi cumpărat şi Dumnelui Solomon Logolstul să nu 

se amestece; așijderea şi cea a opta parte de sat de Boian ce sau fost venit 

în partea lui lonaşco Stărce o ai fost luat Stroici ce aii fost Logofăt mare pen- 

tru doi-spre-dece boi de la lonaşco Stărce, apoi s'au sculat Pătraşco Stărce mo- 

şul lui Miron, al lui Gheorghie și al lui Andronic şi ai dat acei doispre-dece boi 

lui Stroică Logofătul şi ai luat acea a opta parte de Boian, deci acmu aceea 

a opta parte de Boian să aibă a o ţine nepoţii lui Pălraşco Stărcii toți care 

mai sus seriem, iar nepoții lui lonaşco Stărce nică o tr6bă să nu aibă acolo. Și 

intvacest chip precum s'a împărţit şi precum serie mal sus cineși părţile în 

veci de veci; iar o parte ce aă fost de pe Stărceşti de la Şoicăuţă la Dorohoi, s'aii 

sculat taţi fraţii câţi mat sus seriem şi o ai dat lui Pătraşco şi Mariei și popil 

lui Gavril nepoţii lui lonaşeu Stărcii, de vor putea-o scâte să fie a lor nuinai 

nime dintru alți fraţi sâi nepoți s6ă rude să nu se amestice iar de n'or pu- 

teao scâte el să nu aibă a mai dodei pe ceste-l-alte rude, ci să fie aședarea lor 

precum maă sus scriem, iar de va mai ămbla cine-va dintre dânşii scoțânid 

nescai-va zapise sâu alte gâlcevii să fie şi de ruşine. Și la acâstă aşedarea cu voia 

lor cu a tuturora, fost-aă D-lui Gligoraşi Hăbăşescul Vornicul cel mare de ţera 

de sus şi dumnelui Neculae Racoviţ Hătman; şi pentru mai mare credință Sai 

iscălit aci împreună cu aceşti boiari; deci să aibă a'și face și drese Domnesti. 

Şi eii Mihul uricar am seris. 

Miron Costin vel Vornic. Gligoraşi Hăbăşescul vel Vornic. Neculai Răcoviţ 

Hâtman. Solomon Bârlădeanul Logofăt. Miron Stărce biv Vornic. Andrei Pârvul, 

Gherghie Stărce. Ursu! Stărce. Strătulai Vorn. 

x 

_— Anul 1670 lunii 2. —- Zapisul de cumpărătura de case de către ceasornica- 

rul Caile. — Intre martori Miron marele Vornic. — fol. mic. Dep. Meiropoliei laşi. 

- «Adecă eă Iorga feciorul răposatului Isar Jitnicerul scrii şi mărturisesc cu ade- 

devărat acest zapis al mei cum am vândut a meli cas şi cu loc cu tot, cară 

case am avut cumpărate de la, Neculay bărbierul, care casă sint pre ulița cea 

mare, între casele Nenului și a lui Andrei ce ati fost armaș şi într'a, lu! Dă- 

mian Kihaia ; aceste case le am vândut D-sale lui Gaşpari Calie ceasornicarul 

franțuzul, drept 180 de lei bătuţ]....» 

De faţă : Marele vornic Miron, Nicolai Racoviţ Hetmanul și dinaintea D-saie 

lui Ursakie ce ai fost Visternie mare; Paladie ce ai fost Stolnic, Constantin 

lora, ce ai fost armaş mare, Nenul ce ai fost Logofăt al 2-lea, Gorovei Lo-



  

sofătul ot Visterie, Dumilraşeo Prijescul Cupar, Andeii ce ai fost armaş, Dă- 
mian Kihaiă, Vasile sluga Hăimanului, Kinarski Stanislav pisar, M.halco Si- 
țerul .. Și ei Caraiman pitarul am scris singur cu mâna mea acest zapis să 
se scie. 

(o iscalitură grâcă) Fzpziman nirapSa. Az Garril 

Nicolae Racoviţ Hatman. biv Logofăt iscal. Stenisluus 

Gorovei iscal. Kienasli Sec, Imi princip. 

(una nedescif.) Ter Mold. manuprop. 

Și pe dosul actului se citesce : «(-6-70. le 2 me de Iuin j'ay acheter ma mai- 
son pour 180 lions monoi dargent de lorga fils de Isar neveu de Qursaki, grand 
ir&sorier et le Prince Douca regnoit pour lor.» 

X 

— Anul 1674 (7183) Sept. — Zapis. — În limba română. — din Hotin — Intre 

martori subsemnă Miron Costin Vel Vornic. Gavril Costake biv vel Vorn. Deposit : 

St, Spridon. laşi. Moşia Bădeana şi Giulesci act. N, 3 (şi o copie N. 2)..— Alo- 

xandru Buhuş H&tman şi cu nevasta lui Alexandra : dania lor 1% din Bădeana 
şi întregi Giulescii : <Care este nouă drâptă ocină şi mave de la Nestor Ureake 
Vornicul» o dăruesc pe jumătate lui Vasile Gheuca Logofăt al 3-lea şi femeei D- 
sale Samina «fiindu-ue nepâtă după Uvdhe Vornicul.» 

Alexandra Buhuşi e dis ginere lui Nest. Ureke în actul N. 6 de la acestași 
moşie. Acest act din 7183 Sept. este în urma unei danii de aceleşi moșii proieclată, 
în 7181 August 13. Acum în 7183 nu mai se dăruesce ci se vinde cu 4-0 lei 
bani de argint gata și 2 cal preţuiţi 45 lei. - 

* 

— Anul 166 (7184) Martie 10. — Zapisul Cernei fata lui Macsinţ Vătavul ce ati 
fost de Glăvănesei. — In limba română. — laşi. — Intre martori; Velicico Co:- 
lin vel Comis iscl. și Gregor Carlig Vornic. — Sigilul original al lui Carlig ca 
Vornic de Portă este ca şi cel de pe zapisul din 7184 luliii 10. (vedi în. colec: 
ia mea de sigilii). — Dep. Arh Metropoliei. laşi. - 

Cerna fata lui Macsinţ Vătavul ce ati fost de Glăvănesci şi cu feciorul sii 
Costantin şi cu ginerele săi Istratie vind ocina lor din Glăvănescă din a 4-a 
parte D-lui Toderașco lordakie marelui Vistârnie, 

La tocmeală ai fost Velicieo Costin marele comis şi Manole Puharnicul şi 
Gligorie Cârlig Voruicul de gloate şi Ursul Yornicul şi Du mitraşeo Vosnicul 
și lonaşco Brah și Precop. Druman ae Glăvănesci și Vicol Grozav de acolo : şi 
mulți boiari şi feciori de boiari, 

X 

— Anul 1676 (7184) Iulie 23. — Zapisul luă Gaspard Caille ceasornicar fran- 
ces. — In limba română. — laşi — Între martori: Miron Costin vel logof. și Dosoftei Metropolit. — fo. mic. - Arhiva Metropolie: Iași. — <Adecă cu Gaspar Cali Franţuj ciasornicar scrită şi mărturisesc cu acest adevărat zapis al mei 
precum eii de nime nevoit, nici silit, nică asuprit. ce de a mea hună "ge am vîn- 
dut a meale draapte case din trio din laşi, ce sint pre uliţa cea mare lângă 
Andrei Vornicul de Poartă şi lângă casele Du nisale N&uului Logofătul, care case 
sînt drâptă cumpărătură a mea cu bani gala şi că leam vindut Mulitvei sale 
popi Ursul preotului cel domnesc ce iaste la bisearica Măriei sale lui Vodă pre
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Pâxtă în curte, drept o sută şi cinci deci de lei bătuţi, ca să fie Molitviei sale 
dr&ptă ocine şi moşie acâste case ce le-am vindut Molitviei sale cu tot locul ce 

iaste a. caselor, feciorilor Molitviel şi nepoților săi; şi acest zapis Pam făcut din- 

naintea Sf. sale Părintelui Mitropolitului Dosoftei şi a, D-sale lui Răcoviţ biv 

Vel Logofăt şi Miron Costin Vel Logofăt şi Ursachie biv vel Vist. şi Gorovei biv 

Logofăt şi Neaniul hiv Logofăt și Andrei Vornicul de Pârtă vecinul mei şi 

Chira ginerile mei vecinul şi dinaintea Părintelui Constantin Protopopa de la 

sf. Neculai şi Popa Gavril iar de la sf. Neculat şi popa I6n de la sf. I6n şi 

Dumitraşcu sluga Logofătului Răcoviţ şi Mărina, croitoriţa, şi Mămăliţâia bătrîna ; 

şi alți mulţi 6meul s'au prilejit, la tocmâla ce sai făcut, şi care scrii mai sus 

întracesta zapis şi pentru credinţă ei am iscălit, în limba mea, iar Părintele 

mitropolitul ai iscălit şi toți boiaril cari se scriii mai sus toţi ai iscălit şi Preo- 

ţii, ca să i fie de mare credinţă ca să se ştie. 

laşi leat 7184 lulii 23. 

L. S. Mitropoliei. Semnazi : Gaspard Caille. Miron Costin Vel Logofăt. Dosoftei 

mitropolitul. Gorovei Logofăt. Palade biv Vist. şi alte trel tot de Boer. 

e 

— Anul 1677 (7185) Mart. 16. — Zapisul Mariei fata lui Gheorghe din Glăvă- 

nescă.-- laşi. — Intre martori Velicico biv Comis, Faces. am dat în biografie. — Arhiva 

mitrop. laşi. Zapisul Marei fata. lui Gheorghie de Glăvănesci, nepoata Fintului și 

cu feciorii mei cu Vasilie şi cu Gligore şi cu fiica mea Alexandra, seriem şi măr- 

turisim.... Vind ociua lor din Glăvănesci (ţin. laşi) pe pîriul Jijiei, D-lui To- 

deraşco lordakie marelui Visternie, drept 50 de lei bătuţi... 

De faţă : Kounaw marele Stoln. şi D-lui Velicico ce aă fost comis mare şi Ne- 

cula de Glăvănesci şi Vasile Diadiul; şi aă scris Gligorie. 

” laşi leat 7185 Mart 16. 

i * 

Să citesc următorele în broşura : <FEclarcissements sur la question des mo- 

nastăres Grecs situts dans les Principautis Danubiennes. Oetobre 1857.» Acte de 

donation du Monastere Pobrata, en Moidavie. au Patriarchat de I&rusalem. 

«Savoir faisons par notre present Acte, que du temps de Stephan-Vodă, en 6%06, 

et de son fr&re Alexandre Voda, le Monasttre Poprata fut fonde par ces bien- 

heureux Prinees qui le dotârent aussi des terres : Boudestie et Tataroussi, com- 

ml est 6erit dans l'Ourik. 

«Depuis lors tous les Princes ont maintenu ce Monastere jusqw'ă ! &poque de 

Stephan-Voda le Bon qui le doia. de terres el d'effets sacres. Aprâs 80 ans, ! 
Eglise Gtant tombee en ruines, le Mâiropolitain Gregoire Bosca cousin de Pier- 

re-Voda-Raresch conseilla ce Prince de reconstruire ce Monastere Poprata et 

il rebâtit Vliglise plus belle et plus grande, et lui ajouta des terres, et la des- 

tina pour lieu de son tombeau, car ă cette 6poque lă les Princes avaient leurs 

tombeaux ă bistritza et ă Putna seulement. Ainsi Pierre-Vodă-Raresch fut an- 

terre dans VEglise de Poprala, comme aussi sa bien-honorte Epouse la P'rincesse 

Hel&ne, fille de Despot Roi de Servie, et son fils Stephan-Vodă qui lui succeda 

au trâne, et ses autres enfants, et le -Monastăre fut conserve en grand honneur, 

de maniere que deux Metropolitains furent 6lus parmi les moines de Poprata : 

Georges le frere de Iâremie Vo&vode et Thâodose Barbov, fondateurs tous les 

deux de Souizavitza. Miis plus fard, en 7130,le bon ordre de ce monastăre



  

708 
ON NN ein 

fat tant perverti, que les moines y introduisirent les bandits, qui enleverent 
toute la fortune des Boyards, deposte dans la tr&sorerie du Monastăre, et les 
rendirent pauvres ; et par ce fait, tout le monde prit en aversion ce Monastâre 
et personne ne le soizna plus dans ses besoins. Ainsi abandonns, îl devint un 

lieu de d&pravation et fut incendiă, et personne ne voulait plus lui venir en 

aide et resta deux ans sans toiture, car tous s'abstenaient de se mâler d'un &- 

difice Prineier, jusqu'ă ce que Basile-Voda permit â Georges: Postelnik son cou- 

sin. qui fit la toiture; et pour construire le refectoire, les Moines vendirent une 

Montagne au gran Paharnik Georges frâre de Basile Voda de bienheureuse. mâ- 

moire, non contre argent, mais en &change des de&penses pour le râfectoire, et 

ainsi commenga-t-il Pedilice mais ne Pacheva pas; et comme le temps s'6cou- 

lait inutilement jusqu'ă Pâpoque de feu Dabija Vo&vode, et que la montagne 

susdite fut perdue, le Monastere fut endeti& et perdit deux de ses terres, com- 

me en 7146 Șoldan le Vornik s'appropria, de la terre Michaelassa, pour avoir 

vecouvezrt la petite Eglise et une Coupole. Alors moi stant Evâque de Romano, 

Jai rachetă avec de Vargent du Monastăre Zcat; la montagne susdite e! j'ai d&- 

livre le Monastere de tous ses crtanciers et j'ai achevă les 6difices et le r6- 

fectoire et relevă tout ce qui 6tait en ruines, et de plus jai fait des vâlemens. 
sacres, comme je le pouvais, et conserve le Monastăre jusqu'ă ma destitution, 

lorsque le maudit de Dieu profita pour metire tout en pillage. Cest pour quoi 

j'ai resolu el j'ai fait donation de ce St. Monastăre, que jai releve par mes pei- 

nes et faligues, au St Sepulcre de Notre Seigneur qui est le lieu le plus v&- 

n&r6 de Punivers. Lă est le Mont Sion, (Oh! ceux qui haissent Sion, soient hais 

de notre Seigneur et seches comme Vherbe qui seche devant le feu!) Lă est la 

grade citâ de notre grand Roi I&sus-Christ; lă le fils de Dieu descendit des Ci- 

eux dans le sein de la Vierge et se fit homme; lă est Bethl&hem ou.notre Seig- 

neur naquit; lă est Nazaret ou il fut &leve; lă est Palestine et Galile qu'il par- 

courut et eclaira par sa parole ; lă est lourdain ou îl fut baptist; lă le moni 

Thabor oi îl fit voir & ses disciples sa gloire divine; lă Golgotha ou.il fut 
crucifi€ ; lă, le tombeau otil fut placă et dont il vessuseita vainqueur; lă le 

mont des Oliviers dou il fit son ascension en prâsence de ses disciples et de 
sa mere; lă, sur le mont Sion la maison ou le Saint-Esprit descendit sur les 

ApOtres; lă la maison de David ou seront-dressâs les siăges du dernier jugerient 

ct notre Seigneur viendra en gloire avec les forces Câlestes juger tout le monde 

et rendre ă chacun ce qu il a, mârită, aux justes le royaume câleste, aux injus- 

tes lenfer eternel. — Moi donc j'ai fait donation de ce Monastăre qui est frnit 

de mes peines, au S&pulere, pour le repos des âmes des feu les Princes Ale- 
xandre-Voda le vieux, Stephan-Voda le vieux, Elie-Vodă, Stephan-Vodă le Bon 

ct Bogdan-Voda, dont les donations en terres et en effets sacrâs sont conser- 
v6es jusqu' aujourd'bui, et pour le repos des âmes de Pierre-Voda Raresch ei 
de la Princesse Helene fille de Despot Roi de Servie, et de Stephan Voda le 
jeune et de tous les Princes et autres fondateurs, Prâlats et Boyards, et pour 
la sante de notre Prince Regnant Antoine Rosetti Vo&vode et de sa Princesse 
Zi et de leurs bien-aimâs fils Alexandre Vo&vode, lannaki Vo&vode, Georges 
Vievode (que Dieu les henisse !) et pour le salut des honnorables Boyards grands 
et pelits, et enfin pour le salut de mon âme ă moi Vhumble et indigne servi: 
leur de Dieu, et. j'ai remis le dit Monastere entre les mains de notre Saint Pere 
le Beatissime Patriarche de I&rusalem et de toute la Palestine, Monseigneur Do-
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sith&e, pour 8tre un don ternel ă sa Bâatitude et ă ses suecesseurs Patriarches 
de l&rusalem. | 

<Et pour meilleurefois ai appos& ma signature et mes sceaux et jai pri€ les 

honorables grands Boyards de signer eux aussi afin que la m&moire de leurs 

noms soit 6ternis6e avec celle des fondateurs et afin que ce don sont &ternel et 

irrâvocable. Si quelquun cependant aurait tent6 d'annuler cette donation, soit 

lui plutât annul€ et 6fac€ du livre de la vie, et soit mandit de Dieu comme 

Caen et Ghiezi et ludas. Celui, au contraire, qui respectera et confirmera cette 

donalion, ait-il la part des Justes et vive t-il dans la lumiere &ternelle de la 

S-te Trinit€ et dans le sein de notre Seigneur I. Christ. Amen. 

Lan 7185 de la Crâation. 

1677  I-—C. 

S. Dosith&e Metropolitain de Soutzava. 

S. Jean Evăque de Romano. 

S. Seraphine Evâque de Radaoulze 

S. Calliste Evâque de Housch. 

» Miron Costin grand logothete 

» Elie Stonrza grand Vornik de H. M. 

»  Gr&goire Ghica Vornik de B. M. 

> Bouchouş Hetman. 

» Jean Racovitza Logothete. . 

» Alexandre Ramandi Paharnik 

ete. ete. etc. 
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— Acte de donation du Monastere Thâodortnij en Moldavie au Monastăre de 

St Paul au Mont Athos. 
«Nous Eustratie Dahija: Vo&vode, par la grâce de Die Prince de Moldavie. 

Attendu que le tres-Bon Dieu qui par sa segesse connait tout et que nous 

devons ă jamais :remercier puisquiil nous a ouvert les portes de sa misericorde 

et il nous a illumines par la lumiere de la sagesse, par laquelle nous avons 

vu et connu qu'aucune gloire terrestre n'est stable, immuable et iminortelle, et 

que homme se fane comme le fleur, passe comme l'ombre et il sanâantit, m'a 

choisi du sein de ma măre, et il m'a gratifi6 du râgne et du commandement 

de la Principaute, par.sa, suprâme et celeste grâce; nous avons voulu bien par 

la giâce du Păre, par Vaide du Fils, et par la evopâration du Saint et vivifiant 

Esprit, de notre bonne volontă, de notre âme pure et illuminee, de tout notre 

coeur, par Paide de Dieu, par la bânâdiction des quatre Prâlats de notre Mol- 

duvie, du seigneur Gâdton archevâque et Mâtropolitain de Sutzava, du Seigneur 

Dusithâe Evâque de Romano, du Seigneur Thâophane Evâque de Radaouizij, et 

du Seign ur Sâraphin Evâque de Housche, et par la volonte du Senat entier de 

nos Boyirds de la grande et petite Moldavie, nous occuper et nous enqusrir n 

on ordre du saint monastere appel& Theodorenij, situe prâs de la ville de Sut- 

zava. honnore de la mârnoire de VPAscension de notre Seigneur cet Sauvear /€- 

sus Christ, et bâti de certain dâfunt Theodore Movila Postelnik. Or ayant-con- 

sid&re que le dit monastere par Padministration des moines indigânes de notre 

pays. rest sans betail et tout ă fait appavvri, est ă la veille de sa d&vastation, 

quelques uns des hien-fonds dont son fondateur lui a fait donation ayant âte 

mâme vendus et d&penses, nous nous sommes occupâs de sa prosptrilă, et dans ce 
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but, aprăs nous &tre entendus avec ses fondateurs, et nommâment avee notre 
Boyard Miron Costin Percalabe de Hotin, gendre de loan Movila, et avec les 

autres părents des Movila, pelits-fils et arriere-petits-fils de Thâodore Movila 

Postelnik. fondateur du -susdit Monastere, nous avons vous, de leur permission 

le dit Monastere Theodorenij au Monastâre da St Paul Athos, honnoră de la 

măâmoire de-S-t Georges, le grind et glorieux imartyre et soldat victorieux de 16 

sus-Christ, ou que qurlgues moines Serbiens du dit monastăre de S-t Paul dA- 

thos. frequentaient ici par la permission des fondateurs, qui, de. leur plein con- 

sentement ont vou& et consacră ce saint Monastăre ă celui de S-t, Paul d'Athos 

avec tout son bâtail, tous ses bien-fonds et leurs habitanis, les vignes, les mou- 

iins et les esclaves Boh&miens, commeiil est constate par acte, dâlivr au saint 

monastăre et par Pecrit prive redig6 per les propres mains: des fondaleurs, 

constatant leur bonne volontă. Or ayant pris en considration cette donation et 

consâcration faite de leur bonne volontă, nous: Pavons aussi confirmâe de no- 

tre part. munis de la benâdiction des quatre Prelats de Ia Moldavie, et du eon- 

sentement du Senat de notre râgne, en arâtant que le dit monastăre Theodo- 

16nij soit annexe du Monastăre susmentionn€ de S-t Paul d'Athos, avec tous 

ses hien-fonds et leurs habitante, et avec tout son revenu; et que le dit mo- 

nastere de S-t Paul ait. a envoyer un Hâgoumâne' accompâgn6 des moines n6- 

cessaires, â condition cependant que les fondateurs ayent ă demander compte 

aux H6goumenes pour tout le bâtaii du Monastăre, qui au lieu de diminuer 

doit se multiplier, et que les moines du dit saint et gand Monastăre de St. Paul 

dWAthos, aupre&s d; leur bânedietion aient a inserire notre nom,. ainsi que les 

noms des fondateurs du susdit monastere Thâodorânij. sur le grand bret et sur le 

saini sanctuaire, el ev faire chaque ann6e la commemoration d'apres Phaâhitude, 

durant existence du saint Monastere. 
<Ainsi done api&ş notre dâcâs et notre răgne. aucun de ceux gui regneroni 

dans notre puys de Moldavie. qu'il n'annule pas notre donation, charite et con- 

firmation, et si quelqun tenterait de diminuer ou annuler notre charile, dispo- 
sition et confirmalion, celui-lă qu'il ne soit point remis de Dieu Seigneur et Crea- 

teur du Ciel et de la terre, de son immacul6e măre, des quatre Bvangălistes. 

des 70. Apotres, des 318 Suts Pâres de la Sainte Cil6 de Nice qui ont illumint 
la foi, et de tous les saints; que le S-t. Georges, le grand martyre le persâcute, 

et qu'il soit rang& du paiti de ludaş et du trăs-mauait Arius, et damnă a pr: 

pâtuite por des damnations €ternelles. Aiusi soit-il.» 
Ce 29 Fevrier 7172 (an de grâce 1664) 

Le Prince lui-mâme a ordonnă. 

Racovitz Czehan Logothete. (Din broşura Zelaireissements. Mal este acolo un 

act al m-rei Frumsei din 1730 dela Gregore Ghica. pomenind de fondatorul &: 

Hetmanul Balica : «qui a €td dela famille des Movila». 

= 

Anul 1677 47185) Mart. 29, — Fondarea Metropoliei de Iaşi. — Sub Domnia 
lui k» Antonie Roset V.V. — Urie. — In limba Română. — laşi. — semnaţi! 

Vodă, Nocolai Racoviţ vel logofăt. Diac : Stratulat Rugină. — Sigiliă pendent cu 

data ap.... (cele 2 cifre ultime nu se văd bine). At&rnat cu mătasă verde, roșă: 

albastră. Pergament oblong, fin, scris în lungăreţ. Deposit. Metropolia, laşi. 

«Intru numele Părintelui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, Troiță Sfăntă ună 0
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ființă neîmpărţită. Iată eu şerbul despuitoriului mei Domnului Dumnedei! şi Mântuitorului nostra Isus Hristos şi Sfintei Troiță închinătoriă, Noi Ww' tAnto- nie Rusăt Voevod, din mila lui Dumnedei Domnul Țerei Moldovei, bine am vrut cu a nâstră bună vrere şi cu curată și luminată inimă, din tot sufletul și cu tot gândul nostru; socotit-am dimpreună cu patru luminători şi ocârmuitori legei nâstre creștinesci a tâtă Ţera Moldovei : alesul Dosoftet Arhiepiscop și Mi- iopolit a tâtă Tera Moldovei şi alesul nostru Ioan Episcop de Roman, şi ale- sul Serafim Episcopul de Rădăuţi şi alesul Calistru Episcopul de Huşi și îm- preună cu tot sfatul nostru, boiaril țerei mari şi mici. Nefiind Scaun de Mitro- polie aici în târgul nostru în Iași, şi fiind acestă beserică din târgul din lași a- prOpe de curte, unde este hramul Erarhului şi de minuni făcătorul a Iul Hristos Neculai, care este zidită ŞI făcută dintruntăii de prea bunul și fericit Domn bătrânul Hw' Ștefan Voevod. Şi fiind în acestă vrâme stricată de foc și de ploi de gios din urzirea ei până sus în vârf, mam vrut să o lăsăm să se risipâscă şi să se strice de tot. Ci am luat pre Domnul Dumnedeii întru ajutor, şi am pus multă cheltuslă de o am tocmit de jos până sus şi i-am toemit clopotniţa și o am înfrămuşat cu tote podâbele cum se cade desăvârşit, şi i-am făcut zid și chilii prin pregiur și o am făcut și acesta Scaun de Mitropolie, să fiă închinată Scaunului celui vechii Mitropoliei de Sucâva, ca să hie amândouă un Scaun de Mitropolie vedes ărţite a tâtă țera Moldovei, şi le-am dat în mâna părintelui şi rugătorului nostru Dosofteiii Arhiepiscop şi Mitropolit a ttă ţera, să hie amân- două nedespărţite în mâna Sfinţiei-sale până când va hi în cinstea acesta Mi- tropolit. Aşişderea şi după urma Sfinţiei-sale pre cine Dumnedeii va alege să hie Mitropoliţi, tot un Mitropolit să hie la amândouă Mitropoliile şi la tâtă Eparhia, lor până când va-sta sa Moldovel. Și iarăşi am socotit și am făcut ohiceiă legat, cine or hi vameşi mari la, chirvăsărie, să hie datori să dea pe an câte o sută două-deci oca de unt de lemn, să hie de candele la Sf-ta Mitropolie la Sf tul Nicolai. Insă acest unt de lemn să nu se dea din vama Domnâscă, ci se hie datori vameşii cei maci a da de la dânșii, din venitul lor. Aşișderea. şi cir.e va hi cămărar mare să hie dator a da înt'an an câte şepte-deci besmene de ceră lă Sfta Mitropolie la. Sf-tul Necolai, însă și acâstă câră să nu hie din venitul Domnesc din camănă, ci din venitul cămănarului celui mare cine va, hi. Aşia să hie legat în toţi asi până când va sta Sf.ta, Mitropolie. Aşişderea și după a nostră viaţă şi domnie pe cine Dumnedei va alge Domn a hi întru a, nâstră țe-ă a Moldovei din coconii noştrii sei dintru alt rod sâă hie cine va hi, acesta. să nu strice, ci mal vârtos să aibă a da şi a întări întru ertarea păcatelor sale 
jar cine s'ar ispiti a strica măcar cât de puţin, acela să hie ne-ertat de Dom- 
nul Dumnedei şi de prea cinstita maica Sf-sale Maria, şi să hie blăstemat şi 
aturisit de 12 Vărhovnici Apostoli si de 318 Sfinţi Părinţi sobornici ce aă fost în Nicheea, cetatea cea Sf-tă și să aibă părăși înaintea înfricoşatului giudeţ, pre 
Arhierarhul şi de minuni făcătoriii a lui Hristos Neculai, şi să aibă parte cu 
luda şi cu treclâtul Aria în veci, şi la acâsta e credința n6stră ce ma! sus scriem 
noi Huj Antonie Rusăt Voevod şi credinţa iubiţi hiilor noştri Alexandru Voevod 
şi lanachi Voevod şi Iordachi Voovod şi credința Domniei-sale lie Sturza ma- rele Dvornic de ţara de gros şi credinţ. Dumnelui Gligore Gheanghea marele 
Dvo:nic de ţâra de sus şi. credința Dumnelul Alexandru Buhuş Hătmannl şi 
Părcălabul Sucevei, şi credința Dumn6lui Alexandru Ramandi marele Postelnic, 
și credința Dumnblui marele Spătar, şi credința Dumnelux 

45



'708 

  

Toader lorgache marele Vistârnic, şi credința Dumnslui 

marele Păharnic, şi credinţa Dumoâlui Conteaş marele Stolnic, şi credinţa Dum- 

n€lut Constantin marele Comis, şi credința tuturor boiarilor noştrii a mari şi 

a mici ; şi pentru mai mare credință și întăritură, înv&țat-am pre al nostru cin- 

stit şi credincios boiarin Miron Costân marele Logofăt de aă scris şia nostră 

peceate aii legat către acest adevărat uric al nostru. 

Scris-ai Stratulat Rugin în Iași, cursul ailor, vleato 7185, Martie 29 dile 

(Semnat) Hw' Antonie Voevod. Contras. : Nicolae Racoviţă. 

NB. De te subscrie Necolae Racoviţ ca vel Logofăt? Scim că în Martie 29 nu 

eşise Miron Costin din Logofeţie, deși put€ fi supărat cu Anton Ruset. 

* 

— Anul 1677 (7185) lulie 12. — Domnia lui Anton Ruset. — Uric. — In limba 
română. -- laşi. — Mivon Costin vel log. Diac: lonaşeu Isav. — Sigil mare cu 

ambele date 7184 şi 1676. — fo. mare. — Doc. moşiei Movilescii (s6ă Basceauş). 

a D-nei Efrosina, Pavlescu. — Uric de stăpânire. 

% 

— Anul 1677 (7185) fără lună. — Act de închinare a Probotel la St, Mormânt.— 

In limba Română. — DosetheiijMitrop. Sucevel. Serafim Episcop Rădăuţilor, loan 

Episcop de Roman. Miron Kscrun vel Log. Buhuși Hetman.- Este publicat de D. 

Danilescu în «Candela» din 1885. 1 Mart. la pag. 147. 

* 

— Anul 1677 (7186) Noembre 5.— Uric de la Ioan Antonie Ruset Voerod Tiadus 

din Slavonesce. «Cu mila lui Dumnedei noi loan Antonie Ruset Voevo 1 Domn Ţări! 

Moldaviei. Precum ati venit înaintea nâstră și înaintea a marilor noştrii şi mici 

boiari ai Moldaviei Ignal...... nepoţii şi strenepoţii lui Mușat şi Ivanco, cu multe 

mărturii pe numele lui Hilohie Guzul din satul Necoreştii, şi Apostul ot tam, și 

Ionașcu sin Ignat ot tam, şi Nicolai Balica ot tam, şi Paraschiva ot tam, Și 

Ștefan ot tam, şi lrimia ot tam, şi Vasilie Hânsanii ot tam, şi cu alţii mul! 
e „, dicând că ar [i avut el un urie dela ,..... Voevod, pe 0 

a patra. parte din tot satul Necoreştii de jos şi Necoieştil ......: un hotar 

în ţinutul Tecuciului, care acea a patra parte fiind dereptă cumpărătură mOȘI- 

lor şi strămoşilor lor, Muşat şi Ivanco. ......... şi de la Petru Spătarul 

feciorii Mâgdălinei nepoţii lui Şendrea H&tmanul, că acel uric ai fost îngropat 

în pământ, când s'aii rădicat cu oști Unguresc! şi cu oști Muntenești, Gheorghe 

Vel logofăt asupra, lui Vasilie Voeved Domn țări! Moldaviei şi ai gonit, fugând 

Vasilie Voevod din pămîntul nostru şi remâind în locu lui Domn pămîntului 

nostru Gheorghe Ştefan Logofătul, atunce putredând şi prăpădindu-se acel uric 

numai pecetea au rămas şi au arztato înaintea nâstră. Drept aceea vădând mare 

a lor jăluire, cu atâte mărturii încredințate, i-am dat şi no! şi i-am întărit lut 

Ignatie. ....... şi lu Vasilie Hânsar, și lui Apostul sin Mutul şi lui Gri: 
gorie sin Bârlădeancăi şi lut Anton. ....... nepoților şi strenepoţilor lor Și 

restrenepoţilor lor, lui Muşat şi lui Ivanco, pe acea a patra parte din tot satul 

Necoreştii de jos şi Necoreştii de sus, fiind amândouă cotunurile un sat, să le 

fie lor aceea a patra parte din tot hotarul. lar hotarul acelui sat se începe din 
hotarul Sfredeleştilor îu sus, pe lângă hotarul Sârbilor pe de asupra Tecucelu- 

lul, prin dumbrava galbănă şi pe lângă hotarul Hânţăştilor în sus. .---: 

î.... spre apus pe hotarul vechii pe unde ati dis el, şi de acole în jos Pe
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lângă hotarul Slipoteştilor şi pe lângă hotarul Ionăşeştilor, pe hotarul vechii, 
pe unde aă âmblat din în vechime. Și spre acâsta este credinţa Domnie! mele 
mal sus scris nol loan Antonie Ruset Voevod şi credinţa prea iubiţilor fii Dom- 
iei mele Alexandru Voevod şi ...... Voevod. şi credința boiarilor noştrit 
Moldoveneşti, credința. boiarului Ilie Sturza vel Vornic ț5ril de jos, şi credința 
boiarului Gligorie Ghenghea. vel Vornic ţării de sus, şi credința boiarulul Gavriil 
Costachi H&tman, și credința boiarului Alecsandru Ramadan vel Postelnic, şi cre- 
dința boiarului loan Racoviţa vel Spătar, şi credinţa, boiarului Chiriac Sturza vel 
Paharnic, şi credinţa boiarului Ursul vel Vist, şi credinţa. boiarului Pavel Contâş 
vel Stolnic, şi credinţa boiarului Costandin vel Comis. Și spre mal mare putere 
și întărire poroncit-am la al nostru cinstit boiar Miron Costin Vel Logofet să 
scrie şi pecetea nâstră să o spânzure la acest adeverat uric al nostru. Am scris 
Andronaki Bâv rob. Let 7186 Noemvrie 5. : 

(Se află în copie legalizată la D-l Alexandru Papadopol Calimach care hbine- 
voi a ne o comuneca.) 

* 

— Zapisul Saftet Vorniceasa a răposat. Ilie Sturza ce aă fost Vornic mare. — 

laşi. — Intre marturi : M. Costin Logofătul cel mare de ștra de gios. Diac Cor- 
lat. — Arhiva Metrop. laşi. — <Adecă eit Safta, Vorniceasa a r&pos. Ilie Sturza ce 
ai fost Vornie mare şi eii Safta Hăbăşiasca şi eii Măriicuţa, Cluceroaia şi cu 
toți feciorii noştri şi cu toți nepoţii noştri anume Neculai, şi cu Toader, şi Ste- 

fan și Preda Postelnicul și Ioniţă şi Sandul şi Toader feciori! D-sale lui Kiriak 

Paharnicul şi Antiohie ginerile Măriel sale Dâmnei lui Gligorie Vod, care easte 
sor lu! ilie Sturza Vornicului, scriem....» Vînd «un loc de case cu pivniţa de 

peatră gata, lângă biserica Albă şi lângă fored&e, carele ai fost a D-le a răpos- 

Solomon Bârlădeanul ce ai fosţ Logofăt mare şi după săvărşirea D-sale Logofăt 

Solomon le-ai vendut Dumneae! Aniţa Logofeteasa răposatului Solomon Bârlă- 

deanul D-sale lui Ilie Sturza Vornicul cel mare, Dumnedei să'l pomenească. — 

Și când aii vândut D-nel Aniţa. Logofeteasa ai vândut eu casa gata si cu toate 

gata, iară după severşirea D sale Vornicului Ilie Sturza casele ai ars şi locul cu 

pivniţă ai rămas : Deci no!..... cu toată semenția nâstră..... vindem acest loc cu 

pivniţă Măriel sale Dâmnei Anastasia a Mărie! sale luminatului Domnului nostru 

Iw Duca Voevod cu mila Dumnedeii Domn țărei Moldovei, drept 300 de lei, ca 

să fie Măriei sale Dâmnei Nastasiei de la no! dreaptă cumpărătură.» 

Zapicul a fost făcut de faţă «cu boiaril cei mari, anume: Miron Costin Logo- 

fătul cel mare de ţâra de gios şi D-lui Gligorie Gheanghia Vornicul cel mare 
de s. şi D-lui Alexandru Buhuși Hetman şi D-lui Costantin Postelnicul cel mare 
şi D-lul Toader Paladie Spătariul cel mare şi Toader lordakie Visternicul cel 

mare, şi Apostol Catargiul Comisul cel mare, şi Cantemir Medelnicerul cel mare 

și Toader Albotă şi Pană Costaki vel Clucer şi Vasile Gavriliţ Comisul al doile. 

Scris de Corlat. Intre iscăliți : Angon Ksernn Bea AcrogaT. 

- * 

— Anui 7186 (1678) Mart. 13. — Zapisul lui Nekifor. — Intre marturi : Velicico 

Costin ce ati fost Comis. — fo. mie. — Arhiva Metrop. laşi. — Zapisul lui Ne- 

kifor și cu femeea sa Frăsina, nepâta lui Caldăruş ce aă fost de Glăvănesci; vând 

partea lor din Glăvănesci (ţin. Iaşilor pre piriul Jijie!) D-sele Toderaşco lordake 

Vistârnicul cel mare şi ai făcut ei schimb cu acesta. Presinţi la tocmeală : Con- 

taș Stolnicul cel mare și Velicico Costin ce-ai fost Comis şi D-l Prodan Dra-
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guşescul Medelniceriiă, Gavril Brăesu vel Jitniceriă şi Ieremia Jitnicâtul și Va- 
silie Deadiul şi Nicolai Grazavel de Glăvănesci şi alți mulți Gen! bunt. 

| * | o E 

— Anul 1678 (7184) Mart. 6.-Pisal: Stratul Rugina. Miron Kocrzn vel- Logofăt 
ÎCKAA, - | - . 

NB. a iscălit pe îndoitura pergamenului. — Doc. mănăstiret Galata. 

% 

— Anul 7188 (1680), Ianuar. 9.—Mărturia Divanului țărei recunâsce cumpără- 
tura satului Glăvănesci de către Duca Vodă, fust Domn în ț&ra Românsscă - latre 
boiari : M. Costin vel Logofăt. — Arhiva Metrop. de la Iaşi. (La laşi). — <Saubomi 
Dosofteiu Arhiepiscop Mitropolit Sucevâschi. l6n Episcop Romanschi. i Serafim 
Episcop Rădăuţu. i Calistru: Episcop de Huy. i Miron Costin Vel Logofet. Necului 
Racoviţă biv vel logofet. Gavril Costache Vel Vornie g. zemlea. ]lie Sturza biv 
vel Vornic. Gligorie Ghenghea vel Vornic vişni Zewmlea. Alesandra Buhnş H&tman 
i Părcălab Suceaveschii, Constantin Vel Postelnie, Alexandru Ramandi biv vel 
Postelnic. Tudosie Dabăi vel Spătar. I6n Racoviţă vel Ceaşnic. Chiriac Sturza biv 
vel Ciaşnic. Vasile Gheuca vel Vistiarnic, Ursachie biv vel Vistiarnic. Contaș vel 
Stolnic, Scirlet Şerbu vel Comis. Velicico Costin die vel Conuis. lie Moţoc. vel Me- 
delniceriă. Prodan Drăguşescul biv vel Medelniceriii, Pârcălab Hotinschi, Cun- 
stantin Jora Serdar. Cantemir biv vel Serdar, Mavrodin vil Cluceriă, Enache 
Cîrstea biv vel Clucerii. Manolache vel Sulgeriă. Savin biv vel Sulgeriă, Vor- 
nici Ot Botoşani, Gheorghie Boxdan vel Jitniceriă, Gavril Brăescu biv vel Jit- 
niceriă. Gheorghiţă Albotă vel Armaş, Androhic biv vel Armaş. Deadul biv vel 
Armaş, Zosim Başotă. vel Șetrar. Panuitache vel Uşier. Neanul ftori Logvfel. 10n 
Postolache ftori Spătar, Ştefan Cerchez ftori Ceașnic. Sandu Stamati fiori Comis. 
Apostol Catargiu biv Postelnic. Gheorghe treti logofăt. Vornicit de portă Gheor- 
ghiţă i Ursul i Pahomie i Rusul i Vasilie Gâlcă. Facem ştire cu acâstă scrisâre a 
n6stră, peutru satul Glăvăneştii, care sat este pre Jijia. în ținutul Iaşilor aprope 
lângă Andrieșen! şi lângă Berehoeşii, de se împreună hotarul! satului Glăvăneşti- 
lor, cu hotarul satelor Andrieșenilor şi a Berehoeştilor, care aceste sate Andrie- 
şenil și Berehoeștii sînt direpte cumpărături a Măriei sale a Domnului nostru 
a Ducă! Voevoda, cumpărate de Măria Sa încă din boeria Mărie! Sale, ce Lind 
Măria Sa, din afară de ţ&ră cu domnia țărei Româneşti, aii eşit satul Glăvă- 
neşti la, vândare de ocinași cărora ati fost acea moşie şi Dumnealui Tâder lor: 
dache Vistiarnicul ai cumpărat acest sat Glavăneștii, şi înțelegând Măria Sa că 
ai eşit satul Glăvăneştii la vândare şi fiind acel sat Glăvăneştii aprâpe lângă 
satele Măriei Sale, lângă Andri.șeni şi lângă Berehoeşti, ai poroncit Măria sa 
în câte-va, rînduri la Dumnealui Toder lordachie vistiarnicul să nu cumpere a- 
cel sat Glăvăneștii că să vine Măriei Sale să-l cumpere şi trecend Măria Sa 
din Gste la Cehrin în anul când a âmblat vleat 7185, aă trimis pre Constantin 
Cantacuzino marele Stolnic de țera Românâscă cn poruncă la D-lui Toder lor- 
dache Vistiarnicul tot pentru acesta sat pentru Glăvăneştii, să nu'l cumpere D-lui 
Pder Iordache Vistiarnicul, precum noi toți scim acestă poveste, iar D-lui T6- 
der Iordache Vistiarnicul Paă fost cumpărat acel at Glăvăneştii, iar decă au adus 
D-deu pe Măria Sa Vodă în Scaunul țărei, S'aă socolit cu mare dreptate şi cu 
giudeţ dirept pre legea țErei pentru acest sat pentru Glăvăneştt, fiind aprope lângă 
satele Măriei Sale, lângă Andrieșani şi Berehoeşti, împreunându-se cu hotarele
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acestor îruă safe la un loc; venitu-saui Măriei Sale să întorcă banii D-sale lui 

Tâder lordache Vistiarnicul şi i-a dat banii deplin cinci sute de ler Dumisale lui 

oder Iordache Vistiarnicul, ce aii fost dat DD lui pe acel sat pe Glăvăneşii, așiş- 

derea şi pentru mâra ce ati făcut D-lui Tâder Iordache Vistiarnicul la acel sat” 

la Glăvă neşti şi ce stai aflat cheltuit de D-lui tot lucrul prețuit i-ai întors Mă- 

ria Sa și cheltueala ce au făcut iară deplin. Pentru aceea fiind la ştirea nostră 

acâstă poveste, făcutam acestă mărturie de la noi tot Divanul Ţărei; şi pentru 

mai mare credință am şi iscălit. U Iaşi Mesiţa Ghenar V. 

vleai 7188. Urmeză patru sigilii Bis. a Mitropoliei şi a Episcopielor şi între is- 

călitari a lut Miron Costin Val Logofăt şi a lui Tudose Dubăii Spătar şi Velicico 

Costin biv Comis. ” 

* 

— Anul 1680 (718) Mar 8, — M-rea Sucerițu N. 538. -- Fol. mare. 

Cap noathi HekSaan Pakoznu, Bea awreder Mngou Kocrnn sn Bea awroder îi ba- 

chale FHR Bea AwrodeT h Hate Crăpak ea ABepink Acankn aemahi. î Ponregie Tatra Bta 

Atopink ropubn setari îi Hwnamko aan BHB Bta Anopunk. îi flacăanapS 55 Xeraan 

îi naguanai GSuageniii î Laggna ocTakie BHE XEPMAn, îi Mac%anagS Pamanan Bra necTka- 

puk îi Hwn Parozuuz Bea enzrap d Kupa GrSpst Bea ua î "Toaaep loprakig REA 

BHSTiAgHnK îi Owpcaanie HE Bta FHSTÎApURE [anca Konram Eta CTWANHE d HoncTanTun 

„REA KoăiHe îi Date Asuok ea mzacannapie Hi Gnanie Bea KAIuap Vaapna FpacekSA Bra 

mwrunuâg îi Vawprie Bwraan Bea mizTpap îi BocTanTHR ge” apmaui îi ÎlanaroTanie Bia $- 

uwiagio îi Snoeroa Sirx î Bacnate Veda Brropiu aoreer îi Hwn ETopiH “atuhuk, A Vewari 

Tpernn awrefer,  Ilzrpzwmkan &ropin cSayap îi Hgnminua nrunuag în Liugrin Aanoac 

îi "Toaarp Cuprie î SInagen CanorkuSa î Piwpric Baakaa îi ASunTpauko iMSprSacu, ARSp- 

unu raorHir în finunk oabpu î Ron Mun BpEARH VU” AROBH TNAHh ETO MACTI. Seriem 

şi facem scire cu ncâstă carte a nâstră cum ai venit înaintea, nâstră D-lor fraţi 

noştrii Savin vel Sulgeriă şi frate-său Gheorghie Postelnicul fecloril răpaosatulu 

Dumitvaşeo ce aă fost Paharnic mare, nepot Nacului ce ai fost Stoinie mare 

“şi ne-au arătat înaintea nostră un zapis făcut de la mâna moşului d lor-sale 

Neculai ce ati fost Stolnic riare şi cu mărturie boiarini de curte, anume d-lui 

Pavel Contaş vel Stolnic şi Gavril Braescul vel Jitn:e&riu, şi Gavril Neaniul ce 

“aa fost Logofăt şi Pătrăşcan Sulgeriă şi Irimia Jitniceriul cu iscăliturile d-sale 

a tuturor, seriind şi mărturisind cum d-lui Nacul ce aă fost Stoinic mare, de 

nime nevoit nică asuprit, ai vendut nepoților săi ce mai sus scriem dumilor-sale 

lui Savin vel Sulgeriă şi lui Gheorghi Postelnicul, un sat anume Pleșeştii pre 

Miletin, în ţin. Hârlăului, cu vatra satului şi din câmp și din pădure şi din tot 

locul. eu tot venitul şi cu Omenii ce se vor ala, din cari aă fost vecini. Acest 

“sat Paă vândut d-săle drept şa'5 (1400) lei bani gata, care sat ai fost dumisale 

Neculai Stolnicul drepta ocină şi moșie; nime ali pzakwt în sat n'ai avut nice 

altul nime amâstec fără d-lui şi nime dintre feclorii durmnisale s6u din nepoți şi 

strănepoți să alte rude şi semenţii cine vor hi a d-sale a Nacului Stolnicul ca 

să nu aibă a se amesteca sâă a întorce banil și vendarea acâsta nici-o-dată în 

vei. Pentru aceea şi noi toţi deacă (sic) am vădut acel adevărat zapis scriind 

întwacesta chip de bună voie tocmelă şi plată deplină, Noi încă am credut și am 

făcut acestă scrisore de la noi de mărlurie d-lor sale lui Savin vel Sulgtrii şi 

“Jul Gheoighiţ Postelnicut, nepoţii Nacului Stolnicul, pre acel sat ce ma! sus se 

dice Pleșeștii, pre Mileatinul în ținutul Hârlăului, ca să le hie d-lor sale de mare 

credință şi întăritură şi ocină şi cumpărătură cu tot venitul, neclătii în ve. Şi
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pentru mal mare credinţă am iscălit nol toți cu mânele nâstre către acesta a. 
devărată carte a nâstră, ca să aibă d-lor a-și face şi dirse domnesc ; şi Ei Leca 
Uricariul am scris. Ilie oy lacwk sare z3pn Mai n au. 

ok 

—Anul 1680 (7188), Iunie 21.— Domnia lui Duca VV.— Uric.— In limba Ro- 
mână dar formula iniţială în Slav, — Iaşi.— Miron Kweran sea asr. Diac : lordake. 
— Sigiliii mare, sus boul, jos vulturul muntân; sub scut ;300.—Fol. mare hârtie 
Turcescă. — M-rea Suceviţa ; colecţia din mânile Arhim Călinescu -din Cernăuţi, 
Cu N. 958 ex. 1863. — Intăresce vendarea, ce ai făcut Savin biv vel Sulgear cu 
frate-săi Gheorghiță Postelnicul, fecior răposatului Dumitrache biv sel Ciaşnic, 
nepoţii Nacului ce aă fost Stolnic mare. (Vedi actul de sus). 

% 

— Anul 1681 (7190), Decembrie 24. — Zapisul lui Gavril Neagă! vtori Logofăt, 
— In limba Română. — Iaşi. — Intre semnaţi Velicico Costin biv Cormis. — Ar- 
hiva Metropoliei lași. — Zapisul lui Gavril Neagă! vtori Logofăt, fol. mic, prin 
care vinde casele sale de pe ulița mare lui Ene Vistiarnicul și giupănesel D-sale, 
dirept 150 lei bătuţi, <căci ai întrebat pre rude şi n'aă voit a rescumpăra casa». 
De faţă : Gavril Costache Vornicul cel mare de ț&ra de jos, Chiriac Sturzea vel 
Spătar, Tâder Paladi ce aă fost Visternie mare, Velicico ce ati fost Comis mare 
şi d-lui lwn Kocraz 'raspi nser. (sic) şi d-lui Vasilie tvori (în loc de vtori) Co- 
mis și Popa Ursul de pe Poarta cea domnâscă şi Andrei Vornicul de Poartă... 

% 

— Anul 1682 (7191) Octobre R. — Zapisul Crăstinel fata Gramei Stolnicul. — 
In limba Română. — lași. — Intre subsemnaţi. Miron Koerun zel Logof. -— Ar- 
hiva Metrop. laşi. — Zapis. Kaperana fata Gramei Stolnicului giupâneasa Dumi- 
sale răposatului Statie ce ati fost Cluceriă. Vinde casele sale cumpărate de Vis- 
tiarnicul Tisa de la Gorovei «și mi-le-aii dat mie pentru alte case ce am dat eă 
Vistârnicului Fusan>, Se vinde cu tot (7507) locul cât aii fost a lui Gorover Mă- 
riel sale Dâmnei Nastasia a provoslavnicului creștin Iwan Duca Vod derept 60 de 
lei bani de argint și mi-a dat Măria Sa bani la mâna mea. Decl..... 

De față: Miron marele Logofăt şi D-lut Nicolai Racoviţă ce ai fost Logofăt 
mare şi D-l Gligoraş Ghenghe Vornicul cel mare şi D-l Toader Palade vel Spă- 
tar. Și pentru mai mare credinţă am pus și pecete ca să fie de credință şi aceşti 
boeri cari mal sus scrie şaă pus şi iscâliturile dumilorsale. --Leat 7191 Oct. &. 

Miron Escrun vel log. 
Az Tenre sep. iscal. Buhuș vel H&tman iscal. Az Taaaac ea enzr iscal. 

% 

— Anul 1682 (7191) Oct, 12. — Zapisul Aniţat Logofeleasa răposatului Solo- 
mon Bârlădeanul. — laşi. — Intre iscăliţi este Miron Kscrnn ata aer. Diac : An- 
drei Mihul Dvorn. Glotn. — fol. mic. — Arhiva Metropoliei Iaşi. Face tocmelă și schimbătură cu Măria sa Nastasia Dâmna Mărie Sale 
Domnului nostru Iw Duca, VV. cu nesce locui ce sînt pen prejurul sfinte! beserici Albe...» Măria Sa Domna mi-a dat mie schimbătură p. schimbătură nesce case gata cu loc cu tot, care case sînt lângă hbeserica Albă şi i-au fost
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Măriei sale cumpărătură de la Dumneaei Cârstâna giupâneasa răposatului Sta- 

tie ce aii fost Clucear și D-sale i-ati fost cumpărătura de la Gorovei ce aii fost 

Logofăt, care case când le-aii cumpărat Măria sa Dâmna aă fost negrijite şi 

fără nemică gata întinsele şi dinafară, iar deacă, le-au luaţ Măria sa le-aă 

grijit cu de tâte ce trebue în lăuntrn și dinafară şi mi le-a dat mie gata cu 

loc cu tot şi cu ce trebue la dânsele şi încă peste acela loc ce aii fost a casei 

mi-ati mai dat Măria sa Dâmna o bucată de loc din ţintirimul besearicel aces- 

tia ce mai sus scrie care mi Pai ales şi mi Vaă stlăpit (sic) de către țintirimul 

besearicel. Deci pentru aceaste case şi pentru acesta, loc ce mal sus scrie eă 

încă am dat Măriei sale Doamnei Nastasiei, iar schimbătură pentru schimbătură 

alt loc de casă, ce sînt pen pregiurul acestia, biserice ce mal sus scrie beserica 

Albă, întăiă un loc ce este mie cumpărătura de la Roșca Vistiarnicul, carele 

este între Mitropolie şi între casele Prăjescului şi altă bucată de loc ce este 

iarăş pre lângă acela loc carele mi e cumpărătură de la Toderaşco nepotul lor- 

gai, şi alt loc tot acolo ce mi este cumpărătură de la Cupărelul. Aşişderea şi 

al 4-le loc iarăşi pre lângă acesta, ce mi-aă fost cumpărătura de la Drosoia, 

care locuri sînt amând6uă de la vale, înlre locul răposatului Buhuș şi între 

nesce locuri ce am fost vându! iar ei cu case cu tot lui Ilie Sturzea Vornicul, 

care case acum aii ars. Deci acum aceste locuri, toate casele mal sus scrise şi 

zapisele câle de cumpărături le-am dat Măriei sale Doamnei Nastasiei, ca să-l 

fie Măriei sale moşii vecinice și dreptă schimbătură....» 

De faţă cu «hoiarii cel mari şi al duile : precum D-lui Miron Rocran vel 10- 

gofăt şi Neculai Racoviţ, Gligorie Ghianghia vel Dvonic Gorn. Zermli i Alexan- 

dru Buhuș Hătman, Constantin vel Post. i Toader Paladi vel Spăt. i Toader 

lordakie vel Vist. i Apostol Catargiul vel Comis i Gheorghiţă treti Logof. 

Scris de Andrei Mihul Dvornic Glotn. 

* 

— Anul 1683 (7191) lan. 9. — Fond;.relig. Bucovina. Lit. c. fasc. 60. Docum. 

monăstirei Moldoviţa. Uric de la Duca Vodă, folio mic. din Iaşi. Contrasemnat de 

Miron vel Logafit. Sigiliu mare roșu sters. Duca însăreinăză pre Lazăr Egumenul 

de la. Moldoviţa a-și ţine şi apăra nisce ocine anume nisce curăţituri, ce ad ei 

la sat la Vamă, unde este satul mânăstivei, danie de la Alexandru Vodă. Acele 

curăţituri le-ai făcut vecinii monăstirii pe moşia €ă, precum şi case şi acum 

acei vecini le vend ca ale lor la Câmpulungeni. Duca Voaă dă dreptate mo- 

năstirei să-şi reia pământul ocupat de vecini: «Căci curăturile acelea nu le-ai 

făcut să le vândă, ci le-ai făcut să, se hrănâscă, iara le vinde nu-s volnică Şi 

nime să nu cuteze a sta împrotiva cărţii Domniei mele.» 

* 

— Anul 1683 (7192) Oct. 1. — Zapisul lui Ursakie ce ai fost Vornic. — 

laşi. — Intre martori : loan Costin vtori Post. — Metrop. de la. laşi. 

Ursakie ce ai fost Vistiarnic prin Zapisul din laşi, Oct. 1, 7192 dă şi dăruesce 

ocina şi moşia cumpărătură a 6-a parte den casele de pâtră şi den pivniţa Și 

cu loc den casele lorgai Posteinicul, care este aice în târg în laşi pre uliţa 

mare între metropolia veche şi între casele Prăjescului, «acesta o am dăruit la 

metropolia care se pomenesce piserica Albă, care parte o ai fost vândut Rusa fata 

Chiriaţei, nepoata lorgai Postelnicul, Neculcei Vistiarnicul. şi fiind cumperat răă 

pre alte moşii... (urmeză blăste-
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mul).... şi acestă danie s'aii făcut dinaintea Dumilor=sale Necula! Racoviţ Logofăt, 
Palade Vel Spătar, Toader Iordake Vel Vistiarnie, Gheorghe Stârcea hiv vel pi- 
tar, Zoun Costin vtori Posteluic, Vasile Costake vtori Comis, Ilie Stamatie vtor- 
Paharn. și alți mulţă boiari şi feciuri de boiani...... U lași Oct, 1 lrat 7192. 

+ 

— Anul 1686, (7149) Ianuarie 13. — Doe. Academiei. Fol. mie 
Zapisul_lut Dosofteiă Egumenul şi cu tot soborul de la S-ta M-re de la Dra- 

gomirna. <vădând noi că ai eădut S-ta Monastire la bogată lipsă, am vândut 
al nostru drept şărb ţigan anume Gligorie fecrorul lui Stefan 'cu feclorii lui, 
ce este partea M-rel iar cu partea Clogoldei nu avem tr&bă, pentru că ţi- 
ganca i a Ciogolâar. ..., Pam văndut d-lui lui Pavel Bujoranul Sulgerul cel 
mare și giupănesel d-lui drept 20 de galheni bani de argint. .... și să aibă 
d-lui a'șI face şi direse domnescă>. | 

Au fost faţă la tocmelă, între alţii, Velicico Costin Hătman. lon Rwerzu biv 
Postelnic m'am templat la tocmeală. Sigil M-rei Dragomirna. , 

* 

— Anul 1686 Iulie 14. — Domnia lui Constantin VV. — 40 mic, lași. 
Carte domnâscă în mânele lui Mihalache Topei ca să hie volnic a merge la 

d-lui Gheorghie ce au fost Agă şi să aibă a luă pre copiii lui Toader Ţiganul fe- 
căorul Macăi, care ţigani sînt de moșie lui Mihalache Ţopei, de la moșul lui 
Gheuca ce ai fost Stolnic, iar d. Gheorghie de va hi având nescat drese pe a- 
cești ţigani să vie cu 'Țopa, de față și să'și aducă şi dresele şi nime să nu cu- 
teze a sta împrotiva cărţei Domniei mele. (Sigii mare roș ) 

Contras. Velicico Costin Hăman. 
* 

— Anul 1636 lulie 14. —- Col. Academiei, — Un zapis din laşi, 7170 lunie, 
prin care Anăsia fata Dabijei ce aă fost vel Paharnic, nepoata lui Nadabaico ce 
ai fost Vornic mare și cu fiul sei lordachie vând nesce țigani lui Pavelaşco 
feciorul lui Bojoae. Iscălesce între martori: Catargiu. Este întărită vândarea 
cu uricul de la Constantin VV. din 7194 Iulie 14 'Contrasemnat de. Velicico Co- 
stin Hetman. 

Ei 

— Anul 1688 (7196,, Iunie 25. -- Sub domnia lui Constantin Cantemir. -- Doc. 
Moșiei M. Sale Regelui, Zorilenii. — Cartea lui Constantin Cantemir, din lași. — Fo- 
lio mie.— Contrasemnat Tudosie Dubăă vel Logofăt; serie lui Miron Costin Logof. 
«că sai pârit de faţă înaintea Domniei mele și a tot sfatul nostru, d-ei Tudosilca 
Joroia şi fiiul ei d-lui Antiohie ce ai fost Cămăraş mare şi rudele dumilor-sale 
Pavel Bujoranul ce ai fost Sulger mare şi Lupul Costache vtori Sulgeriă, Chr 
riac Bujoranul și frate-sâii Toader Bujoranul ce ai fost Armaş, strănenoţii Câr- 
stei Ghionevici ce au fost Vornie mare, cu boiarinul nostru d-lui Stefan Scarlat 
vel Armaş și cu fratele dumisale Dabija vtori Logofăt pentru visce si- 
lisce în hotarul Bujorenilor, pe apa Berladuiui». 

Scrie să cerceteze : «pentru acest lucru iată că te alâsăm Domnia mea pre 
d-ta botaren mare și de curte credincios, să facă d-ta ostenslă să mergi aculo 
la acele silişte, ... » Sigil mare Toș. 

* 

— Fără dată. — 40 mie, — Zorileni, — Velicico Costin (Koerzn) vel Vornic fa-



  

  

713 
RR e 

  

cem scire precum ai venit înaintea n6stră A ndonie Zagan şi cu semenţia lui 

__şi ati cerşut giudej de la noi cu Ilie Clucerul pentru an sat, pentra Borăşti, di- 

când Zagan : ca să întorcă banii dați de lie Clucerul pentru acel sat. 

«Deci noi Pam întrebat; sciut-aui el s6ă părinţii lui când ai cumpărat Enache 

Cluceru! ? Deci -dar i-am dis să'şi dea credirţa cum n'a sciut el, Apol aii spus 

dirept şi at mărturisit întracesta chip, dis'a : dirept oi spune d-tale Vornice 

că tată-meii, când aă cumpărat Enache acea moşie aă fost în lasi dus şi ai 

venit aice şi ne-ai spus n6uă şi ati mers la Horoiţani şi ai dis: măi, voi Ho- 

roițanilor ! pentru . . . . să sciți cam vândut Borescit la Enache Clucerul, deci 

de aveţi prilej păsaţi de a întârce. EI nici unu nu le-ai mai întors, precum aă 

mărturisit.» 
x 

— Anul 1690 (7198), Innie 12. — Sub domnia lui C. Cantemir VV. — Zorilenii; 

moşia M-Sale Regelui Carol |. - Semnat: Velicico Costin, vel Vornic. — Fol. mic. — 

Din Băcani. — Autograf de Velicico Costin; raportul lui la Const. Cantemir că ai 

luat seama între d-lor Scărlătesci şi d-lor Bujorinesci pentru nisce silisel. <Aşi4 

socotim să giure Bujorenii cum n'aă acel 6meni moşie ; să rabde Scărlătescii ; 

iar ne vrând să giure să hie volnici a le îutârce banii rădicând eu suflstul lor 

Scărlătescii câți bani ai dat, fiind lucru mai de curând; şi sau pus di în tri 

săptemâni să le dea d-lui banii, iar ne dând să nu mai întorcă. 

Velicico Costin vel Vornic. 

* 

— Anul 1600 (7198), Iunie 26. — Zapisul Anei logofeteasa reposatului Solo- 

mon Logofătul. — In limba Homână. — lași. - Intre martoră : Velicico Costin 

vel Vornic. — Fol. mic. — Arh. Metropoliei laşi. — Zapisul Anei Logofeteasa 

repaosaiului (sie) Solomon Logofătul «ai End că nesce case din lași care le-am 

avut s-himbătură cu- Dămna Dacăi Vodă, ci un Le d2 casă ce ini-aii îngrădit 

la biserica Albă, carele sunt făcute de Gorovei,» le vinde ginerelui său Ilie A- 

băza şi giupănesei lui Saftei şi cu-onilor dumilor-sale drept 75 de Iei bani gata. 

De faţă: <s'ati tămplat rmulţi boiară şi feciori de bolari cari au iscălit: maă 

gios şi eă Dumitrașco St'oescul am scris zapisul». 

| Velieico Costin vel Vornic. 

Pe a 2-a filă a acestui zapis aflăm soeotela acesta. «Ce s'au mai dat dumnisale 

mătuşei Solomonesei tot pentru case, dicând că mi-aă dat eftin cu acei 78 de lei 

bani gata ce i-am dat când mi-ai făcut zapisul. 

— Un cai Tătărăse cumpărat în 50 de iei la Uurainia, i Pam dat. 

— Patru saci de făină d> grâă, dirept câle 2 lei sacul, cum se vindea în laşi 

atuncea. _ 

- O sabie ce an fost cumpărate în 4 lei de la Ioniţă Nacul, iarăși aă cet. 

şul'o de am dat'o nepotu-s&ă, lui Toderaşco sin-Carpu. 

— Dot zloți bani de cheltuială i-am dat însaşi. 

— Dot orță tij de cheltuială în Focşani i-am dat. 

x 

Anul 1691 (7199) Ghen. 26. — Zapisul Hlenei logofeteasa lui Solomon Logo- 

fătul. — In limba Română. — Semnat: Ana i-ogoletesa. Mastori : Lupul Bogdan 

Hătman. Velicie» Costin Vornic. Ion Costin Serdar. C. Gavril Aga. Stefan, Șoldau 

vel Stolnic şi alți 3 nedescif. Ai scris Toader Rusul biv Postelu.—Sigilul Ane



714 

  

Logof. — tol. mic. -- Cedat Academiei. — Dă danie un ţigan nepoiului săi Jon 
Şeptilică vel Stoln. «ca să aibă a ne pomeni când îşi va aduce aminte». 

* 

— Anul 1692 (7200) April. 15. — Domnia Lui Constantin VV. — In limba 

Română. — laşi. — Arhiva Stat. Buc.— Codicele de docum. a Metropoliei de Iași, 
pag. 408. N. 132. — Noi Constantin VV. Bojio ete. Facem scire cu acestă adevă- 

rată carte a Domniei mele pentru Stefan feciorul lui Darie de Podobiţi, carele 

hiind om de ţâră şi de acest pământ, el s'aă sculat şi s'ati dus în ţ6ra, leşăscă, 

şi ducându-se în țâra. leşâscă nu s'a aședat acolo, şi să se hrănâscă cu slujba 

şi cu dreptatea tâmplându-se venirea Craiului leșesc în ţâră trecând la Bugiag, 

e] încă şi de obuz şi de slujba sa nu s'ai ţinut, ce ai venit cu megiaşii se! și 

pen prejurul ocinelor sale ai făcut mult talhușag și supărare creştinilor şi 

megiașilor săi. Aflatu-s'ai cu bună credință cum ati slobodit şi foc la casele 
credincios boiarulut nostru Panaiotache Slugerul cel mare, la Obrejeni, casele fiind 

făcute cu multă cheltuială, fără alte pagube ce s'a făcut Dumisale. Pentr'aceea 

făcând Slugeriul jalbă la Domnia mea de paguba ce s'a făcut, și adeverind 

Domnia mea cum într'acela vremi aă âmblat Stefan făcând talhuşag pen pre- 

jurul acelui loc, socotitu-s'aii că și paguba Sulgârului este despre Stefan făcută. 
Deci socotind Domnia mea împreună cu tot sfatul, Domniei mele, cu boiarii țărei: 

una, paguba, ce ai făcut Sulgearului de i-aii ars casele și alte scăderi ce i-ai fă- 

cut din bucate, că viind Stefan cu 3-—400 de 6meni din obuz ai stricat 800 de 

clă! de paie mari și 30 de stupi şi 2 polobâce de miere şi grădini şi alte tot ce 

aii aflat prin prejur, şi nu numâă la D-lui ci şi la alţii prin prejur ce aă aflat 

tot aă stricat. Alta : Stefan hiind de acest pâmânt şi pământul acesta hiind a- 

suprit de mult greă şi porunci Împărătesei şi Stefan nevrând să stea şi el cu 

alți pământeni în ţâră să tragă greul şi nevoia ţărei, ci ducându-se pentralte 

ţări străine şi încăşi făcendu-se duşman pământului s&ii şi megiașilor săi, făcân- 

du le talhuşag și pagube, aflând Domnia mea cum are acel Stefan ocină în țeră 

'/, sat de Blandesci ce-s pe Jijia mai jos de Romascel, unde are și Ifrim Că 

lăraşul, şi mai având Stefan ocină şi în sat în Podobiţi, cât se va alege partea 

părinților săi, şi având domnia mea voie ca şi alţi Domni mai naintea nâstră, 

ce ai fost stăpân acestei țări, pentru unil ca aceia, ce'şi lasă pământul și se 
duc pentr'alte ţări streine şi apoi vin cu robie asupra ţărel şi fac jacuri ca tal 

harii, şi făcându-le Domnia mea şi poruncă cu câte-va cărți ca să-și vie toți a 

neși la locul și pământul săi şi a părinţilor săi, şi Stefan tot nevrând să Vie 

în. ț6ră, milostivitu-m'am Domnia mea ş'am dat acele ocini ce mal sus seriă : 

jumătate de sat de Blandesci de pe Jijia, mai jos de Romascel şi partea din 

Podobiţi cât se va alege a lui Stefan feciorul lui Dare, ca să-i fie D-sale Slu- 

gerulul direaptă ocină şi moşie în vâci, cu tot venitul şi giupânesel D-sale şi CO- 
conilor şi nepoților şi-a t6lă seminţia Dumilor-sale neclătită şi nerăşuilă în veci. 

Aşişderile şi după a nâstră viaţă şi domnie pre cine Dumnedei ar alege a fi 
domn aceste! țări din fiit nostri sâi dintru a. nâstră semenţie sâă dintralte se- 

menţii, poftim să n'aibă a strica a nâsiră milă şi întăritură, ce nial vârtos să 

aibă a da și a întări. Iar cum star ispiti a strica, să hie nelertat de Domnul 
Dumnedeiă ce aii făcut ceriul şi pământul şi de Prea sfânta și curata a lui maică 
sfinția-sa Precista şi de toţi sfinții oteţi amin. 

U Iași vel. 7200, April 15. iscal. Noi Constantin VV. — Neagul Uricariul.
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— Anul_1693_(7201), lulie 15. — Col. Academiei. — Ţidulă de la Noi Con- 

stantin Duca VV. lui Mihalache Ţopei să fie volnic a merge şi a lua al săii 
dirept şerb ţigan anume pe Gligorie, feciorul Nastasiei nepotul Macăl de la Că- 

lugării de Burusuci ..... laşi. 
Contrasemnat Necolae Kwerzn Xerman. 

* 

— Anul 7219, Ghenarie 3, (1701). — Actul de federare a tuturor Breslelor 

din Roman (arhiva Episcopiei de Roman) pune pre N. Costin vel Logofăt la 

domnia lu! Demetrie Cantemir. 
% 

— Anul 1703. — Trauslatum ex Valachico în Germanicum. — Wire Constantin 

Ducca Fiirst, aus Gottes Gnaden Herrscher der Moldauer Landschalt, machen 

bekanntlich mit diesen unserem Herrschaftlichen Brief, allen, welche nothwendig 

huben dieses zu wissen, von wegen einem Dorfe welches Volczinecz genannt 

werde, sammt dazu gehărigen Untherthanen, und Einkiinften, in den Suczawer 

Destrict auf dem Fliissen Sereth ; aldieweilen dieses Dorf zum Erbtheil von dem 

Miron Logofett dessen Sohn Petrasko Logofett zugefallen, weillen alzo sich er- 

gehen, dass der Petrasko in der Grossen Walăchai gestorben ohne einigen 

Sâhnen, so wurde dieses Dorf zertheillet, zwischen unseren Hercen Jonn Kostin 

Hettmann, und dessen vorhin gewessenen Hettmann und Briidern Nicolai Lo- 

gofett, welche S&hnen waren der verstorbenen Miron Kostin Logofe't; darnach 

ist geschehen dass auch der Jonn Hetimarn mit Todt abgegangen ist, dessen 

Leib in des Firsten Barnowsky Kloster begraben worden, welches Kloster deren 

Grossvătter erbaut haben, darnach nach dem erfolgten Todt des Jonn Kostin 

Hettmann hat der geehrte und gethreue Herr Bojer iberleget benannilich Ni- 

colai Kostin Hettmann Suczewer Porcolap; und hat ermeltes Do:f Volezinecz 

sammt Unterthanen und allen Einkiinften gegeben, eine Donation dem heiligen 

Kloster des Fiirsten Barnowsky in dem Jahsker Marktilek alle die Kirchen ein- 

geweiht worden ist zur Ehre der allergnădigat allerreichsten Jungler, und Gottes 

Gebăhrerin Maria ad Coelos assumtae ; diese Geschenkniss soll zu seiner und 

dessen Bruders Hettmann Jonn und dessen Bruders Petrasko Logofett, Seelen- 

heil sein, und zur dessen Gesundheit und zur Seeienheil seiner Eltern welche 

alda begraben sind! war wegen die Donalion hesehen fiir das heilige Kloster; 

„hat sich unsere Herrschaft erbahrmet und bekrăftiget das Dorf wie oben ge- 

schrieben stehet, benanntlich Voiezinecz sammt Unterthannen und allen Ein- 

kiinften verbiindlich und friedsam, gleich den iibrigen klăsterlichen Dorfern sein, 

wie solche von allen anderen Herrscherren, so verstorben sind, Anordnungen 

gemiăss verhalten worden, in xelchen Anordnungen alles namentlich Specificirt 

wird, nach Gewohnheit allen denen, nehmlig: wegen der Abgabe von dem er- 

zeigenden Wachs, von Schalien, von Borstenvieh. von dem zuhand der Bienen 

und anderen dergleichen befreiet sollen sein ; Nachden uns unsere Herrschaft 

der Verstorbenen Vorfahren beifiehl erwogen, welche wegen Nachlassung Ihrer 

Siinden die heilige Klăster und Kirchen wohlthătig begnădiget und die Schenk- 

nissen zugleich bekrăftiget haben, mit dem Vorbehalt dass Ihrer în den heiligen 

Messen eingedenket werden, dahero hai sich auch unsere Herrschaft erbarmet 

und iibergehen das ermelte Dorf Volczinecz sammt Unterthanen ună allen Ein-
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kiinften. Solche sullen auch nicht zahlen — von Schaifen -- von Borstenvieh, 

„von den zuhand der Bienen, end so'le dicse armetheit in Frieden belassen 
werden, auch jedes Jahr impertubivet sein. wenn sich aber vorfinden sollte dass 
diese armetheit an den Fuultathen mehr als oben eiwâăhnet worden hielten so 
sollen sol-he dass Dominicale gleich anderen Unterihanen bezablen dimenhero 
ihr zuhand abnehmen von diesen District sollet Feinesswegzs Ar:nethai beunru- 
higev, weil diexe Einkiinften unsere Herrschaft dem Kloster Barnowski iiber- 
lassen, also auch dieser Klostervorsteher diesafăllige Gelder einzukasieren. wel- 
cher d-:mnach ermelte Gelder, in die găttliche Kirchen nach Jerusalem auszu- 
schicken hat, dass solche zur Evkaufung des Weisrauchs, Kertzen und Baum- 
hls verwendet werden. Dann sonstige dieser heiligen Kirchen E-forderniesse 
ampluiret; dahero wird auch dieses Dort frei von Zahlung gelassen. Năhmlich: 
Von der grossen und kleinen Wag Gebiihr, nicht einmal von der gewâhalichen 
Sal'z Tax etwas entrich'en. wamen hero diessfăllige Revenien (Samlers) dirfen 
in dieses Dort nicht einmal kommen, dieses Dorf solle mit keiner Geldstrafe, 
von wegen Raulhănceln und Todischlăgerei, wie auch Jungfer Schwăgerung 

beleget werden.. Von diesen năimlichen Dorf darf niemand die zufiihren nach 
die Leute zur gemeinschafilicher Arbeit nehmen, noch weniger die Nacht IHer- 
berg und Vorstand Pferde erzwiingen iibrrhaupt wie die andere Dârfer vermăge 
Urkunden gehalien wardcn, auf unehrliche Art solle niemand von diesen Dorf 

einige Abgaben fordermn; Uitheilen aussere Herrschaft mit; sămmtl cher Rath 

dergestalten beschlossen und hekrărtiget haben dass dieses Dorf gleich den 
anderen Dorfern en Frieden belassen werden, wie auch oben erwehnet habe. 

Und unsere Vorbitter und heiligen Vătter welche zu Jerusal m uni allen an- 
deren in dir Welt existirenden Klâstern leben sollen unsere Nimen in dem 

Gedichtnisszbuch einschreiben 'zugleich auch bitten waren unserer Gesundh it 

E haltung unserer. Leicher, Vergebung unserer Siinden dann w-gen Erlaugung 
der seeligkeit bei dem allmăchtizen Gott; daharo Ich auch bitte demjenigen 
welchen Gott nach unseren Ableben zim Herscherr unses Landes auserwâh! n 

werden. dass d:ejenize unsere hegnădigungen uud bekrăftigung nicht umstosssen, 
weili wir auch anderer vor unser gewessenen Hexrscherrn hegnădigungen und 
Confirmat'ones nicht umgeworfen und zerstreuet haben. Und wer sich unter- 

fang: n werde 'unsere Donation iber den Hauten zu werfen, derjenige solle Feine 
Verzeihung vom dem allerhăchsten Goit und von dessen allerreiusfrn Multter 
Maria erhalten, solle auch verflacht sein, von 1418 Nuzenuer vattern. allen 7 Con- 

cilis und von Văttern und Patri:rchen zu Jerusalem, derselbige solle âuch sei- 

nen Theii nehmen mit dem Judas und dreimal verflichten Arius în Ewigkeit 

Amen. În Jahs im Jihre 7211. Monath Mni 5-ten Nach Christi Geburt Anno 1703 

Wir Constantin Ducea Fărst, m. p. 

. XE 

(Traducerea cetului de sus).—Anul 1703. - Neculai Costin Hetman, şi părcălab 
de Sucevă facem scira cu scrisrea acesta ca mărturie, în ce chip am dat scrisorea 

acesta în mânile rugătorului şi egumenului Millenti din sf, monăstire Barnowski 

pentru un sat Volcineţi, ce se află în districtul Sucevel. pe apa Siretului, case sat 
a fost dat de părinţii mer ca ocină fraţilor mei Petraşco Logofăt, pre carele însă 
Ya aflat mârtea în Valachia mare, și neivând el fii, ni-a rămas sus numilul sat 
nOuă dor frați, după aceea a muri! şi fratele mei l6n Hetman, și s'a îngropat 
trupul lul în sf. monăstire Bărnovsky, care monăstire a zidit'o moşii nostri. —
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Eă aşia dâră am dat numitei uovăztiri satul Volcineţ cu 10 vecini proprii şi 

așia am hotărit, ca să. rămâie acestei sf. monăstiri o dinie şi ocină cum şi moşie 

în veci ; şi nici fiii de mi-ar da Dumnedeă şi nici nepoţii si n'aibă voie a strica 

dania. mea. Şi cine va. cuteza șă o strice fie blăstâmat etc. etc. | 

Spre mai mnre credinţă am subscris acesta şi am dat satul cu tot venitul 

spr: mântuirea sufletelor fraţilor mei, cum stă scris în documentul acesta, care'l 

am înmnănat egumenului sf. monăstiri Barnovski la anul 7211 Febr.H11 Nr. 1703, 
Nicola! Costin m. p. 

— Anul 1709 (7218) Dec. 1îi. — Carte de la Caimacaniiă lon Buhuşi Logotăt. 

Antiohie Jora Logf. şi Neculai Costin Vornic. Cehan Părcălub de Hotin. “In limba 

Ro:nână.— laşi.—Semnaţi : lon E$ySur Aer. tlumnoyue 2Kopa Aer. Neculai Roerun Bop- 

uk. — fol. mic. — Cedată de mine Acaiteiiel în 1585 Sept, — Să cerceteze pen- 

tru nisce vecini ai feciorilor Stircel, fugiţi în ț&ra I-sexcă; întorși acum, să”! dee 

pe chezăşie «să ste faţi până va aduce D-dei pe M. Sa Vodă la Scaun şi atunci 

îşi vor lua di dată de acolo de la Siaun şi or veni aice la Divan faţă. adu- 

cându'și şi direse ce vor avea de vecini deşi vor întreba ...» - 

x 

— Anul 1744442954), Septembiie 27. — Domnia luă loan Necolai VV. — Urie. 

— În limba Română. — laşi. — Vel Log. — Sigil mare roş cu inscripția româ- 

n&scă «Cu Mila lui Dumnedeă Domn ţerei Moldovei 174... (ultima, cifră nu se 

vede). — Fol. mic din o singură f6iă. — Col. D-nel Baronesel Vasilco din SȘe- 

peniţi, Bucovina. , 

«li Iwan Nicolae VV-da Bj. Mii. gsp. z Mold. Dat'am cartea Domniei mele lut 

Miron Mutul sin lui loniţă Costin H&tman să fie volnic cu cartea Dormnieă mele 

a opri şi a stăpâni moşia sa anume Sepinţii (Ilaninnin) la ţinutul Cernăuţilor, 

după hotarul săă ce dise că are, fiind acea moşie hotărită și stălpită şi nime 

peste hotarele sale să nu intre cu împresurare s6ă să ia ceva, de pe locul său; 

iară de are cineva a respunde, să aibă a merge la ispravnicul ținutului şi 15- 

pravnicul să cerce pricina, după scrisorele lor şi cum se va cădea cu dreptu 

să hotărască pricina, iară fără giudecată nime să waibă a se atinge de moşia 

sa şi nime să nu stee împrotiva, cărței Domnie mele.» 

% 

Niko!'ai Kostin Hettmann, und Siczawer Parkolap, machen mit diesem unse- 

ren Sch-eiben bekanntlich zur zeugenschatt; w leher gestalten ich gegehen habe 

dieses S 'hreiben in die Hănde des Vorbitters und Kloster: orstehers Millenti 

aus dem heil gen Kloster Baruowsky voa wegen einer Dorte Volezinez, welcher 

sich befindet în den Suczawer Destrikt, an dem Flăssen Sereth, welches Dort- 

zum Erbtheil von meinen Văttern gegeben worden ist. m iinen Briidern Petrasco 

Loatett. welchen aber der Todt in dem gressrn Walachai tiberfallen hat, und 

weil derselbe keine Săhne gehabt so ist erwântes Dort uns zwei B-ădern zu- 

gefallen hai, darnach ist auch mit Tod abgegangen mein Bruder Joan Hetman 

und ist dessen Leib in din heiligei Kloster Barnowsky hegrabn Work RN - 

ches Kloster unsere Grossvălter erbaut hiben. Ich hibe also erwvolten nd so 

dis Dort Voleznez, sanmt LO Egenth'iinlichen Uuterthanen ses i Ei 

gestaltig verschânket, dass diese dem heilizen Klo:ter ein iN die. 

ţheil, wie auf Moschia în Ewigkeit verbleihen; Und sz»llen seibe ze
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ses Document von dennen Herr Herenbekrăftigung auswirken, alldieweillen in- 

soferne “mir Gott Sâhne geben solite, so werden dieselbe noch meine Enkeln 

nicht berechtiget, mein Geschenkniss umzuwerfen; und wer sich unterfangen 

werde meine Donation umzustiirizen, derjenige solle verflucht auch dreimal ver- 

flucht sein; von 318 Vătiern, welche in Neczena dass Concilium ausgemacht; 

derjenige solie seinen Theil nehmen mit dem wiederstânstigen und verfluchten 

Arius; das Eisen und Steiner sollen vermoden, der Leib eines solchen solle 

nicht verfaulen in Ewigkeit. Zu mehrerer Beglaubigung habe ich dieses unter- 
schreiben und gegeben das Ort samt Einkiinften und allen Grundstiicken zur 

Seelen Heil meiner Briider, wie in diesen Document geschrieben steht welches 
ich den Klostervorsteher v. Barnowskă eingehăndigt habe. Im Jahre 7211. Mo- 
nat februar li-len Nach Christi Geburt. Nro 1703. 

Nikolai Kostin Hettmann m. p. 

* 

- Anul 1746, — Nol loan Neculai Voevod Bojiiu milost. gospodar zemli Mol- 
davscoi. — Pentru tote câte se coprind într'ocestă carte de judecată, făcându-se 

hotărîre înaintea Domniei mele, am întărit și cu a nostră iscălitură și pecete, 

L. P. 
(Isc.) Joan PV. gospod. 

    

Facem scire cu acâstă carte de judecată că înaintea luminat Divanului Mă- 

riei-Sale Stăpânului Domnului Nostru, Noi loan Nicolae VV. fiind şi not faţă, 
s'aii judecat D-lui Vasilie Macri biv vel Pit. şi Toader Curt eu popa Ioan de pe 
Ciuhur, şi cu vări-săă popa Andrei! din Botoşani, şi cu alt neam al lor anume 

Pleşca Diaconul ot tam, şi loan Pilic ot tam, pentru o moşie anume satul ȘI- 
lișeul-de-sus, ce este pe apa. Jijiei la ţinutul Dorohoiului, dicând popa loan şi 
vări-săi popa Andrei cu n&mul lor, precum ai şi ei parte de moşie într'acel 
sat în Șilişeul-de-sus, de pe un moșta! lor anume Damaschin Diaconul, și mal 
arâtă el şi alte „numiri de Gmeni, cari dicea că sînt tot moși al lor, fraţi cu 

Damaschin, şi acum d-lui Pitarul Vasile Macri şi Toader Curt cu nedreptate 

i-ar fi dând afară din moşie, iar D-lui Vasilie Macri şi cu Toader Curt ai dat 

“s&mă că acest sat Șilişeul-de-sus, este tot satul întreg cumpărat de Miron Co- 
stin Logofătul şi de Andrian Paharnicul de la răzăşii de acolo, şi diseră că 
cumpărăturile lui Miron Costin Logofătul le stăpânesce d-lui Pitarul Vasilie Ma- 
cri, fiind neamul d-sale : iar cumpărăturile lui Andrian Paharnicul le stăpânesce 
Toader Curt, fiind ginere de pe acel neam, şi fiindu-i date de zestre, arătând 
şi o parte şi alta, zapise de cumpărăturile acelor hotari de mal sus numiţi, ci- 
neşi pe părţile sale şi ispisâce Domnesc! de întăritură pe zapisele vîndătorilor; 
şi după tote alte scrisori ai mai arătat d-lui Pitarul Vasilie Macri şi cu Toder 
Curt şi o mărturie hotarnică din veleat 7176 lunie 12, de la un Ursul Vornieul 
şi de la un Rugină Șătrariul, şi de la un Vasilie Holovea, în care mărturie așia 
s'au aflat scriind: că vrând Miron Costin Logofătul a'sy alege părţile sale de 
cumpărătură, ce ati avut într'acel sat Șilişeul-de-sus, despre Andrian Paharni- 
cul, din porunca gospod ai mers acești rânduiţi hotarnici de mal sus numiti 
şi după obicei strîngând 6meni buni îm 
vândătorilor, aiă făcut satul 
Logofătul 27 de jirebir ; 
jirebie pol 

n prejuraşi, și luând seama pe zapisele 
jirebii, şi saă venit cumpărăturile lui Miron Costin 

de , ȘI cumpărăturile lui Andrian Paharnicul sai venit 19 
» Şi din tot satul arâlă mărturia hotarnică, că aă mai remas nu
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mal rel jirebii a unul răzăş a Diaconului, feciorul lui Gheorghe Ceornohut, 

necuprinsă în cumpărăturile acestor boiari, care acest Ceornohut încă se află 

unul din numele acelor Gmeni ce! face popa Ioan şi popa Andrei cu nâmul lor 

că le sînt moși, şi așia după scrisori, ce sai arătat, încheind tot satul, ai a- 

les a fiesce căruia pări, unii de cătră alţii, precum acestor boiari de ma! sus 

numiți așia, şi a răzăşului acestuia a lui Ceornohut, aşia, după cum arstă mai 

sus pe jivebie, puiud şi semne de hotar pe unde s'aă cădut, încheind tot satul 

împrejur cu semne, însă şi pe acele trei jirebii acestui răzăș, de mai sus nu- 

mit, ce remăsese necoprinse atuncea le-a hotărit în vândările acestor hoiant, 

ai arătat Toader Curt osebit zapis şi pe acele trei jirebil, precum că le-aă cum- 

părat Andrian Postelnicul, mai în urmă după hotăritura moşiei, şi s'aă închiat 

tot satul întreg în stăpânirea acestor boiari de mal sus numiţi; pentru care 

luânduli-se seama cu amăruntul pe scrisori ce aii arătat d-lui Pitariul Vasile 
Macri şi cu Toader Curt, toţi acei 6meni pe care îi făcea popa loan și popa 

Andre! cu nâmul lor că le sînt Moşi, sai aflat vânduți în cumpărăturile ace- 

stor boiari de mai sus pomeniţi. a 
La catii şi popa Ioan și popa Andrei cu nâmul lor vădându-se rămași jos, 

şi ne mai având alta a răspunde, s'a lăsat de pricina altor moși, ce numai 

pentru acel Damaschin Diaconul de mal sus numit, ati stătut la pricină, adică 

negăsindu-i-se numele în scrisorile cele de vândări, dicea câ el nu este vândut 

şi ar fi având moșie, arătând el şi nisce mărturii de pe la nisce 6meni, caril 

mărturisia într'acest chip, precum că ai audit din bătrânii lor, cum că ar fi 

avut acel Damaschin Diaconul moşie acolo în Șilişeul-de-sus, lucruri r&suflate 

fără nică o temelie, de vreme că şi din mărturia hotarnică s'a cunoscut lucrul 

că mai avut acel Damaschin Diaconul nici o moşie acolo în Șilişeul-de-sus, 

căci s'aă aflat şi el iscălit în mărturie, şi măturia nici într'un chip nu'l ar6tă 

pe dânsul, precum și alte scrisori să fi fost el frate cu alţi moşI ce'i mal tră- 

gea popa loan şi popa Andrei cu n6mul lor, s&ă să fie el moșnaş întracel sai 
ce este iscălit un martur ca şi alți 6meni ce s'aii întâmplat acolo la, acel hotă- 

rit, măcar că și acestă, pricină mal arâtă e! de dicea că n'ar fi iscălitura, aceea, 

a moşului lor, ce ar fi iscălit cu altă slovă străină, dar și acesta, fiind respun: 

fără cale şi fără dovadă, nu li s'aii dat ascultare, căci de la hotăritul acelei 

moşii aflându-se 70 de ani şi mai bine trecuţi la mijloc, care nică ei pre cât 

Sai socotit la vârsta, lor, pe atuncea nică uni! n'aii fost născuţi, cum putea să 

scie el sâi să cunâscă că nu este iscălitura, aceea a moşului lor? Apoi că Şi 

dintwo carte de jud-cată a Măriei Sale lui Miha! Vodă, se dovedesce lucrul că 

v'aii avut acel Damaschin nict o trebă în Şilişeul de sus, căci la vlet 7212 Au- 

gust 13, aii mai fost stărnit pricină tatul popii lui Ioan de mai sus numit pen- 

tru acâstă moşie Șilişeul-de-sus, trăgând iarăşi o parte de loc, ŞI cu pom&t 

de pe acest Damaschin Diaconnl ; şi având răposatul Dimitrie Macri Banul, ta- 

tul d-sale Pitarul Vasilie Macri judecată cu dânsul la Divan S'aii dovedit îna- 

intea Divanului, că nare nici o moșie şi Vaii dat judecata rămas; precuin ȘI 

cartea, de judecată întmacest chip artă; ce cu tâte acestea dovedindu-se popa 

loan şi vări-s&ă popa Andrei cu n&mul Jor că âmblă răi şi fără cale ? acoli: 
sitori numa! cu gurile lor şi cu nisce mărturii mi ncin6se de moşii ominescl, ? 

negăsindu-li-se nici un chip de dreptate, saă dat rămas din tâlă judeci, SĂ 

li s'a; luat şi acele tirfăl6ge mincin6se din mâna, lor, iar d-lui Pitarul aie 

Macri şi cu Toader Curt îndreptându-se cu adevărate scrisori pe tot satul ȘIII
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şeul că. eşte dreptă moşia lor, s'aii dat ca să-şi stăpânâscă moşia în pace, ci- 

neşi partea sa, precum artă mal sus că i s'aă ales, şi de acestă pâră să nu 

se mat pârască. 
U. las 16 7254 Octombrie 10. (Ise.) Vel. Logofăt. 

* 

— Anul 1759. — Din luminata poroncă prea înălțatului Domnului Nostru loan 

“Teodor Voevod, am mers la sat la Șilişeul-de-sus în ţinutul Dorohoiului pe 
apa Jijiei supt codrul [lerţii, care acea moșie este a D-sale Constantin Macri 

Vel Jitniceriă şi a lui Toader Curt, mazil, cerşină Toader Curt ca să'și alâsă 

partea lui de cătră D-lui Constantin acri Jitniceriii. şi după poronea Măriei 

Sale am mers acolo şi am strins 6meni buni împrejuraşi, fiind faţă şi D lui 

Constantin Macri şi Toader Curt, și scoțându-şi scrisorile cineşi pe. câtă parte 
are, deci ne-ai arătat D-iui Jitniceriul o mărturie de hotăritură din Velet 7175 

lunie 12 de la Şatrariul Rugină şi de la Ursul Voriicul şi Vasile Holovea, fiind 

ei atuncea hotarnici, dintru care mărturie s'a adeverit că ati âmblat ăcel sat 

în patru deci şi patru şi jumătate jirebil, şi au ales aceşti hoiari D-sale Vorni- 

cului Miron Costin cumpărăturile ce ai cumpărat Balica Hatmanul şi Costin 
Vornic, 26 jerebii şi acele jerebit le stăpânesce D-lui Conslaniin Macri jitni- 

cerii, fiindu-i cumpărătură de moșul D-sale Dimitrie Macri banul, de la Ne- 

sulai Cos'în jitnicerii, iar 18 jerebii pol s'a venit lui Adrian Paharnicul; însă 

cu 3 Jerebil ce le aii cumpărat de la Diaconul ficiorul lui Grigorie Ceornohut, 

şi acestea le stăpânesce Toader Curt, fiindu-i de zestre de pe Andrian Paharni- 

cul, şi s'aă incheiat tot satul cu aceste cumpărături a acestor doi boeri, şi fiin- 

du-le nealese jerebiile, s'aă învoit acum amândoi să-și alâgă fiește care partea 

sa de o parte, şi după învoiala lor, am făcut funie de 30 stânjeni, şi stânjenul 

de 8 palme, şi întăi am măsurat capul moşiei din jos despre Șilişeul-de-jos, 

începând a m&zura din 2 petre ce sînt hotar în culmea dealului deasupra văii 
Pomărlei, unde se d:spart Șilizeile de Pomărla, şi am mers curmeziş spre apus 

peste Jijia, şi peste Grobizte, până subt endru, într'o limbă de pădure şi sai 

aflat 53 funii şi împărțindu-se pe jerebil, s'a venit de jerebie câ'e 35 stănjeni 
şi 6 palme, și sai venit în partea D-sale Jitniceriului Macri pe 26 de jerebil 

789 stânjeni, inr lui Toader Curt sai venit 555 stânjeni, şi unde s'aă venit 

drept, s'aii pus pâ!ră de hotar; al doilea s'a măsurat pe mijloc, începând din 

marginea codrului şi peste nisce topile de lăngă Mihalăă și până în fundul Tim- 

cii în marginea părului din jos, şi s'aii aflat 26 funii, iar stânjeni 1105, şi îm- 

părțindu-se iarăşi pe jerebii s'a venit câte 25 stânjeni pe jerehie, şi s'aii venit 
D-sale Jitniceriului Constantin Macri 654) stânj-ni, iar în partea lu! Curt sai 

venit 46), şi unde s'aă venit drept, am pus ptră, şi măsurând şi fundul, în- 

cepend de sub codru de lângă Bivolărie despre apus în curmeziş. spre meqi 

n6pte până în marginea pădure despre ocina Timcii, şi s'a aflat 22 de funii. 
ș* s'au venit în partea D-sale Jitniceriului Constantin Macri pe 26 de jerebil 
B+O stânjeni, iar lui Toader Curt 318 jerebii pol stai venit 300 stânjeni, şi îm- 
pă: țindu-ln moşia, am pus pătră prin mijloc, începând hotarul întăi dintre 2 pe- 
tre ce sînt a Șilişeului- de-jos, despre câmp, am pus pâtră hoiar într'o ză- 
podie cam costișă, şi de acole în sus peste muche şi la vale pe din sus de va- 
dul cel de moră a D-sale Jitniccriului Macri în lungul moşiei precum m:rg2 
Jijia, şi pe costişă în sus până în muchea deilului Corjăuţilor şi acolo s'a pis 
pâtră hotar, şi de acolo la vale peste gura văii Corjăuţilor şi pe de la. deal de
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mormântul Uriaşilor şi tot în sus pe costişă şi cam pe muche până în curmă 
iură la un drum săpat, şi s'a pus piatră de la deal de drum şi peste un ţiclăă 
ce este aprope de Jijia şi pe şes până în malul Jijiei unde dă Timea în Jijia, 
şi acolo s'a pus piatră în malul Jijiei despre măză n6pte, şi de acolo trece 
peste Timca şi pe șes şi pe costişă până întrun holm şi acolo sati pus piatră 
holmu şi sai făcut şi bour într'un stejar, şi de acole la vale și pe şes s'aă 
pus piairă în malul Jijiei lângă nisce scursuri ce vin pe luncă, şi sat făcut şi 
bouri într'un stejar, şi de acolo în sus pe şes şi peste pâriul Bivolul şi pe supt 
costişă alăturea cu poiana Turbată, întrun pisc s'a pus piatră şi bouri întrun 
stejar, şi de acole în sus până în codru, s'aii făcut 2 bouri într'tin stejar lângă 
un pârii adânc; şi aceste sînt hotarele carele despart prin mijloc partea des-. 
pre Pomărla a D-sale Jitniceriului Constantin Macri, iar partea despre Dersca 
a lul Toader Curt; iar în codru în lung să stăpânescă până unde se hotărese 
cu alte moşii, iarăşi aseminea cineşi pe partea sa în codru și o parte și alta, 
iar pentru vadul cel de mâră ce s'aă numit a D-sale Jiiniceriului Macri, care 
este din jos, tot a D-sale să fie, aşijderea şi pentru Schit, viindu-se în partea 
lui Curt iai dat Schitului, 30 de stânjeni în lung şi 30 de stânjeni în lat, şi 
după cum sai învoit şi s'aă aședat, am făcut şi de la noi acâstă mărturie ho- 
tarnică D-sale Jitniceriului Constantin Macri iscălită de noi şi de toți câţi s'au 

întâmplat, și cine ai şciut cante s'aii iscălit, iar care n'aii șciut carte şau pus 

peceţile numelui, şi după mărturia n6stră să-şi facă și direse Domneşti; aceata 

înștiințăm. Vlet 7267 (1709) lulie 20. Şi aseminea, mărturie s'aă dat şi la o 

parte şi la. alta. (Isc.) Tănasă Meleghi Vornic de Pârtă, hotarnic, 

Toader Curt, rezăş, 
X 

— Anul 1760 (7268) Iulie 13. — Domnia lut Ion Teodor VV.— Hotarnică. — In 

limba Română. — Semnat : Manolake Costake vel Log. Proc. Trecutu-s'ai la con- 

dică de Silion Burghele. — L. S. — Colecţi. D-nel baronâsa Vasilco din Şepeniţ (Bu- 

covina). «Facem însciinţare cu acest ispisoc a Domniei mele, tuturor cui se cade 

a sci, că viind înaintea Domniei mele rugătoriul nostru Isaia, eg. şi cu tot sobo- 

rul de la Sf. Mon. Skitul cel mare din ţâra Leșescă, şi ne-ati arătat o mărturie 

hotarnică din leat 7175 lulie 15 de la Lupu Stroescu şi de la Grigoraș Gher- 

man, întru care scrie că fiind rânduit din porunca Gpd şi cu învățătura, lui So- 

lomon Bârlădeanul ce ati fost vel log, de ai mers la sat. Mămăescii ce este 

la ţinutul Cernăuţilor, să aleagă hotarul împrejur despre tote hotarele 'care sînt 

împrejurul Mămăeşcilor; deci mergând -ai strîns Gmeni buni şi boiari, anume 

pre Stroescul ce aii fost Vorn. şi Zote sluga lui Miron Vorn. şi pe Dregătorul 

de Ljăni şi pe popa de Lujăni şi pe alți mulţi Gmeni buni şi s'aă aflat 3 6- 

meni bătrâni anume Andrei cel Negru, din satul lui Miron Vornicul carele ai fost. 

de Mămăesci de moşie şi de de mult răsărit din Mămăesci. Al doile Ioan Cos- 

tenco iarăşi din sat Lujănii, al treile alt Ion Alibarco din Linţesci. — Deci 

întăi ai mees despre Linţesci la un stilp ce ai fost de de mult pus şi'i sco- 

sese de pre locul lui şi Vaii toemit, carele stilp este împotriva unor plopi. mari 

care stai în țărmurile Prutului, ci este înprotiva lor o poiană cu şanţuri de 

se chiamă Bila. De acolo peste o baltă şi peste drumul cel mare ce este în- 

tmo mocirlă un stâlp pus. De aci peste vale ce se chiamă Zoiţa Pisteroaica. 

De acolo peste câmp, din stilp în stilp până la un drum ce este despre So- 

baniţ. De aci pe drum în sus până unde se despart drumurile drept între dru- 

40
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muri la un stejar ce este cu bour şi un stilp de piatră sub stejar.» (omitem 

otarnica mai departe.) . 
«Pentru care, vădând Domnia mea acâstă mărturie hotarnică, că este cu cale 

şi cu dreptate făcută, iată dar că şi Domnia inea dăm şi întărim stăpânire sfin- 

tel monastiri pe toate semnele mai sus ar&tate şi poftim D-nia mea și 

pe alţi luminaţi Domni ce vor fi în urma nâstră cu domnia acester ţări...» 

% 

Anul 1766 April 7. — Iw' Grigorie Alex. Ghika VV. — Carte, — In limba Ro- 

mână. — laşi. — Sigiliă pe scrisore, dar aiă cădut. — Folio mie. — Culecţ. Domnel 
Vasilco din Şepeniţ, Bucovină; lângă Cernăuţi. — Scris6rea pârtă adresa: <Cinstit 
şi credincios boiarului Domnie mele D-lui Iordachi Cantacuzino biv vel Spat. 

AdTuncapăaltu... — Cinstit şi credincios boiarul Domniei mele, D-ta Iordache Can- 

tacuzin biv vel Spat: S&nătate. IțI facem scire că Domnie! mele aă dat jalbă 

Ioniță 1. Manole și Ilie nepoți lui Miron Costin logofăt arătând ca Banul Vasilie 
Negel! văndând două sate Furcenii şi Căcăcenii răposatului Aristarh Vistiarnicul, 

aceste sate le-ai fost cumpărat şi logofătul Negel de la vărul tatălui lor Nicolai 
Costin, adevărat unchiul lor, drept 4 lei şi ei îndătăşă ca nesci adevăraţi nepoți 

unchiului lor ai cerut ca să dea lui Aristarh soma banilor acestora și se ia 

satele sub stăpânirea lor, fiind ca dupe pravilă şi dreptate la rescumpărarea a- 
celor moşii lor li se cădea ca să se protimisâscă. D-ta încă fiind mai aprope 

rudenie din partea jupânesei D-tale te-ai sculat şai întors banii răposatului A- 

ristarh, care bani ar fi stătut 6 săptămâni la mama lui Aristarh, arătând el că 

şi Constantin Andrieşi diacul de visterie scie și cu acest chip aă rămas la art- 

tare și vedelă satele aceste două ]a stăpânirea D-tale şi ei ş'aii tras mâna. Jar 
apoi nu dupe multă vreme vădând aceste două sate la stăpânirea ul Aristarh 

îndată ai venit ei la D-ta şi te-ai întrebat ca să le arăţi pricina şi cu ce chip 
a încăput la stăpânirea lui Aristarh satele, dicânduţi D-tale ca îl a! înşelat şi 

le-al dis că al făcut schimb cu alte sate şi ei aşia ati tăcut și n'a mal dis ne- 
mic şi te-ai lăsat ca să stăpânesci ca o rudă ce era mal aprâpe din partea ju- 

pânesei D-tale; acum aflând eX de la mulţi adevărul, cum că Dita de silă şi nu 
puţina stenahorie ce ai avut despre părintele D tale ar lăsat cu acea înşălăciune 

cu care îl ai înşelat că al făcut schimb, ai venit la D-ta el dicându-ţi pentru 

acestă pricină ca să le arâți D-ta adevărul puindu-te şi sub jurământ și dicând 
câţi va face şi patrierșească carte de blăstem pentru acesta. Deci indată le-a! 

arătat în frica lu! Dumnedeă cum că de sila părintelui D-tale at ascuns mal 
nainte adevărul şi dreptatea cu nume şi chip de schimb şi cu acest chip fiind 
ei înşelați de D-ta, nesciind ei adevărul, aă lăsat de aă trecut 12 ani şi aă stă- 

pânit satele Aristarh...... şi acum descoperindu-se lor adevărul despre D-ta ca 
nesce adevăraţi rudenie vendătoriului acelor 2 sate, cer după pravilă Tun npoTu- 

mHenn (sic) şi dreptate de la D-nia mea. Pentru care pricină iată scriii D-tale, 

de este aşia adevărul după cum jăluesc ei, şi D-ta le-ar arătat că aă fost chip 

de meșterșug la mijloc şi'n dată ce vel lua cartea Domniei mele, în frica lui 
Dumneqeiă şi făr' de voie veghiată, nepărtenind nic! la o parte nici la alla, să scril 

D-niel mele pe larg tâtă pricina şi tot adevărul, ca să scim în ce chip vom da 

hotărîre aceste! pricine de judecăţi; măcar că e! te cerea pe Dita ca să te â- 

duce:n la laşi să arăţi devărul, dar la lași n'al ce căuta, Destul este în scris câ 

să arăţi tot adevărul Domniei mele. Spătare, a! case şi copil; să nu cumva să
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le înșeli a părtini cutvaş și să ascunqi adevărul, că apol 51 vrea, să dai sâmă. 
Acesta scriem». 

% 

— Anul 1768 luli 15. — Carte de judecată. — In limba Română. —— Semnat : A 
Balch vel Logofăt, Constantin vel Vornic. Toder Canta vel Spatar, şi alte 3 sub- 
semnături nedescifrabile. — Sigiliă mare. — Folio mic. — A Dâmnei Baronssa Va- 
silco din Şepenitz în Bucovina, lângă Cernăuţi. — Prin carte de judecată înaintea, 
Divanului se regulăză pricina dintre : <Aniţa Maziliţa, soţia lui Manole Sin Miron 
Mutul şi Ioniţă fratele lui Manole Sin Miron Mutul cu Mihalache Cracalie fiind 
vechil din parlea fratine-săii a lui Ilie Cracalie ce ai ţinut pe Maria, care ai 
fost sora, lui Manole şi lui Ioniţă Sin Miron Mutul ce sînt trăitori la ţinutul 
Cernăuţului.» Pricina este. pentru 5 şiraguri de mărgăritari ce nu i s'ar fi dat lui 
Cracalie din fâia de zestre şi acum a trimes Cracalie aprod Domnesc să ia de 
la Aniţa, zăl6ge pentru acel mărgăritar, că dice Cracalie că : ela vreme când aă 
măritat liena jupânesa lui Miron Mutu pe fica sa dupe Ilie Cracalie, atunce la 
nuntă i-ar fi pus la grumaz 10 șiraguri de mărgăritariii. Pe urmă trecând câtăva 
vreme la mijloc s'aii sculat Ileana sâcră-sa și ai luat 5 şiraguri înapoi şi le- 
aă dat la feciorii săi loniţă şi Manole.> Asemene mai reclamă și nesce blăni şi 

*0 sabie. S'aii jeluit Mihalachi Cracalie : «cum că el însurându-se ati luat pe o 
fată ce o crescuse în casă [lâna a lui Miron Mutul, care fată rămâind copilă 
mică de părinți ai mers la Ilena cu tâte cele ce i-ai rămas de la marcă-sa.» 
Mihai Cracalie dice că nu i s'aă dat o blană de vulpe ce ai fost contaş și o 
sabie care au fost a le sâcrel sele. Divanul respinge cererea amindoror Craca- 
lescilor, căci n'aă reclamat când trăia llena Mutoia îndată după cununie, ce mulţi 
ani mai târditi. NB. Miron Mutul este un Miron Costin. 

* 

— Anul 1774 Feb. 25. — Doe. D-nei Baronâsa Vasileo în Şepeniţ (Bucovina). 
— Pe dos se dice: «Carte Pârcălabilor de Hotin.» — Vornic din Nousuliţa i 
Vornic din Mihalcăi i Vornic din Rişauţii, fiind-că au avut împărțela cu D-lui 
Spatar lordake Canta, D-lui Ilie Cracalia şi loniță Costin, aă cădut acele 3 mo- 
ȘII (uSmif) în partea "D-lui ]lie Cracalia Mazil şi a D-sale Ioniță Costin de pe 
partea Mironescilor, pentru care moșii ni-aii arătat şi răvaș D. Ilie Cracalie de 
la D. Spaiar lordake Canta, Deci viind D-lor mai sus arăta,ți să aveţi a le: da 
ascultarea la tâte cele ce va porunci după obiceiul pământului, dândule din tote 
după obicsiă, din tot hotar şi cunoscându-i ca pe nisce drepţi stăpâni minat 

al voștrii, ne'mprotivindu-vă întru nemica, căci ori cine se va arăta împotrivitoriiă 

i ă; acesta, se va pedepsi cu grea pedeapsă; ua. Febr. 25, 

Li 

— Anul 1774 luliă 14, — Colecţia de documente a Baronesei Vasilco din 
Bucovina, satul Șepeniţ, lângă Cernăuţi. — De la boiarii Divanului Cnejiei Mol- 
dovei. «Având pricină Ilie Cracalia şi Ioniţă Costân cu D-l Spatar lordake 
Canta şi cu Paharn. Mater Hurmuzake pentru împărţiala, moșiilor din Costân 

neamul Mironescilor şi viind acești de mal sus numiţi llie Cracalia, şi Ioniţă 

(Recran) şi ședând în Iași 6 săptămâni și trimeţând omul Divanului ca să a- 

ducă pe Pah. Hurmuzake şi neputândul aduce fiind n. bolnav cum d 
D-lul Spatar iarăși fiind bolnav n'aii putut veni, şi pentru acesta iată sai so
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cotit şi li sat poruncit păr la 15 a lui August să fie îngăduitori și atunci la 

sorocul arătat să mârgă cu toţii la D-l Spătar lordake Cant, să facă aşegare şi 
să fie acolo şi Pah. Matei Hurmuzake, iar de nu s'or pul6 aşeda acolo, atunci 
să vie aice la Divan ca să li se hotărescă.» 

* 

— Anul 1774. saoa lulie 18. — Cnejia Moldovei. — Citaţiune. — In limba Ro- 

mână. — lași. — Sem. Eaawu dor. Kgoniac Bop. Bam crean. Nedesc. Vorn, Procit. 

Vel Logof. — Fol. — Colec. Baronssel de Vasilco din Şepeniţ în Bucovina. — De 

la boiarii Divanului a Cnejiei Moldovei. Cătră D-lui Pah. Matei Hurmuzake. 
Povuncă,. 

«După orderul Mărie! sale ghenerarului, ce s'aii trimes către departamentul ju- 

decăţilor, pentru judecata ce are Ioniţă Costin şi Ilie Cracalie pentru moşiile 

Mironescilor, iată că'ți poruncesce de la Divan şi-ţi dă D-tale soroc pân la 15 

dile a lui August ce vine, de nu te vel afla ori D-ta ori vechilul D-tale să scil 

că parte în moşiile Mironescilor nu vei avea, de vreme ce sorâce de la Divan 

ţi sai trimis, Gmenii Divanului şi aprodi şi boeranaşi ţi s'aii trimis şi nu te-ai 

supus ca să vii, deci sorocul ce ţi sai pus de la Divan să mergi să adeve- 

rezi către ispravnicul de ţinut şi de la ispravnic să iel raport către Divan cum 

că al dat făgăduință că ori vei veni, ori vei trimete vechil, care raport a isprav- 

nicilor să'l trimiţi aice cât mai în grabă, că aşia este porunca,» 

Li 

Anul 1783 Iunie. — Domnia lui Alex. Const. VV. în I-a domnie la al 2-lea an. 

— Uric. — în limba Română. — Iași. — Sem. Alexandru VV. D. Sturza vel Log- 

procit., trecut în condica Divanului de Sandul Veisa Izbaș. — Fol. — Col. D-nei 

de Vasilco la Şepeniţ în Bucovina. 

«Facem scive cu acest hrisov al Domnie mele tuturor cui se cade a sci că 

acest al nostru cinstit și credincios boiariti D-lui Iordache Cantacuzino vel Vor- 

nic viind înaintea Domniei mele şi a tot sfatul nostru ni-aă arătat o carte de 

gludecată din leat . . . . iscălit de P. $. Sa părintele Mitropolitul ţărei Kir Ga- 

vriil, d-lor veliţii boiari ai Divanului Domniei mele, D-lor N. Roset vel Vornic, 

Gh. Sturdza vel Vornic, Lascarache Roset vel Vornic şi departe (?) biv vel Spă- 

tar, pentru trei moşii de la ţin. Sorocăi anume Mărculescii și Stircenii și Ru- 

gojenii pre care le stăpânesce dumnelui de mulţi ani, şi acum le cere dumnelui 

Spătarul Costin Catargiă la stăpânire cu nisce scrisori vechi, de care pricină 

după ţidula Gsp. dintracest an, Mart. 9, având D-lor amândoui giudecată, îna- 

intea P. S. Mitropolit al ţerei Kir Gavriil, şi al D-sale veliţii boiari, — de sus 

pomeniţii, aşia artă prin cartea. de giudecată, ce ati dat la mâna dumisale lor- 

dache Cantacuzino vel Vornic, că d-lui Spătariul Costin Catargiu cere la d-lui! 

vel Vornic moşia Mărculescii cu scrisorile ce scrii Mărculescii din gios de Gura 

Cameniţel, care pentru Mărculesci ai răspuns d-lui vel Vornic, să şi-i caute d-lui 

Spătaru den gios de Gura, Cameniţei unde va găsi şi de la cine va fi stăpânind 

să şi-l iae, căci Dumnelui Vornicu stăpânesce Mărculescil D-sale de la Gura Ca- 

meniţei mai sus, cale de 6 câsuri, la care şi D-lui Spătariul Costin Catargiu 
m'aă avut ce să răspundă mai mult; a mai cerut D-lui Spătar Costin din moșia 
Stârcenii nisce părți de cumpărături vechi, care pentru Strârceni, D-lui Vornicu 

Iordache ai răspuns că are scrisori pe o jumătale de sat şi atâta stăpânesce ;
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iară D-l Spătar Bwerun pentru cumpărăturile D-sale să 'și caute cu cine scie, 
căci D-lui Vornicu la ceea-l-altă giumătate de sat nu se amestecă ; şi la acesta 
D-lui Spătariul iarăşi ai rămas fără răspuns. Ai cerut D-lui Spătariul Kwernu 
şi moşia Rogojenii după un suret de ispisoc din 7150 de la Domnia sa răposa- 
tul Vasilie Vod ce arâtă că s'ar fi dat danie de giupănâsa lul Isac Balica Hât- 
man, unui om de casa ei, care pentru Rogojeni cum și pentru Mărculesci şi 

Stârcesci, spre întâmpinarea cererei Dumisale Spătar, ai arătat Dumnslui vel 

Vornic la giudecată aceste scrisori: 1-0 împărțelă vechie ce s'aii făcut între nă- 
murile Balicăi Hătman de moşiile Movilescilor şi a Balicăi, care împărţelă este 

tot dintrun veleat cu suretul ispisocului ce ai arătat D-lui Spăt. adecă din 
7150. Şi la împărțâla acâsta se află puse şi aceste 8 moşii: Rogojenil pe Reut 

și Mărculescii pe Răut şi o giumătate de sat de Stârcesei. Apoi un zapis al bo- 
iarilor acelora, a n6murilor Balicăi cari sai fost împărţit cu moşiile, anume 

boiarii Stefan Boul (swsa) ce aii fost vel Vornic de era de gros, mroaia (2) ce 

at fost Vornic mare tij şi Hăbăşescul ce âii fost Serdariă, şi Buhuş ce au fost 

Cluceriă şi Miron Ciogolea ce aă fost Cluceriti tij şi lon Prăjescul ce ai fost 
Sulgerii şi Costea Moţoc ce ati fost Suigeriă tij şi Savin ce ai fost Logofăt şi 

Vasilie Şoldan ce au fost Jitnicerii. Zapisul acesta fiind din leat 7166 Mar- 
tie 20, cu 16 ani în urma împărţire! acestei de sus arătată, întru care zapis 
numiții acești boiari arâtă, că după perirea Balicăi, fiind Movilescii împrăștiați 

printre alle ţări, s'au fost împărțit cu moşiile că în de el, ca unil ce era semin- 

țenie Balicăi şi le-ai ținut câtă-va vseme; dar apoi Ileana fiica Domnului loan 

Vodă Movilă aice în (&ră ca, una ce era mai aprâpe rudă Movilescilor și Bali- 

căi, fără nici un cuvânt de răspuns i-ai dat în stăpânirea ei tote moşiile Mo- 

vilescilor şi cumpărături ce aă fost a. Balicăi cu isvod anume iscălit de dânşii. 

După zapisul acesta un ispisoc de la Gh. Stefan VV. tot dintracelași veleat şi 

di, care asemenea arâtă totă, pricina și întăresce stăpânirea Ilenei fiicei Dom- 

nului loan Vodă Movilă pe tote moşiele câte aă fost aice în țera Movilescilor 

şi a. Balicăl, pe isvod iscălit de boiarii de sus numiţi, nemurile cele mal de- 

paste a Balicăi. Aşişderea și alt asemenea ispisoc de la Gheorghe Ghica VV. 

leat 7167 Aprilie 20 şi iarăşi (airăși) alt ispisoe de la Domnia-sa Eustratie Da- 

bija VV. leat 7170 Ghenarie 30, întăritura Elenei fiica lui loan Movilă pe i6te 

satele şi Moşiile câte sai aflat în ţâră a Movilescilor şi a Balicăl, care întru a- 

cest ispisoc arâtă, că după ce sai stins casa Movilescilor şi a perit şi loan 

Balica Hătman de sabia Domnului Stefan Tomşa VV. tâte moșiile lor le-ai dat 

Stefan Tomşa VV. pe la monastiri şi pe la alți străini, iar după ce aă venit cu 

Domnia sa Radul VV. socotind a fi strimbătate penşru moşiă, căcă Balica, de ast 

avut greşală, aă plătit cu capul săii, dar n'a fost vinovate și moșiile ca să fo 

la străini şi pentru aceea ai luat moşiile de pe unde se dedesă de Domnu 

Tomsa Vosă şi le-ai dat la n&muri, până când venind cel maj aprope rude, 

Neana fiica Domnului loan Vodă Movilă le-aii luat tote întru a ei stăpânire 

Aşijderea mărturia de la boiari ai vremei aceea tot dintru acelaşi Moti d 

întru care pricina o arâtă asemenea, Aşijderea. mărturie din leat en 

rie 30 cu iscăliturile boiarilor celor mari ai vremei de atunci, dintru care măr 

turie se încredinţâză cum moșiile tâte a Movilescilor şi a Balicăi mal pe i 

ati întrat în stăpânirea lui AAnpon Bwerzi Pârcălabul. Care întru acâs i alibi 

rie ar6tă şi mai pre larg precum un Leontie Balica (au fost din țera er 

scă venit aice acela Legntie) au ţinui pre wxetxa (sic) Movil&scă sora cu
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lremia V.V. şi a Domnului Simeon VV. Movila. și nâscând fectori din Ilea pe 
Isac Balica, după ce Domniile sale Irimia VV. şi Simeon VV. s'aă ridicat la Dom- 
nie și ai rămas între boiari numai Isac Balica, tâte moşiile Movilescilor au 
cădut pe sema lui Balica Isac, ca unuia ce era nepot drept al Movilescilor. Iar 
după peirea lui Isac Balică!, cădând moșiile la mâna n&murilor şi mai la urmă 
în singură stăpânirea Ilenei fiicei Domniei-sale loan Vodă Movila şi fiind-că pre 
ileana fiica Jomnului Ioan Vodă Movilă aii ţinut-o Miron Kwernn Pârcălabul, 
toate moşiile Movilescilor şi a Balicăi ai intrat în stăpânirea lui Miron Costin 
Pârcălabul, ca unuia ce ai stătut aprope rudă de Movilesci şi de Balica, despre 
glupânesa sa Ileana. Aşijderea și altă mărturie de la 4 arhierei ai țărei, leat 

7172 Februarie 3, întru care iarăşi asemenea, arâtă pricina. Aă mai arătat D-lui 
Iordache Cantacuzino vel Vornic la giudecată suret de pe împărțela ce saiă fă- 

cut între n&murile lui Miron Costin Pârcălabul ce aii fost şi vel Logofăt: adecă 

nemurile şi Clironomii Mronescilor fiind Neculai Kwernn Jitniceriă, socrul D-sale 

Iordache Cantacuzino vel Vornic şi Ioan Zmuncilă Postelnic şi loan Zosim Ba- 
şot Sulgerii, Aceştia la veleat 7253 Dechemvrie 28, s'au împărţit în de ei cu 

tote moşiile Mironesel (după isvodul boiarilor ce s'aă arătat mai sus anume a 
n&murilor Balicăi, care isvod Vaii dat boiarii aceia la mâna Ilenei Movil&sca, 

giupânesa lui Miron Costin Logofătul) şi fiind-că la leat 7270 Maii 22 au fost 
născut pricină despre Ioan Zosim Başotă Sulg&riă, dicând că n'ar fi sciut de îm- 

părţela aceea şi tăgăduindu-și iscălitura, atunce s'aă cercetat împărțăla, aceea, 

din veleat 7238 Dechemvrie 28 şi după ce Sulgeriul Zosim şaă venit în cuno- 

Scință și singur aii mărturisit cum că împărțara (sic) este drăptă şi adevărată 

iscălitura sa, sai scos suretul acesta după împărfare (fiind şi cam vechie şi 
ruptă împărțala), care suret este iscălit de P. S. Mitropolitu ir Gavril şi de 

reposaţii boia loan Bogdan fiind vel Logofăt şi Andronache fiind vel Vornic 
şi loan Palade fiind vel Vornic şi Vasilie Razul fiind Hătman, încredințată că este 
asemene de pe împărţare şi la împărțarea acesta iarăşi sînt puse numele ace- 

stor moșii, o giumătate de sat de Stircen! şi Rogojeni pe Răut şi Mărculescii 
pe Răut, în partea lui Ilie Zmuncilă Post. care pre Ilie Zmuncilă îl clironomi- 

sise D-lui vel Vornic Iordache Cantacuzino de pe giupânsa dumisale Casandra 
fiica reposatului Neculai Kwernu Jitniceriul, fiind Ilie Zmuncilă unchiul glupâne- 
sei dumisale Vornic. Deci după arătarea scrisorilor dumisale vel Vornic Iordache 
Cantacuzino, dintru care se adeverâză cum că aceste moşii ai fost drepte ale 
Movilescilor și de atunce s'a tras clironomie până ce a agiuns în stăpânirea 
acestor mai de pe urmă n&muri a Mironescilor, care după isvodul iscălit de 
nemurile Balicăi se văd făcute şi împărțiri, de la care împărțiri aceste moșii nici 
odată n'a lipsit, apoi luâna P.S. părintele Mitropolitul și D-lor boiarii sema și 
pentru aceste scrisori şi vădându-se împărţarea a socrului dumisale Vorn. lor- 
dache, de la care până acum sînt 30 de ani, iară de când aă arătat D-lui Vor- 
nicu acuma la giudecată că le stăpânesce, adecă de la vremea ce s'a însurat 
D-luf find .... ant; şi mal ales că D-lui Spătar Costin Catargiu ne-având 
scrisori dovedi cu care să stea împrotiva scrisorilor și a stăpânirei D-sale Vorn. 
Iordache . . . . m'aii putut să găsâscă nică o dreptate D-sale Spăt. de a supăra 
ŞI a'I cere moșiile acestea de la D-lui Vornicu Iordache Cantacuzino şi întăi 
pentru Mărculesci și pentru părţile din Stârcen! după răspunsul D-sale vel Vornic 
de sus arătat şi după dreptate au gludecat ca D-lui Spătarul Costin să'și caute 
Mărculescil den gios de gura. Cameniţei, unde îl arâtă scrisorile a&că D-lut Vor-
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i 

„nicu Iordache stăpânesce Mărculescii dumisale de la Gura Cameniţei mai sus 

dece câsuri cale, şi pentru cumpărăturile din Stârcescă, airăşi (iarăşi) să'şi caute 

Spătariul cu cine a fi stăpânind cea-l-altă giumătate de sat, dâcă D-lui Vornicu 

mai mult de cât o giumătate de sat nu stăpânesce. Iar pentru satut Rogojenii 

fiind lucru cunoscut că după peirea Balicăi toate moşiile lui le-ai dat Domnul 

Tomșa Vodă pe la monastiri, cum s'aii adeverit dintr'o însemnare ce aii arătat 

Dumnelui vel Vornic Iordache Cantacuzino, din 2 ispisce ce se află Ja mănă- 

stirea, St. Sava. unul de la Stefan Vodă Tomşa din leat 7131 Aprilie 9, cu care 

aii fost dat mbnăstirii aceştia 4 moşii de la ţinutul Sorocăi anume satul Rogo- 

Jenii şi satul Rosiecii şi satul Visterniceii și satul Mascenil şi alt ispisoc de către 

Domnia-sa Radul Vodă din leat 7132 Noembrie 29, cu care aii fost întărit mâ- 

năstirei S-iului Sava pe dania Tomşei Vodă; şi de vreme ce mal la urmă ai- 

văș Domnul Radul Vodă găsind a fi strâmbătate (cum s'aă arătat mal sus) și 

le-ai dat în stăpânirea nemurilor Balică!, apoi nu rămâne ca să se poată scote 

cum că dania glupânesel Hătmanului Balicăi ai fost vre o danie bună, măcar 

că D-lui Spătariul Costin ai răspuns (însă nu cu vre-o încredințare sâi cu do- 

vadă, ce numai pe socotință) cum că glupânâsa Balicăi pote să fi avut satul 

Rogojenii a, ei moşie, dar după a P. S. Mitropolit, al Domnielor sale poiarilor 

de sus pomeniţi pe a sale cunoscinţe n'a putut pune temei, fiind lucru cu- 

noscut, că de ar fi fost a ei moşie nu s'ar fi luat domriâscă după peirea Bali- 

căi, nici sar fi dat moşia ei danie la mănăstiri; apoi în stăpânirea n&murilor 

Balicăi (care ace împărţarea lor aă pus bună moşia acâsta și mal vârtos că îm- 

părţarea aceea se află tot dintr'un veleat cu ispisocul ce pomenesce dania giu- 

pănesei Balicăi, de pe care ai arătat acum siret D-lui Spătar Costin) şi mai 

la urmă în stăpânire Ilenei fiicei D-lui loan Vodă Movila, giupân6sa lui Miron 

Costin Pârcălabul, căci mai ales Domnul Radu Vod unde ai găsit dreptate n€- 

murilor Balicăi de le-ai dat moşiile, de ar fi fost moşia acesta a giupânesei 

Hâtmanului Balica, ar fi dat'o eră, war fi dat'o la n&murile Balicăi, cum şi de 

ar fi dat'o, vre un Domn mai la urmă, până la vremea ce o făcea ea danie, 

nici carte Domnescă nici vre-o dovadă alta acum nu s'a vădut; Deci când glu- 

pânssa Balicăi ai dat danie moşia, ce aă fost a bărbatului ei, cu care ea nai 

avut irehă, şi acei ce ai primit dania cum că aiă stăpânit vre-o dată nici un 

fel de dovadă nu se vede, nici de la acela alt cine-va mai în urmă, apol dania 

ei se cunăsce că aii rămas răsuflată şi ne fiind în destul numai cu cât ai ară- 

tat D lui Spătasiul Costin Catargiu ca să pâtă cere de la D-lui vel Vornic sa- 

tul Rogojenii. ... > i 

Deci Spătariul Catargiu perde procesul şi la cererea lui Vorn. Iordache Can- 

tacuzino Vodă dă aci întăritura gospod, în care citează credinţa fiilor lui Con- 

stantin VV. şi dintre boiari : D. Sturza cel Logofăt de ftra de gios; Constantin 

Roset vel Logofăt de ţâra de sus, Neculai Roset ve! Vornic, Iordache Cantacu- 

zino vel Vornic, Gh. Sturdza vel Vornic, Lascarache Roset vel Vornic, Costache 

Roset vel Hătman, lancu Caragia vel Vornic, Alexie Mişolu vel  Postelnic, Matei 

Cantacuzino vel Vist&rnic, Constantin Palade vel Agă, C. Hangerli vel Spătar 

N. Bals vel Ban, Costache Teraka vel Comis, Alecu Cerchez vel Cămăras, pie 

Sturza vel Paharnic, Grigoraş Sturza, vel Căminar, D. Sturza vel Serdar, kHădu- 

canu Roset vel Stolnic şi credința tuturor... 

%
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— Anul 1783 Sept. 12, — Mărturia Divanului. — în timba Română. — aşi. 
— Fol. ordinar. — A D-nei Baronâsa de Vasilco. Şepeniţ la ţin. Cernăuţilor. — 
De la isprav. Dorohoiului. Acestă copie fiind scâsă după ce adevărata carte Gos- 
pod, care poslăduindu-se din cuvânt în cuvânt, şi fiind întocmai, s'aă încredin- 
tat şi de către noi; 811 Sept. 27. iscălituri nedescifrabile şi în cari este şi Con- 
standin XSpmSsane Roaie. 

<Noi Alexandru Konst. VV. Boj. Mil. Gosp. Z. Mold. — Fiind-că acâstă măr- 
turie ce se ar6tă mai gios prin anaforaoa D-le Veliţilor boieri, s'aă cetit îna- 

ntea n6stră, pentru aceea, s'aii adeverit şi cu a nâstră Domnâscă pecete, 

|L. S, | Ipou. Ra RaSucp 

Urmăză 'doc. adus deja de noi la pag. 192;3 sub Nr. 237. 

  

  

— Anul 1789 Dec. %;/,, cu ambele date a lunei. — Iași. — Mărturia Divanului 
Cnejiei Moldovel.—ln limba Română. —crarexon conerkuk ă naanepn Sirghie Lasca- 

rov, — Polcovnic i Cavaler Severin. lon Sturza vel Logot. Stef. Sturza, vel Log. 
Nicolai Roset Logofăt. Iordache Canta Vornic, I6n Canta Vorn. Scarlat Sturza 

Vornic. Const. Grecian Vora. Costake Ghica Hatm, Ilie Catargiu Hatm. Neculai 
Balş Log. Manolake Balş Spatar. Mihail Sturza Vornic. — Sigiliul Divanului 

Cnejiei cu înscrierea în românesce. — Fol. mare. Hărtiă grosă. — A D-nei Ba- 
ronesa Vasilco din Șepeniţ (Bucovina). — «De la Divanul Cnejiet Moldavoei. 

<Datu-s'aă acâstă carte a Divanului de mărturie la mâna acestui Dumitrake 

Ewernn (ce se află trăitoriă în K. K, Bucovina) ca să-i fie de încredințare în tot 
locul cum că după ce cu amănuntul cercetare ce sati făcut aice prin cinstiți bo- 
iari şi prin încredințate scrisori, curgerea neamului săi s'au dovedit că este de 
hoiarii din familiile cele mari a Moldavvei, precum este sciut de 'noi taţi, pen- 
tru că el este bun fiii lui Manole Kwerzu nepot lui Miron Costin ce ai fost mut 
din nascerea sa, strănepot Hatmanului Ia Kostin, prestrănepot lut Miron 
Kwerun Logofătul cel mare a vreme! de atunce, carele din cele mari și vechi 
familii este, precum și letopiseţul ţărei și multe ispisâce domnesci vechi adeve- 

rează şi se rudesce cu cele mai multe şi mari familii de acum, cum mal pre 
larg se vede la osebita reneanorne ce i s'a dat pe lângă acâsta. Deci pentru ca 
să fie ori în ce loc credută şi cunoscută familia sa, i s'aă dat acestă carte de 
mărturie numitului Dumitrake Costin şi surorilor sale Zmaragda și Maria, care 
carte s'aă adeverit cu înseşi ale nostre iscălituri şi cu a Divanului pecete s'aă 
întărit, 

Ec 

— saca de moșiile AAnponerunasp de la ținutul Hotinului: satul Stîngăcenii; 
Novăcăuţii; Nelepouţii ; pol sat Tolmaceni; Satul Ianouca,; pol sat Hruşavetul; 
a patra parte de satul Tuliteni; satul Sancauţii; satul Cusaceauş; satul Ber- 
naseuca; Zarojeni ; Hoaw Sălița ; Mihalcauţii; Salcauţii. — Moşiile de la Soroca: 
sat Cara-Custent, Florescii, Mărculescii, Stojae, Răduiesci Vepronca, Bahrinesci, 
Vistiarnicul, Arbiziani, Piperi, Stîrceni. 

Copie după un act de la D-na Vasilco în Șepeniţi (Bucovina). 

%* 

— Copie de pe împărțâla moşului nostru Nicolae Jitnicerul, 
«Pol sat Brănistenil ; pol sat Alcăulescii ; Borboşii tij; Săcuricenii la Suceavă;
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Șălăşeul la Dorohoi; Zălojenii la Hotin Strătulat; Miclăuşenii la Dorohoiiă ; 
Dumenii tij; pol sat Şăpotenii ; parte den sat, de Rumănesci la cărligătură ; Zu: 
gravii la Hărlăă ; Suţănii la Cernăuţi; Șăpleneţii tij ; Sancăuţii la Hotin; Mi- 
haicăuţii la Hotin jumătate Vara Măriuţa şi jumătate Cazamir, Ruşăţii tij la 
Chișinăi ; Rusarăul tij Vornie Roşnovan; Florenii la Soroca, Baurenescii ij, 
Vepreuca tij, Caracuscenii tij, (aceste &: Vara Măriuţa); parte din Verbuşeani 
la Soroca ; parte din Stoicani; parte din Bojâni; Ciorunenii ; Scăntienir; Munte- 
ni ; Corelescii; Vlădăriuţii ; Onescii la Covurlui ; Curlătenii tij ; Davida la Orheiă ; 
partea din Herţa; Rădăuceştii; Tălzăenii ; Voicineţul ; Novasuliţa, 

1808 Dechemvrie 4, scațându-se întocmai de pe isvodul iscălit de Logofătul 
Costachi. Ghica». 

— Copie de pe suretul ce are Vărul Dinul Creţulescu biv vel Vornic din leat 
7170 Maiă 22. 

«Din porunca prea înălțatului Domnului nostru Ioan Grigorie Voevoda, saă 
luat sâma. împărțălii cei vechi de care tăgădue loan Zosim Başotă Sulgerii că 
n'aii fost iscăiit D-lui, la care pe urmă însuşi D-lui ati mărturisit înaintea n6- 
stră că au fost drept iscălit de Dumnglui, după care împărțală vechie sai făcut 
acesta. nouă asemenea cu acea, întru care am întărit şi noi cu ale nâstre iscălituri, 

«Suret dupe împărţala lui Nicolai Costin Jienicer, loan Banul Zosim Ba- 
şotă Sulgeriă, [lie Zmăcilă, de moșiile ce au de pe Miron Logofătul feciorul ni 
Costin Hătmanul i llna Logofetâsa fata lui loan Vodă Movilă, care s'ati făcut 
pe trei fraţi la veleat 7253, Dechemvrie 28, care împărţală s'au făcut. după is- 

vodul boiarilor care este faţă, şi acum sculânduse D-lui Ioniţă Zosim Sulgerii 

şi trăgând pe D-lui Iordache Canta biv vel Spătar la judecată înaintea Pre-osfin- 

țitului Mitropolii Friokir Gavril şi înaintea Domnielor sale veliţilor boiară, di- 

când Sulgeriul loan că nu scie de acea împărțală, nici este iscălitura. dum- 

nelul.»(7) «Și viind şi noi aici de isndră am eșit înaintea D-sale şi înaintea ve- 

liților boiari cu Zosim Sulgeriul şi mam putut tăgădui cum că nu este înpărțila 

dreptă şi că nu este iscălitura D-sale, ci aă dis că este drâplă iscălitura Dumi- 

sale și fiind împărțela veche si cam ruptă, sati făcut acest suret ca să iscălescă 

şi Pre-osfințitul Mitropolit şi toți veliţii boiari ca să nu mai pătă dice D-lui Sul- 

geriul, că nu scie de împărțelă.» 
Partea lui Nicolae Jieniceriul : pol sat Brăniştenii, ţin. Nemţului; pol sat Scău- 

lescii tij; Bărboşii tij; Săcuricenii la Suceva; Volcineţul tij ; Hilişăul la țin. 

Dorohoiului; Miclăuşenii la Dorohoiă; Dumenii tij; pol sat din Șăpoteni ij ; 

parte din sat din Românescl tij ; Zugrăvenii (+) la Hârlău ; Lujănil la Cernăuţi ; 

Şăpeniţii tij; Sancăuţii la Hotin; Ruşinţii tij; parte din Verbușcani la Soroca. ; 

Jorenii, (Plorenii în copia Vasilco) ; parte din Stoicani; parte din Porăjent, (Pa- 

rijireni în C. Vasilco) ; Bahrenescii ; lorcenii ; Scănteenii ; Muntinenii (Munteni 

C. Vas.); Mihalcăuţii (Malcauţiă pe Reut. copie Vas.) ; Curelescii ; Şepreuca, (Veş- 

preuca pe Răut în C. Vasileo) Blădărescenii (Blădărescii) ; Onescit la Covur- 

luiă ; Corlătenii tij; Davida la Orheia ; parte din Herţa ; Rădăuţescii (Bădăuce- 
ştii în c. Vasilco), Lărzăenii; Carapuscenil. 

(î) O copie după acest act care este în mânile nâstre, se află la D-na Vasiloo 

ia Şipeniţi. Acestă copie are unele variante. Însemnăm tipărind deosebiri 

prin îtalice, _ 

(41) În actul de la Sepeniţi : Lagravii,
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Partea lui Zosim Sulgeriul, a nepotului săi Pau Botez sei Botnu (C. Vasileo) : 

Verbola. (Verbovala în C. Vas.) la Soroca; Căcăcenii tij; Cărămăşescii (Cărămă- 

şenii) la Orheiă ; Coşărniţă la Soroca; Şakiela tij, Șheia la ţin. Iași (C. Vasilco)" 
Mămăştii (Mualeseii) ti) ; Troilescil ij, (lipsesc în copia Vasilo) ; Buzănii la Soroca; 

Broştenui Proşcenii la Prut pe Răut (cop. V.) ; parte din Ochitişeni /Otkiteşti C. V.) 

Papilaţii (Penelaţii în C. V.) Pohoţănii (Pohăjănii cop. V.):; Zmulţănii la Soroca; 

Scobărcenii tij; Robăescii tij (Răbaeștii C. V.);, Vlăsăneseil; Orăşnit la, Soroca 
(Ostrişenii în C. V.) Răspopenii tij: Vasăliuţii la Soroca; Radomerescii tij ; parte 

din Rogosăşti (Rogoșeștii C. V.); pol sat Sudarea (Sudardea C. V.); Cărpitii 

(Carghitii) la laşi ; Soeii tij; pol sat Căicăreseii pe Prut, (pe Răut C. V.); Stăr- 

cenii (Spircenii C. V.) Cunuiţii pe Prut, (Cunueștii pe Răut C. V.) Trăistenii ti); 

Foleseii tij, (Holeştii C. V.) pol sat Rășconii pe Prut, (Răut C. V.); Ivaicăuţii ; 

Logfetenii la laşi; Brascăuţii (Braicăuţii C. V.) la Soroca. 

Partea lui lie Smăncilă : Bărbescii la Cărligătură ; Cresteseii tij,: (Crăsteștii 
C. V.) Mărderescii la Tecuciă: parte din Bordei pe Ţiru (Girul); pol sat Opre- 

şenit la Tecuciă ; parte din Meisce tij, (paste din Iliescă C. V.); Voleineţul la 

Iaşi; pol sat Bozeescil la Tecuciă, (fot satul Buzăeseii la Tecuciii); părțile din 

Crănălcăuţi la Soroca (Crameăuţi C. V.); pol sat Stărcenii (C. V. omite pol) ; 

Rogojănescii, (BRogojeştii C. V.) pe Răut; Cătămnenii (Mazienii C. V.) la Hărlăă ; 
parte din Bordăşeni, (Adășen: C. V.) la Dorohoii ; Măiculeseii la Prut (Măreulescii 

Răui C. V. la Soroca vânduți) ; Mucenecii (Jucecenii C. V.), Suţănnescii (Ga- 

punăreştii C V.), Ceodănescii la Cernăuţi (Golănescii C. V.); parte din Văpăşca 
la. Soroca (Lipişca în C.V.); parte din Visterniceni ; Cotiojănii la Soroca; Bo- 

rodincenii tij; Săliștea, tij; Poiana tij: parie diu Obrăreţi (Umbrăreşti) ; părţile 

(Pavlesrii C. V. vânduți la Iași); Temerlenii ; parte din Laoronesci (Arionesci în 

C. V.) Perenii; pol sat Becşanii; Temeoţii Za Flotin ; parte din Coităca ; Săcă- 

tura; Ciorbenil pe Horeice. 
In copia de la Şipeniţi se termină aşia; «acestea ește asemenea de pe isvo- 

dul Vornicului Iordache Canta, celui de la. Ilie Zmăncilă. lar copia nsstră dice 

la fine ; «Copia acâsta este întocmai cu cea alăturată pe lângă răspunsul D-sale 

Creţulescu.» 1821 Ghen. 21. 
Protocolist Vasilie Beidiman. 

Prea înălțate Domne 

După luminată ţidula înălțimei tale din 21 a trecutei luni Ghenarie porunti- 
tre, ca să intrăm în cercetarea, pretențiilor ce ai pornit supusul' austriac Du- 

mitrache Costin din Bucovina asupra caselor răposatului Logofăt Costache Ghica 

și Logofăt Nicolae Sirătulat, pentru moşii ce ar fi dat Miron Costin ' Logoftt, 
cerend ca să intre şi el întru împărtăşirea acelor moșii. Adunândune la Sf-ta 

Mitropolie unde faţă fiind şăluitorul şi cu secretariul Cantemir din partea cin- 

stiţilor K.K. aghenţi, cum şi vechil din partea casei răposatului Logofăt Cos- 

tache Ghica, am intrat în cercetarea pricinit şi întracest chip am aflat precum 

în gios arătăm. Jăluitorul la pretenţia ce aă-pornit întru acâstă pricină, se T6- 
zămă pe o carte a D-lui Grigorie Ghica Voivod bătrânul din anii 7247, Mai 24, 
prin care sai întărit împărţela ce sai săvârşit atunci între doi fraţi, Miron 
Costin mutul dintre care se trage jăluitorul cu alte neamuri ale sale, şi între 

Neculae Costin Jitnicerul dintre care vai născut 4 fete ce sînt trecute din visță;
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anume Casandra cea care ai ţinut-o răposatul Vornic Iordache Cantacuzino so- 
crul răposatului Logofăt Costache Ghica, al doilea, Safta cea care au ţinut-o 
Banul Creţulescu maica răposatului Logofătului Dinui Creţulescul de la ţăra. Ro- 
mânâscă, al treilea Vitoria Comisoaea maica rEposatului Logofătului Neculae 
Stratulat şi al patrulea, Maria ce ai ţinut'o răposatul Spătarul Iordache Luki, 
dicând jăluitorul că peste moșiile ce aii intrat la acea împărţelă arătate anume, 
Lungeni! i Şipeniţa, la ținutul Cernăuţi, i Miclăuşeni la ținutul Dorohoiului, i Şerbă- 
nesci și Brânistenii la, ţinutul. Nemţului, sar fi mai stăpânind de casa răposatului 
Logofătului Ghica, şi alte osebite moșii Mironesci, cari nu sînt intrate la acea, 
împărțelă, adică Carapuscenii i Floresci i Sevirova, i pol sat Veprăuca, şi a 
patra parte din Bahrineşti, tote la ţinutul Sorocăi, şi afară de aceste sar fi mai 
scos de răposatul Vornic lordake Cantacuzino socrul răposatului Logofătuluy 
Ghica, şi alte moșii Mironesci din ţinutul Hotinului, şi lut împărtăşire nu i-s'ar 
fi făcut; adăogând a dice, că de vreme ce în cartea pomenitului Domn întări- 
tore împărţelil între acel doi fraţi scrie, că afară de moșiile intrate la acea 
împărțială, de se vor mai afla și se vor mai disbate în urmă şi altele, să se 
împarţă și acelea frățesce, precum asemenea și din ţigani, întru acea hotă- 
rîre răzemându-se, cere să intre cu împărtăşire în moşiile de sus pomenite de 
la ţinutul Sorocăi, Mironesci, precum şi din moşiile “acelei familii ce s'au 

scos de Ia ţinutul Hotinului. Împotriva acestii cereri a jăluitorului ai întâmpi- 

nat vechilul casii răposatului Logofăt Ghica, r&spundând că acele moșii de la 

ținutul Soroca sînt dute zestre r&posatei Vornicesei Casandrit de părinţi! săi încă 

în viaţă fiind, şi stăpânite în pace fără strămutare de răposatul Vornicul lor- 

dache Cantacuzino în viaţa sa, când iarăşi le-aii dat zestre fiicei sale D-ei Ma- 

ria Cantacuzino soţia răposatului Logofăt Costache Ghica, care iarăşi le ati avut 

în curgere de atâta sumă de ani cu pacinică stăpânire, dicând vechilul că la 

anii 1803, asemene pretenţii pornind şi Vornicul Costache Creţulescul-de la, ţăra, 

Românescă, şi prin țidulă Domnescă :ânduindu-se, obştesca Adunare la si-ta 

Mitropolie, sai cercetat cu amă&runtul, şi i-sai dovedit îndelungată şi necur- 

mată. stăpânire asupra moșiilor arătate, care prin zestre ai trecut la socrii ră- 

posatului Logofătului Ghica, şi iarăși prin zestre aii trecut la D-ei Logofetesa, 

Maria Cantacuzino, arătând spre dovedă aceeaşi cercetare care saă vădut de 

no), fiind pre larg arătată, prin anaforaoa dintru acelaș an 1803 Octomvrie î2, 

iseătită de Prâ-sfinţitul Mitropolit al ţării, împreună cu obstesca Adunare a tutu- 

ror veliţilor boiari, coprindătâre, că la pretenţia pornită de Vornicul Constantin 

Creţulescul cu cerere ca să i se dea partie de clironomie a maicei sale de la casa 

răposatului Logofătului Ghiea, la înfățișarea ce ai avut, aă dovedit atuncia r&- 

posatul Logofăt prin dovedi de scrisori, zapise de cumpărături şi hrisâve dom- 

nescă îndelungata. şi pacinica stăpânire a socrilor săi de la căsătoria lor, pre- 

cum şi a casil sale, în curgere de 7t ani trecuţi, care dovedi sînt arătate anume 

întru aceeaşi anafora, adecă, întăii un hrisov din 176% Septembrie 2, de Je 

Domnul Grigore Alexandru Ghica Voevod întăritoriă răposatului Vornic Iordaole 

Cantacuzino pe o moşie Popenii la ținutul Sorocăi, ce ai cumpărat-o de di 

dul Botânul fiind alăturea cu moşia sa. Carapuscenii, al doilea. un zapis din î hi 

“Martie 15, pentru jumătate de sat de Vepreuca tot la acel tinut, ce ali cump î 
, i iovii -odin, arătănd că cea-l-altă 

rat iarăşi răposatul Vornic de la feciorii lui Mavro n, € isov 
e mătata iieniceriul Nicolae Costin ; al treilea. un hi1s0 jumătate de sat. era a sa de pe jicnicerii triz Voevod întăritoriă pe 

din 1766 Aprilie 4, de la Domnul Grigorie Alexandru Ghica
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acea cumpărătură.; al patrulea alt hrisov din 1767, lunie 16, de la Domnu Gri: 

gore I6n. Calimac Voevod, întăritoriă răposatului Vornic. pe moşia Mărculescii 

şi Florescii tot la acel ţinut ; al cincilea alt hrisov din 1768, Aprilie 24, tot de 

la acelaşi Domn întăritoriu răposatului Vornic pe moşia, Carapusceni! în Popenii 

și Pochribenii tot la acel ţinut, şi al şeaselea un suret de pe un ispisoc sîrbese 

din 7119, de la D-nu Constantin Movilă Voevod, întăritoriă pe satul Sanvirovul 

la. Căinari tot la acel ţinut ce Vai cumpărat Isac Balica Hătmanul după care 
Sau tras jicniceriul Neculai Costin. Aşia, dar dovedindu-se atuncea la obșteasca 

Adunare îndelungată stăpânire, sai dat de la acea. judecată pravilicească hotă- 

rîre, că fiind dovedită la mijloc îndelungată stăpânire, cu trecerea moșiilor a- 

rătate din zestre în zestre, cu necurmată stăpânire, şi tâtă paragrafia anilor 

încheiată şi sfârşită, s'au cunoscut că dreptatea nu sufere ca să potă intra mo- 

şiile mai sus arătate la împărțâla ce cerea atuncea, Vornicu Creţulescul, cum pre 

larg se arâtă întraceeași anafora, care prin de isnovă înfăţişare şi cercetare 

înaintea, Domnescului Divan şi a tot Sfatul, s'a întărit cu domnescă iscălitură și 

pecâte a Domnului Alexandru Constantin Moruz Voevod, la întei Februarie 1805. 

Jăluitoriul' Dimitrie Costin vrind a întîmpina împrotiva, acestii hotăriri a 

arătat un răvaş al răposatului Vornic Iordache Cantacuzino din 1774 lulie 4, 

fiind atuncea Spătar, de când sînt trecuţi 45 ani, prin care scrie către nemurile 

soţiei sale, adăcă curgătorii din Miron Costin Mutul, arătându-le că s'aă silit a 

disbate moşii Mironesci, după isvâde vechi ce aă găsit şi îndemnânduii ca să msrgă 

să arăte la Divan, şi să sorocescă pe toţi să vie la Iași, şi după cum Divanul 

„va, cunâsce şi va da dreptate să se împarță frăţesce, arătând că nici o moşie 

den a Mironescilor nu se stăpânesce, care şi la dieata ce aă făcut, pică una, din- 

tvacele moşii nu s'aii pus la fiicele sale ci după împărţsla Divanului, partea 

ce i se va yeni va stăpâni, aşișderea. şi pentru ţigani şi pentru acesta, aii dat 

acea, scrisâre ca să aibă a soroci pre tote părţile să vie la, Divan să se facă îm- 

părțela; asupra căruia răvaş vechilul din partea casii răposatului. Logofăt Ghica, 

aii răspuns că este seiut tuturor cum că la răsboiul cel denteiii când aii fost 

comandant graf Romanţov, răposatul Vornic lordache Cantacuzino prin sârguința 

sa, aii fost scos multe moşii Ja raiaoa Hotinului supt nume de Mironesci, şi 
pentru acele moşi! cundsce că ai scris acel răvaș de înştiinţare către Ilie Cra- 

calie i cumnatul săi, şi alţii ai lor îndemnându-i ca să's arste la Divan, şi să 

sorocâscă, pe tâte părțile să vie ca să's împarţă, iar nu pentru moşiile din Mol- 

dova, care le avea în stăpânirea sa, arătând curat prin scrisore, că dintracele 

moşii ce le-ai scos nici una nu stăpânesce, nici ai pus la diată până nu se 

vor împărţi, care în destul ar fi dovedind vremea întru care s'aiă scris acel ră- 

vaş, precum în urmă ar fi dat răposatul Vornic şi răvaşe la aceiași, ca să mărgă 

să pue stăpânire pe unele din moşiile acelea scâse de la Ilotin, afându-se şi la 
mâna, jăluitoriului asemenea răvaşe care le-ar fi arătat în departamentul prici- 

nelor străine, şi pentru că iarăşi s'au prefăcut stăpâvirea moșiilor din raiaoa 

Hotinului, pentru aceea aiă tăcut și ei în curgere du 45 ani, că de ar fi fost 
chiamarea lor prin acel răvaş pentru moşiile din Moldova, nu putea să facă tă- 
cere ei după cum stăpânea cele cuprinse la împărţâlă întru acei doi fraţi, ase- 

menea, ar fi cerut şi pentru altele, şi după cum pentru cele de la, Hotin nu sai 

împotrivit atuncea răposatul Vornic, asemenea nu se împotrivesce nici acum 

D-ei Logofeteasa a nu da curgătorilor lui Miron Costin Mutul parte ce li se Ya 
veni din moșiile ce prin sirguinţa hoiarului Dumisale, sai lămurit şi sînt faţă
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cum şi peniru ţigan! încă ai răspuns vechilul, că mai mult de cât un ţigan 

mironesc nu se află la casa răposatului Logofăt şi de va găsi jăluitoriul mai 

mulţi are tâtă voia să'! ea. 

Prea înălțate Domne, acestea fiind pretenţiile jăluitoriului ; r&punsurile şi 

întâmpinările vechilului, cât pentru moşiile acelea de la ţinutul Sorocăi arătate 

mai sus, care din zestre în zestre, cu necurmare, în curgere din 75 ani, sai stă- 

pânit, fiind că t6tă prescripţia anilor s'aă încheiat după a pravililor hotărîre şi ur- 

maşii din Miron Costin Mutul n'aii făcut cerere în vremea rânduită din pravilă, 

din 30 şi 40 ani, apol o stăpânire îndelungată şi necurmată supt nici un cuvâni, 

nu se pâte strămuta, fiind că se face nu numai o călcare a pravilor şi a obi- 

ceiurilor pămîntului care din vechi s'au păzit şi se păzesc fără prefacere, şi care 

aă tot aceeași putere, ca înseşi pravilile, precum se arâtă la tomul |, cartea a 2-a 

cap. 44, fila 32, că cele păzite întru îndelungata încnngiurare de mulţi ani, și 

primite prin obiceiti, să păzesc ca însuşi legile cele scrise. Dar mal ales că 

cu acâsta, se face şi o răsturnare a tuturor bunelor orîndueli ce atârnă la posesiile 

averilor fieşte-căruia, preseripţiile anilor hotăriţi prin pravilă sînt cunoscute tu- 

turor, fiind arătate, atât împărăteşti la cartea a, 50-a unde pentru fiește-care pri- 

cină sînt hotărite legiuitele lor pâragrafii, precum şi pentru jălobi de împărţelă, 

hotărîndu-se prescripţie de 30 ani, la cartea dU-a, titlul 12 $. 3, fila 617, iar 

de obşte pentru tâte jălobile prin împărătese aşedămint întru acest chip se ho- 

tăresce că ori ce jalobă nu se stinge cu trecere de 30 ani, ci cu iscodită tâl- 

cuire se prelungesce după trecere de 40 ani să fie sfirşită şi perdută, fără a se 

face vre-o deosebire între obraze, cartea 50-a, tit. 14, cap. &, fila 620 ; aseme- 

nea şi la cartea 56-a, tit. 3, cap. 4, fila 608 serie aci că ce moşii, fie biseri- 

câscă fie drâptă împărătâscă, stăpânindu-se făr de curmare în curgere de 40 ani 

s6ă cu drept titlu sei fără drept titlu, prin posesie se câştigă şi va avea-o sta- 

tornică, precum şi la, politiceasca condică a Moldoviei $ 1951 şi 1854 şi 1956 

asemenea se întăresce; care acâstă hotărire a pravililor din vechi s'au păzit şi 

se păzesce în pămintul acesta, iar pentru moşiile ce s'a scos de la ținulul Ho- 

tinului supt numele acestil familii Mironesci şi vor fi de faţă, fiind că nu intră 

își vor irage şi curgătorii din Miron Costin Mu- 

tul, partea ce li se va cuveni de la urmaşii lui Neculae Costin jiesiceriul Ri 

împotrivirile ce arstă jăluitoriul cu care ar vrea să se ajute, întăi cu o spiță 

din 1789 Dechemvrie 20 iscălită de boiaril din vremea Divanului, începută de 

la. Miron Costin ce aii fost vel Logofăt, când atuncea ar fi pornit şi jalbă pentru 

cerere de împărțălă, care jalobă s'ar putea afla în condicele Divanului dintr acea 

vreme, al doilea că Miron Costin Mutul, de şi era frate mai mare de cât Ne- 

culae jieniceriul, dar aflându-se întru acea nepulinţă, sar [i cădut luă Neculae 

jicniceriul a fi epitrop şi vechil casei fratelui săă, ca la unu ce era şi documen- 

turile moşiilor, al treilea că în anul 1774 când a scris văposatul Vornic lor- 

dache Canta acel răvaş către neamurile soţie! sale, tatăl jăluitoriului se afla 

trecut din viaţă şi copiii nevirstici în ţâră streină și că la acea întâmplare, 

pravila împăratului roman şi a împăratului Vasilian Porfirogenit, cum şi i 

obiceiul pămîntului acestuia nu depărtează, pe slabit nevirstnici A să 

de la împărtăşirea moştenirii lor, adecă. vrând cu spiţa şi cu „nevris pica îă 

facă scoborire anilor ; Dar nică cu acestea nu se pote ajuta, întăi că acea a 

nu este făcută ca cum ar fi întrat cu cineva în judecată, ci este mumnal pi | 

adeverirea. curgerii neamului, câ să fie cunoscuţi în partea aceea că se rag 

în paragraful a, trecerei anilor, 
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familie boerescă, precum tot-d'auna Divanul ai dat adeverinţă neamurilor boe- 
reşei ce se află lăcuind în părţi streine şi nică jalobă precum arâtă nu se vede 
pornită dintr'acea vreme, şi chiar de ar şi fi o jalobă ce n'aă avut lucrarea et, 
nu se pote socoti drept document, al doilea, că sar fi cădut jieniceriului Ne- 
culae a. fi epitrop şi vechil casel fratelui săi, aceasta, nu era acum de pomenit; 
şi al treilea, că tatăl săă era, izecut din viață, și era nevirstnici când ali scris 
răposatul Vornic acel răvaşi, iarăş nică cu acesta nu se pote ajuta, pentru că 
r&posatul Vornic aii scris de obştie către rudeniile soţiei sale, iar nu nurmaă că- 
tre tatăl jăluitoriului, şi dăcă tată] său era trecut din viață şi fil săi nevirst- 
nică precum arâtă, ai fost dintre denșii și în viaţă şi virstniei şi nică 0 por- 
nire din partea lor pentru moşiile din Moldova nu scrie de şi iată dar că pa- 
ragrafii a trecerei peste 40 ani, se întăresce cu pravilele de sus arătate a nu 
mai slobodi averea de împărțălă şi însciințăm rămâind hotărirea la înălţată în- 
țelepeiunea, Înălţimii tale. | 1819 Mart. 10. 

A Inălţimei tale, către Dumnedeii smerit rugătoriă, Veniamin Mitropolit. 

Pre plecaţi slugi : Iordache Canta, Logof. Balş Logof. Sturza, vel Logofăt, Lupu 
Balş vel Logofăt, Sandul Sturza, Visternic, Manolache Dimache Vornic, Andro- 

nache Donici vel Vornic, Iancul Miclescul vel' Vornic, Neculae Dimake vel Vor- 

nic, loan Tăutul Ban. 

Departamentul pricinilor străine. - 
Copia acesta cuprinsă în cinci file s'ati cercetat în departament şi este în- 

tocmai cu originalul, drept aceea sai încredințat cu iscăliturile nâstre şi pe- 
cetea, departamentului. 

(ori. este la mine) Donici Vorn. Stef. Bucşanescu Ban. lași 8 Iunie 1819. 

— Iwj I6n Alexandru Kalimak Voevoda cu mila lui Dumnedeii -Domn ţării 
Moldaviei. 

<Nemulţămit arătându-se supusul austriacesc din K.K, Bucovină jăluit. Dumitra- 
che Costin fictor lu! Manole Costin, vechii deplin răspundător fiind și din partea 
fraţilor şi n&murilor! sale, cu socotința giudecăţii obștescei adunări a Divanului 
cuprinsă mai gios prin acestă anafora, poruncit'am de sai scos şi la Divan 
de faţă înaintea nâstră şi a tot sfatul cu vechilul casii răposatului boiar biv vel 

Logofăt Costache Ghica, în fiinţa cinst. K. E, agent D. Raab, şi a logofătului 
Cantemir Secretar K. K. aghenţii, unde după cetirea. anaforalii şi a jalobii de 
apelaţie intrând şi însumi Domvia mea, în pătrunqătâre cercetare a tuturor pre- 
tenţiilor ce face jăluitoriul şi al săi de la casele r&posaţilor boiari a se îm” 

părtăși cu arâptă parte ce li se cuvine în giumătate din tote moşiile familiei bo- 
iarilor Costinești sui Mironesci, după Miron Costin Logofăt, şi după Hă&tmanul 
I6n Costin fiul săă, ce vor fi stăpânindu-se alât. în cuprinsul stăpânirii Molda- 

Viei, cât şi în ținutul Hotinului, asemenea şi din robii ţigani mironesci, s'aăi în- 
trebat pe jâluitori : la ce nu sînt mulțămiţi? Numitul ai răspuns, că fot para- 
graful anilor legiuiţă de pravile, ce ar put6 av6 casele r&posaţilor boiari în pricina 
moşiilor stăpânite, ar fi întămpinat şi rădicat din mijloc de puterea, cărţii din 7247 
Mai 2, a Domnului Grigorie Ghica Voevod bătrânu, ce este întăritâre împar- 
țelil săvârșite la acea vreme între doui fiii al H&tmanului Costin, anume Miron 
Costin Mutul, (din care sînt curgători jăluitorii), şi Necolae Costin Jicniceriul, 
(din care sint curgătâre patru fiice nurite mai gios prin anafora), pentru mo- 
ștenirea părinţilor adecă MOŞII, vecini şi robii țigani, supt cuvântul hotăritor Ce 
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se dice la acea, carte, că. afară de moşiile intrate la, acea împărţălă, de se vor 

maj. afla și se vor mai disbate în urmă şi altele, să se împartă frăţeşce, precum 

asemenea, şi din ţigani, pentru aceea și cere acum a se împărtăşi în giumătate 

din tite moşiile mironesci câte nu sînt intrate la acea împărțâlă și cu tote că 

după socotința D-lor boiarilor cuprinsă prin anafora, pâriţii ai după pravili 

paragraf, de vreme ce numai ce de bună voie şi cu mulţămire ambe părților al- 

cătuire între doue ipochimeni parlicularnice, spre surparea, paragrafului care şi a- 

cesta de hotărâsce ritos nu numai în viaţa acelor ce se alcătuesc ce şi la. urmaşii 

vor putea să ridice paragraful hotărît de pravile. Iar cartea din 7247 a Domnului 

Grigorie Ghica Voevod ce ai pus înainte jăluitorii, este cartea de giudecată, şi 

pe lângă aces'e giudecata nu putea să hotărască împrotiva pravilelor, ce de şi 

slobâde împărțâla din urmă a averilor părinţăşti ce nu sai împărţit, nu putea, 

însă să socotescă ca o ne-sfârşită dreptatea acâsta, ci după paragraful pravi- 

lelor, dar cu tâte acestea de s'ar fi şi dat după cererea jăluitoriului rădicarea 

paragrafului, este dator jăluitoriul să dovedescă întăiă care sînt anume acele 

dise moşii mironesci ce nu sînt intrate la acea împărţelă, şi câte dupe Miron 

Logofătul şi câte după I6n Hătman fiul săă, din care cer împărtăşire, şi al dcile 

de sai făcut cererea acâsta în urma acelei împărțeli şi cărţi Domnesci în vre 

o vreme de moșul şi părinţii lor, când încă se afla în viaţă, cel împreună cli- 

ronom Neculae Costin şi soţia sa, ca unii ce amândoue împărțălele în viaţa lor era 
mai aprâpe cu sciința, de cât noi acum, și pentru hotărîrea, arătatei cărți Dom- 

neşci şi pentru moșiile mironesci ce se stăpânea în cuprinsul Moldaviey de fiește 

carele din fraţi şi jăluitori, nu numai că nică pentru una nici pentru alta, le- 

piuită dovedă nai arătat în faţa giudecății nostre, dicend că nu are, dar încă 

din potrivă cerând ca să fie îndatorită casa răposatului boiar spre descoperirea 

adevărului a arăta. de faţă scrisorile moșiilor sale ce stăpânesce supt ori ce cu- 

vânt dupe Necolae Custin, pentru că însuşi documenturile vor încredința de pe 

cine sînt moşiile, și că trebue să intre la împărţelă şi mai vârtos că, Miron 

Costin fiind mut, atuncea le împărţâlă, fratele săi Necolae nu numai ce ar fi voit 

ar fi arătat şi ar fi pus la- împărţălă oprind pentru sine cele mai multe moșii 

de moştenire, cum dovedesce însăşi anaforaoa înfăţişată de vechilul casei a 

Divanului din 1803 Octombrie 12, întărită la 1805 şi de răposatul Domn A- 

lexandru Constantin Moruz Voevod după gludecata de faţă ce aii avut și îna- 

intea D-sale răposatul Vornic Constantin Creţulescu de la țăra Românâscă cu 

D-ei Logofetâsa Maria Cantacuzino soţia răposatului Logofăt Ghica. prin care se 

arstă că la acea piudecată aă înfăţoşat Vornicu Creţulescul un izvod iscălit de 

răposatul Vornic Iordache Cantucuzino (părintele D-ei Logofetesit) în care se co- 

prinde 36 nume de moşii, unele întregi şi altele părți ce ar fi avut jieniceriul 

Necolai Costin, afară de moşiile ce ar fi mal avut giupânâsa, iară pâriţii la a- 

cestea ati întâmpinat că el ca nisce păriți nu sunt datori după pravili a dovedi 

nimica, şi ca nisce stăpânitori cu bună credință. (fiind că ai trecut la dânşil prin 

zăstrum şi clironomil) a averilor lui Neculae Miron ce stăpânese, asemenea 

după pravili cu dreptate le stăpânesce acum de atâţa ani fără, supărare şi bân- 

tuive, şi că nu sînt datori să dovedâscă cu ce titluri le stăpânesc, cu tâte a- 

| ăluitorilor ai dovedit (precum priri anafora 

se arstă) cum şi însuşi Neculae Miron ai stăpânit acelea nu pr ii le 

vicleşug, ci viderat, prin hris6ve domnssct; în sfârşitul o erita a. 

împărțeli şi giudecăți între urmașil lui Neculae Miron ce se aretă la 2 

cestea. spre mal multa plirotorie a j 
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nafora a Divanului la 1805, dovedesc că nu numai aceste moșii ce astădi se 
stăpânesc de către urmașii lui Necolae, ci şi altele mai multe încă drepte ale 

lui Necolae era perdute cu totul, ce nu sînt nică ca cum în pricină cu urmaşii 

Mutului, şi jăluitoriul iarăşi tot spre dovâda diselor sale mai arătând în fața 

gludecății nâstre doue răvaşe, unul din 1774 Februarie 25, care s'aă vădut is- 

călit de un Kirilov Pârcălab de Hotin și scriind către Vornicii din satele anume 
Novosiliţa, Mihalcău şi Răşinţii, precum aă avut împărțelă răposatul Vornicul 
lordache Cantacuzino cu Ilie Cracalie, şi ioniţă Costin (unchiul jăluitoriului) şi 

ali cădut în partea lor acele trei moșii dupe partea mironescilor, pentru care 
moșii i-ai argtat numiții şi răvaş de la r&posatul boiar Cantacuzino, şi le po- 

runcesce să aibă a le da ascultare la tâte ce le vor porunci, cunoscându-i ca pe 

nisce drepți stăpâni şi moşinași al-lor, cum pre larg se cuprinde la acelaşi ră- 

vaş a părcălăbiei, şi alt răvaș în copie tot dintracel an Iulie 4, din partea ră. 

posatului Vornic Iordache Cantacuzino (fiind la acea vreme Spătar), prin care 

saă vădut scriind r&posatul Vornic către nâmurile soţiei sale, lui Ioniţă Costin 

şi lui Ilie Cracalie cumnat lui Ioniţă, şi altora ai lor (adecă curgătorii din Miron 
Costin Mutul), arătându-le că sati silit a dishate vaoșii mironesci cu ale sale 

osteneli şi cheltueli după isvâdele vechi ce ai găsit, și ei nu se multămesc, 

şi tot bănuesc asupra sa după ce le-aii arătat adevărul câte moșii sai dis- 

bătut, fiind moşiile faţă, arătând că neci o moşie de a mironescilor nu stăpâ- 

nesce, care și la diata ce au făcut nică una dintr'acele moşii n'a pus la fiicele 

sale. Aşijderea, şi pentru ţigani ; îndemnândui ca să mârgă să arăte la Divan 

şi să sorocescă pe toţi să, vie la laşi, şi după cum Divanul va cunosce și va 

da dreptate să se împarță frățesce şi după împărţăla Divanului partea ce i se 
va veni va stăpâni; și pentru acâsta, adi dat acea scrisâre ca să aibă a soroci 

pe tote părţile să vie la Divan să se facă împărţălă, cum pre larg se cuprinde 

la copia acelui răvaş cu care dar amândoi în aceste răvaşe voia a dovedi în- 

tâiă, că afarâ din cuprinderea împărţeli din 7247, nimica n'ar fi mal stăpânind 

din moşiile Mironesci, şi că şi acele îvei moşii din ţinutul Hotinului ce le-ar fi 

dat atuncea ar fi lipsind din stăpânirea, lor, şi al doilea că însuși răposatul îi 

chiama ca să vie la Divan să se împartă țiganii şi moşiile mironesci ce le dis- 

hătuse, adecă acele ce n'ar fi întrate la împărţela, din 7247, care tote şi astădi 

Sar fi aflănd în siăpânirea urmaşilor lui Neculae Costin, atât cele din Molda- 

via, cât şi cele ce s'a scos la ţinutul Hotinului. Vădându-se dar aceste răvaşe 

a fi scrise tot dintrun an, și giudecându-se cu luare aminte cuprinderea ce ai în- 

sine, din însuși a lor glăsuire nepotrivită ne-am îndoit a crede, ca adecă întăiă 

ai urmai împăriela moşiilor de pe mironesci şi în urmă cu & luni şi 7 dile 

S'aii făcut chiamave de a veni la Divan să se facă tot aceeaşi împărțelă a mo- 

şiilor mironescă și vădându-se şi copia răvaşului chiămării neadeverită de nimini 

Sai cerut însuși cel în original răvaş al răposatului boiar, care înfăţoşindul, 
cuprinderea lui suă vădut întocmai cu glăsuirea copiei, iar velâtul sai vădul 
că aă fost 1773 şi tocmindu-se saii alcătuit 1774 şi luna fiind în original Mar- 
tie 14, în copie sui scris Iulie 4. Iată dar viderată dov6dă, că întăiii s'aă făcut 
chiamare și în urmă Sati săvărşit împărțela, și cu răvaşul răposatului boiar. în- 

făţoşindu-se la pârcălăbia Hotinului şi vădâad pârcălăbia că li sai venit în 
pante acele trei moşii, numite prin arătatul mai sus răvaş din 1774 Fevruarie 25, 
l-ai și pus atuncea în deplina stăpânire. Apol tot asupra diselor şi al cererei 
sale de împărtășire din moşiile mironesci, ce sar fi stăpânind de urmașii lui
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putut încredința cu legiuite dovedi precum stai 
S'aii dar ca să arăte de față măcar acea, împărțălă, şi răvaşă al r&- 

posatului ce se mărturisesc prin răvașul pârcălăbiei - Hotinului, ca doar din a- 
celea. descoperindu-se vre-o luminare, să pâtă da giudecata o nemerită hotărire 
în urmarea dreptăţii, fără asuprirea vre-unet părți. de credut fiind, că cum s'a 
păzit înfățoșatele răvaşe, ai putut a se păzi şi acelea, ca. nisce mai temeinice 
dovedi la, cererile sale, și ati dat răspuns că nu le are. Deci prin pătrundătârea, 
cercetare şi schepsis ce s'aii mai făcut şi de către însuşi Domnia, mea, împreună 
cu tot Sfatul nostru în deoseh, și acum în parisie asupra pretențiilor jăluito- 
riulul şi ai săi, cunoscându-se că după cuvintele ce s'aii arătat mai sus din 
cate cele mai temeinice şi priimite după pravili sînt : întâiui, că cartea Domnu- 
lui Grigorie Ghica Voevod, ca o carte de giudecată nu pâte împotriva pravilelor 
să hotărâscă vecinică, surpare paragrafului, precum putea, să se înțelâgă de ar 
fi fost deosebită de hună vote învoială între amândout fraţii. Al doilea, seris6- 
rea r&posatului boiar Cantacuzino pentru chiămare la împărţelă, și scrisârea, 
pârcălăbiei Hotinului, dovedesc învederat atât că numai pentru moşiile de la 
Hotin aă fost vorba, cum şi că după împărțela ce de al doilea sai făcut atuncea 
aă încetat t6tă pretenţia între curgătorii dintre amândoi fraţii Mironesci. Al 3-le, 
ce fără pricină și prin hrisâve vederată, iar nu tăinui6să stăpânire a familiei 
boiarilor Ghiculesci, dovedesce stăpânirea, ce cu bună, credinţă, nu numai a ace- 
stor de acum stăpânitori, ci şi a strămoşilor lor. Drept aceea hotărim, că fami- 
lia boiarilor Ghiculesci să rămâe ne cerșută şi ne supărată, şi să slobâde jălui- 
toriului încă vad€ numai de un an, întru care este volnic de va găsi vrednice 
de credinţă dovegi pentru moşiile de la Hotin, ce s'aă fost dat n&mului săi, prin 
împărţelă, anume Novosiliţa, Mihalcău şi Răşinţii, pomenite la, scrisârea pârcă- 
labiei Hotinului din 1774, şi va putea dovedi că în urma acestei împărţeli ce 
se cuprinde în răvaşul pârcălăbiei, casa boiarilor Ghiculesci ai înstrăinat s6ă 
ai vândut la alţii acele moșii date n&mului săi prin împărțălă, atuncea să fie 
datori pârâţii a-i răspunde moșii de-o potrivă, sei prețul lor, iar decă va dovedi 
cu vrednice dovedi că acele trei moşii numite mai sus, rai înainte n'a fost 
a n&mului Mironesc sâi ai fost înstrăinate de n&mul Mironesc mai înainte de 
împărţâlă, şi cu acest cuvânt n'aă putut să le stăpânâscă jăluitoriul, atuncea i 
se dă dreptate jăluitoriului, ca, din câte moşii Mironesci va dovedi că sînt la 
Hotin să 'și tragă și jăluitoriul drâptă parte ce i se va cuveni din acele moșii 
de la Hotin după socotinţa D-lor boiarilor cuprinsă la anafora, făcânduse îm- 
părţlă între tot n&mul Mironesc cu analoghie de isnâvă moșiilor de la Hotin, 

neavând atuncea, dreptate numai pe familia boiarilor Ghiculescă ; iar trecând va- 

deaoa acesta, de un an, şi neînfăţoşindu-se aice la, giudecata Divanului cu vred- 

nice scrisori dovedi în pricina acâsta, atunci iarăşi hotărim să nu ma! pote 

cere, şi să r&mâe în veci stărşite prigonirile dintre amândouă împărțelile, Şi 

pentru moşiile Mironesci de la ţinutui Hotinului. Asemenea şi pentru robii ţi- 

gani Mironesci, de vreme ce se dovedesce că în stăpânirea, casil reposatului Lo- 
gofăt Ghica, nu se află mai mult de cât numai un ţigan din nemurile țiganilor 

Mironesci; iarăşi hotărîm a se face cercetare, şi câţi ţigani se vor dovedi că 

sînt drepii ai familiei Mironescilor, ori la care din urmaşii moștenitori Miro- 

nescă, să intre la împărţelă legtuită după obiceiul pământului, şi să șI tragă fiesce 

carele din moștenitori şi din robii ţigani Mironesci, ca iarăși să rămâie în veci 

izbrănită şi pretenţia de ţigani dintre amândouă părţile cum pre larg, şi cu 

47 

Necolae Costin care nu le-ati 
dis, cerutu-i-
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lămurire se cuprinde acâstă hotărtre a giudecăţii n6stre şi la osăbită domnescă 

carte de giudecată ce s'aă dat casii răposatulul Logofăt Costache Ghica, întărin- 
duse şi anaforaoa acâsta. cu Domnâsca nostră iscălitură şi pecâte. 

1813 Mai 13. 
S'aii poslăduit copia acesta din cuvânt în cuvânt si fiind în tocmai după eea, 

adevărată, s'aă încredinţat. Const. Carp Post. 1819 Mai 26, 

- 
— Hotărtrea Divanului giudecătoresc al Cnejiei Moldovii atingătâre de giudecată 

dintre răzaşii din Ieuseni şi Căuţişeni pentru împresurarea moşii Ruşi a Episco- 

piei Roman. Intre actele care arâtă, că ati presentat vechilul Episcopiei, la N. 11 

este unul 7131, Iulie 15 ispisoc de la Stefan Tomşa VYV. în tăimăcire, întăritor 
Pascalinei lacomesei pe o parte de ocină din satul Rusil a Goiei, o a 6-a parte.— 

N. 12 e carta de la D-nu Radu Vodă din 7133 Ghenarie 31, precum că s'aă pirit de 
fața Jupânâsa Pascalina cu Costin din Poene pentru un heleșteii ce ai făcut Co- 
stin la Ruşi în țarină, dicând Pascalina că n'aă fost acolo heleştei nici o dinidră, 
şi ai rămas Pascalina, pe Costin pentru acel heleşteii, ca să nu fie acolo,:ca să'şi 
caute Costin alt loc de heleșteii, unde va fi loc bătrân și unde se va găsi cu 
dreptul. — N. 19: 7150 Sept. 19, Suret de pe o mărturie a boiazilor de atunci, 

precum ai venit înaintea lor Pascalina lacomâsa și de bună voia e, şaă jluat 

fii de suflet şi fiică anume pe Alexandru fiul lui Costin biv Hătman şi pe ne- 

pota ei Safta și le-ai dat lor casa sa cu tâte din casă: aur, argint, mărgăritari, 

strae, vite, ţigani cum şi sate ce aă avut de baștină şi de cumpărătură.—N. 23: 

7122 Mai 31. Scrisrea de la Safta jupânăsa lui Alexandru Costin ce ai fost 
posleinic mare, fata Iacomesei, cuprindătâre ca de â ei bună voie, vădând că 

i s'a săvirşit cuconit şi nu are pe nimenea altul pe urmă dintre seminţia ei 

să o grijască şi să o socotâscă la bâla ei, ati socotit și ait ales pe Gavril Cos- 
tache ce ai fost Vornic mare şi i-ai dat casa sa din sat din Ruși cu tot veni- 

tul şi tâte alte câte are. —N. 25: 7183 Martie 24, Ispisoc de la Domnul Duca- 
Vodă întărind lui Gavril Costache Vornic de era, de jos dania Saitei jupânesei 

lui Alexandru Costin, fata Pascalinei. (Cartea Divanului este din Iași lulie 27, 

—1829, și este la Episcopia Romanului). 

. Ei 
— Anul 1844 Sept. 17. — Noi care mai jos ne vom iscăli drepți fiz și cle- 

ronomil r&posatului nobil Dimitrie von Costin supuși austriacesci şi anume Mi- 
halachi, Neculai, Dumitrachi, Jancu şi Alexandru Costinesci, afară de surori E- 

caterina Popovici, Maria, Lupul, Profira Dobrovolski, Victoria, Logoteti, și Anica 

Calmuţki, cari . . . . ne-am despărţit frățesce (1838 şi 1849) cu averea mișcă- 

târe rămase după mârtea părintelui nostru, atât aice în Austria, precum şin Ba- 
sarabia a căror surori a nostră după desfacere. . ... ai trecut, .... către 

no! fraţii și părţile de moşii din Basarabia. .... moșia starpă Mihalcăuţi! și 

la ţinutul Iașii, . . . moșia starpă Hancăuţii, care părintele nostru la 1818 dupe 

gludecata ce ai avut la, Divan cu ai săi şi anume: «cu casa logofetesei Maria 

Cantacuzino pentru multe moșii Costinesci și Mironesci, prin buna învoială din 

1 lulie 1819, le-ai luat în a sa, vecinică stăpânire», etc. 
Acest act este făcut pe hârtie de timbru austriac (6 Guldeni) în Cernăuţi la 

Martie 1844 şi 'ntărit de autoritatea Bucovin6nă. Prin el Costinescil fac schimb 
cu Tușaneskii cu părțile din moşiile de ma! sus arătate, pe 50 stânjeni din Șer- 

bănescl.
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Carte domntscă, folio mic de la Iw Constantin Neculae Voevod, românesce, 
din l&t 7242 Ianuariă 12, Sigilii Domnesc mare, roșu, cu ambele mărci, cam 
şters. 

«Scriem Domnia Mea, boerului nostru, Dumniei Tale, Niculae Costin, staroste 
de Cernăuţi şi Manole biv-vel-căpitan, vă facem scire, că Domaiei mele ne-aă 
jăluit rugătorul nostru ....., Egumenul de Putna, dicând că aă avut Mă- 
năstirea moşie acolo la Cosmin şi cumcă! împres6ră moşia Dumitraşco Blenschi 
Vornicul de Câmpu-Lung ....., > Deci Vodă scrie lui Costin şi lui Manole să 
mergă la moșie și să alsgă partea mănăstire de către Lăcojviţ (Leuceşty). 

x 

Înscripțiunea petrei mormântale din Mitropolia din Iaşi. — Sub acestă pâtră, 
odihnind să află, cel plin de blândeţi şi de bunătăță, rob a lui Dumnedei ade- 
vărat, Neculai Strătulat, fiind nemul slăvit părintesc, ceri qic Mironese, care în 
vi6ţă aa stat, îndreptătoriii curat, Hetman ocărmuitor, norodului oblăduitor, Lo- 
gofăt mare, fără r&utate» 

Inscripţiunea de sus, bine păstrată pe o mare lespede de marmoră, la stânga 
cum întri din pridvorul vechei Mitropolii, ne arâtă, că Strătulat fost Hetman și 
Logofăt mare, a murit la 1818 Noemvrie 4, şi că av6 cunoscinţă de valdrea nâ- 
mului Mironesc, în care Strătulătescii s'a numărat, însurându-se un Strătulaţ 
cu Victoria, fiica lui Neculai Costin, unul din cei doui fit af lut Ioniţă Costin, 
care Ioniţă era fii lui M. Costin. Moșia Bărbescii şi Brăniștenii a fost în mă- 
nele Stratulătescilor, 

* 

Se cuvine, terminând Addenda 17 de documinte Costinesci, să înregistrăm şi 
actul din 7242 Aprilie 16 de la Grigorie Ghyca Vodă, dobândit de Academie, 
de la Metropolia din Bucuresci, în cele din urmă dile, relativ la satul Fotdia 
și cursul Slobodiei la Balta (Vlasia), ce Vodă întăresce Metropoliei din Bucu- 
resci. Intre boiarii martori se citâză și vel Sărdariul Constantin Costin. Este a- 
celași de care am făcut menţiune la pagina 224, din urmă. 

Cine a fost acel C. Costin, nu am putut verifica până la data când scriem 
aceste şiruri.
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Incă în biografia Costinilor (pag. 342) am promis să aducem Ia 

addenda finală, acesta, unele informaţiuni despre fiii și urmașii lui 

Miron Costin. 

Câte-va cuvinte mai întâi, despre Velicico Costin, care dâcă nu îm- 

părtășesce gloria literară a lui Miron, cu dânsul împreună însă, a per- 

dut capul, sub domnia lui Const. Cantemir. Velicico Costin, pare că 

începu cariera sa de divanist, cu câți-va ani înainte de Miron. Incă 

la curtea lui Vasile Lupul, Velicico este, precum v&durăm, între sluj- 

bașii țărei. La acesta de sigur contribui Toma Cantacuzino Vorni- 

cul de țâra de sus. Velicico Costin se însură cu Ecaterina, una din 

cele două fete ale lui Toma Cantacuzino. Dâcă Velicico Hătmanul, a 

ținut o fată de ale lui Cantacuzino, și deca Toma Cantacuzino era 

ginerele lui Miron Clucerul, urmeză că Miron Clucerul, era o rudă 

mai depărtată de Hătmanul Costin, căci alt-fel, asemene alianţă a 

lui Velicico nu era posibilă. 

In decursul biografiei nostre, a venit vorba adese-ori de Velicico 

şi nu vom reveni asupra celor dise. Ilustrându-se ca oștean, fiind 

al doilea Spătar al lui Dumitrașcu Cantacuzino în 1674, mai mult 

de cariera armelor, pare că se ţinu Velicico. Const. Cantemir, îl 

făcu Iătman, sub Logofeţia lui Tudosie Dubăii. (Vegi documentele 

de la N. 187, 188, 199 din tabela n6stră, și uricul de la pag. 220, 

din 1689 August, prima Addenda). Când C. Cantemir începu a avea 

prepusuri despre buna credinţă a lui Velicico Costin, îi luă hătmania 

şi-l făcu Vornic. În acestă demnitate era când fu tăist în porta Cur- 

ţii domnesci la lași. — Unde fost-aii îngropat Velicico? — Corpul 

lui a fost Gat soţiei sale și ea pote Va îngropat la Bărnovski Vod. 

Tâte mormintele titoricesci de aci ai fost nimicite . . . . 

Eată, cum sub-serie Velicico în diferite funcțiuni ce aii ocupat. 
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E 

Despre fiii lui Miron Costin vom adăoga 

cele următore : I6n Costin (de carele vegi 

documintele din urmă) semna așia : 

Rail ti 
+   R Ioniță Costin ca și toți Mironeștii, după 

îx uciderea tatălui lor Miron, revine în Divan 

3, A / 3 sub Constantin Duca Vod. La finea domniei 
TSI 

acestuia, Ioniţă era Serdariă. (Letop. T. Il, 

AX T p. 279). Ioniţă Costin fuge cu fraţii săi în 
NS E: țâra Muntenscă, când Antioh Vod căpătă 

= că domnia în locul lui Duca Vod. Ioniţă nu 

sg x rămase la curtea lui Brâncoveanul unde 

S g Neculce ne spune (pag. 293) că remase 

“a Nicolae Costin, care nu voi să se reîntârcă 

N în Moldova cu ceilalți boiari, cari se îm- 
păcară cu Antioh Vod. Ioniță <care ave mare rană în inima lui 
pentru tăierea capului tătâne-stii> cum serie Neculcea (T. II p. 295) 
salvă vița lui Bogdan și lordake Cantacuzino (*) ucigașii tată-săii 

(*) La Academie esistă un codice de istorie universală, copiat cu cheltuiala lu! 
Iordache Cantacuzino, care ne dă dovâdă că mişcarea literară istorică provocată de 
M. Costin, nu se mărgini în Dubăiă, Mustea, Acsinte şi N. Costin, ci că şi bărbaţi ca 
Iordache Cantacuzino intrară în ac& mișcare. Eată ce se citesce la finea codicelui: 

<Cu vrerea Părintelui şi cu ajutorul Fiuluy și cu sevârșitul Duhului sfânt am 
scris acestă carte ce se chiamă l&topiseţ cel împărătesc de la împărăţia lu! Theo- 
dosie cel mic, cu cheltuiala Dumisale jupânuluy Ion Iordache Cantacuzino sin Toader Iordache vel Vistiarnic, și o am săvârşit după repaosarea Dumisale Vis-
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ca să facă voia lui Antioh Vod, când fu scos din domnia Moldo- 

vei. Sub urmașii lui Antioh Cantemir, sub Constantin Duca, a doa, 

domnie, Ioniță Costin ajunge Hetman și merge cu metropolitul ţe- 

rei Misail la Focșani, să primescă juramântul de supunere către 

Vodă Constantin Duca de la. boiarii cară intrigaseră contra lui la cur- 
tea lui Brâncoveanul (T. IL. p. 298). 

Când murit-a Ioniţă Costin, nu scim spune, căcă mormântul lui nu 

mai esistă. Ingropat a fest la M-rea Barnoski din strada Beilicului, 

în lași. O spune însuși N. Costin frate-săii, în actul de danie ce a- 

cesta face, dăruind m-rei Barnoski moșia, Volcineţ, din ţin. Sucevei, 

care a fost rămas lui N. Costin după fraţii-săi Ioniţă și Pătrașco, 
Mormintele Costinilor îngropaţi la Barnovski, ai fost nimicite, căci 

nu de mulți ani biserica a fost podită cu scânduri și pote petrele 

funerarii scâse din vechea pardos6lă împrăștiate ori nimicite! 

x 

Pătraşcu Costin, care trebuia să. ajungă ginere lui Constantin Can- 

temir, ajunge sub Constantin Duca, din prima domnie, logofăt al 

3% (Neculce T. II pag. 281). Nu pare să fie înaintat mai mult decât 

la al treile Logofăt. 

Cum se vede din actul de donaţiine la m-rea Barnovski al lui 

N. Costin, fratele săii Pătraşco, muri în ţâra Muntenâscă (vedi doc. 

mai sus, pag. 716). 

x 

Despre N. Costin nu avem a da aci notiţii, căci acesta ne re- 

servăm s'o facem, pe larg, când vom putea publica operele lui com- 

plete. Ne mărginim aci a da diferite facsimile de semnături de la 

acest bărbat ilustru și a spune că el, după cum ne asigură Acsinte 

Uricar (Letop. T. II, p. 191) la 1712 Sept. părăsi vieța, la încegpu- 

tul domniei a doua a lui N. Mavrocordat. Se scie că la (7222) în 

Octobre î. adecă la 1713, îndată deci, după mortea lui N. Costin, 

Mavrocordat puse să se scotă copii după cronicile Costinilor și după : 

tiarnicului, fiind cursul anilor de la Adam 7197 mesiţa, lunie 22, întru dilele lui 

Constantin Voevod ce ai fost dintru mila lui Dumnedei Domn Țerei Moldovei, 

si am scris eă neharnicul şi mult păcătos Gavril Diac ot Bâlţăteşti ; de la îm- 

părăţia lui Theodosie înainte am scris de o am săvârşit cu tot istovul, Şi mă 

rog sfinților părinți şi Dumilor-vâstre gramatică cetiţi și îndreptați, iar pe mine 

păcătosul nu blastemaţi, ca. să fiți iertaţi de Domnul Dumnedei. e 

Pa... (lipsă) să fie şi greşit ca un om cu trup, pe multe locuri; iar Dum- 

neavoastră. „.... (lipsă) şi pre mine mă prostiţi ca să fiţi ier- 

taţi; o hie amin.>
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«Ceasornicul Domnilor», carte care Gre-cum concordă cu «pildele 
flosofesci» din 'Târgovisce,. cu aceeași dată de 1713. 

  
E 

Eată întreg titlul lucrărei lui N. Costin, după codicele ce se con- 

servă la Muzeul Statului din Bucuresci : 
«Carte ce se chiamă Ceasornicul Domnilor, isvodită înteă den ve- 

chile a Rămului istorii, din cărți streine scos pe limba moldove- 
nescă de răposatul Neculai Costin ce ai fost vel-logofăt, iar acum 
de isnoavă cu porunca și cheltuiala Măriei sale luminat Domnului 
nostru Iw Nicolae Alexandru Voevod și oblăduitor țării Moldovei, 
sa scris în oraș în lași, în anul de la zidirea lumei 7222, iar de la 
nascerea lui Hristos 1713 în al 4 an de a 2 domnie a Măriei sale 
în luna lui Octomvrie di una.»
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N OTE 

La pag. 435 şi 236. 
In nota de la pagina 435 am adus polemica codicelor E și O 

contra unui text al lui M. Costin dicend că: «de unde ai luat Mi- 
ron Logofătul de scrie îm letopiseţul săă de Stefan Radul Vornicul 
să fie pus domnu în locul luă Aron Vod 2» 

M. Costin aii luat numele lui Stefan Radul în Piaseciă, care la 
pagina 128 scrie : 

« Transilvanus autem parvis contra Turcas successibus multum. €- 
latus Poloniae Sociam Moldaviam ut usurparet, îneunte vere cor- 
rupto primum Stephano Radul Aaronis Palatini Moldaviae copia- 

rum Praefecto, ipsum Aavonem capi, et ad se Albam Iuliam ab- 

duci fecit, Palatinumgue Moldaviae în nomen suum, ipsummet pro- 

ditorem Stephanum Radul constituit, adjuneto ipsi non levi militum 

Ungarorum praesidio ». ” 
Pre acest Stefan Radul, Zamoyscius. . .. Dux Exercitus Polo- 

nia€.... uno et altero proelio fugatum inde ejecit et occupata. Soc- 

zavia ac Chocimo, quae ibi sunt potiores munitiones, totam illăm 

Provinciam contra omnem externam vim firmavit, ac Regis Polo- 

niae nomine Palatinum ibi Hieremiam Mobila praefecit». 

Acest Stefan Radul» a indispus contra sa, dice M. C. tot după 
Piaseciu, pre Batori Sigismund şi atunci acesta al6să pre Stefan 

Răsvan Domn în Moldova și "i orânduise 12,000 de 6ste ungu- 

vâscă să mârgă asupra, leremiei Vod, dând vină lui Radul Stefan 
că aii lăsat scaunul să'l coprinqă Leșii cu blăstemăţia lor. 

«Cum novo exercilu Ungarorum duodecim milium Stephanum 

Rozuan misit, ut Hieremiam pelleret, et Palatinatum occuparei». 

Documintele nouă vor elucida acestă cestiune : fostaii Stefan Ra- 

dul același personagiă cu Stefan Răsvan? 

Aci încă 0 observare. 

Cele ce gicem la nota de la pag. 435, că: «se vede că N. C. a 

fost surprins de mârte» când corecta și augmenta cronica tatălui 

lui Miron, nu însemneză că N. Costin nu a, scris variante de câi 

până la acest loc, unde sunt versurile ce anunţă finea vârstei lui, 

ci însemnâză, că Codex O nu a putut fi condus până la finea Ieri) 

lui N. Costin, care lucrare este cu mult mai mare, de ore ce de 

'a el avem şi istoria domniei lui N. Mavrocordat și a lui Cantemir. 
3%
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La pag. 437. — M. C. dice: «Cum spune Oronica Leşăşcă : mai 
mult de 7000 de călări şi 3000 de pedestri mai, avut (de nu se 
laudă)». 

De cine era ac6 Cronică Leșâscă ? 

Negreșit este cea de Paul Piaseciu episcop de Praemisla «Chro- 

nicon gestorum in Europa, singularium». 

La pag. 128 din acestă operă se citesce naraţiunea espediţiuneă lui 

Zamoiski contra a 70,000 de 'Tătari și 2000 leniceri, la 'Țuţora. 

Piaseciu ne dă date asupra organisărei bătăliei de la 'Țuţora în- 

cepând de la 19 Octombrie 7104. (M. C. pune 9 Octombrie căci 
se servesce de calendarul vechii; pe atunci erai 10 ile mai mult 

la data calendarului Gregorian, cum se vede la pag. 500 a ediţiu- 

nei de față). Miron Costin de astă dată nu traduce pasagiul din Pia- 

seciu cil amplifică. 

' % 

La pagina 443. | 

Am fost promis la acâstă pagină faesimile după mai multe docu- 

minte relative la Mihai Viiezul. Estinderea, ce a luat în timpul tipă- 

rirei publicațiunea de faţă, ne-a, obligat să facem un volum special, 

acel al Ill-lea, numai din documintele și inseripțiunile cunoscute 

până adi de la 1599—1662, cât este estensiunea lucrărei lui M. 

Costin. Acolo deci va afla lectorul realizată promisiunea de la, pa- 

gina 443. , 

Ac6sta, se va avea în vedere și la, nota de la pagina 445, unde 

am promis documinte relative la Mihaiă Vitezul. 

e 

Pagina 445. | 
Este de observat că mai tote apele mică curgând prin orașe pur- 

taii numele de Câcaina. lașii ca şi Sucâva ai Căcaina lor. Mal- 
covului, seaii mai curând ramurei ce despărţia, altă dată Focșanii 

în Munteni și Moldoveni, âncă i sai dis Căcaină sea Căcată. Nu 

credem însă că acest nume veni de la perderea unei bătălii de că- 
tre Moldoveni, pe Milcov cum dă să se înțelegă un document ce 

aducem în volumul III, cu N. 126. 

% 

Pagina 448. — Caraiman a fost uu boiar forte credincios al 
Moghilescilor. Când Eremia Moghilă e silit, urmărit de ? ihaiii Vi- 
tezul, să fugă în Polonia, Caraiman aduce din Constantinopole, de 
la Sultanul, 40,000 de galbeni, ca din ei Eremia Moghilă să facă
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ste contra lui Mihaiii Vitezul. Credinciosul boiar duce cu mâri di- 

ficultăți banii toţi în Galiţia în mâinile fugitului Domn. Când Ere- 
mia își reluă domnia, resplăti pre Caraiman cu moșii şi boerie. 
(Veqi documintele de sub Eremia Moghilă în vol. [1). 

Caraiman a zidit biserica de la Dulcesci, la moşia D-nei Sturza 

născută Hurmuzache, de lângă Roman. In lăuntrul hbisericei am des- 

coperit și mormântul lui Caraiman. Dăm în vol. al IIl-lea inserip- 

țiunea de pe porta bisericei (acum în pridvor aședată) și de pe 

morminte. 
* 

Pagina, 457. — Actele la care alude Miron Costin în acost loc al 
cronicei sâle, se vor aduce în volumul al 3-lea de documinte. 

* 

Pagina 458. — Hurmuzache (Tom. IV. part. 2), aduce acte sem- 

nate de Urechiă Nestor și anume : la pag. 456—466. l.e vom repro- 

duce în extenso, în vol. al Iil-lea, cel cu documinte. 

Despre n6mul Urechiă, a se ceti «Korona Polska przy Ziotey 

Wolnosci Starozntnemi Wszystkich Kathedr, Prowincyi, y Hycer- 

stva Kleynotami Heroicznym Mestwem y odwaga, Naywyszemi Hono- 

rarii; a naypierwey Cuota Poboznosciaw, y Swiato bliwoscia, oz do- 

biona Potomnym za Wiekom na. zabezit y niesmiertelna staine Pa- 

mietnyeh Wtey oyezyznie Synow, Podana Przez X. Kaspra Nie- 

siechkiego Societatis Jesu. — Poku Wolnosci ludzkiev przez W iclo- 

nego Boga Windykowaney 1728.» 

Acestă operă de eraldică ne dă la pag. 36 T. Iiiă, cunoscinţă 

despre indigenatul în Polonia a lui Palica, prin votul din 1607, şi 

a lui Nestor Ureki din același an 1607. 

Eată ce se gice despre Balica: 

« Balica lzaiasz y lerzy Purkulapowie, Szlachta Wotosca, zaflu- 

Zeni W oyozyznie naszey, W zieli w recompense od hzeczypospo- 

litey indigenat, w rocu 1607, o czşm Konstyiucya Seymowa, fol. 

857 toz namienia y Okolski tom 3, fol. 359.» 

La numele Ureki cetim asemenea : 

Ureki. Nestor Ureki Dwornik y Hetman Woyska Wotoskiego w 

roku 1607 indygenatem w Polszeze darowany, dla swoiey ky tey 

Rzeczypospolitey Pzyehylnosci. Okol. tom 3, fol. 359. Urakowna A- 

Krasinskiego malzonka.» 
o 

al de oraldică mai sus citat, Moghilescii și alţi Moldavi au 

un loc însemnat.
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Pagina 467. — La M-rea Suceviţa se conservă până astăqi, un 

păr frumos de femee. Acesta fu al nefericitei Dâmne a lui Ieremia 

Vodă, cum probeză hârtia cu care este învălit acel păr, și care a- 

mintesce vorbele Dâmnei din cronică, de la pag. 467, și ne dă 

încă și altă notiță însemnată. 

Eată, cuprinsul acestui act : 

«Indată ce aii înţeles Skindir-pașa de purcesul L6șilor din lași, aii 

repedit o sâmă de oști sprinteni și i-ai ajuns la Dracșeni în ţinu- 

tul Hărlăului. Apăratu-s'aii ore-ce cei dintăiii, iară dâcă s'aii mai 

înglotit 6stea, s'aii risipit Lâșii, cine încotro aii putut. Singur Co- 

rețki a câdut pre mânele lui Skindir-Paşa și biata Domna a luă le- 

remia .Vodă, cu coconul Bogdan Vodă. Pre boiari i-aii scos Radu 

Vodă de la Skindir-Pașa, câţi era prinși, iară Domna la mare ocară 

aii agiuns, de carele singură aii mărturisit către boiari ; trecând cu 

Rădvanul, văqând pre boiară și lăcrămând ai dis: Boiari cinstiți, 

mi'aii rușinat păgânul! Și atunci tund&ndu-și cosițele sale și plângend 

cu amară jale, ai rugat pe un nepot al lui Nestor Urâehe, anume 

Toderașcu, care sta cu alți boiari: «Ce se bine-voesci a duce acest 

păr la monastirea nâstră Suceviţa, că nu m'am învrednicit a fi cu 

răposatul la un loc și după mârie măcar acest păr să fie de pome- 

nire.» Fost-aă acâsta în anul 7124 (adică 1616). 
„Despre acest păr, conservat într'o capsă a policandrului din mo- 

nastire, a făcut menţiune și P. S. Episcop Melchisedec în broșura 

călătoriei s6le pe la monastirele din Bucovina. 

* 

Pagina 471. — La creditul fonciar din Bucuresci, în documintele 

moșiei Bârzescii, se află un uric de la Duca Vodă, din 7179 Mar- 

tie 23, în care se face menţiune, că Gaspar Vodă: «hiind Vasile 

Vodă Comis mare, î-s'aăă îmtâmplat căsătoria, şi cununându'l Gas- 
par Vodă, "l-ai miluit cu acest sat Grecii». (Vedi documentul în 
tomul al 3-lea). Un alt document din 1639 Martie 9, ne arâtă că 

Vasilie Lupu, însuși nu tăgăduesce despre acesta, dicând: «acest 

sat este adevărat al Domniei mele, din danie și bine-facere de la 
Gașpar Voevoda, când Domnia mea, eram boiar al Domniei.» (Cre- 
ditul fonciar rural din Bucuresci, documintele moșiei Grecilor). 

Pagina 488. — In nota despre data de 21 August, pusă de Miron 
Costin, pe care densul o dice corăspundând la 1 Septembrie st. n. 
aflăm o nouă dovedă că, Miron Costin socotia anul de la 1 Sep-
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tembrie — Aiurea Piaseciă pune data bătăliei lui Zamoiski la Ţu- 

țora, în 1595 Octombrie 19. M. Costin traduce acestă dată din 

era creștină, cu 7104 Octombrie 9, scădând adică dilele lunei, după 

calendarul vechiii. — Decă M. Costin ar fi adăogit la 1595, numai 

5508, ca și când ar fi început la 1 Ianuarie, ajungea la data de la 

facerea lumii 7103, ceea ce Costin nu făcu, pentru că numărând 

anii de la Septembrie, el adause la data -de 1595 cifra de 5509 ani, 

şi așia scrisă data de 7104 Octombrie 9. 

Aflarăm şi unele urice domnesci cu ambele date, creștina şi cea 

de la facerea lumii, din care se confirmă, că începutul anului pen- 

tru data de la facerea lumii, era socotit de la 1 Septembrie. — (Vedi 

uricul de la Nec. Alexandru VV. din 7231 Septembrie și 1722.) 

* 

Pagina 498. — Codicele urmat de noi, vorbind de Iacob Sobi- 

eski, ne spune căa succes tatălui săi Sobieski : «ce aă fost acmu 

Craiii.» Ar urma din vorbele sub-liniate, că în momentul când M. 

Costin le-aă scris, Sobieski tatăl lui lacob, nu mai era Craii, deci 

“murise. Dâcă ne amintim că Sobieski aii murit la 1696, și că cu 

cinci ani înainte ai fost mortea lui Miron Costin, vedem că vor- 

pele sub-liniete mai sus nu le-aii putut scrie el, ci vre-un diac, de 

după mortea lui. — Codicele Rafael, care înlocuesce vorbele sub- 

liniete cu : «tatăl Craiului de acum», ne dă lecţiunea, cea- mai bună. 

Regretăm că ne-a scăpat din vedere acâstă corecţiune, ce trebuia 

să o facem la pag. 498. 
* 

Pagina 501. — Iată titlul complect al operei, ce citirăm în ultima 

notă de la pagina 501: Fontes rerum Austriacarum, Oestereichische 

von der historischen commimission der Kaiserlichen Academie der 

Wissenschaften in Wien, Erste Abtheitung, Scriptores. Aus des Kai- 

serlich-Kăniglichen Hot und Staats druckerei 1862. 

Se citesce la pag. 158 anul 1645 în acestă, carte : Da 

«La 1 Februarie principele Radziwil din Lita, s'aii căsătorit în 

Moldova, în orașul laşi, cu fiica lui Lupul Vod, cu mare solemni- 

tate, în presința multor delegaţi ; și a lui D. Kemeni Ianoși, care 

aii fost trimes de Racoți.» N 

Despre Stefan Gheorghiţă se va ceti la pagini 

E? 

înteiăi care la 1860 în Buletinul în- 

-am întrebat despre Alexandria cea 

le 183 şi 184. 

Pagina, 508. — Am fost cel 

strucțiuneă publice din lași, ne
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populară, de unde ne-a venit și când? Am făcut atunci, o apropiere 

scurtă, între ea şi un poem spaniol despre Alexandru Machedon. 

De atunci, de la 1860 înece, domnii Hasdăi şi Gaster s'aii ocupat 

de Alezandrie, şi i-ai demonstrat origina bogomilică (*). 

Alexandria, acâstă istorie fabul6să a lui Alexandru Makedon, a 

esercitat mare influință ca operă populară asupra a o mulțime de 

generaţiuni din națiunea română. Se pare că origina acestui op ro- 

mantic este a se căuta în Egipet. În urmă după copistul care o de- 

copia ori o traducea în diferite limbi, Alexadria s'a schimbat din 

ce era la Egipteni până ce a ajuns în grecesce publicată de către 

Miller. Manuscriptul cel mai vechii e din secolul al XI-lea, dar ne- 

greşit după copii din secolii cu mult mai îndărăt. 

Există un manuscript al Alexandriei în limba slavă din secolul 

al XIV-lea cu care se apropie mai mult redacţiunea Alexandriei româ- 

nescă. In secolul al XVI-lea o Alexandrie în limba slavonâscă a fost 

scrisă la M-rea Nâmţului (1562) din ordinea, lui Grigorie Mitropo- 
litul Sucevei. 

Alexandrie românâscă, tradusă din greceșce oră slavoneșce nu a- 

vem cunoscută până astaqi de cât din secolul al XVil-lea. Miron 

Costin menţioneză acestă Alexandrie «din grecie ori dintr'alte limbi 

scosă pe limba românescă, plină de basme și scornituri». 
In cronica anonimă publicată de D-l Kogălnieânu sub numele lui 

N. Milescu âncă se menţioneză despre Alexandria, despre care dice, 

că nu scie cine o va fi făcut «ca şi alte cărțulii ce se văd pe la 

unii, pe la alţii, aici în ţeră, după care âmblă norodul acesta rătă- 

cindu-se și creând cele ce nici odată de credut este». 
Decă acâstă cronică anonimă, remarcabilă din multe priviră, a fost 

scrisă între 1670 până, la 1680, urmeză încă o dovedă de esistența 

în secolul al XVII-lea a Alexandriei române. 
Din citaţiunea, de mai sus din acestă cronică se vede că, pe lângă 

Alexandriă mai era în mânele poporului și alte «cărțuliă» adecă o0- 
pere populare. 

Care erai acelea? De sigur între ele era şi Varlam şi Iosaf, mai 
târdii editat de Udriște Năsturel ; asemenea Florea darurilor, înainte 

de a fi tipărită la Snagov de Constantin Paharnicul Sarachin, era egal- 
mente un manuscript cel puţin greceșce, la Munteni. Ac6stă scriere eu 

tipărirea căreia se începe secolul al XVIII-lea este o traducere după 

italienesce (Fior di virtu) tipărită la Veneţia în 1675 și cuprindând 

(*) Despre liter. bogomilică citesce B. P. Hasâ&i în Cuvente den bâtrâni 1. l, 
şi Gaster, în Ziteratura populară, Bucuresci 1883,
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35 capitole despre patimele omenesci, clasificate fie-care în faţa, 
virtuței contrarie. 

* 

Pagina 511. — lubitul meti amic și coleg, d. Papadopolu Calimah, 
as cris despre curţile domnesci din lași, o monografie în Convor- 

biră Laterare din 1 Decembrie 1884 și din 1 Ianuarie 1885. 

* 

Pagina 512. — La M-rea Radu Vodă din Bucuresci, am aflat mor- 
mântul, de care se face menţiune în cronica lui Miron Costin la 
pag. 512. 

Eta acâctă inscripţiune : 
«Acâstă petră de pe mormînt o făcu, și-o înfrumuseţâ, cel-ce e 

bine cinstit și de Hristos iubitor și creștin Alexandru Voevod, ne- 

potul fiului Domnului celui-ce s'aii pristăvit întru fericită credință, 

celui-ce aii fost bine-cinstit și de Hristos iubitor, Domn creștin, Ra- 
dul Voevod, ce ai fost Domn ţărei Românesci și Moldovei, și în 
multe ră&sboie aii biruit, şi iară ai venit, de la cinstita Portă, şi aii 

fost al douilea, rând, Domn ţărei Românesci, și ai lăsat st6gul fiului 
săi ce e mai sus scris, și iar s'aii dus de aîi fost Domn țărei Mol- 

dovei, şi acolo s'aii pristăvit, întru cetatea lui Hârlăi, în luna. Ghe- 

narie 13 qile Sâmbăta, şi cu mare cinste Paă adus trupul dumnelui, 

și Pai îngropat în luna lui Fevruarie în 5 dile Duminică. Aice zac 

osele dumnâlui, Dumnedeii ierte'i împărăţia cerului în vecă, la anii 

7134.» (Urmâză armele ambelor ţări române). 

* 

Pagina 514. — Slobodiile de care se face menţiune la pag. 5i4 

ali jucat un forte însemnat rol, în etnograiia țărilor române, Pose- 

dem un număr considerabil de documinte, probând, că nu numai 

din ţâra leșâscă, ci și din ori ce alte nâmuri se înjghebaii slobo- 

diile. — Eată aci câte-va extracte de urice pentru secolul al XVII, 

probând acesta. Din citaţiunile aduse se va vedea, și aceea că, slo- 

bogiile nu erati de cât pe un număr de ani determinat. 

a). Ieremia Moghilă, cu uricul din 1603 (7111) Martie 20, scu- 

tesce slobodia Vălenii, a M-rei Probota, pe irei ani : “ori care vor 

fi în satul acela, ori Ruși, ori Munteni, ori Unguri, oră Sârbi. . . - 

Su Ori- imbă», _ N 

is tul Vodă la 1617 (7126) Octombrie 18, acordă. sope 

posatului Vistiarnie Zota, să facă slobodie în ţinutul Sorocii : a 

câți Gmeni va stringe . . . . Grec, sâii Sârb, seu Leah, s6ii A
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sii Munten, s6ă hie ce limbă va hi de altă ţ6ră». — - Slobogia este 

pe trei ani, 

6). Miron Barnovski, în 1629 Martie 16, autoriză pe Drăgan să 

aducă în siliștea lui la. Murgesci, și să facă acolo slobodie pe trei 

ani : «că ori ce Omeni va chiăma el, dintr'altă ţâră, din ţera mun- 

tenâscă, și din ţâra turcescă, rus, s6ii muntân, sâii Sârb, s6ă și 0- 

meni ce vor hi eşit din ţera Domniei mele, printralte țări de bo- 

gate nevoi, sii de nescari greşeli, ce vor hi greșit, tot să aibă a 

veni la silişte la Murgesci». 
d). Alexandru Vodă fiul lui Radu, cu uricul din 1629 (7138) No- 

emvrie 17, învoesce M-rei Gălota, să facă slobodie pe trei ani în 
satul Tolfăeseii ţin. lași ; «veri ce Gmeni vor chiăma dintr'alte ţări, 

Ruși, s6ii Leşi, s6ii Munteni, seii Unguri, sâă hie ce limbă or bi.» 

e). Ștefăniță Vodă (fiul lui Lupu) cu decretul din anul 1661 (7169), 

Maiii 1, învoiesee lui Iordache Cantacuzino marele Vistiarnic, a face 
slobodie în siliştea Lăzeșcii (moșia Blăgeșci) de a aduce 6meni ori 
de unde, și de ori ce limbă: tureâscă, leșâscă, ungurescă, munte- 

nsscă, și dintw'alte părţi — Vodă "i scutesce pe 4 ani, de tote dările. 

f£). De la Dabija Vodă, din anul 1665 (7173), posedem în uric analog. 

g). Duca Vodă, de la anul 1669 (7177).» Dat-am cartea Domniei 

mele rugătorului nostru loan Episcop de Huşi, să facă slobodie în 

sat la Cârligani (ţin. Fălcii) cu Gmeni străină : «din tera tureâscă, 

și din ţâra muntenâscă, și din ţera ungurâscă, și din ţ6ra agleșâscă, 

şi din partea căzăcâscă, fie ce limbă or fi.» 
h). Ştefan Petru, în 1673 (7181) Martie 4, autorisă M-rea Cetă- 

țuia, să facă slobodie în Şendreni din Covurlui, din Omeni «hie ce 

limbă a hi.» | 
i). Duca Vodă în anul 1681 (7189) Aprilie 2, acordă, «voie de 

slobodie Cetăţuei, să chiăme omenă străină, dintr'alte ” țără, ori cât 

de mulți or hi, şi să-'“i aşede la siliştea de la Zăturea». 
j). Stefan Voaâă la anul 1673 (7181) Aprilie 11, învoiesce facerea 

unei slobodii pe Sagna, (ţin. Roman) <Gmeni străini dintr'alte țări, 
din ţâra turcâscă, și din ţâra, leșâscă, și dintr'alte părți, cât de mulți 

vor veni». Scutâlă pe 6 ani. 

* 

Pagina 516. — Esplicaţiunea promisă la pagina acâsta, în nota 

despre Domniele lui Alexandru Vod, Moise Vod și Alexandru liași 

va resulta din documintele ce se vor publica în tom. III. 

*
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Pagina 525.— In nota (Ț) de la acâstă pagină din erore sai trimis 
pe lector, să afle testamentul lui Barnovski Vodă, la finea volumu- 
lui, pe când el e deja publicat la pagina 207 în urmă. — Vom a- 
dăogi aci numai, că la biserica St. loan Botezătorul, din strada Măjilor, 

de la lași, cetirăm în slavonesce o inseripţiune, care confirmă cele 
ce testamentul lui Barnovski dice la art. 5, și ar€tă cum că, acestă, 

biserică a terminat-o mai apoi Vasilie Lupul. <Cu voia Tatălui, 

și împreună lucrarea Fiului, și săvârșirea sf. Duh, a început a zidi 

acâstă biserică loan Miron Barnovski Voevod, Domnul pământului 

Moldovei, și nu a ajuns să o săvârşescă. Insă loan Vasilie VV. 
Domnul pământului Moldovei, a săverșit'o de-asupra ferestrilor în- 

tregi, o săvârși cu tote cele trebuitâre, în numele sf. prooroc înainte 

mergătorul și botezătorul loan, și a cinstitei lui tăieri. La anul 7143 

luna Noembrie 4». , 

Pagina 537: — Nota” relativă la documintele Domniei lui Vasilie 

Lupu, se va satisface în tomul al III-lea al lucrărei nostre. 

* 

Pagina 547. — Din cele două documinte promise în nota. de la 

pagina acâsta, anexăm chiar la acest volum, pre unul, cel mai lung, 

facsimilat. Cela-l-alt cu data 7143 Noembrie 12, datat din Focșani, 

îl reproducem în tomul al treilea, Despre unul din aceste hrisove, 

forte îggemnate, a avut cunoscințţă mai înainte de noi, învățatul 

nostru coleg P. S. Episcopul Melchisedec. 

* 

Pagina 551. — Despre satul Ojojenii, informaţiuni veși în tomul 

al Ill-lea, al lucrărei nostre, la documintele Domniei lui Matei 

Basarab. 

* 
. 

Pagina 556. — Intru cât privesce nota de la pagina” acesta ci- 

tâscă-se ce dicem mai sus, cu referința la nota de la pagina 471. 

* 

Pagina 558. — Nota nostră de la acestă pagină, sa reprodus 

în mod necomplet. Restul notei este: «Este încă posibil ca, M. Co- 

stin să fie făcut alusiune, și la legenda originală scrisă de Mitropo- 

litul Dosoftei, în Sinaxarul săi tipărit la lași în 1683». Promisesom 

reproducerea, legendei s.-tei Paraschivei după Mitrop. Varlaam, a 

estinderea care a luat acest volum, ne obligă să trimitem pre 

lector, la. însăși cartea, vestitului Mitropolit, cum şi la e mai
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citată, a nu mai puţin vestitului Dosoftei. Inainte de Varlaam și 

de Dosofteiii, Mitropolitul Grigorie 'Țamblac, ale căruia merite ca o- 

rator de amvonă le-a demustrat P. S. Melchisedec, a fost scris 

deja, în limba slavonă, prima biografie a s.-tei Paraschivei de la 

Târnova, cum se pote vedea la < Murponoanri Gerenii : cAoBapn 
O DHCATEARYb ASXOBHAro yuna». Petersburg 1827, T. L. pagina 97. 

Engel în Historia antiqua Moldaviae T. II, pag. 284, citeză pre Le 

chevalier în «Voyage de la Propontide» II, p. 260 et seq., unde 

povestesce cum Vasilie Lupul transferă moștele -s.-tei Paraschivei 

și le aș6dă în M-rea Trei Erarhi. Despre scrierile lui Dosoftei am 

vorbit inșine în Ateneul Român din lași (sem. al 2, p. 119—130). 

Titlul cărței Mitrop. Varlaam, care coprinde la pag. 12, viaţa S-tei 

Parasehevei, este următorul : «Carte românâscă de învățătura du- 

minicelor peste an și la praznice împărătescă, și la svânţi mari, cu 

disa. și cu t6tă cheltuiala lui Vasilie Voevodul și Domnul .țărei Mol- 

dovei de în multe scripturi tălmăcită pre limba românâsecă de Var- 

laam Mitropolitul de țara Moldovei. In tipariul domnesc, în mona- 

stirea a trii S.-teli în Iași, de la Hs. 1643.» Amintim gravurile xilo- 

grafice de pe învelitorea acestei cărţi, representând parada trans- 

portării în Iași, a moștelor St. Paraschivei, — după frescul zugrăvit 

în nișa unde a stat aședat sicriul, și care fresc sperăm că se va 

reproduce întocmai, la restaurarea internă a bisericei Trei Erarhilor. 

* 

Pagina 584. A se vedea în volm. III documintele promise. La cur- 
tea lui Matei Basarab încă mai înainte de ce Stefan Gheorghie să se 

ridice contra lui Vasilie Lupul, Ciogolescii Pătraşcu biv. Logofăt și 

Miron Ciogolea biv Pârcălab de Cotnari, la 7159 (1650) Sept. 30, 

vând satul Măzărescii, lui Iw” Mat. Basarab, Domnul țărei românescă 

în faţa Divanului din Tirgovişte. Zapisul se află la Ministerul dome- 

nielor N. 364. 
* 

Pagina 590. Documentul promis la nota de la acâstă pagină, se 

va afla în tomul III al operei de faţă. — Vasile Vodă în 1653 (7161) 

lunie 9, dărueşce lui Racoviţă Cehan Vel-Logofăt, satul Voloșenii din 

țin. Fălcii; «care sat Va ținut, acel câne neortat Stefan Sărdar.> 

x 

„Pagina 603. Documintele promise în nota finală de la acâstă pa- 
gină, se vor căuta în vol. III.
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Pagina 618. Inscripţiunile promise la nota finală din acestă pa- 
gină, se vor vedea în vol. III, al lucrărei de față. Aci vom aminti 
că la pag. 693, am adus un document de la Eustratie Dabija Vodă, 
în care la anul 1693 lan. 4, se face menţiune de prădăciunile mo- 
nastirilor, despre care, M. Costin grăesce la acâstă pagină 618. 

* 

Pagina 628. — La nota (*) de la acâstă pagină am spus că data 
resbelului Cuzacilor contra Leșilor o deterăm după Lesur și după 

Pastorius. Cartea lui Lesur se intitulâză așia, : 

Histoire des Cosaques, precădee dune introduction ou coup d'oeil sur les peu- 

ples qui ont habil& le pays des Kosaques, avant invasion des Tartares, par 

M. Lesur. 2 vol. 80 Paris 1814. La pag. 325 e data reshoiului de 2 Mai 7648. 

Cartea lui Pastorius se chiamă : Bellum Scythico Cosaticum seu 

de conjuratione 'Tartarorum, Cosacorum et plebis Russicae contra 

regnum Poloniae ab invictissimo Poloniae et Sveciae Rege Ioanne 

Casimiro profligata narratio plenioris Historiae operi praemissa autore 

loachimo Pastorio. Dantisei. Sumptibus Georgy Forsteri S.F. M. Bi- 

bliopolae anno 1652 (în 4). 
Pax cum lubrico hoste aegr€ servatur intra regnum. Sed Molda- 

viae, velut perperam quidem, usitate tamen passim vocatur, Valachiae 

Palatinatus invaditur ab hoste; et externa auxilia, ac 'Turcicum im- 

primis patrocinium adversus Poloniae regnum solicitatur.» Acest fapt 

se raportă la 1650. 

Eată ce se citesce despre semne în Annalium Poloniae ab obitu 

Vladislai IV, de Vespasian Kochowski (Cracovia), la pag: 17. Vol. 1; 

<Neque imminentia mala sine praesagio fuere, Deo per extraordi- 

nariam coelestium corporum. collisionem, abstrusam futurorum se- 

riem praemonstrante. Namque, cometes, funestum coronatis capi- 

tibus sidus, per supremas aeris regiones ; horrida missili igne causâ 

effulsit : qui integro semestri per varias locorum diferentias errans, 

dein lento in sublime Arctoipoli motu elevaius, ferali flamma sen- 

sim evanida, esse desiit. Accessit grande solis deliquium, luna cla- 

rissimi sideris splendorem, ad mensuram deuncis condente : vix ex 

Astrograforum calculo, tertiae partis semisse, in usum lucis mortali- 

bus permissa: Ac quam viseae luminarium Eclipses, dira semper su- 
blunari orbi portendant, major tamen ex praesenti formido, quod 

enormis ea, ac in signo Arietis, (qui Zodiaci primicerio Polonia an 

biacere periti autumant) non omnino prosperi successus, dependen- 

tis a suo Planeta Regni, significari crederentur. Sed maneat cae- 

liperitis sua fides. Etiam quae in antecessum evenerant, in omen prae
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sentium trahebantur. Siquidem biennio ante, ex fortuito igne- incen- 

dium, fodinas Wiclicenses ab intra. penitus devastarat : unde non 

tantum Salinarii reditus iminuti, sed in exustis officinis irreparabilia 

damna, (quae tamen impendio reparata sunt) consecuta. Ad haec, 

ad Casimiriam inferiorem, exundantio Vistulae, qualem veterimi mor- 

talium non meminerant ; aliquod mapalia cum incolis eluvione ab- 

sorpsit., Tum recens, fastigium Portae Cracoviensis, quae ab ex pel- 

lendis sceleratis Profana dicitur ; vento quoitidem Loviciae, in Palatio 

Arhiepiscopali 'Turris, utraeque, opere firmo, et substructionibus moe- 

niorum validae corruere. Verum talia ad casum non inique referi 

possunt, hoc quod seguitur, ut majus quid fortuito contingente, ita 

per supernaturalem motum factum constitit. 

«Xiasy, quod olim 'Tenezyniorum hereditas, nunc marehionum, 

Myszkoviorum ordinato juri subest, in parochiali eclesia, colebatur 

ex antiquo imago, immaculatissimae Virginis Mariae, filiolum gremio 

gestantis : ac, quo artifice elaboratum opus, nec traditum a mâJo- 

ribus, nec quaesitum a posteris. Convenerant solenni terria ad sacra 

crebrior populus, cum imago in dextro altari sita, primo impallescere, 

vultum visibili moerore contrahere, denum in lacrimas solvi lumina 

coeperunt, ex utroque occulo guttis stilantibus.» 

Pagina 628. — In nota (*) de la acâstă pagină, am atins cestiu- 

nea diacilor. Ne-am deprins a atribui lui Vasile Lupul și lui Matei 

Basarab, reîntroducerea limbei române, în actele publice, pre când 

în realitate, diacii de logofeţie aiă început a utilisa, limba românâscă 

în actele domnescă, cu mult mai înainte, de acești Domni. Nu nu- 

mai documinte de o mică estensiune, ca zapise ori ţidule domnesti, 

ce urice fârte mari, esiste în limba românscă, înainte de Domnii 

mai sus citați. — Voi aminti hrisovul preţios din 1627 Sept. 202 

lui. Miron Moghilă, ce am descoperit la M-rea Suceviţa, în anul a- 

cesta 1886, relativ la organisarea şi administrarea. chinovielor moOl- 

dovene. 

Despre însemnătatea diacilor, ca, factori ai culturei românesti, 
v6dă-se ce am dis și în cursul nostru de la facultatea din Bucu- 

resci, și mai pre scurt, în manualul de istoria literaturei române 
(Bucuresci, tipogr. Statului 1885. pag. 111). Eată lista principalilor 

“diaci, cari în sec. al XVIII urmând diacialor Pătrașcu Boreanu, 
lui Pepelea şi altora, cari se ilustraseră în sec. al XVI, continuară â 

(*) Despre Diac vedi Melchisedic p. 340. Vedi rolul diacilor în baladele ardelene.
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desvolta limba română scrisă, până la vestiţii diaci Axintie uricarul 

Mustea ete, cari pășese în secolul al XVIiriea Negreşit, lista ce dăm, 

nu este complectă, căci la ea, ne-am servit numai cu colecțiunea n6- 

stră de documinte.—Datele ce punem la cele mai multe din nume sunt 

limitele de lucru a fie-căruia, resultând din propriele nostre documinte. 

Marmoră (1610 sub Stefan 'Tomșia). Nabojacico (1615-1618). 

Vlasie (1628). Cârstea Damiau (1632 Mart. 1638 Noembro 5). Ila- 

rian (1638 Mart 27). Focea (1635 Noembr-1640 Ianuar 8). Zâder 

(1638—1642) Șandir (1639 Oct. 25-1643 Mart 19). Enahie Plop 
(1639 Sept 30-1650 April 30). Dumitrașco (1624—1658 Mai 6). Bo- 
rileanul (1639 April și luliă). Ionașco (1637 Febr 11-1659 Mai 24). 
Mâmjea (163% Mai 12). Mihalcea (1635 lunii 21). Pătraşcu (1634 

Dec. 4-1660 Oct. 5) Dumitru (1634 luniu 1-1657 Noembre 7). Ste- 

fan (1638 lul. 19). Ianoş (1634 luniii 14). Dăndil (1646 Noem. 22) 

Zaharia (1643 April 6). Pascu (1642 lunii 18). Vlasie (1640 Mai 29). 

„Gligorie Stircea (1643).: Gorovei (1651 Dec. 31-1652). Constantin 

(1650 Mai 23). Romaşcul, Contaş, Ion Soroceanul (sub Antonie Ro- 

set). Jon (1643 Oct. 25-1668 Sept. 24). Gligorie (1652 Febr. 21, 
1685 April 7). Poiană (1653 Oet. 20-1669 Mart. 6). Chirilă (1655 
Oct. 2-1659 Aug. 2). Stratulut Rugină (1657 Oct. 29-1676 Mai 21). 

Eftimie (4659 Dec. 30-1667 Iuliu 8). Ziron (1652 Iuliii 15-1672 

Mai 24). Apostol (1658 Mai 13-1664 Mart. 18). Acesta se mai nu 

mesce și Tecucianul). Andreiă Mihul (1661 lanvariii 10-1678 Fe- 

bruariă 2). Lupul (1660-——1675 lănuariă 12). Leca (1662 lanuarii 8- 

1680 Aug. 8). Gheorghie (1662 luliă 19). Tider (1665 Mai 27). E- 

nalie (1669 Februar 12), Pătraşcu Post ot țâra muntenescă (1683 

Oct. 30). Anton (1669 April 9). Mihuleţ (1671 luniă 11). Grăjdianu 

(1668 Mart. 18). Cazacul (1667 Ian. 10). Gheuca Vasile (1673 Aug 27 

-1684 Sept. 8). Stratul (1663 lan. 9-1670). Pascal Corlat (1660 

Mai 9-1673 Febr. 28). Ursul (1674 Mart. 31-1687 Aug. 15). Pavel 

(1678 Mai 18). Oprea (1673 Februar 16), Jordakie (1675 Dec, 15- 

1677 Mart. 7). Zoder Beldiman (1686 luniă 1292-1687 Mart. 11), 

Misail monahul de la Putna (1676 Mai 25). Dumitraşcu Gafencu 

(1689 Mart. 15). 

Cu Constantin Uricarul, cu Roșca, cu Acsintie uricarul, eu Musteu 

si Vasile Dămian (1), Gavril Diacul (1693 Aug. 11), Vasile Negul 

(1695 lan. 8) şi Săvin uricarul, 1690 Noembriii, închidem secolul 

al XVIHea şi pășim întral XVIII 

- (4) Vasile Damian treti Logofăt scrisă după isvâdele lui Teodosie Dubăi. 

BLA hota e 
a 

DE VERS IRA
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Acestă listă de diaci, va fi coprinqend de sigur, numele diacilor, 

cari ali pus pe curat isvâdele lui Miron Costin, dâr cari sunt aceia ? 

Pote că mai apoi, din compararea faesimilelor, după codicele de le- 

topiseţ existente, se va afla răspuns la întrebarea nostră. — Facsi- 

milele aceste, promise încă în primile pagine ale operei de fâță, la 

recensiunea codicelor, se vor alipi la tomul al Ilea, în urma tuturor 

lucrărilor luă M. Costin. 
In nota, de care ne ocupăm maj sus, de la pag. 628, am relevat a- 

serțiunea lui M. Costin că: «tipar nu estec. — Ne-am adresat, la 

învățatul nostru coleg D. Calimah Papadopulo, pre care de mult 1 

sciam că se ocupă cu istoria tipografiei, cu rugămintea să-și dee 

părerea asupra acestei aserțiuni. Eată ce ne-a respuns d-sa.: «Mi- 

ron Costin, dice drept când serie : MB vei erta iubite cetitorule, căcă 

nu ţi-am scris aceste semne, la locul lor. Crede neputinței omenesti, 

crede valurilor și cumplitelor vremi, într6bă pre ce vreme am scris, 

şi cât am scris? Aș fi lipit aceste semne la rândul lor, ce era tre- 

cut rândul la isvodul cel curat, și scriitorii, carii isvodese puţin se 

află, iară tipar mu este. Deci aice de aceste semne, îţi daii scire, și 

ales povestea lăcustelor, care cu ochii, cum venia am privit.» 

Prin tipar M. Costin înţelege tipografie iar nu că în vremile sâle, 

tiparul n'ar fi fost întrodus încă în Moldova. Tiparul era întrodus în 

Moldova și în Valahia, aprope din dilele Ii Stefan Cel Mare, și ale 
lui Radu Vodă.... Der când scriea M. Costin, Moldova fusese arsă 
şi risipită după r&sboele Moldovenilor cu Muntenii, după călcările 

Ungurilor, 'Tătarilor, Poloniior și Cazacilor, şi aceste tote nenorociri 

aii ţinut de pe la 1651, până după domnia lui Gheorghe Ghica VV. 

Tipografia era reorganisată de V. Lupu, și era în M-rea Tresfelitelor 
din lași. Curtea Românescă de pravilă a lui Vasilie Lupul a fost ti- 

părită aice la 1646; dar după aceea M-rea Tresfetitelor, și chiar 

Curtea Domnescă, ati fost arse de Cazaci, când cu răsboiul pentru 

Domnița Ruxandra cu Hatmanul Chmelniţschi. Tiparniţele prin ur- 

mare stăteaii unde-va, scăpate de foc, în vr'un beciii, câte aii putut 

scăpa, și decă aii scăpat. Iar Miron Costin izvodiu letopiseţul săi, la 

anii de la zidirea lumii 7185 (adecă 1677) şi în cursul acelor cur 
plite vremi, tipografia în orașul lași nu se restabilise încă și prin ur- 

mare tipar nu era, și M. Costin nu putea, să-și tipărâscă Letopiseţul 

cum dorea, se vede.» 

Dâcă pre când M. Costin scrise pasagiul de la pag. 628, nu era 
tipografia reorganisată în lași, împrimarea « Prolâgelor tuturor sfin- 

ților» a Metrop. Dosofteiii în Iași la 1683, ne dovedesce încă o dală
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că pasagiul de la pag. 628, a fost seris înainte de anul 1683, când 

Mitrofan făcătorul tiparelor şi ucenicii sti Ursul şi Pavel Andre 
tipăritorii cărţii lui Dosofteiu, ar fi putut să pună la disposiţiunea, 

lui Miron, arta, lor, pentru tipărirea, letopiseţelor. 

  

. * 

Pagina 642. — Miron Costin, trimițând pe lectorul săii la hrono- 

grafii Leşilor, se referă mai mult la I6chim Pastorius. 

* 

Pagina 653. — Documintele promise în nota de la acestă pa- 

gină, pentru Stefan Gheorghiţă după eşirea din Domnie, se vor ve- 

dea în tom. III, al acestei lucrări. 

* 5 

Reproducem aci versurile, de și nu prea corecte, în care r&po- 

satul scriitor 'Teutu, din Iași, aii cântat jalnica ucidere a Costinilor. 

Esecutarea fraţilor Costineşti, (Din Almanah 

pentru români pe 1857, Iaşi. Tipografia Bu- 

ciumului Român). 

I. 

Pe năsălil triste, într'o sală pusă, 

Sta mârtă soţia lui Miron Costin, 
Sermana ființă la sfârşit agiunsă, 
So plângea bărbatul cu amar suspin, 

O plângă cu lacrimi cu fii împreună, 

Genunchiaţi tus-patru giur pe lângă ea. 

Soţul plângea, sâţa, fiii pe-a lor mumă, 

Servii pe stăpâna care "1 ocrotea,. 

Intre două sfeşnici cu lumini de ceară 

Chiar la capul mârtel rugăciuni citea 

Un preot în vrâstă co v6ce soncră, 

lar miros de smirnă la Ceriă trimitea. 

Da, miros de smirnă, smirnă şi tămâiă, 

Miros dulce, sacru, ce de pe pământ 

Sufletu-avântându'l pâte ca să'l mâle 

Către nemurire ?n paradisul sânt. 

Pe afară 'n curte prapurile sânte 

Fluturând în aer, în rând tâte sta, 

Pentru 'nmormântare tâte's pregătite 

Şi în turn un bocet de clopot suna,
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Tocma "n astă Gră un sgomot s'aude, 

Uşa se deschide, când soţu 'ntristat 
Pe secriul mârtel vărsa lacrimi crude, 

Și n cameră intră un om înarmat. 

Racoviţ” armaşul comanâir mai mare- 
Preste Lefegiil sprinteni, uşurel, 

Intră în odate, sumeţ forte tare, 

C'așial poruncisă cel mat mari ar să. 

Costin îl întreabă plin de ulmire: 
Ce vrei, armaşe, la ce-ai venit? 
Să 'mi alin! astă nenorocire, 

Să plângi cu mine ce-am prăpădit ? 

— Să plâng ?.. A plânge, o nu, nw'mi vine, 

La plâns ei nu pot să te 'nsoțesc; 
x 

A mea poruncă'i să merg cu tine, 

La Iași îndată să te pornesc. 

— La laşi a merge ? dar însă, oare 
Ce mai vrea încă Măria sa? 
Vom pleca mâne, cu "'ncredi nare ; 

Adi am soția a'mi îngropa. 

— Mâne, dici tu? O! nu se pâte 

Căci în poroncă îmi este scris: 

Legat îi lanţuri adi stă la nâpte, 

La Domn, la curte, să fil, mi-ati dis. 

— Cel puţin însă, măcar o oră 

Îngăduivei, nu esci păgân, 
Pân la mormântu-l pe soţidră 

A o petrece ca un creştin. 

— Ba nici o clipă de păsuială. 

Lefegi! ageri acum intraţi ! 

Intraţi odată fără sfială, 
De mâni piciâre mil şi legaţi! 

Soldaţii intră, Costin se 'ntârce 
La ei cun zimhet suferitoriă, 

Șapoi le dice co gravă voce, 

C'un ton de vorbă detunătoriă : 

«Ce 'n voi eti milă și îndurare 
Mult mal puţină 6re-olu găsi, 
De cât în leahul plin de *'ngâmfare 
Ce mal ani ţâra ne cutropi ? ă
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Copil ! uytata-ţi că de-al mei frate 
Aţi fost odată vo! comandaţi, 
Şi vă da sfaturi şi di şi nâpte 

Pe Român, lege, să respectaţi ? 

Recunoscinţă de este ?n lume, 

Să n'o daţi celui ce a strigat 
La Domn la masă: «ţăran a pune, 
Că biru'! mare, nemesurat ? 

«Țăranul bietul, val! dintre care 

Câte un părinte soldaţi aveţi !» 

A mele lacrimi şi întristare 

Ah! vă pătrundă măcar, băeţi ! 

Vă rog, prin gemz&t, lăsaţi pe mâne, 
Sâ şi la nâpte, că vom pleca; 

Veţi pune ?'n lanţuri aceste mâne, 
Cum v'aă dis vouă Măria sa. 

În lanţuri grele, aşia veţi pune 

Aceste mâne ce-ati prelucrat, 

Cronica ţării, unde străbune 

Virtuţi şi fapte sai arătat. 

Unde copiil pot să cunâscă, 

Cum că părinţii le-ai fost vestiți; 

Şi cu el numal să se mândrescă 

Când deveni-vor mici, umiliţi.» 

Pătrunşi de milă, soldaţi! varsă 

Lacrimi, dar numal cel ce's români 

Şi cu o voce încet, dui6să 

ic : Fugi stăpâne, fugi de străini! 

Greciă vor iarăşi să te omsre. 

O! fugi îndată, ne 'ntârdiet. 

— Să mă ucidă pentru ce 6re? 

Decă n'am vină, dâca sunt drept ? 

Ba nu, ce 'ndată după 'ngropare 

Cu voi odată et voii pleca. 

— 0 suflet brave! mergi la perdare, 

Încet soldaţii 5şi repeta. 

II. 

Cantemir bătrânul ce-atuncea în țeară 

Era Domn, pe perne resfățat şedând,
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Fruntea lui da semne, semne ce "nfi6ră, 

Și trăgându'şi barba s'audia gemând. 

Ceva mai de-oparte umil şi 'n piciore 

Visternicul Ruset, drept fanariot, 

Stănd el, giubeluţa la, piept strângea tare, 

Ca pe Domn să! facă încă mai despot. 

—  Vistiere, armaşul trimes de asâră 
Să aducă ?n lanţuri pe Miron Costin 
Trebul să se 'ntârcă preste vre o 6ră, 

De n'ar scăpa numa! cel rebel hain. 

— De asta, grijă mare am și eă stăpâne, 
Că sciă cum că este Costin prea viclean; 
Mă tem să nu scape armaşul âin mâne 

Pe-al Măriel tale ne 'mpăcat duşman, 

Ş'am greșit prea tare că n'am pus în carte, 

Pe loc să'l ucigă ca pe-un ticălos; 

C'al aduce aice, Dâmne prea 'nălțate! 

Simţ, că este lucru prea primejdios. 

— Decă simţi aceste, pe moment pornesce 
Pre Macri vatavul de Păhărnicei, 

Ca să 1 taie-acolo unde se găsesce 

Şi S'-aducă tidvai so văd cu-ochi! mel. 

Satisfat ministrul că. putu în fine 

Aşi aglunge scopul, surise 'n ascuns, 

Mal având o jertvă însă a depune 

În mormânt, cumplitul, apoi aă mai dis: 

— Prea 'vălţate Dâmne ! sluga ta plecată 
Cu lacrimi chiar râgă pre Măria ta, 
Să porunceşci mârtea lui Velicico 'ndată, 
Nu trebui pe mâne viața mai lăsa. 

Căci apere cerul ! dar: ușor se pote 
Ca să se întâmple ceva tulburări, 
Fiind că prostimel ţinea multă parte 
Trădătorii ăştii şaud murmourări .,., 

— Mergi de di îndată lui Macri să plece, 
lar aici se vie acum pe minut 
Filu-mi Dumitraşco, mergi că timpul trece 
Și mânia ?n peptu-mi arde de demult,
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Ruset Yese-afară mulţămit prea tare. 
Vodă-atunci rămâne singur, mânios, 

De pe Divan 1ute se răpede, sare, 

Prin odate-alârgă ca un furios. 

Vorbind cu glas, singur: «La Înalta Portă 
<Să-'ntărite ţera ? A se tângui 

«Aşupră'ml, e vină mare, ne ertată ; 

«Deci fără să gludec, îl woiă osândi». 

Apoi buzduganul luând după masă 

ÎI rotea *n mânie ca un desperat, 
Mai dicând co voce aspră, fiorosă — 

«O! aa, Lăpuşnenul bine a lucrat!» 

Vai de prinţul care lângă sine ţine 
Pre lacomi, zavistnici şi linguşitori, 
Sufletul își pierde săverşind la, crime, 

Numele cu ură-1 dis în viitor. 

HI, 

Pe piaţă 'n Roman, târg între ape 

Secure-ascute gelatul crud, 

Cioclil se 'ndemnă iute să sape 

Grâpa. S'aude un murmur surd. 

S'adună popul în cete, cete. 

Mal către fine eată că vin, 

Macri ş-armaşul cu lunge plete, 

lar între dânşii bietul Costin. 

Costin sărmanul ce nu'l lăsase 

Macri, soţia de a'și îngropa; 

Căci de la Ruset bani, bani luase, 

Şi ei gatuncea, putea lucra, 

Agiunşi la, locul d! esecutare, 

Costin se râgă forte dulos, 

Dicând : — Vataje, albi îndurare, 

Odată ?n viaţăţi, fil mal milos. 

Du-mă la curte, ca mea credinţă 

Este că Vodă mă va erta! 

__ O! numaă asta nul cu putinţă! 

Şi 'ndată "1 dice a se pleca. 

El se supune cu Jiniştire ; 

Ti legă ochii, €i legă strins ;
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Gelatu'! gata a da lovire . 

Costin rostesce c'o voce 'n plâns: 

— Macri, vataje, armașe dragă, 

Spuneţi din parte'm! fratelui mei, 

Spuneţi la iume, la lumea ?ntrâgă, 

Că făr de vină astăqi mor ei. 

— O! și-al tăi frate nu, nu” pe lume 
De alaltă-seră ai omorit. -* | 

— Ce diceţi?. .. Dâmne !... fă bine-ami spune 
"Pentru ce re Pai osindit ? 

— Pentru ce, nu sciă a spune; 

Însă, sciă că Pai ucis 
Tocma în ora când pe mine 

Către tine m'aii trimis, 

Dupe ce pe el sermanul 
L'ai bătut Măria sa, 

Crud, în piept, cu buzduganul, 

Cât clolanele "1 sfărma, 

L'aă bătut în plept cu ciudă, 

L'auă bătut, Pati năcăjit, 

Pân ce sângele în undă 

Și pe ochi i-ai năbușit. 

Apoi n6ptea, fiind lună; 

Dumiteaşcu Cantemir 

Stând de faţă, la fântână 
l-ai curmat a'l vieţii fir. — 

> 

În veci Moldovo, o scumpă ţâră, 
Fiii t&i carii te vor stima, 

Fără de vină au el să moră 
Şi răil numai vor triumfa ? 

* 

Un minut trecusă, o singură clipă 
După ce securea sai fost avântat 
Şi-un fior de mârte pre mulţime pică. .,. 
Un cap se restârnă, sângele" vărsat. 

G. TÂUTU,
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II. ADDENDA 

(La Bibliografia Costinilor (pag. 225—282 şi nota de la pag. 686 relativă la pag. 281). 
  

Vaillant care, vădurăm la pagina nostră 350, nu aprecia bine pe 

M. Costin în opera lui, acolo unde scie cine a scris-o, scrie cu tote 

aceste ceva mai departe : «il est â la fin du psautier de Dosothee une 

pitce de vers qui n'est pas sans quelque intârât, ear elle nous mon- 

tre... en affectant une forme presque 6pique, que ce n'est pas d'au- 

jourd'hui que les Romans de la Dacie prâtendent avec raison ă une 

origine romaine», și citâza versurile : «Nemul ţărei Moldovei»... 

%* 

Am mai fi putut cita la Bibliografia Costiniană pre D. 1. G. Po- 

pescu în «Cursul noii elementar de istoria lteraturei române- Bucu- 

resci 1878» dar, după ce acesta nu aduce informaţiuni proprii şi cele 

aduse sunt mai tote eronate. Așia bună 6ră ne spune că Miron Co- 

stin e născut la Bar pe la 1628! că după Domnul George Stefan, 

M. Costin se retrase la viaţa privată 14 ană, până la 1672 sub Petru 

Stefan (11); că după 1672 M. C. mai servi apoi pre toți Domnii până 

în 1692!; că M. Costin era primul latinist al secoluluă! etc... 

La dreptul vorbind, putem cita și lucrarea D-lui Pop, după ce am 

numit, la pag. 268 prea D-lui Lăzărică, care nu face de cât a co- 

pia, aceleași erori ce menţionarăm în lucrarea D-lui Pop. Domnul 

Lăzărici scrie bună-cră : 

«Logofătul Miron Costin care și-a făcut studiele sale în scolele 

din Bar, în Ucraina rus6scă, şi reîntors a casă a purtat oficie pu- 

blice până în 1658, când s'aii reîntors în viaţa privată până la 1672. 

Atunci reintrând în oficiii servi până la 1692, când din ordinul dom- 

nesc al lui Const. Cantemir fu ucis fără judecată la Roman, de unde 

fu străportat la Barboșă și îngropat în cripta familiară lângă soția sa». 

* 

Dar dcă n'avem nimic de învăţat despre Miron Costin în lucră- 

rile moderne mai sus citate, cât am perdut scriind hiografia 008. 

nilor, fără să avem cunoscinţă de ceea ce despre Miron Cos ă în 

văța pre școlariă săi de la faculiatea filosofică din Comăna i m 

mei coleg din Academie D. Dr. Sbiera! In Seplembre tren 

rugat pre ilustrul profesor să nu lipsescă tomul acesta d “ D e 

lui .M. Costin, fie și la ultimele lui pagine, în note și addende,
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un estras din cursul D-s6le despre M. Costin. Domnia. sa îmi serie, 
ca răspuns la rugăciunea mea, cele următâre : 

«Jubite şi prițidse amice | 

«Etă că îţi trimet aice cele ce am scris ei despre scrierile lui 
Miron Costin și timpul când s'aii compus ele. "Mi-ar plăcea mult, 
forte mult, dâcă ar încăpea în «Addendele» Domniei Tale, în întreg 
și întocmai cum sunt scrise. Sciă că cele dise de mine sunt numai 
coloră palide pe lângă aceea ce ai scris D-ta;, dar dâcă 'mi exprim 

acestă dorință, £ste nnmai de aceea că în publicațiunea D-tale să se 

areate că saii mai ocupat și alţii cu un bărbat de valore ca Miron 

Costin, că n'a fost uitat de aceia cari îi datoresc atâta lumină și 
nemărginit bine ! 

Voi căuta ca să “ţi trimet cât mai curând și capitolul despre 

causele morţii lui Miron Costin și timpul când s'a întîmplat ea. In 
privința acesta am o socotință proprie, care n'ar strica d6că sar 
publica și ea spre completarea celor scrise până acum asupra lui 
Miron Costin.» Dr. I. Sbtera 

Notele comunicate de D. profesor Sbiera le aflu mai împortante de 
cât voesce D-lui a le califica. Am avut deosebită mulțămire și ondre 

d'a vede, cetindu-le, că în forte multe puncte, eram cu totul de acord 
și că, unul în lași ori Bucuresci (încă de la 1859) și altul în Cer- 
năuți, scriam despre M. Costin cam în același mod. Negreşit că multe 
din erorile faptice ale cursurilor nâstre, îndreptate de mine în urma 
multelor documinte ce acum întâi văd lumina dilei, le va corige 
și ilustrul meă amic, după aparițiunea acestui volum. Regret că 
până la 16 Octomvrie când serii aceste şiruri, nu mi-a sosit de 
la D. Sbiera și notița promisă de D-lui în epistola de mai sus, cu 
referință la causele morţii lui Miron Costin, în care punct doinnia 
sa dice că are «o socotință proprie». 

Eată acum notiţile atât de importante ale D-lui profesor Sbiera : 

Scrierile lui Miron Costin. 
«De la începutul anului 1653 (4) și până în Decembrie 1691, Mi- 

ron Costin a participat, în mod eminent activ, la tote afacerile Statu- 
lui. 'Tatentul săă cel strălucit și cultura sa cea al€să "l-ai făcut a- 
gent iscusit în pertratără diplomatice, consiliarii ingenios pe câmpul 
de r&sboiti și funcţionarii abil și credincios 'al Statului. 

Dar Miron Costin n'a rămas numai mare bărbat de Stat, ci el sa 

(7) Documintele nâstre spun anume când a fost M. C. bofar de Divan, V.A.U.
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distins și pe terenul literaturei ; ca istoriograf este chiar -neriuritoriti. 
Pe lângă acesta și arta poetică încă nu %-a fost necunoscută. 

Studiul istoriei în genere, iar cu deosebire studiul istoriei naţio- 
nale românescă a fost, în tot decursul vieţii sale, una din ocupaţiu- 
nile sale cele mai căutate și mai plăcute. Acâstă iubire neștârsă 
pentru studiul istoriei ni-o mărturisesce însuși în «mai nainte cu- 
ventarea» sa la Cartea «despre descălecatul țării Moldovei dintâi», 
dicând : «Ei, iubite cetitoriule, nicăterea n'am aflat (făimâsa basnă 
despre descălecatul Moldovei cu tâlharii din temniţele Romei), nice 
la un istoric, nică Latin, nică Leah, nici Ungur, și viața mea, Dum- 

_ nedei scie, cu ce dragoste eram pururea la istorie, eată că și până 
lau acestă vrăstă.» (Let. Moldovei lași, 1854, t. I, pag. 5).. 

Renumele lui Miron Costin, ca istoriograf se întemeiâză : 
1. Pe continuarea cronicei lui (irigorie Urechiă, de la Aron Vodă 

cel Cumplit, cam de la anul 1593; și până la finea domniei lui Ste- 
făniță Vodă, 1661, scrisă în 20 de capete, şi coprinde un răstimp 
cam de 69 de ani. (Let. Mold. t. 1, pag. 211—355); şi 

2. Pe «Cartea pentru descălecatul dintâiă a ţării Moldovei și n6- 
mul Moldovenesc.» Acâsta conţine o «<predoslovie, adecă mai îna- 
inte cuvântare,» şi şâpte capete, (Let. Mold. t. I, pag. 1—32). 

Pe lângă aceste două lucrări din istoria Moldovei eșite din pro- 

pria sa până, Miron Costin a mai copiat încă şi letopiseţul lui Gri- 

gorie Urechiă, de la descălecatul al doilea prin Dragoș Vodă și 

până în a doua domnie a lui Aron Vodă cel cumplit, adecă până 

în anul 1593, însă a adaos pe ică colea câte puţine narări de eve- 

nimente scâse de prin cronicele străine, s6ă precum se esprimă 

loan Neculcea : <mult “l-ati mai împodobit mai frumos și Miron Lo- 

gofătul și fiiul săi Nicolai Costin.» (Let. Mold. t. II, pag. 195). A- 
ceste adausuri sînt arătate de ilustrul M. Kogălnicânu prin note 

(ȚTȚ.iTi) la cronica lui Grigorie Urechiă, publicată de domnia sa 

în Iași, 1853, (Let. Mold. t. I, pag. 93—209,, și anume la pagi- 
nele : 100, ţii, 103, 106, 118, 120, 122, 132, 151, 155, 156, 162, 

163, 164, 167 și 172. 
Acestea sînt scrierile sstorice ale lui Miron Costin ce le cunâscem 

până acum. Ele ne qaii o istorie completă a Românilor de la ori- 

ginea, lor până pe timpul când aii fost serise., Din scrierile istorice 

ale lui Miron Costin un lucru se vede lămurit, acela adecă că a 

fost cel dintâi istoriograf Român, carele a introdus o ideiă, nouă în 

modul de a concepe șia scrie istoria naţională; el, cel dinteiii, sa 

încercat a începe istoria Românilor de acolo de unde se cuvine se
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fie începută, de la cucerirea și încoloniarea peninsulei Balcanică, și 
cu deosebire de la cucerirea şi prefacerea, Daciei Traiană în pro- 
vinciă Romană. 

Ori cât de lipsiciosă și neajungătore ar fi Cartea lui Miron Co- 
stin despre descălecatul dintâiii al Românilor, totuşi acest merit nu 
i-se pote contesta că, după cât cunâscem noi, lui mai întâiii "-a 
venit ideea de a începe și a serie istoria Românilor din timpul când 
coloniile Române din peninsula Balcanică și Dacia Traiană aă în- 
ceput a deveni originea și temelia unui popor nucă, a poporului 
Român. Deci noi credem că uu esagerăm nimica, dâcă dicem că 

Miron Costin, prin îmbrăţișarea întregei istorii a Romănilor, cu drept 

cuvânt s'a făcut părintele și urditoriul ei, și că toți cei-l-alți, pre- 
cum : Neculai Costin, Demetriii Cantemir, George Șincai, ete., nu 
sint de cât continuatorii, propagatorii și îndeplinitorii acestei idei 
concepute de Miron Costin. 

Drept este că tot pe timpul lui Miron Costin acâstă ideie de a 
scrie istoria Românilor de la cucerirea peninsulei Balcanică și cu 
deosebire de la descălecatul Daciei de împăratul Traian, sa aflat 
răspândită și în ţâra Românâscă, după cum um arătat în tratatul 

nosirri despre manuscriptele găsite în Cozia, și Șerbănescă și publi- 

cate in Bucuresci în 1858, dar înca rămâne de constatat, ori de 
nu cum-va autorul anonim al acestei idei în țera Român6scă no 
căpătat împulsul spre acesta tocmai de la Miron Costin, căci acel 
autor fusese și prin Moldova și pote că s'a întâlnit și a vorbit și 
cu Miron Costin și că în aceea convorbire Miron Costin să'Y fi spus 
că el se ocupă cu scrierea istoriei naționale, și anume de la des- 
călecatul dintâjii al Românilor. (Ț) Acestă comunicare de idei s'a putut 
face şi în țâra Românâscă, atunci pote când Miron Costin a însoțit 
pre Dabija Vodă la combaterea cetății Uivarului, în anul 1663. (Let. 
Mold. t. 1, pag. 17; — Mag. ist. p. Dacia. 4, pag. 360), cu care 
ocasiune Miron Costin «a privit pragurile» podului lui Traian «prin 
apa limpede a Dunării». 

Cum că Miron Costin se interesa pe atunci de începutul istoriei 
Românilor și că a vorbit despre acâsta cu Românii din țera Româ- 
nescă, se vede lămurit și de acolo că Miron Costin gice că <Mun- 
tenii» spun că Turnu Severinului își are numele de la <un Domn» 
carele <aii trăit> acolo «cu acest nume Severin», 

Dar chiar de nu s'ar fi întâmplat acestă comunicare de idei, dâcă 
(7) Veda-se monografia mea despre Chronica acâsta anonimă, în foiă de ar- 

cheologie a D-lui Tocilescu.
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am admite (Incru care este și forte probabil), că autorul anonim din țera Românâscă, contimpurean cu Miron Costin, ne atârnat de 
acesta, ar fi conceput şi el ideea de a serie istoria, Românilor de la 
descălecatul Daciei de împăratul "Traian și de a cuprinde într'însa 
pre toți Românii din tâte țările, totuşi acesta n'ar micșura întru 
nimica marele merit al lui Miron Costin ; atunci am ave doi «pă- 
rinți> gemeni ai istoriei naţionale românescă, unul din vechia Mol- 
dovă şi cel-l-alt din vechia țeră Românescă, amendoui de-o potrivă 
prețuiţi pentru prima concepțiune și esecutare. a, acestei idei, 

Pe lângă interesul cel vicii și mare pentru istoria națională, Mi- 
ron Costin mai simţia în sine bătând și o vână poetică. Ela com- 
pus, ca resumat al studielor sale istorice, cam în formă de dogmă 
1, nisce viersuri despre originea Romănilor. Aceste viersuri sunt 
publicate în Psaltirea viersuită a Mitropolitului Moldovei Dosofteiiă, 
carea s'a tipărit în mănăstirea Unievului, în anul 1673, 

Miron Costin a mai compus în graiul polonesc, în viersuri, 2) o 
poemă întitulată : «<Opisanie ziemie Motdawski6j i Multanskij»: Des- 
crierea țării Moldovei și a țării Muntenesci. Acâstă poemă a tra- 
dus-o în prosă romănâscă eruditul B. P. Hasaăiă și a publicat-o. în 
«Arhiva istorică a României» t. |, p. 1, pag. 159—172. 

llustrul M. Kogălnicânu ne spune (Let. Mold. t. I, pag. XVI; — 
Arhiva, românâscă edit. 2, t. I, pag. 102—103) că Miron Costin a 
mai compus 3) o poemă mică, intitulată: <Vi6ţa lumii» ; 4) un tra- 
tat de viersificare românesc; 5) o epigramă către contimpureanul 
săi, mitropolitul Moldovei Dosoftei, şi 6) că a tradus românesce 
hatișeritul dat Moldovei prin Tăutul Logofătul. 

Timpul când sa scris continuarea Cromicei lui Urechie. 

În <«voroava cătră cetitoriu, de la continuarea cronicei lui Gr. U- 

rechie, Miron Costin ne spune (Let. Mold. t. |. pag. 214215) că 

a avut de cuget a face «letopiseţul țărei nâstre Moldovei den des- 
călecatul ei cel dintei», și că urdise «și începătura letopis&ţului,» 

dar că, sosind asupra Moldovei «cumplite aceste vremi de acmu de 

nu stâm de scrisâre, ce de grije și suspinuri, şi la acest fel de scri- 

sore gînd slobod și fără valuri trebuesce, iară noi privim cumplite 

vremi și cumpănă mare pământului nostru și no8», —a părăsit lu- 

crarea sa despre descălecatul dinteiii și «ca să nu se uite lucrurile 

şi cursul ţărei, de unde aii părăsit a scriere răposatul Urechi Vor- 

nicul,» a început a continua cronica lui Gr. Urechie, însă «cu a- 

câstă făgăduință, adaoge el, că și Letopiseţul întreg să astepţi de 

49
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la noi, de vom ave dile, și nu va hi pus prea vecinicul sfat a pu- 

ternicului Dumnedeii ţărei acestia ţenchii și soroc de săvârșire». 

La finea acestei «voroave>, Miron Costin se subscrie «hiv vel vor- 

nic ţărei de jos.» 

Cu aceste îndegetări din Voroavă și cu altele culese de prin tes- 

tul cronicei ne vom cerca a precisa timpul când Miron Costin a scris 

continuarea, cronicei lui Urechie. 

Din subscrierea Miron Costin ca «biv vel (fost mare) vornic al 

țării de jos» urmeză mai pre sus de ori-ce îndoială, că el a scris și 

a subseris acea voroavă întrun timp când nu mai era în funcțiuue 

ca mare Vornic al țării de jos. Vornic mare de ţera de jos a fost 

Miron Costin de bună s6mă în domnia lui Stefan Petriceicu (4) (Au- 

gust 1673—Noembre 1673). Aceasta ni-o adeveresce mitropolitul Do- 
softeiă prin înscripțiunea ce o pune în fruntea poemei lui Miron 

Costin, publicat în Psaltirea cu viersuri din 1673: «Taopenie Mă- 

POHA NpeuecTHaro BOpHHka Beankaro, niki Semati.» Tot în ca- 
litate de mare Vornic al ţării de jos întâmpinăm pre Miron Costin 

și în domnia dinteiii a lui Dumitrașcu Cantacuzinul (Noembre 1673— 

Septembre 1675), și anume în- anul 1674 când a fost trimes la Po- 
loni cu trătări de pace. (Let. Mold. t. 2. pag. 14; conf. Let. Mold. 

t. 2. pag. 230—231 și t. 1. pag. 20.) 
Ori de-a ocupat Miron Costin acestă funcţiune și sub Antoniii Ru- 

set (Decembre 1675—Noembre 1678) n'am putut afla până acum 

(1876) nicăiri. Atâta însă ni se pare sigur, că cel puţin în partea 
a doua a acestei domnii, Miron Costin nu mai era Vornie mare de 

țâra de jos și că nu ocupă nici o funcţiune publică, pentru că îl gă- 

sim printre boiarii nemulțămiţi cu acâstă domnie și pintre acela 

carii aă lucrat din răsputeri la detronarea lui Antoni Ruset. (Let. 

Mold, t. 2. pag. 17—18; pag. 235—236, t. 3. pag. 91.) Nu mai pu- 
țin este sigur că în domnia a treia a lui Duca Vodă (Decembre 1678 

—Decembre 1683) Miron Costin înaintase la trepta de mare Logo- 
făt, căci în acestă calitate îl găsim numit prin tote cronicile r0- 

mânescă. 

Deci subscrierea de la Voroavă de «hiv vel Vornic țărei de jos» 
ne constringe ca să admitem, că Miron Costin a. seris continuarea 

cronicii lui Gr. Urechie în domnia lui Antoni Ruset. (Decemvrie 

1675—Noemvrie 1678). 
În acâstă socotință ne întărim încă prin următorele considerări : 

”(f) Este o erdre. Sub Petriceico n'a fost M. C. nimica. (Vedi tabela de acte 

pag. 265, V. A. U) Asemene se vor corige şi erorile ce ma! urmeză la vale:
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Miron Costin ne aduce ca motiv pentru întrerumperea studiilor sale - 
asupra descălecatului dinteiii al Românilor și pentru continuarea cro- 
nicii lui Gr. Urechie două lucruri, înteiă «cumplite vremi și cum- 
pănă mare pământului și noă>, ce căduseră, pe acel timp asupra Mol- 
dovei şi a Românilor, şi apoi tema ce o avea ca să nu se uite 

«lucrurile și cursul ţării», lucruri și timpuri la cari «mai la tote s'a 
prilejit și el singur». 

Acuma se nasce, întrebarea, când, în care an aii început a se 

arăta asupra Moldovei acele «cumplite vremi» şi acea «cumpănă 

mare pământului și no», cari aii necesitat pre Miron Costin a pă- 

răsi studiile sale despre începutul Românilor și a se apucă de con- 

tinarea cronicii lui Gr. Urechie ? 

Miron Costin dice (Let. Mold. t. î. pg. 286) că din timpul când 

Sa sculat Hmil H&tmanul Căzăcese asupra Polonilor (1647) «ai în- 

ceput şi răul nostru, în care până astă-di ne aflăm cu acest pă- 

mânt la cumplite vremi și Dumnedeiă scie de nu's și peste vecul nos- 

tru trecătore», iar mai ales din anul 1650 când Hmil a prădat în- 

fricoșat țăra și a ars și orașul Iașilor. «De atunci,» dice Miron Costin 

(Let. Molă. t. 1. pg. 295), <aii purces era tot spre răi den an în 

an până astădi.» De şi încă din anul 1650 începură trebile Mol- 
dovei a. păşi tot din răi în mai r&ă, totuși «cumpănă mare pămiîn- 

tului» Moldovei sosi abia după ce Turcii cuceriseră de la Poloni 

vestita cetate a Cameniţei și se purtaii cu cugetul a ocupa și Ho- 

tinul, punând paşă într'însul, și a se aședa și prin alte părţi ale 

Moldovei (Let. Mold. t. 2. pg. 221—222). Acesta resultă de acolo 

că Miron Costin, vorbind despre încercarea Turcilor de a lua Ca- 

meniţa, în anul 1621, dice că n'aii putut-o cuceri atuncia, și că în- 

suși Sultanul Osman, carele era de faţă la acel răsboiă, să fi es- 

clamat : «Dumnegeii aii făcut cetatea acâsta, și Dumnedeii o va lua», 

şi apoi adaogă (Let. Mold. t. 1. pg. 250): «ară acmu, în dilele 

ndstre, o aă luat Sultan Mehemet Împăratul Turcesc, numai în nouă 

dile, în anul 7180 (1672), August 16, pentru păcatele Leșilor și ne- 

toecmâla între ei.» 

Din espresiunea <acmu în dilele nostre» se vede lămurit, că tim- 

pul când scria Miron Costin la continuarea cronicei lui Urechie era 

după August 1672. Acesta se întăresce și prin alte observări ce le 

face Miron Costin în decurgerea cronicii sale. Descriind domnia lui 

Vasiliăi Lupul (primăvâra, 1634—tomna 1653) (**), qice (Let. Mold. t. 1, 

pg. 285—286): La mulți Domni mari, smintelele ai cădut din șopte, 

(*) Este erore. Am dat daia precisă a, vebeliunei lui Stefan Gheorghiţă V. A. U.



772 

  

sii ne sfătuit, acum din vâcul “nostru ;. fără sfat ati făcut Vasilie 

Vodă de aii lovit pre Tătari la Brătuleni (1649), apoi prada de Tă- 

ari a totă țâra ne spusă cu câtă robie și plean dintr'ac6 faptă ati 

venit asupra ţării (1650). Așa și Duca Vodă (lanuariii 1666-—lu- 

niii 1666) (*) numai cu unul pentru carte la, Hanul și-a stricat dom- 

nia, din care mazilie mare risipă şi greutăți asupra, ţăriă ai venit, 

care era în stat bun pe aturică și gata lucrurile se ridica, numai cu 

o rânduială datoriile ţărei tote. Ear dintru acea mazilie dintâi a 

Ducăi Vodă sati tâmplat trei înnoituri de domnii, una la Beligrad, 

a Dabijii Vodă (Dec. 1661—Sept. 1665), după care neplinind anu, 

aii murit Dabija Vodă; altă Domnie, tot în acest an (computat din 

Septembre în Sept.), Domnia dintei a Ducăi Vodă (lanuariii 1666 

—luniii 1666); a treia Domnie a lui Iliaș Vodă (ulii 1666—No- 

embre 1668) cu mare risipă. Decă trei Domnii câte 500 seii 600 

de pungi la înnoitură tot într'un an, cum ai putut fi bine? Așia cu 

şoptele cu unii, nu cu sfat, aii făcut Petriceico Vodă (August 1672 

—Noembre 1673) de aii lepădat fără de nici o nevoie Domnia Ță- 

rei, și s'a dus în țera Leșescă, din care faptă se stinge țâra Mol- 

dovei astădă.» 
Din aceste cuvinte din urmă ale lui Miron Costin resultă pentru 

noi mai pre sus de ori-ce îndoială, pe de o parte, că acele <cum- 

plite vremi» și acea <cumpănă mare pământului nostru și n08» 

despre cari ni se vorbesce în «Voroava, către cetitoriă», „cad în anii 

1672 și 1673, ear pe de alta, că Miron Costin a scris la continua- 

rea cronicei lui Urechie după pribegirea lui Petriceico Vodă în ţera 

Leșâscă, adecă după Noembre 1673. 

La domnia lui Alexandru Vodă, feciorul lui lliaș Vodă, adecă chiar 

a începutul cronicii sale, Miron Costin, vorbind despre tratările de 

pace dintre Poloni și Turci (Sept. 1621), dice (Let. Mold, t. 1. pg. 251) 

că «Leșii ati ales pre lacob Sobieţki, tatăl cestui Sobieţhi ce aii 

fost (5 (**) acmu Craii, și pre Joraveţki Castelanul de Balza, și at 

mers solii în tabăra 'Turcâscă.» 
lon Ul Sobieţki, feciorul lui lacob Sobieţki, a devenit rege al 

Polonilor într'a 21 Maiă 1674 și a domnit până într'a 17 luniii 1696. 

Deci și de aici se vede că Miron Costin a scris la continuarea 

cronicii lui Gr. Urechie după Maiii 1674, căcă alt-feliă n'ar fi pu- 

tut pomeni despre domnia lui lon [ll Sobieţki. 

Mai departe, la finea cronicii sale, vorbind Miron Costin despre 

„(*) Erorile de date se vor îndrepta lesne după documintele nâstre. V. A. U. 
(**) «Ce ati fost» este o înterpolare de copist, ulteridră anului 169%. V. A.U,



773 

  

mortea lui Stefănițţă Vodă Lupul, întâmplată tomna, în anul 1661, și 
despre preparativele pentru alesul unui Domn noii, dice (Let. Mold. 

t. î. pg. 354—355) că boiarii îndată «aii ales pre Chiriţă Dracon 

Ruset, carele ai cădut şi Domn aice în ţtră, și cu dânsul și pre 

Alexandru Costin Postelnicul, şi "I-ai rapedit îndată ia Împărăţie.» 

Chiriţă Dracon Ruset a devenit Domn în Moldova, sub numele de 
Antoniii Ruset, în Decembre 1675 şi a domnit cam până în No- 

_embre 1678, | 
Din acestă observare a lui Miron Costin în contestul cronicei sale, 

urmeză neapărat că el a scris-o după ce sa făcut Antoniii Ruset 

Domn în Moldova, adecă după Decembrie 1675. 
Încă un îndiciă forte preţios pentru precisarea timpului ! În dom- 

nia lui Stefăniţă Vodă Lupul ne vorbesce Miron Costin și despre 

Constantin Cantemir și dice despre el, că pe atunci cera la Munteni 

ceauș spătărese» și că «apoi aici în Moldova aii fost Sărdar» (Let. 
Molă. t. 1, pg. 353) dar nu adaogă că a devenit mai pre urmă și 

Domn, din lulii 1685—Masrt. 1693. 

Sărdar în Moldova s'a făcut Constantin Cantemir abia în domnia 

dintâie a lui Dumitrașcu Cantacuzinul (Noembre 1673-—Sept. 1675), 

funcţiune care a ocupat-o apoi și mai departe până în domnia a 

treia a lui Duca Vodă (Dec. 1678—Dec. 1683), precum ne încre- 
dințâză Dumitru Cantemir în notiţa biografică ce o face despre tată- 

săi în opul să: Istoria împărăției Otomănescă, tipărită germănese 

în Hamburg 1745 pg. 501, nota 69, ear românesce în Bucuresci 

1876, pg. 508, nota 73. 

Deci şi de aici urmeză că Miron Costin a scris continuarea sa 

la cronica lui Gr. Ureche după anul 1675, precum am qis mai sus, 

dar mai urmâză încă și alta, aceea adecă că continuarea. cronicii 

lui Gr. Urechie, cel puţin în estinderea în care ne este ea cunoscută 

era acu de mult sfarşită de Miron Costin pe timpul când sa sui 
pe tron Constantin Cantemir, căci alt-feliii de bună s6mă că Miron 

Costin ar fi notat şi despre Constantin Cantemir, că mai pe urmă 

s'a făcut Domn, precum. a. însemnat despre el, că a fost Ceauș spă- 

tărese în Muntenia și Sărdar în Moldova. 

Ba încă din considerarea că tâte cronicile românescă ne aduce pre 

Miron Costin în funcțiunea de Logofăt mare în totă Domnia a treia 

a lui Duca Vodă (Dec 1678—Dec. 1683), urmâză mai departe că 

Miron Costin scrisese atât continuarea cronicii lui Gr. Urechie cât 

şi <Voroava către cetitoriii» ce i-ai pus-o în frunte, întrun timp 

când încă nu devenise Logofăt mare, adecă înainte de domnia a
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treia a lui Duca, Vodă, deci, înainte de Decembre 1678, căci alt-fel 

Miron Costin sar fi iscălit subt acea Voroavă, nu «biv vel Vornic 

țării de jos», ci «vel Logofăt», s6ii «mare Logofăt.» 

Așiadară, din cele spuse până aici credem că resultă destul de 

vederat, că Miron Costin a scris continuarea cronicii lui Gr. Urechie, 

după Dec. 1675 și înainte de Decembre 1678. 
Si întru adevăr, pe unul din manuseriptele folosite de ilustrul M. 

Kogălniceanul la publicarea cronicelor Moldovei s'a găsit pus și ur- 

mătoriul titlu : «Letopiseţul ţării Moldoviă de la Aron Vodă, de unde 

este părăsit de Urechie Vornicul de ţâra de gios, isvodit de Miron 

Costin biv vel Vornic ţerei de gios, în anii de la zidirea lumi 7155 
în oraș în lași,» 

Acest an de la zidirea lumii 7185 corăspunde cu anul de la, Hris- 

tos 1 Septembre 1676 și până la finea lui August 1677. Acest an 
cade tocmai în timpul ce "l-am precisat mai sus pe temeiul obser- 

vărilor lui Miron Costin din contestul eronicii sale. El dară trebue 

să fie exact şi ne represintă adevăratul an în care Miron Costin a 

finit cronica sa ca continuare a cronicii lui Gr. Urechie. 

Acâstă, continuare a compus-o Miron Costin tot concepându-o pe 

necurat și apoi dându-o la copiști ca s'o prescrie pe curat, Acesta 

se vede din următorea mărturisire. Miron Costin dice (Let. Mold. 

t. 1. pg. 323): «MB vei erta, iubite cetitoriule, că nu 'ți-am scris 

aceste semne la locul lor; crede neputinței omenescă, crede valu- 
rilor și cumplitelor vremi, întreabă pe ce vreme am scris și cât am 

scris! Aș fi lipit aceste semne la rândul săii, ce era trecut rândul 

la isvodul cel curat; şi scriitorii carii îsvodesc puţină se află, iară 

tipariă nu este. Deci aice de aceste semne îţi daii scire, și ales po- 

vestea lăcustelor, care cu ochii cum venea am privit.» 

Miron Costin a continuat cronica, şi după mârtea hui Ste- 
fănța Lupul. 

Constătând că Miron Costin, între 1 Sept. 1676 și 31 August 1677, 
a ajuns cu continuatul cronicii lui Gr. Urechie și cu prescrisul €i 

pe curat până la mortea lui Strfăniţă Vodă Lupul, adecă până în 

tomna anului 1661, dar sciind că Miron Costin a trăit încă mult 

timp după anul 1677, adecă până în Decembre 1691, şi cunoscând 

că el necontenit se ocupa cu studiul istoriei, se nasce de sine în- 
trebarea, oare Miron Costin n'a continuat cronica lui Gr. Urechie 

și după mortea lui Stefăniţă Vodă Lupul? 
La acestă întrebare ne răspunde unul dintre cei mai distinși și
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mai cunoscători cronicari, și în junia sa, chiar contimporean cu Mi- 

ron Costin, lon Neculcea așia (Let. Mold. t. 2 pg. 195): că de la 

Aron Vodă «mai înainte, până la Dabija. Vodă, s'aii mai scris de 
Miron Logofătul. Iar maă departe nu se găsesce scris; pâte fi, de 

or fi și scrise mai nainte de Niculas; Logofătul, dar or fi pote tăi- 

nuite, și până acum la ivelă n'aii eșit». 

Deci, Ion Neculcea ne afirmă aprieat, că Miron Costin a continuat 
cronica lui Gr. Urechie numai până la mortea lui Stefăniță Vodă 

Lupul, respective până la începutul domniei lui Dabija Vodă, şi că 

de aici înainte n'a mai scris nimică, ci dâcă sa mai scris ceva, 
apoi nu Miron Costin ar fi scris, ci fiul s&ă Niculaiă, dar la iveală 

încă nu ieşise pe timpul când începuse lon Neculcea a scrie la con- 

tinuarea cronicii lui ] iron Costin, adecă pe la anul 1730. 

În contra acestei afirmării atât de ponderâse a lui lon Neculce, 
noi credem și susţinem că Miron Costin a continuat cronica lui Gr. 

Urechie mai departe și după mortea lui Stefăniţă Vodă Lupul. 

În cronica atribuită, după părerea nâstră pe nedreptul, lui Nicu- 

laiii Costin, găsim la începutul domniei lui Dumitrașcu Cantacuzinul 

(Noem. 1673—Sept. 1675) următorele (Let. Mold. t. 2. pg. 11): »lară 

la isvodul hă Miron Logofătul serie pentru ac6stă domnie a lui Du- 

mitrașcu Vodă așia : Fugind Stefan Vodă -Petriceico de la Hotin în 

era Leșâscă.....» 

Din acâstă mărturie, intercalată de autorul cronicei în textul ei 

se vede lămurit că Miron Costin a continuat cronica lui Gr. Urechie 

mal departe şi după mârtea lui Stefăniță Vodă, cel puţin încă până 

la finea anului 1673, decă nu și mai departe, ceea ce credem forte 

probabil, căci ne vine greă a presupune că un bărbat ca Miron Co- 

stin, carele a ţinut atât de mult la însemnarea «lucrurilor și cursu- 

lui țării ca se nu se uite» ; carele a fost interesat la aceste «lucrură> 

pentru că el însuşi a participat în mod torte destins la ele, și ca- 

rele a trăit încă până în Decembrie 1691, — ca el să nu'și fi con- 

tinuat cronica și mai departe, după anul 1673, și să nu fi însemnat 

întâmplările şi aspiraţiunile Românilor din domnia a treia a lui Duca 

Vodă și din domnia lui Constantin Cantemir, din Moldova, si din 

domnia lui Serban Cantacuzino din ţera Românâscă, domnii în care 

spiritele alese se băteaii nu numai cu unirea ţărilor surori şi con- 

solidarea Românilor într'un singur stat naţional, dar încă şi cu re- 

staurarea. imperiului Roman r&săritân ! 

Admitend că Miron Costin a continuat cronica lui Grigorie Ure- 

chie până la mârtea sa, s6u până aprope de ea, cum să ne espli-
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„căm că nici loan Neculcea, contimporean în junie cu Miron Costin, 
nică noi nu scim până acum nimica, despre acâsta ? 

Lipsa continuării mai departe a cronicei lui Miron Costin ni-am 

esplica-o noi prin următorele presupuneri, mai mult s6ă mai puţin 

probabile. | 

1. Este forte cu putință că atuncea când Miron Costin a fost 
prins și omorit în Roman, să se fi confiscat și tote manuscriptele 

lui și pentru că partea din urmă a eronicei descriea, conform ade- 

vărului, nisce întâmplări, şi descoperea, nisce lucruri cari nu eraii 

plăcute pentru contimporenii sei, că acâstă parte să fi fost tăinuită 

s6ă chiar nimicită cu desăvîrșire de puternicii dilei de pe atunăi, 

cari aveaii interes ca publicul cel mare și posteritatea să nu cu- 

noscă secretele, intrigele și faptele lor. | 
2. Și acesta încă este cu putință, că Miron Costin numai până 

la mortea lui Stefăniță Lupul să fi dat copiștilor cronica sa ca So 
prescrie pe curat, iar continuarea ei să fi rămas scrisă numai pe 

necurat, pe foi ne legate, din care causă, după mârtea sa, fiind 

mare învălmăşală în familie, ușor s'aii putut perde. 
3. In fine pote fi și acesta, că continuarea, cronicii lui Miron Co- 

stin, de la Dabija Vodă încoce, să esiste undeva, ascunsă și astăţi 

și cu timpul să se și descopere, lucru care am dori să fie așia în 

interesul istoriei nostre de pe acele timpuri. 

Isvorele cronice. 

Ce se atinge de isvorele pe cari Miron Costin își razimă atât 
adausele făcute în cronica lui Gr. Urechie, cât și cele espuse 
de dânsul la, începutul cronicei observăm următârele. In privința 
acestor isvâre nu pote fi nici o îndoială, fiind-că el însuși ne ci- 

teză (Let. Mold. t. |, pag. 6 și 113) istoricii «cari aă scris de lu- 
crurile Moldovei» după al doilea descălecat de Dragoş Vodă, și a- 
nume pre Î, Dlugoș, 2, Cromer, 3, Stricovschii, 4, Piasinschi, epis- 
copul de Peremisla, 5, Marcin Pașcovschi şi 6, Bielschi. Deci pe 
aceștia îi are Miron Costin de garanți pentru veracitatea celor spuse 
de dânsul în adausuri și la începutul continuării cronicei lui Gri- 
gorie Urechie. 

Alt-felii însă stă lucrul în privinţa rămășiţii continuării cronicii. 
Noi scim că Miron Costin s'a născut între anii 1626 și 1636, (Ţ) și 

că în anul 1646 studia acuma în școla din Bar în Podolia. De aice 

y (î) Iubitul meă amic va îndrepta aceste date după noile nâstre doscoperiri. 
.A.U.
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urmeză că cele petrecute în Moldova și prin ţările vecine de la 

1593 şi până către anul 1646, Miron Costin nu putea să le scie de 
la sine, din propria esperienţă, ci trebuia numai de cât să consulte 

pre alții și să se razime pe cele dise de ei. Dar cine să fi fost a- 
cești alții ? 

Din contestul cronicei resultă în privința acesta următoriul r&s- 

puns : Pentru timpul de la 1593 și cam până la anul 1630, Miron 

Costin s'a folosit de cronicarii leșesci. la nararea evenimentelor, iar 
de aici înainte, cam până la anul 1663 a scris după tradiţiune, mai 

mult din audite de pe la 6menii bătrâni și, de când a putut, cam-de 

pe la 1646 încoce, și din esperiența proprie. - Acâsta, se dovedesce 
prin următârele mărturisiri făcute de însuși Miron Costin : 1, Vor- 

bind la cap. XII, despre domnia lui Alexandru, feciorul lui Radu 

Vodă Mihnea, de a lui Moisi Movilă, și de a lui Alexandru lliași, 

dice (Let. Mold. t. I, pag. 262): «cât am putut înţelege den Voiari 
bătrână din ilele lor, pe rândul lor mergând, cursul anilor "ţi-am 

însemnat». 

2. Apoi vorbind despre mortea lui Barnovschi întâmplată la Con- 

stantinopole în lunii 1633, dice (Let. Mold. t. |, pag. 268) că de 

dânsul «mărturisea Toma Vornicul, fiind Postelnic al doilea la dân- 

sul, că în multe nopți "l-aii zărit prin miedul nopţei îngenunchiat 

înaintea, iconei la rugă cu mare oserdie», şi apoi caracterisind pre 

Barnovschi, adauge : «Cu tote bunătăţile era spre târă, iară de sine 
cu purtatul trebilor împărătescă, pre mărturia a mulţi boiari bătrână, 

forte slab». 

3. Vorbind la domnia lui Vasilie Lupul, de pregătirea Leșilor la 

răsboiii în contra 'Turcilor, la anul 7143=—1635, dice (Let. Mold. 

t. |, pag. 274): «Ţin minte omeniă bătrână, cari spun că ajungea 

tabăra, de supt târgul Cameniţei până la un copacii la câmp, mai 

mult de o milă mare de loc....» 

4. Vorbind despre patima Vizirului Tabani Buiuc, dice (Let. Mold. 

t. 1, pag. 282): «Aceste am înțeles dentr'un boiariă, bătrân de sfat 

ce era pe acele vremi (cam pe la 1637)». 

5. Vorbind despre solia lui Ragivil la Vasilie Lupul în anul 1646, 

dice (Let. Mold. t. 1, pag. 286): «< Infeles-am din boiari betrâni cum 

să fie vrând Vasilie Vodă .... să'şi despartă fata de Domnul sei 

Ragivil, iară ea n'a primit.» 

8, Despre unul din Cantemiresci dice Miron Costin, (Let. Mold. 

t. |, pag. 276), că însuși "l-ai «apucat, dvorind» pe la anul 1647 

“şi 1648 la Regele Poloniei Vladislav al IV-lea.
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7. Despre Vasile Lupul dice (Let. Mold. t. |, pag. 277), că nu trăia 
bine nici cu un megieș, «precum am apucat și noi acea Domnie». 

De la anul 1653 înainte, Miron Costin a scris cronica sa nu nu- 
mai ca, contimporean, ci chiar ca martor ocular al evenimentelor, 
lucru care însuși ni'l mărturisesce dicend (Let. Mold. t. 1, pag. 302): 
<Așia și n6uă iubite cetitoriule, cu mult mai lesne a scrie de aceste 
vremi, în care mai la tâie ne-am prilejit singură». Deci pentru tim- 
pul dela 1653 și până la 1661 lui Miron Costin nu Y-aii mai tre- 
buit informaţiuni de la alţii, pentru că mai la tâte întâmplările s'a 
prilejit singur. | 

Din cele espuse până aci resultă de sine şi val6rea cronicei în 
privința veracităţii faptelor narate într'însa. Pentru timpul de la 
1593 şi până cam pe la anul 1630 faptele istorisite de Miron Costin 
trebuese controlate, și în unele locuri chiar rectificate, pentru că n'a 
avut la îndemână decât puţine isvâre străine, lipsiciose şi ne si- 
gure, precând pentru restimpul de la 1630 şi până la 1653 faptele 

„sînt răzimate pe audite din bătrâni și pe mărturii oculare străine, 
cari le garanteză veracitatea. Pentru timpul din 1653 și până la 
1661 veracitatea faptelor ni-o garanteză mărturia oculară a auto- 
rului și iubirea lui de adevăr, despre care dice (Let. Mold. tom |, 
pag. 315) «că nimica nu strică credința aşia celor ce serii Lâtopi- 
sețele ca fățăria, când veghe voia unuia și pogâră lucrul cu hula 

altuia. Noi măcar că am fi datori cu pomenire lăudată mai mult 

lui Stefan Vodă .... de cât lui Vasilie Vodă... iară direptatea 
socotind, nu pociii scrie într'alt chip». 

Timpul compunerii cărții pentru descălecatul dinteiiă. 

In domnia dinteiii a lui Duca Vodă (lanuariii 1666—luniii 1666), 
în a lui Alexandru liaș (lunii 1666—Noembrie 1668) și în domnia 
a doaua tot a lui Duca Vodă (Noembrie 1668—August 1672), a- 
decă în decurs de șese ani și jumătate, Miron Costin semănă a se 

„fi fost retras din viața publică în cea privată, căci nici cronica a- 
tribuită lui Nicolaiă Costin, nici a lui Ioan Neculcea, nică a lui Ni- 
colae Mustea, nici altă cronică anonimă tradusă grecesce de Alexan- 

dru Amiras nu ne spune nimica despre Miroh Costin că ar fi par- 
ticipat în restimpul acesta în vre-o > privinţă la afacerile statului (*). 

(*) Este erore. Vedi tabela de documente. La 1666 este vel Ciaşnic : NN. 59 şi 60. 
La. 1667 Aprilie este deja vel Vornic. NN. 61, 62, 65 şi 66. La 1668 asemenea: 
(doc. NN. 67, 68, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 80, 3. 82) şi în 1669 sub Duca Vodă 
merei în fie ce an sunt documinte cu M, Costin ca Vorn.
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Ce aii făcut Miron Costin în acest timp, nu putem sei cu deplină, si- 
guritate, ci presupunem numai, cu multă probabilitate, că în acest 
timp el a început a se ocupa cu tot adinsul de studiul istoriei na- 

ționale și a se prepara pentru compunerea cărţii sale despre des- 
călecatul dinteii. Acestă presupunere se întemei6ză și se întăresce 

pe de o parte pe fapta că Miron Costin a compus și a publicat în 

Psaltirea în viersuri a mitropolitului Dosofteiii, tipărită la Uniev în 

anul 1673, un viers despre originea Românilor, pe de altă parte 

însă pe chiar cuvintele lui, scrise în «Vorova către cetitoriii» de la 

continuarea cronicei lui Gr. Urechie. Aicea ni spune Miron Costin 

(Let. Mold. t. I, pag. 214) că el, înainte de a sosi asupra Moldovei 
«cumplite vremi şi cumpănă mare pămentului», adecă înainte de Au- 

gust 1672, se apucase a scrie istoria Moldovei de la descălecatul 
ei dinteiii, «carele a fost de Traian împăratul», și că și curzise în- 

cepătura Letopiseţului», dară că, sosind asupra Românilor acele 

cumplite vremi în care nu putea «sta de scrisore, ci de grije și de 

suspinuri», și fiind că «la ast-fel de scris6re gând slobod și fără 

valuri trebuesce», a părăsit studiile și lucrările sale despre descăle- 

catul dinteiii, însă promite că, de <a mai avea dile și de nu va fi 

pus ..... Dumnedeii ţării acestia țenchiii și soroc de săvârșire», el 

le va, continua, și va scrie și acestă parte a istoriei Moldovei. 

Acâstă promisiune 'și-a împlinit-o Miron Costin, căci de la el ni 

S'aii păstrat o seriere sub titlul : «Cartea pentru descălecatul dinteiii 

a țării Moldovei şi n&mul Moldovenesc». (Let. Mold. t. |, pag. 1—32). 

Insă când a compus-o el? când %-aii dat redacţiunea ei definitivă ? 

Spre a răspunde la acâstă întrebare, să luăm în băgare de semă 

cum se intituleză Miron Costin subseriindu-se la finea, «predosloviei» 

Cărţii despre descălecatul dinteii. Aice (Let. Mold. t. I, pag. 5) se 

subscrie Miron Costin nu ca la continuarea cronicei lui Gr. Urechie 

«hiv vel Vornic ţării de'jos»>, ci «care am fost Logofet mare în 

Moldova». | PRE 

Logofăt înare în Moldova a fost Miron Costin, după mărturia u- 

nanimă a tuturor cronicarilor noştrii, - de bună semă în domnia a 

3-a a lui Duca Vodă(*) (Decembrie 1678—Decembrie 1683) la a 

căruia aducere pe tron a contribuit - forte mult. (Let Mold. L 1 

pag. 235—236; pag. 17—18; t. ll, pag. 91)- In calitatea de 00- 

făt mare a rămas Miron Costin în tâtă domnia luă Duca Vodă, până 

nesci. din Decembrie 1678 (*%), când Duca 
la catastrofa de-la Domnesti, 

(*) Erdre. A fost deja Logofăt la Antonie Ruset. La 1878 eru deja bi» Logof. 

(*) Erore de dată. V. A. U.
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Vodă a fost prins şi dus în Polonia. Miron Costin, de şi prin între- 
venirea. unui amic Polon a scăpat și a r&mas încă în Moldova până 
în Februarie 1684, totuși n'a mai ocupat aici nici o funcţiune 
publică, şi maă pe urmă a fost nevoit ca să părăsâsca şi el Moldova 
şi să se retragă în Polonia. (Let. Mold. t. 2, pag. 247). Aică aă pe- 
trecut el până la începutul domniei lui Constantin Cantemir (lunii 
1685—Martie 1693), când în t6mna anului 1685 s6ă în anul 1686 
S'aii întors iarăși în țeră, dar n'a. mai ocupat de aci înainte func- 
țiunea de mare Logofăt. Deci din Decembrie 1683 înainte, Miron 
Costin se putea subscrie, cu drept cuvânt, fost mare Lăgofăt. Prin 
urmare, după Iecembrie 1683 a trebuit Miron Costin să scrie car- 
tea sa, despre descălecatul dinteiă. 

Cuvintele «în Moldova» ce le adaogă Miron Costin după iscăli- 
tura sa de «fost Logofăt mare», sunt forte semnificative. E nu le-ar 
fi adaus, de w'ar fi avut de cuget ca prin ele să arste că pe timpul 
când a scris cartea sa despre descălecatul dintăiă, n'a mai fost cu 
şederea în Moldova, ci aiurea undeva, în vreo eră străină. Din 1684 
înainte, până la mârtea sa n'a petrecut Miron Costin nicăiri prin 
țări streine de cât numai în Polonia, și anume din Februare 168 
până tomna în anul 1685, s6ă pănă în anul 1686. Deci, în timpul 

acesta trebue să cadă și redacţiunea. definitivă a cărții pentru des- 

călecatul dinteiă. 

Dar încă un lucru. Miron Costin a viersificat în graiul polonesc 
studiile sale despre descălecatul dinteiă sub titlul de : Opisanie Ziemie 
Moldawski6j, i Multanskiej>: descrierea, tăriă Mokiovei și celei Munte- 
nescă. (Hâșdăi B. P. Archiva ist. a Rom. î.l, p. î. pg. 159—172). 
Acestă poemă polonescă este datată din »Daszow ex domo venatio- 
nis anno 1684 in lulio.» Deci noi credem că Miron Costin, mai 
nainte de a fi compus polonesce în viersuri studiile sale despre des- 
călecatul dinteiii, trebue să le fi redigiat, definitiv românesce. Dâcă 
acestă credință a nostră este întemeiată, (ceea, ce noi nici nu ne 
îndoim), apoi urmsză neapărat că Miron Costin și-a scris definitiv 
Cartea sa despre descălecatul dinteiă nu în Moldova, ei în Polonia, 
și anume între Mart. şi Ialiă 1684. 

Prin acestă carte Miron Costin a completat istoria Românilor, a 
introdus în scrisul €ă, o idee nouă, a redeșteptat între Români cu- 
noscința despre unitatea lor naţională și a aprins întrînșii năzuința 
spre căutare reciprocă și consolidare într'un singur corp organic. 
Din acest pune de vedere Cartea lui Miron Costin despre descăle- 
catul dinteiă, ori cât de lipsici6să și neajungătore ar fi ea, are pen-
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tru istoria, politică și culturală a Românilor o însemnătate : şi 0 va- 
IGre ca puţine alte cărți. Ea este temelia gloriei lui Miron Costin 
ca istoriograf. Prin ea a voit Miron Costin <ca să scotă lumii la ve- 
dere feliul nâmului, din ce izvor și seminţie sînt lăcuitorii țărei. . 
Moldovii și așia a țărei Muntenesci,... și a Românilor din țările Un- 
guresci, că tot un neam sînt, și odată descălecaţi ; de unde sînt vi- 
niţi strămoșii lor pre aceste locuri, supt ce nume ati fost înteii la 
descălecatul lor, și de când s'aii deosebit și aii numele acest de a- 
cum, Moldovan şi Muntean ;... ce limbă ținea întei și până acuma, 
cine ati lăcuit mai înainte de noi pre acest pământ, şi supt ce nume 
scos.» (Let. Mold. t. 1. pg. 3). 

Măreţ scop, și la măreţe resultate a adus! 

FINE. 

9 PE 

To 

ra sa
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AUTOGRAFELE LUI MIRON COSTIN. 

e lu, 
Mitea, 
1) Documentul N. 56 şi 57. 

| p pf 

2) Doc. N,.59, din 1666 Mart. 28. 

  

Doc. N. 52 şi Doc, N. 44. — Asemenea și actul de la Homor din 7170 lul, 27 
şi actul die 7172. Feb. 22 

arie 
Doc. de la Duca Voa din 1670 lunie 12. Domenii N. 7834.
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Act. N. 73 şi 76. 

   
Actele N. 89—111-—114. 

“Meda i PLD 

Act. N. 77,



    

10 

 



Doc. N. 182 din tabela nstră,



786 
NONE 

Semnătura lui Vasilie Costin. Doe No. 92, 
Altă semnătură de la Vasilie Costin, cel îngropat la Branişteni, avem pe actul 

din 7181 Mai 31, ce se păstreză la, Episcopia de la Roman. 
NB. Cum că Barbescii erai lângă Branisteni, vedi Documentul N. 190 din ta- 

bela nostră, care este un act despre hotărnicia Branistenilor făcut chiar în 
Barbesci. 

16 

Unic de la Antonie Ruset. 7184 Decembre 29. Vedi Documentul din tabela 
nosiră, cu No. 131. Miron Costin vel logofăt adaoge Gupă ce a semnat, vorbele ; 
“Am văqut zapisul de la D-lui Visternicul.
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ZAPISE 

Helative la moşiile ale bă Costin 

. — , _ 

i Ar ȘI 5 Ben ITă rTEe pag 
AL eg 

Documentu N, 106, pag. 122 — 133, 

În proprietatea Academiei, 

447 

Far pe p 07 
Documentul N. 137. pag. 198—139. 

— 

27 PI? Pf 774 12 

af aci 
J — 

Fo Pa 
În proprietate Academiei.
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Am mai put€ reproduce în facsimile și următorul text, după un 

autograf ce am cedat Academiei române, și care lam aflat între 

documintele Cristescilor : 

< Poveste mai al6să Cristeştilor» 

Pagina IL. — «Satul tot Cristeștii la, ţinutul Cârligăturei se împarte 
în 5 moși, carii se pomenesc la urice. 

— Precum s'aii ţinut Cristeștii și ce n&muri : 
— Semenţia celora ce sînt în urice: 
— B (dot) moși pol, care fac giumătate de sat, aii ţinut Borșoia 

cu Gmănii săi. — Agahia cu Gmănii s&i și Mârco și Mârcuţă cu 6- 

mănii săi, și mi-ai vândut mie Agahia cu Gmănii s8i și Mărcuce 
cu Gmănii săi. A rămas partea, cât se va alege, a Borsdiei nevân- 

dută, ce se va alege din cinci moși pol, partea ei. 

— Pol moș ai ţinut Haruţoaea cu 6mănii, cu fraţii săi și cu fe- 
ciorii Ursului. Deci mai aii vândut Ursul giumătate de moș și Ha- 

ruţoaea partea sa ce i se va alege din giumătate de moș și părțile 

a unor surori ale sale, care le ai cumpărat iar de la dânsele și n'a 

mai rămas nevândut. . . . a unor frați a ei. 

— Pol moș aiăi ţinut Haruţoiaea, iar cumpărături de la alte să- 

minţiile sale și mi-ai vândut mie acel pol moș. 

— Un moș aii ţinut Arsănie cu nepoţii săi în patru părţi. Den- 

tru acesta moș mi-ai vendut nepoții lui Arsenie cu voia lor trei 

părți și lui Arsenie a patra parte aii vândut, ot tam.» 

De aci începe pagina a II a manuscriptuluă. 

« Moșii Cârsteștilor : 
Păcurari, — Ionașco — Vasilie. 

— Moșii cei sterpi : 
(Dăm în facsimile restul paginei acestia.)
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Anexăm la acest volum un facsimile după autograful de la Ni- colae Costin, ce Pam descoperit la Biserica, St. Ion, din strada Ma- 
jilor (s6i Milo) din Iași, pe paginile unei evangelii. Pe fie-care din 
primele pagine a Evangeliei este câte un rând din cele ce se văd 
în anexatul facsimile. 

(Veqi transcrierea ei, la pag. 222 în urmă). 

* 

Alăturâm la acest prim volum, litografia, portretului lui Miron Co- 
stin de D. Vonemberg, din Bucuresci, după un bassorelief ce se con- 
servă la Sepeniţ, în Bucovina, de Dâmna Baronssa Vasilco. Acest 
portret lam publicat deja în Buletinul instruct. publice din a- 

" nii 1866. 

E 1
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Pg. Rând. în loe de: Citesce. Pag. rând in locde: oifesee : 

12 Nota 2 se cuvine unde grăim de copia vine Domn numai la 1685 Iunie 
lui Vasile Dantian. 15. 

13  Nofal Simon Simeon, — — Idem doc. 186 citesce data 1666 
23 — Neuclcean Neculcea. Î. 1685, | 
36 — Dicem că Codez A Rafail este în | 168  — Documentul 206 s'a trecut din e- 

depositul Museului din Bucu- râre de culegător de şi nu pri: 
resci, El este proprietatea d-lui vesce pre Costin. | 
“Tocilescu. 193 — Luci (doc.237) Iordache Luchie 

37 27 ete. și Zetopisețul pri- — — Canie Zon Canta 
mei descălecări, | — — Jordache Rusul— Lascarachi Ros- 

46 19 Epel Engel. vel Vornic. set vel Vornic. 
63 1 n MU. 197  — Addenda— Adăenăa 1 
67 1 — 1V, în fruntea | 240 pârtă greşit numărnl 340. 

titlului. 341 29 pe timpul luă Stefan nainte de tim- 
71  Doc.13 M-cei M.-rei Precista Tomsă „paul Dă Stefan 
80 Doc. 31 17148 7isi. ' Toma 
— Idem 1640 1633. Inscripţiunea, amintesce je Stefan 
8 ; sra sati nepotul lui Stefan cel mare. 
8 — docum. 36, 37, 38 din erdre sai 353 26 pene ceea ce apucară. peste cera 

trecut în inventar, căci nu. ating ce apucasă 
pe Costini. Ele totuşi pot servi | 373 Nota ultimă  Roumâni Români 
ca să arcte neființa:lor la Iași, la | 380 Carion Covaţiu Carien—Covaţiii 
datele uricelor, pe lângă curtea| 445 la nota * sa omis răspunsul la 
lui Vasilie Vodă până târdiă. întrebare. 

84 — docum. Nr. :39 Se va socoti la Acesta este : Căcata. 
Domnia lui Vasilie Vodă, căci| 447 Zamovski Zamoisti 
este din Febr. 10, 1653, iar Gheor- | 450 Nota (ț) este din Codicele 44. Bf. 
ghiţă nu domnesce de cât la fi-| 473 14 Koneţpolski. 
nea lui Marte 1653. Aseraenea nota (*). | 

86 — 7160 (la, doc. 44) 7170. 483 Ia nota (£) Dă aci unele codice 
88 — 1602 (la doc. 47) 1662. dai aci, 
98 — Duca-Vodă Iliaș- Vodă. 484 a Conet- Polski Koneţpolski. 

(doc. 61 şi 62) 'Tot asemenea, pretutindenea unde 
105 — Ineștii (la doc.76) _Zeştii, „ar mai fi acest nume. 
107 8 Dâmna Domnia 493 Nota(ţ) R. 5 Condicului Codie eh 
— 12 Săvin Visterni- Săvin Visterni- | 501 Nota(ţ) Pen. Subenburgische Siedenbiir gische 

cul. A treia cul a treia | 568 7 not. BG. AA (Raf.)—R. 10;B.G. AA (Ral.) 
parte. parte. 628 în nota ($) histoir du Cozague histoire des 

109 — trei care (doc.80). trei case. Cozagutea, 
112 — (a doc. Nr. 90) Miron Costin Asemene adauge : vedi,* înainte de 

ice B& ISchim Pastorius. , 
vel vornic Idem nota (%) a-boditu ab-obitu 

HSERA BEA AST. | Jdem  Idem O cantu Cantu 
120 — (la doc. Nr. 104) adauge : 345 | Idem Nota (%*) cum scrii cum scrie 

Duca- Vodă. Asemenea : Biogr. Crontcarilor 

— — 20 Decembrie. 10 Decembrie. A ZI 
(a doc. Nr. 105). Asemenea în rândul altim, omite 

129 Nota începând cu NB. se referă la sigi- de, ante : el însuşi. 
liul documentului Nr. 115, iar nota (1) nu | 646 Nota finală să se citescă ast-fel: . 
se cuvine la doc.116, ci la 117, din pag.128. «(*) De câte oră Miron Costin aduce reflecsiuni 
Acest doc. 117 din erdrea culegătorului s'a | ca aceste, copistul pune pe margine o specie de 
us mai nainte de a'i veni rândul. ghilimele şi anume, la prima linie Asia: »_ ȘI la 

130 Jocumeutul 117 trebuea numerotat 118. | liniile următâre : + ., a 
şi deci numerile următârelor documente |  Negreșit că suntem departe de a fi dat aci, tâte 
crescute tâte cu câte o cifră. De altmin- | greșelile și mari şi mici, câte s'aă strecurat În a- 
trelea doc. 157 devenind 118, se cădea să | cest prim volum, fie din nebăgarea. nâstră de sâmă, 
fie adus de culegător mai departe. fie din a culegătorului, sâă a corectorului; pentru 

— — Antonie Roset. DumitrașcoVodă | tâte acelea cerem scuze lectorului, şi vom da la 
(doc. 120). finea. ultimului volum din acâstă lucrare, o erată 

— — dem (doc. 121)  Idem. generală, spre a nu duce în erdre pre lectorul nâ 
160 — doc. 185; şterge indicarea sub Con- | pregătit, care adică n'ar sci însuși să îndrepte e10 

stantin Cantemir, căci acesta i rile scăpate din vederea nâstră. 
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Stub. Socecii & Teclu, Bucureşii, 23%68, . Colecțiunea de Documente V, A. Urechiă, 

Vasilie (Lupul) V. V. Domn Moldovei şi Valachiei.
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Le present arbre genâalogique comprenant vingt noms.a 6t6 dălvrt ă 
DEMETER KOSTIN et ses soeurs, 

le 20.Decembre1789.Ys. i 
(Signs) Aleko Balsch Vornik. Menolli Balsch Spathar. Jordaki Balsch. Stephan Rofet. holset 

Loţothâte. Rakovitz Vornik. Skarlate Stourdza Vornik. Lonstantin Grethchean Voenik. 
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