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PRECUVENTARE 

După un noă an de muncă — de care cu grei își vă 

da cine-va semă, — iată dăm publicului al doilea tom al 

Operelor complete ale lui Miron Costan. 

La pag. Xa precuventărei nâstre, de la tomul Î, am 

promis să aducem în tomul acesta al Il-le : 

«a) Cronica _ Ungurescă,... de curând descoperită de noi. 

D) Cronica în versuri polone. 

c) « « române. 

d) Fragmentele din Letopiseţul Domnilor, după Șteiă- 

viţă fiul lui Vasile Lupul. 

e) Opere cu nedreptul atribuite lui N. Costin. 

f) Oraţiuni diverse de Miron Costin. 

a) Arta poetică. 

h) Diverse poesii. 

i) Glosariul cuvintelor vechi din operele Costiniane, de 

D. SŞaineanu. 

3) Indicele. Universal». 

Beservăm pentru tomul III, publicarea tuturor docu- 

mentelor cu referință la domnii a cărora istoriă ne-a lă- 

sabo Miron Costin». 

Obligaţiunea ce am luat mai sus, cum am împlinil-o 

în tomul de faţă? 

Am dat tot ce promisesem sub a, b,c,d,e,f.g; și h, 

ba am mai dat și mai mult, căci de la pagina 66 am 

reprodus fragmentele din primul cronic Și adaosele ce Mi- 

-on Costin a introdus în Cronica lui Urechie. Nu am 

păstrat în totul şirul promis mai sus, în orânduirea ma-
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teriilor. Așia, Cronica în versuri române, am pus-o în 
pariea poesiilor, la pagina 74. 

Nu ne ţinurăm de cuvânt dea coprinde în tomul de 
faţă și Glosarul și Indicele Universal, din causă că adău- 
gendu-se aceste materii,* volumul devenia preste măsură 
desproporționat faţă cu cel Lit, Am preferit să lăsăm a- 
ceste două materii pentru 'Tomul al III-lea. Deja Glosu- 
rul este aprope gata şi în curend va fi terminat și In- dicele. Nu putem promite, și de astă dată, publicaţiunea în tom II şi a documentelor cu referință la Domnii de cari a scris Miron Costin, căci acâstă lucrare aduce cheltuială care trece peste tâte prevederile budgetare ale d-lui Ministru de Culte Şi Instrucţiune publică. Ori cât de darnică mână este ace a d-lui Sturdza când e vorhu de tipăriri de opere de felul acesta, d-sa nu crede că de astă dată să potă plăti tipogiafiei numărul de cole nece- sarii la tom III, ca să coprindă şi cele câte-va mii de documente ce ei le-am adunat în 33 de ani de labore Și cu spese peste puterile mele. Mulţămim d-lui D. Sturdza pentru ceea ce a putui face; mult este ce s'a făcut. Să așteptăm timpul oportun și pentru publicațiunea restului. De alimintrelea, măriurim, nu pre era numai decât in- dicat tom III a] Operelor lui Miron Costin pentru pu- blicațiune de urice... Cerearăm numai să furişem în acest tom acte interesând istoria nosiră şi cari, — din causa neindemânărei nostre cu bani — pot remâne nepublicate ȘI espuse perderei. 

| 
x 

Să trecem acum în scurtă reviziune materiile public în volumul al II-lea de faţă. 
1 Istorie de. Crăia Vugurescă. In prefață acestei lucr am arttat lămurit cum am agiuns ] acestă operă de Miron Costin. 

ate 

ări 
a conclusiunea că este 

Nu vom reveni asupra a-
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cestui punct. Diacul Zou Cosma, care la 7253 Decembre 1 

ni-a conservat acestă operă a lui Miron Costin, inedite 

în mare parte, aparține mișcărei literare provocată de 

oloriosul Iacob Mitropolitul Putneanul. 

II. Despre poporul Moldovei şi al ţărei Muntenesci, po- 

ema în versuri polone an reprodus-o după o copie scosă 

diveci după manuscrisul ce se conservă cu No. 13485, în 

bibl. Ceartoryski. D. Bian a bine-voit să serie unei per- 

s6ne d-sale cunoscută de 'mi-a procurat acestă copie. De 

mare preţ era să cercelez însumi manuseriptul de la 

Biblioteca numită, căcă îl bănuesc a fi un original de 

mâna lui Miron Costin. După ce acestă credință? După 

o inscrinţiune -de la finea codicelui, cu data 1700, 10 Sept. 

şi în care se dice că acesi manuscris a fost dăruit de 

D. Wargalowski secretarul domnitorului Const. Cantemir. 

La 1691 Decembre este ucis Miron Costin: e posibil dar 

că între hârtiele luă, sequestrate, să se fi aflat şi acest co- 

dice important. Nu m'am înlesnit să merg la faţa locului 

să studiez. Păcat :... 

III. Graiul soluluă “Tătăvese către „Ale: andru Jlakedou, nu 

era promis în prefața tomului Ll-iă, afară numai decă nu 

vom socoti acestă lucrare între cele ce pot fi coprinse 

sub titlul : <Opere cu nedreptul atribuite lut A. Costin». 

Adevărul e. că la No. IL, promisesem cronica în versuli 

române, da” am cugetat că acesiă mică bucată în versuri, 

va fi mai la locul ei în partea finală a tomului Il, unde 

aducem versurile lui M. Costin. 

Graiul solului Tătăresc este o traducere, dar nu mai pu- 

țin merită să r&mâe între lucrările lui Miron Costin, pen- 

tru cuvintele ce aducem la pagina 144. 

IV. La acest loc am pus materia ce promitam să dăm 

la lit. f: «Oraţiuni diverse»: Am adus aci, la No. 1V, acele 

oraţiuni, ca să putem pune unele lângă altele «/ragmen- 

tele istorice» ce atribuim lui Miron.
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Oraţiunile în latinesce și polonesce, ale lui M. Costin. 
cu totul înedite, merită totă atenţiunea lectorelui. 

V. La pagina 166 începurăm « Fragmentele» ce scâserăm 
din adaosele ce Miron Costin a întrodus în cronica lui 
Gr. Urechie cât şi acele «fragmente» ce ni-au r&mas din 
cronica acestui scriitor, de mai încâce de domnia lui Ște- 
fan fiul lui Vasile Lupul, până la care se credea ohici- 
nuit că a scris Miron Costin. 

Cum-că adăosele la cronica lui Grigorie Urechie suul 
în genere de Miron Costin și nu numai de Nicolae fiul 
stu, apare și din faptut următorii : 

Neculcea contimporan Și boiar de Divan alăture cu 
N. Costin, dice că pe urma lui Gr. Urechie și a adnolu- 
torilor Simion Dascălul, Misail Călugărul și Eustratie Lo- 
gofătul : «pre urma acestora sa apucat dumnealui Miron 
Costin vel Logofăt, de a făcut un letopiseţ., ..,........ 
Și Pau scris din începutul lumei, argtână cine ai traii 
pre acest pământ, cu mărturii a istorici străini şi lan scris pâna la Dragoș Vodă şi de la Dragoș Vodă Pau 
scris după isvodul lui Urechie Vornicul, până la Aron Vodă, însă mult Pai mai împodobit mai frumos Ni Miron Logofătul și fiul săă Neculae Costin». 

Va să dică o. mare parte din adaosele de la letopiseţul lui Gr. Urechie, după chiar mărturisirea lui N. Costin (de la care Neculcea putuse lua directe informaţiuni) fură scrise de Miron. Neculcea copieză ca a lui Miron Costin (vedi codicele original a lui Neculcea, fila 99, verso) terte pre care deci, din erore, le-ati fost atribuit ilustiul nostru amice D. M. Kogălnicânu, lui Neculae Costin. 
Alegerea acestor fragmente nu a fost lucru lesnicios și nu ne încumătăm a dice, că neci o erdre nu vom fi fă- cut în alegerea acesta, Totuşi, lectorele, ţinând semă de dificultate, și de lucrarea ce-i dăm, va scuza erorile
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de acum înainte va fi și posibilă îndreptarea sminielelor 

strecurate. 

De nepomenit ne-a fost munca, dâr să aflăm autorii 

din cari M. Costin și-au scos informaţiunile la scrierea 

fragmentelor sele. « Scrii istoriile unguresci»; «Scrie Hro- 

nograful». 

«Scriă evonicariă leșescă» ..:..... 
Şi tot aşia, fără să se spună: cine anume? 

Di și n6pte am recitit scriitorii Unguri și Poloni, ca să 

aflăm textele împrumutate de Miron Costin. Credem a fk 

făcut un real serviciu tinerimei și în genere tuturor, cari 

nu pot avea bibliotece mari şi vechi, cu faptul că mai 

preste tot. am adus în josul paginei din fragmente ori în 

notele finali, textele străine, cari aii servit lui M. Costin. 

VI. La pagina 305 am reprodus «Fragmentele Costi- 

niane> de la Despot Vodă până la a 2-a domnie a lui 

Aron Vodă, adecă adăogirile ori mai bine noua redac- 

țiune Costiniană (după Neculcea numai în parte de Nico- 

lae Costin), care redacţiune forte mult diferă de cronica 

lui Gregovie L'rechie. | 

Dovada cea mai temeinică că acestă redacţiune este de 

Miron Costin, am aflat-o în codex Văcăresceanu No. îi, 

unde cronicarul, în acestă redacțiune, se referă la pro- 

pria sa lucrare : «Istoria Crăică Ungurescă» . 

Altă dovadă, că textul citat de cronicul din biblie, 

(pag. 333) nu corespunde cu textul din biblia lui Şerban 

care N. Costin o avu, ci este după un codice manuscris 

anterior. 

Vedi şi alte dovedi aduse în note chiar la fragmente, 

bună-6ră la pag. 388. 

VII. La pag. 340, am întrodus monografia tradusă de 

Miron Costin din Guagninus, despre Astrahan. 

VIII. La pagina 415, urmeză diverse monografii Costi- 

niane.
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I. 

ISTORIE DE CRĂIA UNGURESCA, 

ISVODITĂ DE 

MIRON COSTIN MARELE LOGOFET 

Miron Q. II, . 1



PREFAȚA 

Ni-a venit la mână un manuscris de o importanţă ce va fi apre- 
țiată de cetitoriii dia descrierea conţinutului lui. | 

Începutul și finea manuscrisului sunt perdute. De la început lipsesce 

titlul și o filă (dou& pagine) din tabela de materii cu care se începe 

codicele. Câte file lipsesc la fine, nu se pote determina; eii cred to- 

tuși că forte puţine, de 6re-ce ultima domnie trecută la tabela de: 

materii, anume : «Domnia luă Stefămiţă Vodă» se află tratată de la 

pag. 230 și continuă până la pag. 322, unde se întrerumpe brusc prin 

perderea dar a unei file ori două. 

| * 

De cine este acest codice și de la ce dată este scris? 

Lipsind fila cu titlu, de la începutul codicelui, aflămiă, pe una din 

două file albe rămase la finea tabelei de materii și înaintea primei 

scrieri coprinse în codice, nisce cercări de condeiă ale unui Gavril 

Boorean, din 1834 febr. 3. Acesta pare să fie fost proprietar al ma- 

nuscrisului între 1834—1848. EI a scris în sus de subsemnătura sa 

vo șepte rânduri ce să servâscă de titlu : «Scrie de venirea luă 

Dragoşi Vodă din Maramureşi, de peste munți. > | 

Acest titlu repeţit de două ori, la 1834 și la 1848, ar da, codice- 

lui nostru o însemnătate forte redusă, decă în launtrul lui nu am 

afla informaţiuni sigure despre adevăratul nume al seriitorului și 

despre data scrierei. : 

La fila 81, pe verso, cetim următrele șiruri : | 

< Ghpiesca$ aucerr Xponorpăd aa îmrzpÂuHAep ui EHEKHASp A6c- 

Budai n 3uaeae npâ ASMHNĂTSASĂ mu npt ÎnzanăTBASH AOMHSA 

uzpzii (sic) Moaaweiii 14 Bocranajin dex Parognuz Bwestwa, n5p- 

TAHA, KH2ApMA NpABOCAARIEI Rupiw tup LăreuB AT penoaliTSA 4 râaTa 

Moaaanua. În anii Ae A4 analiprk ASaili „3căa=8 Act. IAPA AE 

aa ÎnrpSnăpe asi Xe „aur (1753 0). 

i — ) şi E. ălnicean 
(*) Deci pe vremea de care scrle lon Kanta (1741—1769) şi E. Kogălni 

1731—1774),
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INln câs cpite kS r6ara werenkaa a mt cMepiiTSasi Iwu Rwema 
Aia, aa A-asi AnnSA may. casra romi „În kac (sic) aa Xopoa- 
uuwkui>. 

Deci decopiatorul eronicului este acest Ioan Cozma «slugă copil 
în casă> la Paharnicul Dinu din Horodniceni. Pe verso al paginei 82, 
tocmai jos, scriitorul subsemnsză ast-feliă : 

  

La pagina 116, acestași Cozma, după ce în cursul anului 1753 
până la Decemb. 1 a copiat diverse scrieri, în codicele sei, înserm- 
n€ză, cu roş șirurile următore : 

< GhpHescas auecre ueropiii 5 'râanz weTr'krkaa a Aea kSutpuui- KSASĂ wi irina, Rona ÎN Baca aa D. AnnSa Kan. (%) nak». Pe verso al aceleeași file 116, cetim apoi șirurile următore : 
«Aceste istorii ce serie viața şi petrecerea Crailor.. și Domnilor Unguresci s'aă scris în dilele Luminatului loan Mateiă Ghica Voevod Domnul ţerei Moldovei, întru întăia domnie a Măriei-Sale aice în Moldova, fiind metropolit țerei Preosfinţitul Kir Iacob. Am scris-o D-sale celui de bun neam boiarul Constand. Cantacuzino Vel Pah. Let. „acăn Dek. a. 
RsucpuntSa 'TSTSpop. 

(Urmâză subsemnarea, ea sus). 
La verso al paginei 164 cetim iarăşi : 
<Scrisu-s-aii acestă istorie adecă resboiul de la cetatea Beciului în dilele Prea Luminatului și pre Inălțatului Domn I& Matei Ghica Voevod, fiind metropolit țerei Moldovei Kir Iacob, leat „3căe Fe- a 

. u 
- Hap 22..... li am ckpucw e$ KSuephnkSa konua. 

Urmeză 'subsemnarea, ca mai sus, 

De sigur că pe ultima filă a codicelui, fi 
țită informațiunea de mai sus.. 

Codicele nostru, din respect calige 

lă perdută, va îi fost Pepe- 

afic nu este de o egală frumus6ţă. 
(*) Cantacozino.
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Ion Cozma se silesce a scrie frumos, dar nu are răbdare să urmeze 

cum a început și deci este forte neegal în caligrafia sa. Acesta nu-l 

împedică, ca în totă întinderea codicelui, să scrie titlurile și literele 

inițiale în roșu și la începutul materiilor să pună în capul paginei 

vre-o impletilură arabâscă, de almintrele nu prea merit6să. 

* 

Dar să lăsăm de a ne ocupa de partea materiale a manuscrisului 

şi să venim la conţinutul lui. | 
Materiile ce constituesc acest codice portă titlurile următâre : 

1. [lânrps Înutnepk HeamSasi ueaSi cAzGIIT Un BEKIO aa cAd- 
g'kunaopa ; de la fila 1—80 pe verso. 

2. O rugăţiune: Adane, di mnaccriig mie... pe fila 81; și pe 
terso altă rugaţiune : cadea, vuiinere, nnnzu$ne ueaSi ÎN chânra 

3. Ilpeawcadene aAekzA KSRĂNT Îmrzi AE AECKZAAEKATSA WZpzi uta 

AHNTZI Uh Ac HEAMSA AOAAOREHECKĂ KATpPA ueru'rwpii. Acâsta 

predoslovie, este ace a lui M. Costin, care începe asia : «Începutul 

țerilor acestora...» (pag. 373 din Pomul nostru 1.) Constatăm mai 

multe variante şi unele merită ore-care atențiune. 

4. Ipeaocadene idpzuii tzTpa IOBHTSA ueruTrâpro a Asa. Se află 

acesta la fila 85. 

5. După acesta «predosloviă» urmeză, la fila 85 verso : 

«lemopie ae pane SurSpkekz HCEOAHTA Ac pe AÂMBA AATH- 

keka npe atimna moaactekerz.... fila 86 până la fila, 116. Ş 

6. Pza6roa Ac Aa uerărea DiuroaSu uk$ ae5r TSpunii 65 Nemuii. 

De la fila 117—174 și verso. 

1. Bâpre Anzi Ac WEMSA MOAAOBÎNHACP AHN ue Hâpz 48 £- 

wiiT crpzamMOiii A0p. , j j 

8. Ac anut ckpie nen'Tp$ mkaSpiac ue a$ AECKBAEKĂT IE astcTe 

AGRSpii AMai „ÎNAINTE A€ Tpaiâu AmnzpâT pâmMSaSn tun Ac ASmMHiI 

de a$ crznzniiT Man Ne SpMZ NAMZNTSA ausera aa MoaAcBii Lun 

o crzanzucecă um nznz acTzaii. (fila 184). | 

9. Ac anue fnuensi a chpie NOBECTEA AOMHHACP At Moaacta, 

Hapih a3 cnznzHur MAMAHTSA AECTĂ „ÎnaenzHA, Ac dă AOMNIA 
7 A Y 

ASA Aparou wa, Kapeae 45 AEckBAFRAT mapa .ÎHTZH, aA AOHAE 
Y 

ASne "Tpaian i Uite UHHE Ac ATSHUE NANA AcTA3H. 

+ 

Să Inăm în mai de aprope cercetare principalele scrieri coprinse 

în codicele lui lon Cozma.
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-- 1. Prima scriere se ocupă de neamul «cel slavit și vechiii al Sla- 
” venilora. Autorul începe cu împrăștierea fiilor lui Noe în Europa, 

Asia și Africa ; esplică numele Slavenilor, urmași lui lafet, prin vorba 
«slavă» ce și-ati dobândit-o prin arme; arâtă popâre slavene dând 
ajutor în resbele lui Filip şi lui Alexandru al Macedoniei; spune că 
Împăratul August n'a cutezat să atace pre Slaveni și apoi, fără 
multă justificare a acestei lucrări, înserie câte-va capete, sub titlul: 
«Pentru trei părți a lumei, ce se chiamă : Asia, Africa, Europa, 
însciințare pe scurt». Cum că opera nu este denainle de seco- 
lul XVI-lea, ressă din împrejurarea, că îndată după ce traducăto- 
riul ori autorul s'a ocupat de continentul vechiii, adaoge (fila 3 pe 
verso) : «Încă mai este și a patra parte a lumei: America, ce se 
chiamă lumea cea nouă, căci acâsta s'aii aflat mai pre urmă şi mai 
nouă de cât cele-l-alte...> Despre acesta însă scrierea de care ne ocu- 
păm nu vr6, oră nu sciea grăi, ci «se lasă fără de scrisore». 

Mai departe opul se ocupă de «<norodul rusesc s6ă statornicia 
rusâscă și pentru numirea lor sâă porecla lor.» Apoi tratâză despre 
«Sauromaţi. sii Sarmaţi», despre Roxolani, despre Mosoh al şesele 
fii al lui Noe, strămoșul Slavenilor, despre Kozari, de Cimbri și în 
urmă. trece la istoria începutului Kievului. Nu neglige cronica acesta 
a spune «de când aii început Rușii a sci carte». Dice și asupra ace- stui punct, că pe la 770 ati început Rușii a sci carte, trămiţindu- li-se de <Kesarul grecesc, slove slovenesci, adecă 4 R [E și cele- l-alte tote, care întru acea vreme de la Greci eșise slovele acele - pentru învățătura cărței slovenesci.> 

La verso al filei 26 face menţiune despre Methodie şi Chiril, dicend că <a 2-2 Gră s'aă botezat? (Muscalii) în anul de la Hs. 863 întru împărăția împăratului grecesc Mihail, fiind Patriarh Țarigradului Fo- tie, de la carele după cererea Caejilor slavonesci, anume Sveatopoli, — Rostislav și Coţel, le ai trimes dascăli slavonesei învăţători de ere- dința, lui Hs. pre Methodie și Chiril, feciori a om vestit anume Leon din Solun şi de la aceia, după darul s-tului Duh sai prefăcut E- vangelia cea grecescă în limba slavonâscă și Apostolul și altele.» După aceste curiâse esplicațiuni, Codicele se ocupă de Novogorod şi apoi trece la Ruric, la fraţii lui şi la urmașii lor. Nu credem util a urmări și mai departe scrierea acestui cronic al Hușilor, care se întinde până la 1680, dar de mult inter a recomanda, cetirea narațiunei ce la fi 
ai neamului rusesc, 

es socotesc 
la 16, aflăm despre vechii idoli 

idoli ale cărora nume și până aqi le aflăm Și
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la poporul nostru. (a se vedea acest -pasagiii maă deparie, în repro- 

ducerea din Codice, la cap. 38). 
Un alt punct din cronică, asupra căruia ne sîmțim obligaţi a 

atrage atenţiunea, este că Vladimir Cneazul Chievului, pe la 978 ar 
fi «mers cu oste mare peste Dunăre și a luat sub stăpânirea sa ţera 

Bolgarilor, Sîrbilor, Carvaţilor, Sadmigradscului, Vetiţcului, larvetiţ- 

cului, Dulipscului, Moldovei, Munteniei. . . . şi i-aă pus pre acestia 

pre toți sub dajde, cari mai nainte da dajde Grecilor.» 
, 

Este acestă istorie a Moscalilor, o lucrare originală a unui român 

și din ce dată? 

Respundem negativ la prima întrebare, iar despre dată afirmativ. 

Cronica merge până la 1680 şi la fila 42 (verso) citeză regnul lui 

Alexie Mihailovici ca un regnu present: <acmu, cu chivernisala a 

marelui Cneaz Alexie Mihailovici Împăratul a totă Rusia cea mare 

şi cea mică....>. | | 

- Va să dică autorul cronicei a trăit la finea, secolului XVII. 

Mai putem constata din mai multe pasage că autorul a fost rus : 

La fila 4 (verso) giee : «dentru cari sub acel nume al Sarmaţiei 

toți strămoşii nostri Slaveno-rosii, Moscul Rosiei....» ete. 

La fila 8, citeză : «dentru ac6 vreme Rosia n6stră a început a 

învăța și a sci carte». 

Asemene mod de a grăi de Rusia, ca țeră a autorului, se re- 

petă la fila 14. 

Apoi la 18 (verso) narând cuceririle lui Vladimir, autorul pune 

întracele şi pre Moldova și Muntenia, şi nu profită de ocasiune spre a 

qice, cum ne am fi așteptat de la peana, unui român : «ţera nâstră». 

%* 

Cine a fost autorul cronicului de care ne ocupăm, nu putem 

spune încă. Era însă un bărbat cu sciință de multe limbi, căci ci- 

tză cronici grecescă, latinescă, germane, leșescă. 

Fată isvorele citate de anonimul scriitor al eronicului rusesc. 

a) Letopiseţele cele leșesci : suni pomenite fără nume de scriitor la 

fila 2, la fila 20 verso şi 30 verso. Na 

b). Letopiseţe grecesci, rusescă, râmlenescă și leșesci : fila 4. şi 

fila 8 verso. 

c). Letopiseţele cele din început, de 'demult : fila 5 verso. 

d). Letopiseţe rusescă : fila 6, apoi fila 6 verso, fila 25 verso, 30 

verso. Letop. vechi rusesci : fila 32. 383 verso.
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e). Stricovshi, citat fila 8 şi verso, fila 12 verso, î. 26. 38 verso. 
£). «După cum scrie, Kpanuiwesa» nemţesc : fila 8 verso. 
8). Cromer, citat tila 9 — 94, 
h).. Letopisețul prea coviosului Nestor de la Pecersca, fila 9 — 12 

(verso), 25 verso şi 26—32 verso. 
i). Letopiseţul lui Zonaras şi Teofilact, fila 12 gevso. 
k). precum mărturisesce = Letopiseţul». Care ? Nu se spune, citândul 

la fila 21. 
]). « Letopiseţele cele scrise cu mâna». Care? — Veqi fila 34 și fila 67. 

* 

Acum de cine este tradus în românesce acest însemnat Cronic? Este el traducere a decopiatorului Ion Cozma? Noi credem că nu este lucrare a lui Cosma, dar n'o putem atribui necă penei lui Miron Costin. 
Pentru ce? 

Pentru că deși aflâm mare asemănare de limbă și de stil, între tra- ducerea cronicului rusese și între letopiseţul Moldovei Și încă şi pen- tra că deși îndată după acest cronic, lon Cozma, prescrie predoslovia lui Costin și apoi şi un alt cronic al Crăiei Unguresci pre care şi el însuși, lon Cozma, îl atribue marelui logofăt și cronicar moldo- Venesc, totuși nu dâm în țră, de urmele acestui cronic rusesc, de cât !/, secol după uciderea lui M. Costin. 
Dar acestă afirmaţiune a nostcă va fi destul de temeinică după ce lectorul va fi urmărit și studiul nostru despre acesia-l-altă parte a codicelui și anume tocmai despre opera inedita încă a lui M. Costin. Destul că nu vom coprinde acestă traducere între operele lui M. Costin. E probabil că alianța lui D. Cantemir cu Petru a] Rusiei, a atras atențiunea Românilor asupra istoriei neamului slavonese și că decopiarea acestui codice în mai multe rânduri are acestă esplicare. In adevăr, acâstă primă scriere din Codicele V. A. Urechiă o mai cun6scem reprodusă separat în următrele manuscrise : a. Un in 40 de 64 file nenumerotate, legătură de pele, din Sec. XVIII, în posesiunea D-lui profesor Erbiceanu. A aparținut Schitului Ghi- ghiu, căruia fu dat de arhiereul loanikie la 1831 Sept. 24 (notiță de la pagina 2). Manuscrisul n'are titlul de portă, ci numai al doile, pe prima pagină. Aci se citesce în TOş : «De începerea vechiului Hea slavonesc şi de numirea i». 'Tote titlurile interne sunt în chinavar. Copistul, care nu este indicat nicăirea, încârcă chinavariul, la pa- gina ultimă qicend, în TOș : « Cercaiăi chitavariul al vedea, ce fel de faţă arctă : numaă precum se 1vesce el, tot îi maj trebue comid.»
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Despre vechimea acestui manuscris, ne pote încredința, pe lângă 
serisore, şi unele notițe de pe ultima pagină. Dice, în Dec. 17, a- 
nul 7262 (1753) un Procopie logofătul, că a cetit şi el acâstă căr- 
ticică din început până în sfârșit: «dar amestecă nesce lucruri în 
lăuntru forte vechi și făr orânduslă ; puţin m'am pliroforisit. » Apoi 
semnză în grecesce : 7. Aoyop. 

Și altă notiţă dice : 
« Așișderea și eii Ștefan Logof, cetind acâstă cărticică, asemenea 

prea puţin m'am pliroforisit, fiind lucruri vechi, de demult. Dek. 
leat ajuns (1757). 

Semnat în grecesce : orâpavos oyoper. 
Așia dar, ca să'l pâtă ceti în 1753 Procopie și în 1757, logofă- 

tul Stefan, acest codice a trebuit să fie fost scris iai nainte de 
anii 1753. 

Urmâză, deci, că manuscrisul de la Schitul Ghighiă e mai vechiti 

de cât 1753, dată la care Cozma a copiat « Hronograful Împăraţilor 
şi Cnejilor moschicesci». Si cum copia lui Cozma este forte deo- 
sebită de cea de care aci grăim, ni se pare intemeiată aserţiunea, 

că esistară și alte copii după acestă seriere și că esistința a nume- 
rose copii probeză tocmai, cum diserăm, că scrierea acesta deve- 

nisă destul de căutată, din causa relaţiunilor Moldovei cu Muscalii, 
după 1710. 

b. Alt manuscris este cel citat de D. Gaster în <chrestomalia sa 
(la pag. 49, sub N. CXXVIII, tot în 4, de 60 foi paginate). 

Din cele trei pagine reproduse de D. Gaster, aflăm că codicele a- 

cesta, ce D-lui dice că este în proprietatea sa, este identic cu cel 
de la D. Erbiceanu. D. (iaster artă că codicele săi e din 1750 și 

că are titlu general: «leropia Pocnacp>. Nam putut vedea origi- 
nalul și nu putem grăi despre el mai mult de atâta. 

e. Un alt esemplar este în posesiunea Academiei române. E un 

inf, de 82 pagine. Lipsesce una foie din text, comparat cu textul din 
codicele V. A. Urechiă. Seris6re curăţică. Titluri, iniţiale, multe nume 

proprii și date în chinavar. _ | 

Nu aflăm indicat numele copistului. iin nnele cercătură de chi- 

navaruri, ne convingem, că acest codice este cam de o vă&rstă cu al 

nostru. Pe fila primă, dar nenumerotată, cetim în chinăvar : «să's 

scie când am scris : leat 7265 Mar. 10.» deci la aniă de la Hs. 1757. 

E posibil ca să fie codicele cu câţi-va ani mai vechiă, căci vorbele 

de mai sus, cu data 1757 putură fi scrise de copistul, care tot ca 
săși cerce chinavarul, a scris pe partea internă a copertei de pele 

pi
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vorbele : « După acestă carte am luat izvod şi am scris un letopiseț 
Domniei sale.» Va să dică. copia din 1757 a fost luată după acest 
codice deja, esistând de cât-va timp. 

Comparând textul din codicele Academiei cu textul din codicele 
nostru, lam aflat mai preste tot identic. Atâta deosebire esenţiala 
este, că codicele nostru pune nu numai tiluri, ci şi capitule nume- 
rotale la. fie-care titlu. 

d. Mai cunâscem un esemplar de acâstași scriere, în posesiunea 
bibliotecei museului din Bucuresci, dar nu putem dice nimică de 
el, căci nu am putut să'] dobândim spre studiare, pâna la data când 
scriem aceste șiruri, Dâcă ni se va permite mai în urmă. vom da 
informaţiune- de el în note, la finea Cronicului Unguresc. 

* 

O operă în parte inedită a lui M. Costin începe la fila 85 a cod. lui Ion Cozma. Ea este însă precesă de «Îlpeaocacgie» adecă de prefața ce aflăm la cronicul lui M. Costin. Negreșit, cum deja am arătat, a- cestă «predoslovie» în codicele nostru este avută de variante, unele Chiar importante. Ele S'aii relevat la locul cuvenit în tom. |. Necunoscută până adi, acestă lucrare ca a lui M. Costin, ea are începutul săi prin o «predoslovie> pre care scriitorul Cozma, 0 în- tituleză : 

<Ilpeaocadaie iăpzuli Kzrpe 1oRtirSA veriTOpI, 4 Aa». Scrie-se aci, că : «Dice Aristotel filosoful, că tot omul a sei din firea sa poftisce. Cred că tot omul poftesce a sci, iar nu tot omul a seci nevoiâsce; și alta nu osebesce pre om de dobitice şi de hâre așia, ca cunoscința ; şi din Cunoscință se nasce sciința ; şi Dumnedeii pe om nu cu alt soroc și sfirşit Paă făcut şie semănătoriă, înțelept, numai să se cunâscă de densul;. cunoscendul să-l scie; sciindul să'l laude. Sciința dar şi sufletisce este de folos omului și trupesce de trebă şi de mare folos.» 
După acâstă apologie scurtă dar , 

elocintă, autorul prefeței arctă importanţa sciinței, « maj ante î H "TpERnAc WApiAOp uri a KHREpRHCâpu- A9p aa Bprkasi KSMNAIETE acSnpa uzpeii» pentru ca să scie < AO MHIH > şi <Borâpini cirunuin AGMHHAop ui a UZpHACp, czc minetue ca$ AS- KpAT Aa atit ui are WApi Meniuc KS RpimM Tpek$Te un Aa 7 yu e MpHAEK Aj UIH CKApEE AS Rent Măpi npzii ur npenS'ripunue, RS de căTăpii mun kS ue “roaiae as
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Autorul șa amintit în aceste șiruri de ceea ce deja disese Ure- 
chiă în Predoslovia sa : «mulţi scriitori s'a nevoit de a scrie rîn 
dul și povestea țărilor și aii lăsat isvod pe urmă și bune şi rele să 
remâe feciorilor și nepoților, să le fie cele bune de învățătură, iar cele 
rele, ca să se potă feri. ..»(*) . 

In urma acestei frumose definiţiuni indirecte a istoriei, se spune 

celitoriului, că «acea sciință, de care grăese ţie, iubite cetitoriule, 

prea lesne fie-cine o pote agonisi cu celitul istoriilor> şi apoi es- 

plică, că pentru aceea s'a decis a mai scrie şi lucrarea de față: 

<lârz Kai Aa AMAR sui6p ui pre fipeateHe 1ipe AUMEA 
Ta WR AHH Hăuiepe. cz nat DUH CA Mii AMN ue UIH AEKANA, 

UH KŞ de Bin us chârăpii a5 negii caĂ cRUMBÂT paie SurSp'kekz.> 

De cine este prefața acesta ? Este ea de M. Costin ori de copis- 
tul lon Cozma ? 

Dâcă ne am lua după unele şiruri de la finea ei, ar urma să o 

atribuim lui Cozma. 
Dice-se acole, că «371 ani sunt în anul acesta, care e de la zidi- 

rea lumii 7262, de când ati început a o călea (pre Ungaria) Impă- 

răția Turcului». Vorbele : «în anul acestu» urmate de 7262, ni dai 

data decopierei codicelui : 1754, de Cozma, și sar părea că Predos- 

lovia analisată e de dânsul. 

Totuşi atribuim lui Costin Predoslovia, în cea mai mare parte a 

ei, lăsând afară doră calculele de date, de la fine, pentru că stilul 

ei ne amintesce stilul celebrului cronicar şi mar ales pentru că nu- 

mai autorul ori traducătorul cronicei unguresci, iar nu decopiato- 

rul că, pute dice: «iara zu AS MHKAOK Sui6p... (de a ceti istoria) 

NpE Alia Ta WE AHN HĂLEpE... 

Nu scim dâcă chiar apropierele de date de la finea predoslovică 

nu sunt tot de M. Costin, decât pote că Cozma a schimbat cifrele, 

potrivindu-le cu data la care el decopia lucrarea lui M. Costin. In 

adevăr, decă Cozma. este autorul și nu aecopiatorul predosloviei, a- 

tunci la ce ar mai fi scris el şi o altă «predoslovie> care la finea 

celei întee, vine să ne spună lămurit, că lucrarea e de M. Costin ? 

Vedă-se la vale «Predoslovia» copistului lon Cozma, care este și O 

minunată critică literară. Nu alt-fel se grăesce adi despre Miron 

Costin și despre Urechiă, de cum grăi Cozma. 

Coprinsul cronicei. Cronica portă titlu: 

leropie As Kpzie SurSpkekz, Ac KANA UI KSm 45 kz3$T npe 

MaHSAc TSpunAo9p. 

(*) Ediţ. princeps — pg. 95 tom I.
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Acestă istorie începând de la 1388, este împărțită în 55 de capete 
și se opresce cu alegerea lui Apafi Mihail <Cnâz» Ardealului. 

Câte-va, vorbe de la finea cronicei acestia, ni ar6tă că ea fu scrisă 
pe timpul lui Apafi, la 1661: <ca$ erpane râu BoEpiii SpA kASASi 
aa flan nauua wi aakezpa npe nau awkana Kne3 flpARaSasi....... 
Răpe Hiime HS mode ca asha Ka nS aj bocr n depuiipe TANA 
NHpe ASH um nzHz Aka$ ul RS MĂpE AHHHIȚIE AECIIpe "Oare 14p- 
unac. ÎS mim Ac atmS; cSrr autere RPEMI RABE AUiA AAECTERĂTE. 
cSrr a SH3ii ASmneae irita CTA$....> 

„ Apafi more la April 1690. Va să dică între 1661 și nainte de 1690 e 
scris cronicul, dar de sigur în primii și înainte de morte cu mai mulţi 
ani, până nu se tulburaseră mult lucrurile în Ardeal prin resboele cu 
Nemţii și cu Tâkăli. M. Costin, ncis de Cantemir la Roman în 1691 
Decembre, a putut vede schimbarea de domnie în Avdeal, de la 1690 
și evenirnentele de'n ace parte, dar nu pare să fie avut gândul, nică 
timpul, să mai adaogă la cronica de care ne ocupăm, peste cele ce 
însemnasă până la venirea la tronul Transilvaniei a lui Apafi. Insuși 
copiatorul Î. Cozma scrie, la fila 116, în josul paginei 6-a «cay ctpite autere neropiă AE fie HCROASA ue Aaă rrzaazurtrr AE ME Az'Tunie A-ASă panocârsa AMupon Hocrrun But Bea acrobaT, anue În Aloa- 
ASBa....> 

Deci adăogirea ce urmeză apoi pe verso foiei 116, despre 'Lokoli Și împresurarea, Vienei, sunt, după n0i, a se atribui, ori unui alt co- piatoriăi, oră copistului lon Cozma, care de aci se vede, că nu era un om de tot necărturar și nesciutor de cele ce se pelreeci în lume. Eată acâstă adăogire : 
«Pre urma altor» Cnezi ai Ardealului apucându-se de Cnezie Do- mnul 'Tekil Groh, ȘI puind mare nevoinţă ca să disbată părţile cele de sus, carele din dilele altor crai le-ai rupt Nemţii de la Crăia Ungurescă, care părți măcar că le desbătuse Domnul Racoți şi A- pafi Mihai, după cum aretă istoria, lor, numai cu vrâme iareș le-aă supus Nemţii sub ascultarea lor. Deci nenorocitul acesta Domnul Tekili Groh, silind ca să fie Crai Unguresc, spre aceste nevoindu- se cu ajutoruri de la Turci, prin năzuinţa la Sultan Mehmet, având pristen pre singur Vizirul cel mare, pornit-ai grele oști asupra, Nemţilor, nădăjduină 'Tekili că și va lăți Domnia si'și va înălța nu- mele de Craii Unguresc, nesciina ticălosul om cum se întorce râta lumei, i procă; că nu cele ce nădăjduia aă isprăvit, ce și alte părți ale Crăiei aă prăpădit și ace multă şi groznică ste a Turcilor cu totul în risipă s'aă adus, făcându-se mare pagubă. 'Turcilor, precum
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ar6tă acestă istorie de răsboiul Turcilor, prin chivernisela lui Kara 
Mustafa Pașa Vizirul, cv oștile Nemţesci a lui Leopold Kesarul și cu 
singur loan Sobieţki Craiul Leșesc și cu alți Domni ce sai bătut 
la cetatea Viena, ce se tălcuesce de pe Latinie Beciul, în anul de 
Ja Hristos („aknr) 1683.» 

In josul paginei cu acâstă adăogire mai serie Ion Cozma, că: 

«Aceste istorii ce scrie viaţa şi petrecerea Crailor și Domnilor Un- 

guri s'aii scris în dilele luminatului loan Matei Ghica Voevod Domn 
țerei Moldovei, întru întăia Domnie a Măriei Sale aici în Moldova, 

"fiind Mitropolit țerei Preasfinţitul Krp Iacob. Am seris-o Dumisale ce- 

lui de bun neam boiariă, D-luf Costand. Cantacuzino vel. Pah. leat 
7262 Decemb, 1. — Cucernicul tuturor Ion Cozma.» 

Acmu vine întrebarea : 6re opera de care ne ocupăm este ea nu- 

mai o simplă traducere și în acel cas după cine? oră este o lucrare, 

fie în totul, fie în unele părţi proprie a lui Miron Costin ? | 

Să aducem aci unele citaţiuni din cari vom avea a seote răspun- 

sul dorit : 

La fila. 108 (eerso) cetim : Ilspukeepa nâuiti ui AGmnin Ac aa 

astere uzpi (Moldova și Muntenia). 

Scrie la fila 110 (verso) : «aii cădut la legea ariensscă. Arian se 

cunsce pre dresele lui date Arienilor, până acmu în Ardeal, a pa- 

pistaşilor, a calvinilor, ale Luteranilor.....» | 

La fila 112 (uerso), cap. 50, vorbind de Racoți dice : «acela iaste 

carele cu răutăţile lui, nu numai Ardealului, ci și acestor 1ără ale n6s- 

tre Moldoccă și fărci Muntenescă....» | | 

La fila 113 (verso) «<aii purces singur Vizirul Chiupruliul, despre 

Belgrad intrând în Ardeal, — iar dincâce Hanul cu totă Tătărimea și 

cu Domnii a îmbe ţările, — mari și neaudite prăqi şi robii făcând. 

Așia serii istoriile uuguresei, că până la 40.000 de suflete să fie 

mers în robie atuncea. Care răutăți aecă ţări am privit şi noi cu 

ochii nostri, cu Domnul de la noi pre atunci Ghica Vodă.» (1658). 

La fila 114 (verso) un lung pasagiii, până la evidență probeză că 

|. C, seri6 iar nu traducea. Vorbind de Moldoveni și Munteni me- 

reii dice : «ai nostri» : <AUIA AHA/kez aste ropa ai HGujipui nopăHez 

ciaș Afenpe ati nGuţipni a nSc rr&nSphae.... IiHHA, dpiipe uk mSasii 
udcrp8....> ca n6ippii ap i ĂakST H3EAHAA avka.> 

Şi mai la vale: <a Hip» ar fi făcut izbânda aceea... > 

La fila 115: <a% acetr ai nâiupu aa 'TSNSpu un câS a4r1p9- 
nui... wm "rănSpuae mSpurkeepz, ai HOIţIpn....--> 

7 * A 4 N- 

«Has mai anSnâr cz Mali Apkra CHEIA LH dulă as Î
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TpĂT WacTea HOACTpA ÎN NEAECTpHME KS cARHHAE, Ra ÎN HIM E9- 

azi... KzaSpa un 'TSHSpuae "TOATE Ne câMA aA9p HGtjpH..... n$p- 

wkez wâcre SurSpkerz în pzciinz nznz în GOpâpie.....> 
Din tote aceste citaţiuni mai pote remâne îndoslă, că opera de 

care ne ocupăm este proprie, originală a lui M. Costin ? Acâstă în- 
doclă pote fi în cât va posibile doră numai pentru primele file a lu- 
crărei, unde adecă se ocupă de fapte mai vechi și pentru narațiu- 
nea cărora M. Costin a consultat de sigur scrieri streine. Dar Și 
chiar la început aflăm pasage unde vedem că M. Costin nu traducea, 
ci compila, când nu compunea. Aşia de pildă să cităm chiar primele 
șiruri cu care începe cronica : 

«In anul 1383, de la Domnul Hs. Ludovic Craiul unguresc, no- 
rOdelor în Ardeal, Moldovei și ț&rei Românesci, Misiilor amenduror, 
carii îi dieem, cei (in jos, acmu Dobrogea; lar Misia ce din sus 
câtă este de la Pra-adie pe Dunărea în sus, până aprope de Beli- 
grad, pe Dunărea ; : șișderea și Dalmația, unde acmu îi dicem noi 
și trăese Dobro-Vencticii...» 

Decă M. Costin nu făcea de cât să traducă o cronică ungurâscă, 
în care anume ar fi aflat narațiunea următâre ? 

<Și nu zăbava vreme intră și craiul cu ostile în 'Trakie. Pre cale 
i-ai eșit înainte Dragul Vod Domnul muntenesc. Deca i-ai vădut oștile 
şi graba sai mirat și ai dis Craiului : «Craiule, ce vei face? Tur- 
«cil la venat es mai cu mare gl6te. Intorcete înapoi !» Jar ce este 
săs' facă, sfatul bun nu desface ! Să-i fie dat Dragul Voa trii miă de Omeni cu feciorul săă, iar el singur s'aii întors la ţera lui.» 

Mai tot deana narațiunea din cronicul ce analisăm nu dice, vor- 
bind, de Unguri <aă noştri, ostea nostră, cum vădurăți că a qis des- pre Moldoveni şi Munteni. Aşia la început, la fila 93, spune ca «Cor- vin sa mai ispitit cu Murat.....» dar acesta.... «cu năvala cea dintăi ai răsipit dstea Ungurescă,.. » 

Și ceva mai la vale dice : ciar tot în sfatul seă nu s'aă înșelat Tureii, că Unguri și cu Nemţii se stădiaiă atunce...» Va se dică nu un Ungur narâză despre ai sei. 

Ei 

Dar o dovâdă şi mai conchidătore este în modul cum el se fo- losesce de fântânile ce cerceteză. Acele sunt forte mărginite. Abia cit6ză un Chronograf de câte-va ori şi anume la pag. 93 verso. la fila 113 verso dice : «ama ckpriis ierropinae SurSpâuri ka...» nsă ore citâ :6stă ână istorică Sză li 
tând acâstă fontână istorică o traduce, o urmeză [i-
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terar ? La fila 83 (verso) dice : «mare perire s'aii făcut în Turcă, de 

este așia precum scrie Hronograful...» 

De sigur că nu un cronicar ungur ar fi pus în îndoâlă numărul 

morţilor turcă ! 

La fila 96 (verso) aduce un act al lui Sultan Suleiman și dice : 

<Kape aX'THaate ic ei (Turcii) jurămentul, 3 ausere KS&HHTE AE A- 
Șa5 aa Xponorpad ckpuce». 

bd 

Și din o serie de cugetări preserate în decursul cronicului, încă 

înțelegem că M. Costin este mai mult autorul și compilatorul de 

cât traducătorul acestei opere. 

La fila 91 qice : «ce, deca nu va Dumnedeă, până unde este so- 

rocul voiei Sfinţiei sale, bietul om deşi silesce, folos nu face.» 

De câte cugetări analoge, din cronica lui M. C. nu ni amintesce 

acâstă gîndire ? «Măcar câtă nevoință pune omul, sorocul bi Dum- 
medeă, cum este rânduit, al clătina nimeni nu pote». (pg. 317 ediţia 

vechie T. ]). 
La fila 93 cetim acestă cugetare : < Nu stă norocul, nică vitejiile 

neamurilor la un loc». | . 

M. Costin a mai dis în cronica sa: «Mult lunecose lucrurile res- 

boelor şi în puterea luă Dumnedeii may mult staii> pg. 279 1. I. 

edit. princeps. 

O ultimă dovedă că lucrarea e de M. C. este că și o parte din 

ea o reproduce fiul săi N. C. fără a însemnă că este de altă ci- 

neva scrisă. Vom nota mai departe pasagele deja editate. 

* 

Am putea inmulţi citaţiunile, dar credem inutil. Voim numai să 

adăogim, că limba eronicului acestuia, — pe nedrept intitulat « Isto- 

ria crăiză ungurescă» pe când el e mai bine istoria Ardealului, -— me- 

rită totă atenţiunea istoricilor noștri. Deși, neîndoios, copistul va. fi 

schimbat, va fi pus, ca pe timpul stii (1753), totuși multe vorbe și forme 

din cele usitate de M. Costin, aii mai rămas și câte-va remarcabile. 

Aşia sunt : tractat-legătura (fila 98), Ae'TponSAtie un Kocmorpadie 

(fila 105 verso), ACĂTOp AE TOATE AZCKAAIHAE (105. Y) TăBAEAE 

atrare adecă : convenţiune (fila 107); Dacia sevisă prin aaute (fila 107) 5 

dururos, loco dureros ; înspăimat, loco înspăimântat, pg. 107; feooră 

loco făcură; sburdat de tinereţe. (pag. 110 verso); XukoTe mn picspii 

(£. 111). MEAAHYOHHE (fila 112). > Nu 

Copistul lon Cozma a respectati adese și infinitivele în are-ere-ire : 

m
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& KZAEpE ne Spma ASH... (fila 114); și de asemene forma lui acu ; deși la 1753 aflăm deja alterată .vorba, în acum. 

* 

S'ar put6 aduce frumâse citațiuni proprii a proba plasticitatea, pitorescul icâneior de stil a] lui M. C. şi din cronica Ungariei de care aci ne ocuparăm. Vâdă-se cum se descrie pe Sultanul : «cas RAATIIT c8ATân GSacumânn NSuin Ac TIpE NEpHA ue UIEAE; KS CBApUII TA bpSnre ÎMcz KS BAZHA, OKI KZSTÂNA, acsnpa ASn Iwan, îa$ "Tune Mâna an- KÂHAS-Ă : AAS-uii mana anzpzarOape aa 'roare TpEBHAE TÂnt..... (fila 96 pe verso). 
Citescă-se descrierea crudei pedepse a lui Doja ; ace a unui or- nic de dar trămis Sultanului (fila 105); vedă-se pe Gavriil Batori “KOIIHAARA,peK, CESPAAT Ac 'THHEpetue K3 XHYw'Te mun pzcSpii> (fila 111); cit6scă-se sareastica comparaţiune ce M. C. face între Ungurii cari cer rege și brâştele luy Esop (fila 112); ice-se cunoscința de minunata narațiune a bătăliei domnitorilor Moldovei și Munteniei contra lui Ra- coți în Ardeal (fila 114 și pe verso și fila 115...) Și fie-care va con- veni, încă odată, că sub respectul literar, cronica acesta merită să fie pusă alătuvea cu letopiseţul cel mare al lui M. Costin. 

* 

După cele premise, vom mai adăogi că în codicele V. A. Urechiă mai avem 0 lucrare cu titlul : < Răsboiul de la Cetatea Beciuluă ce ai avut Turcii cu Nemţii.» 
Ac6stă lucrare nu este originală, şi o traducere Şi care nu o cre- dem de M. C. căci, el, care a luat parte la asediul Vienei, n'ar fi lăsat ocasiunea, traducând, să adaogă propriile sale suvenire. In fine Coq. V. A. Urechiă mai ne dete și o edițiune manuscrisă după unul din exemplarele cele mai vechi ale cronicei lui Miron. 

Toţi cronicarii următorii lui Miron ati adaos, aă continuat scrierea, acestuia. Deja Mustea, Canta ȘI Kogălnicean Enake aii scris oră 
scriă pe la 1753, data copierei lui Cozma, totus ȘI el nui citeză, nică 
amintesce că este unde-va o continuare a cronicei lui M. C. De ce? 
Pentru că are sub ochi o edițiune, un codice mai vechii de ale 
lui M. Costin, necontinuată nici de Chiar Neculae C., de re-ce se 
opresce la Stefăniță Vodă fiul lui Vasile Lupu, cum se vede şi în 
Letopiseţul reprodus de noy în tom. ], 

| 
V. A. Urechiă,
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ISTORIE DE CRĂIA UNGURESCĂ. 

Predoslovie îarăş cătră iubitul cetitoriă a doua. (4) 

Dice Aristotel filosoful, că tot omul a sci, din firea sa poftâsce. 
Cred că tot omul poftesce a sci, iar nu tot omul a sei nevoiesce. 
Și altă nu osebesce pe om de dobitâce şi de hiare aşia, ca cunos- 
cința ; și din cunoscință se nasce sciința ; și Dumnedeii pre om nu cu 
alt soroc și sfirșit iai făcut șie semănătoriii, înţelept, numai să se cu- 
noscă de dânsul; cunoscându-l să'l scie ; sciincu-l să”! laude. Sciinţa 
dar, și sufletesce este de folos omului şi trupâsce de teebă și de 
mare folos; iar mai ales în trebile țărilor şi a chivernisirilor la 
vremi cumplite asupra țăreă : să se scie, — Domnii mal ales, apoi bo- 
iarii sfetnicii Domnilor și a ţărilor, — să se scie ce s'că lucrat la, alții 
și alte țări megieșe cu vremi trecute și la ce primejdii şi scârbe 
aii venit mari crâii şi pr6 puternice; cu ce sfaturi și cu ce netoc- 
mâle aă venit la stingerea și la perirea, de istov, și cu ce sfaturi 
ale sale, la grele: vremi s'aă sprijinit și sati agiutorit, ca să urmeze 
cele bune, de cele rele să se ferâscă. Acea sciință de care grăesc 

ție, iubite cstitoriule, pr6 lesne fiesce cine o pote agonisi cu ce- 

titul al istoriilor. lată câ-ți dai mijloc ușor şi forte prea lesne pre 

limba ta c6 din nascere, să înţelegi şi să scii din ce şi de când și 

cu ce vină și sfaturi aă perit s6ă schimbat crăia Ungurâscă. Pu- 

ternică forte în vremile 'sale, lată și avută cât deabie de are socie 

a toema din tote alte crăii, mea (371) de ani sînt în anul acesta, 
de la zidirea lumei precum âmblă veleatul acmu, întru acest an 

3căg (7262), de când aii început a o călca înnpărăția Turcului; 4s 

(66) de ani sînt de la războiul de la Beciii cu Cara Mustafa Pașa 
Viziriul, de după care r&zboiii aă început a veni la creștini, ce-aiă 

prăvit ochii părinților și strămoșilor nostri la vacul lor (+7); remân | 
Te (305) ani toema de la, intrarea ostilor Turcesci în pământul crăieă 
Unguresci, până la războiul de ia Beci, ce s'aă pomenit iai sus. 

(î) Prima, predoslovie este că de la letopiseţul primei descălecări. N'o mal re- 
producem şi aice. V, A. U. | 

(fi) De sigur ca și la date şi 12, acest loc copistul a alterat textul lui M. Co- 
tin. Acesta a dis: «ce ai privit ochii noștri», cum va, dice și ceva mal departe | 
(fila 113 verso din codice). S—— 

Miron 0. ZI. Le , 2 

Q i aa Tae, |
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Prefaţa copistului. «Istoria de crăia Ungurâscă, izvodită de pre 

limba latinâscă pre limba moldovenâscă, cu multă ostrdie de Dum- 

nealui Miron Costin marele logofăt, carele multe cărţi şi istorii la 

noi în ţeră se află tălmăcite de D-lui, de pre limba latinescă şi de 

pre limba, leşâscă pre limba n6stră, și letopiseţ al ţerei nostre de 

plin, din început, cu osîrdia D-sale, carele nică mai de nainte de va- 
cul D-sale din aleși cărmuitorii ţerei, ca D-lui nu s'a aflat să lase 
atâtea învățături și istorii dintr'alte limbi străine tălmăcite pre limba 
nostră. Află-se la noi în ţ6ră, letopiseţe și altele izvoaite și de Dum- 
nealui Ureche, ce aii fost Vornic mare în vremele mat de mult, dar 
tot nu așia bine alcătuite, cu de tot felul de învățături. Dăruâscă 
Dumnedeii acela dar de învățătură al D-sale logofătului Miron, în 
urma D-sale și alți cărmuitori ai erei nostre să] aibă, ca să se cu- 
nâscă și de la alții mai în urmă câte ceva învățături r&mase și nu- 
mele lor să se pomenâscă pentru învățăturile ce le-ati rămas în urmă. 

I6n Cozma.
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ISTORIA DE CRĂIA UNGURESCĂ D: CÂND ŞI CUM 
AU CĂDUT PRE MÂNILE TURCILOR (+). 

CAP. a. _ 

În anul „4Tnr (1383) de la Domnul Hristos, Liudovic craiul ungu- 
resc, al nordelor din Ardeal, Moldovei și ţerei Rumăneșci, Misiilor 
amânduror (cării îi dicem, cei din jos, acmu Dobrogi), iar Misia cea 
din sus, câtă 6ste de la Pravadia pe Dunărea în sus, pân” aprope de 
Beligrad, pe Dunărea, aşijderea și Dalmația, (unde acmu îi dicem noi 
şi trăesc Dobroveneticii) și slavenilor, cu lată stăpânie a tote aceste 
țeri, crăind un frate a lui Liudovie, sâii cum qic unii că nu i-ai fost 
frate drept, ci dintr'o ţiitore născut, anume Andrei, ţiind crăia Apo- 
liei în Italia, pre carele Domna lui, Ana, ca să fie slobodă în des- 
frănate și spurcate faptele ei ce av6, prin hotrii sei Italiani, 'l-aiă o- 
morit; care veste măhnită luând Liudovie Craiul, de mortea frăține-sei, 

aşia ne drâptă și cu ocară, și îndemnat și de Neapolitani, să nu lasă 
ace spurcată faptă acei femei râle, ai făcut asupra curvii aceea și 
asupra hotrilor ei, oști şi nu aiă rămas fără drâptă resplătire, că pre 

unii cu groznică morte i-aii stins, pre alţii i-a răsipit, iară singură 

făcătârea de ace faptă scărnavă, la altă parie a Italiei, care se chiamă 

Terentul ai fugit, unde fiind bejenită, ea aii scos din minte pe Dom- 
nul de acolo de aii luat-o să-i fie Domnă. 

CAP. g. 

După aședarea ţerei acei cu Crăia nepotului sei Carol, a frăţine- 

se lui Andrei, prune încă micușor fiind, pre lîngă carele ai lăsat 

(*) Scrierea de faţă, sub chiar acest titlu a fost cunoscută luă Neculai Costin, 

Acesta, fără să mărturisâscă că era a tată-săi, a intercalat din ea mai multe 

capitole, deşi mai adese resumându-le mult. Interealarea unora, din capitole o 

făcu la Domnia lui Petru Rareș, începând cu capul 16 din lucrarea lui Miron 

Costin. Istoria Ungariei de M. Costin începe la 1383. Puţina estindere ce află 

A. Costin la cronica Domniilor Moldovei, anteridre lui Alexandru cel Bun, el face, 

credem, să nu intercaleze la acele Domnii şi din materia de la cap. ÎI la cap 16 

din lucrarea tată-săi. Aşia. rămasă needitate aceste capete. X 

Intercalarea incepând-o N. Costin, numai de la Cap 16, până acolo nu avem 

de dat note şi variante, căci unicul codice care ne-ai păstrat întregă juerarca 

lui M. Costin, despre Unguri, este Codex V. A. U. după care facem aces A ea i 

țiune. De unde vom afla reproduse pasage în codicele existente, vom adăog 

note şi variante.
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pre Stefan Voevodul Ardeleanul cu oste alsă călare și pedestră, omă 

cu plină și într6gă fire la tote, singur Liudovic aii purces spre ţerile 

sale. Îndată ce ai lipsit Craiul din Apulia, iar Domnul de Terent, 

bărbatul Anei, s'aă şi sculat împrotiva pruncului, cu oștire, ce ne bi- 
ruit fiind acela Ardeleanul, Stefan Voevodul, stând cu întrega inimă 

și cu credință pentru cinstea stăpânu-sei, așia Lai înfruntat cu răz- 
boiul pre Domnul de Terent, cât apoi era bucuros să/l lasă Ungurul 

în pace. Acela Stefan Voevodul din porunca lui Liudovie Craii, întru 

agiutorul unui Domn de Padova orînduit, îmorotiva Veneţienilor, la 

mare strinsâre ati adus pre Veneţia, cât până la un loc ce-i qic Erivalta 

aii resbit, dintru care fapte ale sale la mare laudă şi veste în puţina 

vreme la tote acele părți prin pregiur ai eșit acel Voevod. 

CAP. r. 

Aceste dar întru acele părți zarve și amestecături, nu mult după 
aceea, cu nevoința Papei de Râm, a lui Maxim, s'a aședat între acei 
prințipi, și când aștepta Stefan Voevodul slujbelor sale plată şi mul- 
țămită și cinste, curma se cade slugii de la stăpân, pentru drâptă slujbă, 
fiesce când și fiesce unde, iar Liudovic Craiă cu o s6mă din sfetnicii 
sei, visând altele, giudecară așia, cura că 6ste cu grijă a ave cinevaș 
slugă vestită, face mazil pre Stefan Voevodul din era, aceea spre Ve- 
neţia, și trimite în locul lui, Voevod, pre Nicolai Băubosie, unul din 
sfetnicii sei. 

CAP. A 

Cu gr€ rană rănit Ardeleanul la inimă de acâ gre mulţămită. și har 
despre stăpânul sei, (că și sfânta scriptură scrie și dascălii lumii ne 
învață și părinţii pre fiii sei să-i păzâscă de acesta să nu-i pornescă 
la mânie de la scărbe), ș'aă călcat el pe inimă, până nu zăbo- 
vită vreme ai. împlinit și dilele vieței sale Craiul, în locul seii lă- 
sând pre fata sa Maria, logodită Craiului de Ceh, luă Jigmunt. Atunci 
ati pus gând Ardeleanul să-și ră&splătâscă nemulțămita, să scâță pre 
faia. lui Liudovie din Crăie și să aducă pre Carol nepotul lui Liudo- 
vie, feciorul lui Andrei, din Apulia. Tras-aiă pre câţi-va Domni la sine 
cu acesta sfat şi trimite soli la Carol, carele primind pofta lor, cu 
multă glâtă aii purces de la locul seii şi ai venit la Buda, unde i-aiă dat Stefan Ardeleanul, a unchiului 
pre semă. Maria fata lui 
batjocorită ; având şi 
tăne-seii și mai ales 

seii Liudovic, Crăia țerei Ungurescă 
Liudovie nu sai lăsat nici ea să rămâe 

ea câți-va Domni lingă sine priâteni de ai tă- 
pre Nicolai Gara, cu carele sfătuindu-se, ale
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pre Blazii Forgaci și] trimit sol la Craiul leahului Jigmunt, logodni- 

cul Mariei și pornesc îndată cu acâstă, solie, din scaunul lui, Praga. 

Cu sosirea lui Jigmunt Craiului de Ceh, Domnii carii ati fost în par- 

tea lui Carol, unii ai perit, alții, iertaţi, aii venit la Maria fata luă 

Liudovic; iar Stefan Voevodul, cu o semă de ai sei, năzuesc ia Sul- 

tan Baezit împăratul Turcesc, cu multă făgăduinţă spre folos şi veste 

Împărăției, de'i va fi într'agiutor cu puterea sa, să scoţă pre Maria 

fata lui Liudovic, să-și mergă după bărbat în ţara lui să stăpânâscă; 

iar de crăia ungurâscă ar fi ral aprope nepotul lui Liudovic, parte 

bărbătescă fiind. Indată fu primită solia lui Stefan la Turcă, pentru 

care o sâmă de oști sprintene aii și pornit de aii intrat între Sava 
și între Dreava, ape mari care curg în Dunărea. Şi acesta este în- 

cepătura dintăii de intrarea Turcilor pre pământul Craiei Unguresci ; 

și de atuncea s'aii început şi multe vărsări de sânge omenesc pre 

acela pământ. Pre Stefan Ardeleanul nu Vaii răbdat Dumnedeii pentra 

fapta acesta, ce atuncea-și i-ati tâiat qilele cu morte; însă cu acestă 

faptă a lui totă Greţia ai perit şi s'aii început perirea și a Crăiei 

Unguresc. 

CAP. £. 

Jigmunt Craiul, după aceea, pentru să înfrunteze desfrănarea 'Tur- 

cilor în marginele crăiei Unguresci, aii făcut și el oști împrotiva oști- 

lor lui Sultan Baezit; ce aă perdut rezboiul, tabăra, și armele tote 

în mânile 'Turcilor viind ; singur cu fugă groznică aă scăpat Craiul, 

forte cu puţini de ai sei. 

CAP. s. 

Albert Craii, care a stâtut după Jigmunt, nimic însemnat îMpro- 

tiva 'Turcilor n'aă lucrat, şi acest Craiii este întăiii din casa Avstriei, 

din care casă se aleg și Împărații Nemţeşti sei ROmlenescă. Mortea 

acestui Craii iarăşi fără feciori ai rămas, lăsând pre Craiasa Elisafta, 

Dâmna lui, gr6. Mari amestecături pe urma lui -aăă rămas între Un- 

guri şi vărsare de sânge între dinșii. De pe atuncea s'a izvodit Un- 

guri nemţeșci și s'aii rupt, unii trăgând la împărăția Neamţului, iară 

alții trăgea împrotiva celor-l-alți agiutor la Turci. Bine au dis Mân- 

tuitorul nostru Hrist. „că totă împărăţia împărechiată nu stă. Iar 9 

sâmă de Domni Unguresci, între carii Domnul loan Honiad Corvin 

și Nicolai Vilahi, îndoindu-se pentru ce ar nașce Crăeasa din sângele 

Craiului lor, s'au sfătuit, să trimită la Vladislav, [ratele Craiului Le- 

șesc, poltindul la Crăia ungurâscă. Alţii sfătuia să aștepte să vadă
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ce sar nasce din Crăeasa. Ati biruit partea aceea ce sfătuia numai 
să trimită la Vladislav și ai ales sol și Lai trimis cu mare cheltu- 
ială, carele încă la Crăcăii nu aii sosit, aă venit veste că Crăeasa 
Elisafta aii născut cu fericire prune parte bărbătâscă. După care 
ușurare a Crăesei, carii Domni și sfetnici era în partea Crăesei în- 
dată aii răpedit după sol, (carii Domni era anume Vladislav Cara. 
Bânat Ion, Filip Corag, Andrei Bog, Hendrik Tamaz), poruncindu-i să 
se întorcă, și-i oprisă și calea, însă ceea-l-altă parte, îndemnândui pre 
soli numai să scoţă lucrul la cap, merg solii și rădică pre Vladis- 
lav de la Cracăii și aduc la Buda, în scaunul Crăiei Ungurescă. Pen- 
tru care lucru și chiămarea L6hului, s'a rădicat mare zarvă ŞI Tez- 
boii, cu mare versare de sânge între Unguri. Partea care ţinea cu 
pruncul cel de curând născut şi partea ceea-l-altă care ati adus pre 
Vladislav din ţâra leșsscă, de faţă r&sboiii mare și în multe câsuri stând, 
aii biruit partea lui Vladislav pre a pruncului, și aii cădut ceea-l-altă 
parte la mare stingere și răsipă. 

CAP z, 

Sultan Murat împăratul 'Lurcese pe ac6 vreme vădând acele ames- 
tecături între Unguri, socotind bună vreme, purcede cu oști asu- 
pra. Beligradului, cetății ce este de marginea Crâiei Unguresci, care 
tă între Dunărea și între Sava. Însă cu stătătore apărare a pe- 
destrimei Unguresci și capului lor Isac Raguzet, puţin nu totă stea 
perdând, Turcul purcede de la Beligrad, fără izbândă. Cu marea durre de mânie de a 6menilor săi perirea, fiind pătruns 'Purcul, s'aiă apucat eu alte dodiele, să zmulgă Crăia Ungurâscă, cu ne părăsite prăqi și arsuri; până când și loan Corvin cu oști fiind orinduit în protiva, Turcilor, cu câte-va răsbâie i-aă r&sipit pre 'Turciă și i-ai în- necat în apa Savei. Care isbândă i-ai făcut mare nume şi veste lui loan Corvin, carele era aemu de groza Tureilor, nu numai la Impă- ratul Crăiei Unguresci, ci se temea acmu Turcii de densul și în cele- l-alte țări ale sale. Iar nici Sultan Murat nu sai lăsat cu atâta, ci aii rânduit pre Isuf Pașa, om cu mare căldură și îndrăznelă Ja lu- crurile r&sboelor, carele ne suferind să fie înfrânt de creștini, nu mai sta, nici mai înceta dea prădarea cu câte și ceambuluri, din păr- țile Unguresci. De altă parte Mezet Pașa, din țările Misiey, pre care le Cuprinsese după ce aii înfrânt pre Gheorghie Despotul Sirbesc, stringend oste, ati întrat fără veste în Ardeal cu mare pradă, argând şi prădând tot Ardâlul. Care întratul lui așia fără veste, oblicindul Corvin Hătmanul Crăieă Unguresci, a alergat și el cu multă sir-
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guială pe de altă parte la Beligradul cel Unguresc și stringând a- 

colo de grabă oștile, ca să stea împrotiva lui Mezet Pașa. Turcii 

acmu se întorcea cu pleanuri pline de robi și de totă prada; care 

vedând Corvin atâtea ţipete şi vaete de 6meni robiți, și fiind. ne 

gata încă, iar fiind îndemnat de Episcopul de Beligrad, aii purces în 

urma 'Turcilor; de care -dâca aii dat seire străjile Turcesci la Pașa, 

cum că sosâsce și Gstea Ungurescă, și acmu este aprope, meșter și 

cu -fierbințelă "Turcul, ordia ai lăsat cu pleanul, să se clătâscă în- 

cet, iar el singur s'aii supus cu stea pe văi. Și aşia Ungurii des- 

frânaţi năvălind la urdie, ati izbucnit Turcii din tote părţile ; care nă- 

vală neputând a o sprijini Ungurii, aii purces în r&sipă. Corvin sin- 

gur, puțin ne cădend în mâna Turcilor, aii scăpat cu fuga. Episco- 

pul sărind cu calul preste un pâriii ai dat gios de pre cal şi acolo 

fiind agiuns de Turci, ș'aii sfirșit viața. 

CAP Hi. 

S'aii semeţit după aceea Mezet Pașa. Făcul-aiăi câte-va dile iz- 

bândă, ședend el oturac, slobodindu-și 6stea în pradă. Dar nici Cor- 

vin Crai nu s'aii lăsat cu atâta, ci viindu-i Săcui şi alte multe oști 

Ungurescă, din sus, carii nu se întămplase la r&sboiul ce! dintăiii, și 

maj strîngând câți aii putut și de pe la alte olate, acmu, mai cu 

bună glâtă, ai purces iară după Mezet Pașa. Purcesese acmu și 

Turcii după o a doua pradă din Ardeal, când a dat scire lui Me- 

zet Pașa străjile, cum că iară vine Corvin mai cu multă oste. Res- 

punse Pașa dicend : «Lasă-l să vie, să ne facă și mai mare izbândă de 

cât cea dintăiii.» Și îndată ai început a-și găti oștile, dintre care în- 

Wales alegând oșteni isteţi, le-ati dat acestă poruncă: altă să nu pă 

zescă acel buluc de 6ste, fără numai unde vor vedea în ce aripă 

de 6ste va fi apropiat Corvin, acolo să năvălâscă orbi, cu totă vir- 

tutea. Fost-aă având Corvin iseodă la Turci, carele decă ati vedut și 

tocmâla oștii Turcesci, cu ce orânduslă sai tocmit Și aă oblicit şi 

ce poruncă 6ste la o s6mă de oste, să lasă tote părțile r&sboiului, 

numai să năvălâscă unde va fi Corvin Hătmanul, sai furat de la 

Turci iseoda, şi aii venit la Corvin, descoperindu-i totă tocmâla Tur- 

cilor și porunca. Apucat'aii și Corvin sfat de la sine şi ai aloe un 

vestit și cu mare inimă slujitorii, anume Şimont, . din casa, imor 

neştilor şi ai îmbrăcat cu hainele şi cu armele sale, — că la trup . 

își semăna bine cu Corvin, — și puse și semnele hebmănesci tote 

asupra, lui, alegând într'ales resboinică catane pe one Şimont ari 

Corvin, singur, cu alt buluc necunoscut, se pune in aturi. Au p
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Șimont voios acea slujbă și a muri pentru stăpânul săi nu s'a a- 
părai. Şi cum aă purces bulucurile oștilor unele cătră altele, bu- 
lucul cel ales al Turcilor, cum sii vădut apropiat bulucul Ungurilor, 
cu semnele și buntciucurile hătmănesci, vrend să'și împlinescă po- 
runca ce ie-aii dat, aii dat năvală ca orbii asupra bulucului unde 
gândea că este Corvin. S'aă făcut o zarvă, o amestecătură şi trăs- 
net de arme cu vărsare de sânge mult și căderea de cai, omorându-se 
Turcii de a mână cu Ungurii, cie (aceia) să împiinsscă porunca paști, 
care ai avut pentru Corvin, ciște (acestia) să împlinescă porunca lui 
Corvin, apărând sâmnele hătmănesci Și pre Șimont, carele era pus în 
protiva și în locul lui Corvin. Care amestecătură decă aă văduto Cor- 
vin H8tmanul îngroșată, ai purces cu mare inimă și năvală asupra 
bulucului ceiuia-l-alt, unde era singur Pașa şi cu 6rbă năvală ai dat 
supra lui Mezet Pașa, cât un ceas nu aă ținut războiul, ce luându-și 
Paşa pre feciorul săă, cum ai fost călare aii plecat fuga și îndată și 
cea-l-altă 6ste turcâscă ati purces în r&sipă ; pre carii i-ai gonit Cor- 
vin până la Porta-de-her, unde aşia se chiamă strîmtârea acea unde 
easă Dunărea din munți, şi cu perire ca aceea în Turci, cât de abia 
de aii scăpat cinevaş de poveste dintru acela război, fără numai 
Pașa cu feciorul săă și forte cu puţini lângă sine. 

CAP ş. 

Nu mult după aceste, Vladislav Craiul îndemnat fiind cu izbândele H&tmanului sei, a lui Corvin Ioan Honiad, al căruea, nume adese s'a pomenit mai sus, și de Iulian Rezidentul și solul Papei de Râm și de Gheorghie Despotul și Domnul Misiei de sus, s'aă gătit cu mare gătire împrotiva 'Tursilor. Era încă Crăia Ungurâscă în putâre, ferite puternică și în vistierie și în Gmeni, S'aii strîns o 6ste Ungurâscă, vechi lefecii încă din dilele altor crai, și ai făcut şi Leși lefecii ; şi cu mare gătire ati purces asupra lui Sultan Murat, trimeţind înaintea, „sa pre Corvin Hetmanul cu o sâmă de oști; care căte-va cetățui și sate ai luat, fiind cuprinse de Turcă, și aă sosit până la munții So- fiei. La care munţi, acea neaudită iarnă ai apucat pre oștile iui Vladislav, cât neci într'un chip, cu multă nevoință, neci singur Cor- vin n'ali Putut să se mai mișce, neci Vladislav Crai, ci le-aă cău- tat a întârce oștile îndărăpt. Pote fi că acolo, după obicei, fiind purceşă tărgiă după vreme, seă așia ai vrut Dumnedeii. lar totuși H (opt) rezboie ai avut întru acâ cale, cu Turcii; și la tâte ai eșit Turcii biruiţă de Unguri. Și ales rezboiul ce aii fost cu un Carabot,
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vestit în totă 6stea Turcâscă resboinic, carele aiă cădut din rezboiiă 
la mânele lui Corvin Hătmanul, căqut cu calul în trocan de omăt, 
dintru carele ne putând eși, un slujitorii de cei ce merg fără 16fă 
după 6ste, la prins pre acel Carabot. 

CAP î. | 

Apoi Despotul Sîrbese vădend că sai întors Vladislav Craiul cu 
oștile, a nevoit de laii rescumpărat de la Corvin cu „m (40.000) 
de galbeni de aur. Așia era la toți nădejde şi părere, că de ar fi putut 
msârge acele oști, de atunci, Unguresci, să intre în Trachia, cum încă 
Turcii nu se întemeiasă la Europa aici, din coce de Marea Albă, și 
fiind că Țarigradul era atunci încă ne luat și Grecii la Machedonia, 
Tesalia și Marea fiind ne supuși de tot, se scotea Turcii de acestă 
parte de lume, din Europa; ce, dâca nu va Dumnedei, pînă unde 

6ste sorocul voiei Sânţiei-sale, bietul om de şi silâsce, folos nu face ! 

CAP at. 

Mare veste și bucuriă la tâte Crăiele aii purces dintru ac6 cale 
a lui Vladislav și izbândele ce s'aii făcut, de care bucuriă multe dile 

tote olatele fiind pline, de pretutindenea aii venit soli, ales de la Ve- 

neţia, de la Ghenua, de la Papa, cu pomenire de bine, cu îndemnare 
să nu părăsâscă Craiul lucrul carele 'l-aii început, ne îndoindu-se de 

agiutorul de la totă Italia, care cu vasele sale va închide tot Heles- 

pontul, Marea Albă de la Greci. Asijderea și vitejii sei încă fiind ne 

uitaţi, pentru volnicia lor, ce făcusă la resboele ce s'ali pomenit mai 

sus, și Despotul Sîrbese trăgând nădâjde că dcr vor eși țărășorele lui 

de supt giugul Turcilor, și el îndemna, așteptânu mântuire. Care la tâte 

erăiile şi soliile răspunqând Craiul, le da șcire iar de gătirea sa la anul 

viitorii. Cu mai mare gâtire după cum aii avut în calea ce sa pomenit 

mai sus, ai stătut, cu totă a lui şi a sfatului nevoință. Iară Sultan 

Murat Împăratul Turcilor și la Asia iar, adecă la Anadol, de a Carama 

nilor încă nesupusă tăriă, temându-se, grija, neamului sei ai simţit și 

deplin de solii de pace sfătuesce. Din care sfat, sol la Vladislav tri- 

mite, sub numele eșirei iul Carabot din robie, de la Despota, acope- 

rind frica. Ai poruncit prin soli cu osîrdie să se apuce cu Ungurii e 

pace, făgăduindu-i slobodenia feciorilor îui, că era, în robie la, Taro 

Agiunge la Corvin Hetmanul pentru pace; Corvin primâsce. por e 

ci tâtă Misia şi c6 de gios şi c6 de sus, a Ungurilor și gate ce n ai 
mai fost Ungurescă, pre s6ma lor. Până peste munții i e 
curile aii dat Ungurilor. Aduce Corvin pre Craiul la voia de p
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și fac legături; şi giurământuri: care bine nu sfirşesce, vin cărți de 
la ţerile Grecesci, ne sciind ei de ace pace, cu mare rugăminte să 
nu zăbăvescă Craiul, cu purcesul oștilor, că ei sînt gata și numai a- 
propierea, oștilor aștâptă, făcându-i seireu și de trecutul Împăratului 
Murat în ceea parte de Marea, cu mare grijă, la Anadol, împrotiva, 
Caramanilor. Asijderea și de vasele Veneţiânilor, eşite pe Marea Albă 
făcend seirea. Încă nu se spărsâse Seimul la carele se aședâ trac- 
tatele acei păci, la carele cetindu-se la Divan, în vels glas, cărțile, 
înaintea tuturor, s'aii rușinat toți de acâ pace cu grabă. Ce, -vădend 
lulian Cardinalul, solul Papei, cu mare glas a făcut vorbă cătră 
Craiul și cătră tot Divanul și Senatul, — cumu'și era de firea sa slo- 
vesnic, — să nu fie rușine, să nu fie sială, neci despre omeni neci 
despre Dumnedeii, a nu ținea și a întârce păgănului cuvântul şi giu- 
rămentul, cum nu ţin nici ei nici odată cătră creștin dat cuventul, 
neci al înșela ţin păcat; şi câte țeri creștinescă ai călcat, tot peste 
legătură și cu meșşterșuguri ai cuprins! Luând asupra sa și asupra Papei și asupra Bisericei acela 'giurământ. 

Cu de aceste și ca acâste ai adus pre Craiul și pre tot Senatul, 
Cardinalul acela, legată fiind acmu și giurată pacea cu Turcii, şi i-ai buiguit pre toți, cât neci după gătire, necă după socot€la, ce-ar tre- bui la o cale ca aceea, n'a stătut, ce toți. cu o gură și cu un rost și cu un cuget, numai decât după purces aii stătut. Purceâde fără nimică zăbava Craiul și, după ohiceiă, înaintea sa pornind pre Cor- vin Hătmanul, şi nu zăbavă vreme întră și Craiul cu oștile în Tra- chia. Pre cale i-ai eșii înainte Dragul Vodă Domnul Muntenesc. Decă i-aii vădut oștile şi. graba, s'aii mirat şi ai dis Craiului : «<Cra- iule, ce faci? Turcii la vănat es maj cu mare glâtă; întorcete în- napoi.> lară ce ste să's facă, sfatul bun nu desface! Să-i fie dat Dragul Vodă trei mii de Gmeni, cu feciorul stă, iar el singur s'aii întors la ţâra lui. 

CAP gt. 

Sultan Murat Împăratul Turcilor, luând vestea de călcătura păcei despre Unguri şi a mari oști ale lor sirgueală, cu mare sirgueală 

așeqă Ceaiul oștile, răsboiă face. La care răsboiă, însuși Craiul şi cu mulți cu dinsul și cu Iulian Cardinalul, sfetnicul aceștia așia grab- nice oştiri, șa pus capetele. Spun de Murat Impă&rat că mai  în- nainte de acesta răsboiăi, să'și fie rădicat mânile însuși spre ceriă şi
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să fi dis: «Jsuse Hristose, pacea care aă legat” creştinii tăi cu mine 
şi pre sfânt mumele tei ai giurat şi de tine Dumnedeul lor cu vi- 
cleșug s'aă lepădat, acmu, Hristose, de eştă Dummedeă, precum dic ei, 
şi a ta și a me strimbătate giudecă şi rescumpără pre ceia care sfân- 
tul te nume nu Vaă cunoscut până acmu, şi aşia este : credința dată 
și giurământul omuluă, ori de ce lege ar fi, a călca nu se cade, că 
a tot giurământul călcat, giudecată este şi părîş singur Dumnedeă!» 

CAP. ri. 

Corvin Hetmanul, căruia cum aii fost purcesul acela al Craiului, 
aşia şi r&sboiul i-ati fost fără voia și peste sfatul lui, cu fuga ş'aii 

scutit viața, cu o semă de slujitori și mai mulți Munteni. 

CAP. Ai. 

Prilejitu-s'aă acest răsboiii, la Varna, în anul de la Hrist. „4 SmA, 

(1444); după carele, la anul, aii ales Crăiei Unguresci Craiă pre fiul 

lui Albert Craii, cela ce se născuse când aii chiămat Ungurii pre 

Vladislav de la Leşi. Insă fiind prunc încă de £ ani, tote trebile 
crăiei s'a dat pe mâna lui Corvin Hetmanul. Nu stă norcul, nică 

vitejiile neamurilor la un loc, că Corvin, al doile an, sai mai is- 

pitit cu Murat împăratul; ce fiind sămeţiţi “Turcii cu izbânda de 

la Varna, cu năvala cea di'intâiii ai răsipit ostea Ungurescă. In 

puține dile după aceea sait sfâwșit Sultan Murat la Odriiă ; în locul 

căruea ai stătut Impărat, fiiul lui, Sultan Mehmet, al șeptele de nea- 

mul Turcesc. Intâiii între toți arătându-se ne varvar, cu mare și 

întregă fire, cârturariăi și eu mare sfat; acesta, la anul al treilea al 

împărăției sale, aii luat 'Țarigradul, carele 'l-aii bătut, încungiurat nu- 

mai dâue luni. 

CAP. ei. 

Pătruns'aii cutremurul acesta totă creștinătatea,- de căderea Țari- 

gradului și cu dînsul odată mari împărații și preste totă lumea în- 

tru aceea, vrâme, Greceșci, s'aii luat. Mehmei împerat acmu deplin 

vădând Grecii supuși şi cu scaunul împărăției vădendu-se înălțat, ait 

pus gînd: cum ar supune și pre Unguri ? Cu rPrri de oste lovind prin 

(ra Misiei-de-sus, singur ai venit sub Beligrad, pe Dunăre, unde 

era Corvin închis, să apere cetatea și cu dînsul Mihail și Laci un- 

chiul lui şi alți Domni, anume Capistram, Ladislav, Camiza, Sobes- 
tian. Răsguindu-i cu mară duhuri vitejescă, ai apărat „Beligradul, cât 

ali căutat lui Sultan Mehmet a purcâde de acolo fără isbândă, per-
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Qându'și stea în giumătate. După ac apărarea Beligradului, de 

multe trude și ostenele, ai cădut în bolă Corvin vestitul în tâte 

vacurile Pătman. lar "Turcii sfătuihdu-se, să lase pre Unguri despre 

sine cam adormiţi și să se mai scociorâscă ei în de ei, cu zarve 

dintre sine, multă vr6me i-aă lăsat în pace și s'aii întors cu resbâiele 

spre Perși. 

CAP si (*) 

1 La anul (1480) an de la Hristos, (+) crăind Mateeași Corvin, 
pentru faptele și vestea celuia-l-alt Corvin, loan Honiad, sfătuin- 
du-se cu Cehul și împrotiva Austriei, cu Turcii ai ţinut pace. 
Ce vădând și Papa de Rom și Venețienii „p (100,000) de galbeni 

5 de aur, carii îi da în toţi anii Crăiei Unguresci agiutor împotriva 
Turcilor, i-ai hotărît acei bani la Unguri ca să nui mai 
dea. La Ardeal era Ispravnic pre acâle vr&mi Stefan Batori. 
Pe ac6 vreme un Alăbei Turc, cu multă mulțime de oști tur- 
cești aii lovit Ardealul; însă cu agiutorul Căpitanului de Ti- 

10  mișvar aă perdut Turcul resboiul. Mare perire s'aii făcut în 

  

(*) De aci aflăm întercalată, lucrarea, lut M. Costin, în letopiseţul orânduit 
de Necolai Costin. Vom cita, câte-va codice numai și anume: a) Codicele Vă- 
cărescean, care ne dă o copie fârte exactă, identică cu copia din codex V. A. U. 
şi anume la Cap. 43 a letopiseţului. b) Codicele I şi CC ne dai, ambele la cap. 25 
al letopiseţelor, copii care se văd a fi identice cu anexa, publicată de D. M. Kogăl- 
niceanu în tomul I ediţiunea princeps, la apendice pag. 42. Intercalarea acesta nu 
esistă în tâte codicele cunoscute şi recensionate de hol în Tom 1 al nostru. Din 
cele ce esistă nu aflam de cât două serit de copil, una ca și a nâstră, şi alta ca cea deja imprimată. La aceste serii corespund bine Cod. Oc: 7. de oparte şi Văcărescean, de altă parte, . 

B. 2. Ea. |. Cod. Z. CO: <Sfădindu-se> loc. “sfătuindu-se» — R. 3. EA. [, Cod. 1. CC ad: <sâăi eu Bohemul» după : <Cehul». — BR. 4. Ed. |. Cod. I. CC. ad: <acâsta> după «văţând>. — R. 6. Ea. |]. Cod. 7. CC. «Turcului» loc. după <împrotiva» — R. 6, Ed. |. şi Cod. Z, CC. şi Văcărescean. «Sati tăiat de la Unguri acesti bani» loc si-a otărit acei bană la Unguri ca se nu-i mai dea». — BR. 7. Ed. |. Cod. 1. CC: «pre atuncea» loc. «pe acele vrem. — R 3. Ed. |. «Ala Beiii> Cod. I CC: <alaă de Cod. «Vacarescean> : «Ali Bei» loc. <A4- lăbeiii Turcul». — BR. 8. Ed. |, Cod. 1. 00: «cu multe oști» loc. cu multă mul țime de oști». R. 10. Ed. 1. omit: eaă Berdut Turcul resdoiul» după < Temisvar», Cod. 1. CC și Vacarescean>: mare perire Sai făcut în Turci» loc. <a perdut Turcul resboiula. 
(î) Unele copit (vedi d. es. Coa. 0) 

dar se lasă loc liber pentru ant. Se în 
biserica, nostră, în isvârele unguresc şi! 

<Turcilor» 

ne amintesc şi data de la zidirea lumei, 
țelege că M. C. nu aflasă data acâsta după 
ŞI propunea s'o calcule mai târdiă, V.A.U,
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Turci; de este aşia precum scrie Hronograful. „ă de trupuri 1 
turcesci să fie cădut până la Dunărea. Iar tot în sfatul săi 
nu sai înșelat Turcii, că Ungurii și Nemţii se sfăd6 atunci 

și între dinșii ne audite și ne spuse vărsări de sânge sai fă- 

cut. Că în anul „ad'Ai de la Hristos s'a: burzăluit și s'aii oş- 5 
tit țărănimea împrotiva Domnilor și a stăpânilor săi, rădicân- 

du-și un crăișor dintre Secui, anume Gheorghie, mari vărsări 

de sânge făcând în tâte părţile şi în tâtă Crăia Ungurescă, 

împărțindu-se în 2 părţi, ca să cuprindă t6te unghiurile Crăiei. 

Mai apoi s'aă adunat la Temișvar, carele încungiurându-l să] 10 

iea, i-aii lovit loan Zapoli Voevodul de Ardeal, și cu agiutorul 

Temișvarului, i-ai infrânt. Aă cădut Crăișorul acela Gheorghie 

şi cu fratele săi Lucaţi la prinsâre, şi 'i-aii pus pe Crăișorul 

acela, Voevodul, la mare pedâpsă, făcându-i cunună de hier 

aprinsă în foc și i-ati puso în cap, cununându-l ca pre Crai; 15 

apoi slobodindu-i sânge din vine, aii dat să bea oștenii lui, 

carii era prinși cu dînsul, cu pâharul. Alegând și 20 (n) de 

căpitani iarăși de ai lui, în trei qile opriți de mâncare, i-au 

pus cu sila să mănânce carne, de viii de pre el; remășița de 

pe trupul lui şi al frăţi-ni-săii iarăși puind să facă mâncări, 20 

ai făcut masă oștenilor lui, ce era prinși cu el. 

  

R. 3. Ea. 1. Cod. 1. CC: omit: «Turcii» după <înșelat>. — Rând. 3. Ed. 1. 

Cod. 1. CC. Văcărescean <Turcii şi cu Nemţii» loc. <Unguriă și cu Nemţii». — 

B. 4. Ed. |. Cod. [. CC: omit «ne audite şi» ante «nespuse» ce se află în Cod. 

V. A. U. şi Vâcărescean. — FB. 5. Ed. |. «sa rocosit şi sai întărtat (dem 

Cod. | şi CC.) loc. «sa burzuluit și Sai oştit» Cod. Văcărese. dice: sati ro- 

coșit și Sai oștit>. — BR. 6. Ed. Lad. «sei, după» «Domnilor». — R. 6. Ed.1 şi Cod. 

l şi CC şi Văcărese. omit: «şi a stăpânilor» după « Domnilor». — E. 7. Ba. | 

Cod. 1, CC: crădicându-și Craii pre Gheorghe dintre Secui> 1 «rădicându-și un 

Crăișor dintre, Secui, anume Gheorghe» cum e în Cod Văcăresc. și în Cod. V. 

4. U.--R, 7. Ea. | Cod. 1. CC: «mare vârsător de sânge în tote părțile Craici> 

|. «mari vârsări de sânge făcând în tote părțile și în zătă crăia Ungurtscă, îni- 

pârțindu-se în 2 părți ca să cuprindă tote unghiurile Crăiei» (asemene o acă- 

res). — R. 10. Ed. | coa. 1. CC omii: «Mai» ante: «apoi». — BR 10. Ed L Cod. fe 

CO: «şi încungiurândub» |. «carele încungiurându lo». — R. 12. L od, | C: 

omit : ci-ati înfrânt». — R. 12. Ed. Î. Cod. Z. CC adaug «și» ante : «6 dube. 2 

B. 14. Ea. |. Cod. 1. CC şi Văcăres.: «mari chinuri» i. «mare pedâps : Pi E II 

Ed. |. Coâ. 1. CC. omit: «cu paharul» care este în V. A. U. şi în . 0 a ăcă- 

Tese, — BR. 18. Ed îi. Coa. 1. CC: «apoi iasi silit» Î. «iati pus Cu Sil» în „co. 

dex V, A. U. şi Vacar. — B. 19. Ed. |. Cod. 1. CC. ad. «de pre crăigorul lore 
ante de <viă>, loco : «de pre el> cum e în cod. V. A. Uşi racare; 20: 

EA, 1. Cod, 1 CC: ciară rămășița de pe trupul lui»... puină să facă mâncare: 
Î. «mâncări» as pus la o masă să mănânce ostenii luă ce era prinşi cu dânșii». 

Asemenea, şi cod. Vacar.
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1 CAP si. 

Acele pozne când se făce în Crăia Ungur6scă şi acele văr- 

sări de sânge, stătusă aemu Impărat 'Turcilor Sultan Suleiman, 

iar la Unguri se alesese Craiii cu numele Liudovic, om tînăr; 

5 a căruia copilărie şi turburările Crăiei unguresci vădând Sul- 
tan Suleiman, ai legat pace cu Perșii și s'aii întors cu tot gin- 
dul spre Unguri și cu totă puterea. Vădându-se Craiul Liudovie 
ne atocma îu putere cu Sulian Suleiman, trimise pre la tote 
crăiele soli, cerșind agiutoriii împotriva Tureilor, aretându-le 

10 grijă și de țerile lor, de vor supune Turcii Crăia Ungurescă. 
Și ales la Veneţiâni solul unguresc ce graiti aii avut cătră răs- 
publica lor, aducând-o la Sultan Suleiman scrisă oraţiă și ce- 
tindu-i-o înainte, să fie ris Sultan Suleiman. Și așia, când cia 
âmbla sfătuind și cumpănindu-se, Sultan Suleiman purcede cu 

15  totă puterea asupra Crăiei Unguresci. Craiul Liudovie, ca un 
om tînăr, cu câtă putâre av6, îi eși Sultanului înainte, la Mo- 
haci ; la care loc și el singur aii perit și mai totă stea Un- 
gurescă, pripindu'l Sultanul pâră nu sos6sce loan Zapoli Voe- 
vodul de Ardeal cu oștile Ardealului și Ungurimea de sus. In- 

20 torsu-s'aiă Sultan Suleiman după aceea izbândă cu mare plean 

B. 1. Ed. |. şi tote cele-l-alte codice omit divisiunea, şi titlul de «cap. 17>.— 
R. 2. Ed. L. Cod. L. CC. şi Vacar.: «făcându-se» |. «când se făcea» şi omit : <a- 
cele» ante : <văsări». În loc de <qomu stătuse» serii «atunci când stătuse, — 
R. 4. Ea. |. Cod. 1. CC. cera crai» |. «se alesdse» şi omit: <cu numele» ; ase- 
minea şi Vacar, — BR. 5. Ed. |. Cod. 7. CC: cvedând Turcul» |. «vedend Sultan 
Suleiman» — BR. 6. Ed. |. cati lăsat» |. «ati legat» cum e în cele-l-alte codice. — 
R. 7. Ed. |. Cod. 1. CO: <oădend Liudovie»> |. <vedendu- se craiul Liudovic> (V. 
A. U. şi Văcăr.) — 8. 8. Ed. 1. Coa. 1. CC ccu Turcul» |. «cu Sultan  Sulei- 
man. Cod. Văcăr.: «de a fi în potrivă la putere» | «ne atocma la putere», — 
R. 9. Ed. L. Coa. 2. CC: <Turculuih 1. <Turcilor». — PR. 13. Ed, | Cod. 7. CC. 
omit de la <mprotiva Turcilor> exlus. până la «şi așia când el âmbla» din cod. 
V. A, U. şi Vacar. — f. 15. Ed. |. Cod. 7. CC aa: «incă şi el după: «Liudo- 
vie»; omit ; «ca un om tânăr». — R. 16. Ed. |. Cod. 7, CC: cu câtă dste avea 
|. «putere», — R. 16. Ed. L.-Cod. 1. CC ouiit: «şi eși Sultanului». -— R, 27, Ed | 
Cod. 1. CC ad. după: <Mohaci»: «și dând resboiii acolo» |, «la care loc». — B. 18. 
Ed. |. Cod. 1. CC: <pripindul Turcii» | «Sultanul». — R. 18. Ed. |. Cod. 7. CO: 
«până sosesce> |. «până nu sosesce». — R. 19. Ed. 1 Cod. 7. CC: <Domnul Ar- dealului cu 6ste» | <«Voevodul de Ardeal cu dste». «și a Ungurimei de sus», |. «și cu Ungurimea de sus». Ă



3i 
OT i a 

cuprindând tâte locurile pe Dreva și pe Sava. lar acel loan ii Zapoli întâmpinându'l vestea, pre cale, de perirea Craiului cu 
oștile, vădând că s'aă stins cu acel Liudovic de istov seminția 
din Craii Unguresci, în loc aă pus gând de crăie și îndată 
ai început a trage la sine pre Domnii Ungurescă şi cu da- 5 
ruri și cu cuvinte, ară&tându-le la ce folos și la ce stare aii 
adus țera și Crăia Ungurescă craii streini, de alte n6muri; 
că Albert Craiul, ales din casa Austriei, atâtea turburări și a- 
mestecături aii lăsat în crăie pe urma sa ; Vladislav cu neso- 
cotelă lui, la Varna aii pus stea totă, tăria și virtutea Crăiei. 10 
Aducând aminte faptele sale şi desrădăcinarea care ai făcut 
el la Timișvar, atâtea r&utăți ce făcusă turburată Ostea (5ră- 
nimei și potolitul acelui pojar; ar&tându-le și ocara neamului 
Unguresc, avend 6meni harnică și de trâbă, să alâgă Crai din- 
tralte neamuri ; cu aceste cuvinte şi făgăduinţe ai tras cătră 15 
sine pre câți-va Domni și hoiari, și când ai fost la astrucarea 
6selor, la Buda, a Craiului Liudovic, celui perit la Mohaci și 
aflat trupul Craiului într'o bahnă (eu îndreptatul unui slujitor 
carele văqusă unde ai perit Craiul Liudovic) ales-aii pre acel 
loan Zapoli Craii Crăiei Ungurescă, cu agiutoriul din Domni, 20 

  

B. 1. Ed. |. Cod, 1. CC omit: <ântorsustăi Sultan» până la : <cuprindend».— 
BR. 7, Ea. 1. Cod. 1 şi CC: omit: cacel> ante: «Jon Zapoliu>. — B. 2, Ed. L 
«necaz» |, «pre cale». — R. 2. EQ. |. Cod. 1. CC. adaug <Ludovic> ante «Craiu 

lui, — BR. 4. Ed. |, interverte fraza de la: «vădând»: şi serie: caii şi luat în 
gând de Craii» 1., în loc pusă gând de crăie. — f. 5. Ed. |. cîncepua tragere» 
|, <aă început a trage». — R. 6. Ed. | «la ce stare» |. «la folos și la ce bine» 
care e în Cod. VP A U. 1. şi CC. — R. 9. Ea. |. Cod. CC şi Vacar. ad. «Jeavu> 
după «Pladislav». — R. 10. ed. |. ad. «ai perit> după «Varna» şi serii: <Aă 
remas oastea, tăria şi virtutea crăiei» |.: «ati pus Ostea totă tăria», —£k. u ed. d. 

cod. 1. 00: «de înrădăcinarea care o făcuse el la Temișvar a țărănime oștite» 

|. textului nostru. — BR. 12. ed. Cod. 7. CC. ad. după «Timişvar»: «a fărănimei» 

şi omit: <atâte răutăți ce făcusă tulburata dstea frănimei». — RR. 8. edit 1. aa. a 

oștirea» ante : «potolitul>. « Arătându-le și ocara» |., arttându-le și ocară». R. 14. 

Ed. 1, cod 1. CC. aa: «și cum să-și aligă> |. «să aleagă». — R. 76. edit. |. cod. 

- Î CC: «pre mulți» |. apre câți-va». «și căpitanii» |. «boiari». — R, 17, edit. |. 
cod. I. OC. aa. “ecum asi arătat mai sus, că aniia. ante: «perit la Mohaci» 

<Şi sat aflat trupul lui într'o bahnă întinată.» |. «sai aflat trupul Craiului în 

iro bahnă>, — B. 18. Edit. |. Cod. 1. CO: cunde îl vădu n ostean de a ui e 

a perit înnădușit de calul luă», |. cu îndreptatul unui slujitorii carele răduse unde 

ai perii Craiul Liudovics.
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1 mai ales Stefan Barboţi, (4) al lui Pavel Artandul, Gheorghie 

Poshonia, a lui Neculai Glesa și loan Daţov. 

CAP. ui. 

5 De altă parte, pre ac6 vrâme, Ferdinand fratele Împăratului 

Nemţesc, vădând și el, că din seminţia Crailor Unguresci n'aii 

rămas următori, și el aii tras și pre o sâmă de Domni Unguri 

de sus spre partea sa, cum ar fi mai aprope el şi de seminţia 

lui Crăia Ungurescă, de vreme ce Albert Craiii ai fost din sân- 

10 ele lor, dinir'o casă cu dinșii, a Austriei. Și cu Ferdinand 
ține parte, de zavisti6, câți va pre loan Zavoli; între carii era 

Domnii Stefan Batori, Valentie Turoc, Stefan Mailat, loan Sala, 

Gașpar Sered, Baltazar Panfil, Ferens Gârna, și cătră dinșii și 

Pavel Bahat, vestit om de lucrui resbâelor, de neamul sei Tri- 

15 bal. Aceștia adunându-se cu oștile îuă Ferdinand, drept asupra 
Budei aii purces. loan Zapoli Graiul, vădând asupra sa putere 

și fiind încă Craii noă, cu tote iicrurile ne aședate, socotisă 
să aștepte pe nepridtenii sei la Brda; apoi vădând că din Domni 
nu vin cătră, dînsul nimeni, ca la un lucru ce'i era încă Crăia 

20 nouă, a purces de la Buda și aii luat calea spre ț6ra Leșâscă; 

    

BR. 1. Edit, |. Cod. I. CC. <aleg Craii pre Ion Zapolia o sâmă de Domni cei 
trăsese în partea sa» loco: «ales'ai pre acel Ion Zapolia Craii Crăiei Ungu- 
vescă cu agiutoriul din Domni mai ales Stefan Vârboți, (Velbiţii în Cod. Văcăr.) 
al îuă Pavel Astandul, (Astandih în Cod Vacar), Gheorghie Poshonia, al lui Ne- 
culai Glesa (Glesiă, în Cod. Văcăr.) şi Joan Daţov> Daţiv în Cod. Vacar. Cod. 
Vacar: sAleg pre acel Ion Zapoha Craiii Unguresc de carele am pomenit şi la 
Domnia lui Petru Vodă, cu agiutorul din Dommi, mai ales». — BR. 3. E9. |. o- 
mite dividiunea şi titlul <cap. 78». — Inceputul Capitului 18 este ast-fel dat de 
D. M. Kogăln. în ed. [. caşi în Cod. I şi CC: «De altă parte Ferdinand fratele 
împăratului Nemţesc, și el a tras cătră sine pe o sâmă de Dormi, să apuce el 
de crăie (să apuce el crăia, dic cod. / şi CC) fiind el şi seminţia luă mai aprdpe 
de crăia Ungurdscă:; de vreme ce Albert Craii ati fost din sângele lor, dintr'o 
casă cu înșiă a Austriei. Și cu Ferdinand ținea parte câți-va de zavistuia pre 
Joan Zapohe». R. 14. Ea. |. Cod. 7. CO, după ce omit numele partizanilor lui 
Ferdinand, dic numai : «adunându-se Domnii ce ținea cu Ferdinand, cu 6stea lui.> 
h. 17. Ed. |. ad: «noi: după: <Zapolie Craiul» şi <viind» după : «putere». 0- 
mit : «fiind încă Craii noii» şi adauge după «lucrurile» vorba <Crăieh şi o- 
mit ; «socotia să aștepte pre neprietenii sei la Buda». | 

(3) Vegi la finea Cronicului îndreptate, pe cât posibil, numele propril din tot textul lui M. Costin. V.A.U,



33 

  

iar oștile lui Ferdinand, gonindul în urmă, pre carii a apucat 1 
din oştenii lui Ioan, i-a prins și i-aii răsipit, luând Buda, fără 
nici 0 apărare și sânge și aiă pus pre Stefan Batori Cărmui- 
torii Crăiei, adecă Caimacan, să o ţie, dându'i pre Pavel căr- 
muitoriul de Astrogon și pre Băretasi, pre cărți logofăt, și pre 5 
Aleții Tursun visternic. lar Ioan Zapoli pribag la Leşi, aă 
năzuit la un Domn de ţâra Leșâscă, anume Hieronim Laşceo, om 
pe aceea vreme în țâra Leșâscă preste toți vestit. Acela prii- 
mindul pre Ioan pribagul, cu multă omenie și dragoste, la tâte 
vorovele cu el, pân întru atâta îi făgăduia, cât îi dicea, că tot 10 
gândul sei și totă nevoinţa și t6tă avuţia sa va pune la mMid- | 

loc, numai să'l pue iar în loc în scaunul Crăiei Unguresci. 
Jigmunt Craiul Leșesc, măcară de razimul acela ce răzima la 
dinsul Craiul cel pribag loan, la Lașco, îi părea bine, însă mai 

mult nu se amesteca. lar Lașco, cu ascuţită socoteala sa ati O 15 
luat înainte gînd și de la o vrâme îi spune, că nică întru un 

chip cu alt midloc la cinste și podâbele sale nu va veni, nu- 

mai prin năzuire la Sultan Suleiman Împăratul Turcesc, al că- 
ruia fiind de curând sol Lasco de la Leși, lati cunoscut om 

cu înaltă fire, și nu'i e lui așia de ţsră să ție, cum de vâsteîn 20 

totă lumea să aibă : un Craiă cerac al seii și de la dânsul fiind 
pus Craii, cu mare veste îi va fi. Pre care sfat, aşia subțire 

om, cu fire amestecătore la lucruri mari, aședat şi el și pri- 

  

BR. 2. Eciţ. |. costenii> |. coștile», Omite: «pre care i-ai apucat din oștenii 

lui Joan i-ai prins şi î-xă răsipit şi i-ai luat». — kB, 8, Cod. I. CC. Edit. 1. 

omit: «şi sange» ante: s«aperare>. — fi. 6, Cod. J. CC. Edit. Î ad. după: <0- 
cârmuitoriii» vorbele : «sea neamesnie și pre alți Domni> omiţână de a înşira, 

numele lor, cum sunt în textul nostru şi în Văcărescean; deci suprimă tot 

până la ante: «Jar Joan Zapolia,..». — R. 6. edit. cod. Î. CC: “fra lesescă> 

loco : «la Leși> Asemene : «Domn leav> |. Domn de fera teștscă>. Omit : «pre 

că vreme în tîra leşescă> după com. — R. 9. edit. Î. cod. Î. CC: «mare» |, 

«multă». — R 10. edit 1: cod. Z. OC omit: ela tâte vordoele cu elo. — R. 11. 
tdit. |: «şi alta îi făgăduia (atâta că Jăgăduia» cod. J, CC) L: «pân'într atâta 

î făgăduia, cât îi gicea, că tot gândul săi și t0tă novoinfa și tâtă avuția sa va 

pune. — R. 12, edit. |. omite» : dar în loc» după: «să! ue. — BR. 15. Ed. |. 

Cod. 1. CC. omit: cascuțită» ante: «socotelă». — R. 17. edit. L. Cod. 1. CC. ad. 

“fără> ante : «numai». — A. 20. edit. |. «şi nu luă> |: «și nu îi lu. — B. 21, 

Ed. |. omite: «find» ante : «pus». — BR. 22. Ed. |. <Că mare l. «Ca mare». — 

Ed, 1: caşia subțire amestecătură» |» Textului nostru. <Subțire amestecătoriti»> 

în Cod. 7 şi CC. 
; 3 Miron 0, ZI.
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i bagul loan Crai, s'a apucat Lașco de trâbă. Și aii agiuns în- 
tăi la vizirul, cu carele avus6se mai denainte cunoscinţă, din 

solie; apoi, peste nezăbovită vreme, ş'aii făcut de la Seim solie 

la Împărăţia Turcului. Lașco (cumu'și pot muli Domnii Leșesci 

5 în ţera. lor) și purcâsă subit. umbra trebilor Crăiei leșesci, tocma 
la Porta lui Sultan Suleiman, unde întăiă pre vizirul și pre 

câți-va Pași, aprope de Sultan Suleiman, cu daruri, în partea 
sa i-au tras, și în fruntea, solieă de la Împărăţie pofteșce, cu pu- 

terea sa, și armele sale să pue pre asupritul și gonitul din scau- 

10 nul seă, loan, cu mare strâmbătate, de Ferdinand, cu viclenia 

o a s6mă de Domni Unguresci; grâind cătră Împăratul, că ce 

ar fi mai mare și mai vestită laudă Împăraţilor şi în tâtă lu- 
mea veste și vilfă, de cât a apăra asupriţii și a rădica căquţii ? 
Și pentru unele ca acâste rădică Dumnedeii pre Împărați și le 

15  lățeșce și le înalță puterea, pentru să fie apărători lumii de 
strimbătate. «Și ce trebuesce, Împărate Suleimane, la mai mare 
și lăudată în tâtă lumea vilfă, de cât acâsta : să aibi Crai ce- 
raci ? La care cuvi6să fericie împărăţiilor, îți arăt scara. Pre 
loan Craiul, scos din scaunul sei de nepristenii t5i, deca!'l va 

20  rădiea înaltă și nebiruită mâna ta, mililor bunătăţilor tale, în 
tâtă, viaţa, lui şi seminția lui pre urma lui, ne uitate vor fi. 

  

BR. 1. Ed. 1. şi Cod, £. CO omit: <lân» Ante «Craii». — BR. 1, Ea. Cod. 1, 
CC : cagiunge» 1. <a agiuns». — BR. 2. Ed. L. Cod. 1. CO. omit: «mai denainte» 
ante: <cunoscința». — R. 3. Ed. |. Cod. 1. CC: <apol fără zăbavă orâme |. <a- 
poi peste nezăbovită vrâme», — R. 4. Ed. |. Cod. I. CC: omit după : «Turcului» 
vorbele : <Laşco cum și pot multe domnii Leşesci în jtra lor şi purceasă sub um- 
dra trebilor Crăiei Leșesci tocmai la Porta lui Sultan Suleiman unde întâi». — 
R. 7, Ed. |. Cod. I. CO: cati îmbitt pre dânşii, pre alte Capete ce era aprope 
de Împăratul» 1. «pre câți-va Paşi aprope de Sultan Suleiman». —R. 8. Ed. |. 
Cod. 1. CC: <«s€ă fruntea» |. <și în fruntea» — «pofttsce» |. casă poftit>, — R. 10. 
Ed. 1 <și dela Ferdinand cu vicleșugul» 1. «de Ferdinand cu viclenia». — BR. 13, Ed. | pune vorbele apirare, ridicare... la infinitivul întreg. — RP. 74. Ed. L. aa. «și le dă> ante: <și le lățâsce». — R. 15. Ed. |. Cod. 1. 00: «să fie apărarea lu- mei de strimbătăți» |. <apărători lumei de strimbătate». — E. 16, Ed, 1. Cod. 1. CO: «și ce'ți trebudsce Împărăției tale» |. textului, — B. 17. Ed. 1. Coa. 7. CC: «şi mai lăudat lucru» |. <și lăudată în t6tă himea volfă». — R. 18. Ed, [. Cod, I. CC: «la care fericia împăraţilor cu cuvidsă îți arât scara» 1. textului. — RA. 19. Ed. 1. Cod. 1. CC. aq.: «tes după «cu prietenii» Frasa ultimă este resturnată în ediţia 1 a D-lui Kop. dar aceleşi vorbe coprinde ; însă ma! dice : <Mila bună- tăpib» |. <milele bunătăților. | |
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CAP gi. 

N'ai mai trebuit mai mult să ostenâscă Lașco de cât cu a- 
tâta la o Împărăţie, carele unele ca acâste păzind și așteptând, 
în loc aă eșit poruncă de gătire de ste. Eșit-aă respuns lui 
Lașco, săi 6să cu loan, Împăratului, la Beligrad, îndată ce 5 
se va dezvera anul viitorii. Simţit-aii Ferdinand aceea a lui 
Lașco Leahul la Portă solie ş-aii ales și el soli, de la sine, Un- 
guri, ca de la un Craiă unguresc, și i-ati trimis la Sultan Su- 
leiman, poftind, cu înșălăciune, de la Împărăţie, înoirea Crăiei 
pre chipul seiă ; și ce sar cădea și cinste împărăției la cămara 10 

lui, dintru ace Crăie, nu s'aii apărat Ferdinand. lar nu” fu prii- 

mită solia la Împărăţie, răspunqând solilor lui Ferdinand, cum 

că nu 6ste din bătrănii Împărați obiceiii a primi la prieteșug 

pre cei carii numelui Otomanilor fac strimbătăţi, neci pre unii 

ca Ferdinand, carele fără. rușine, Craia altuia aă călcat, de care 15 
ar fi mai aprope Împărăţia, ca una care cu biruința, sa și vite= 

jia, nu cu meșteșuguri și amestecături şi cu nevrednicie a pus 

piciorul şi stăpânâsce. Pentru aceea, giudecat 6ste Ferdinand la 

pr6 înalta Împărăţie, de neprieteşug; și încă să scie și acesta 

că, sirîimbătatea şi călcarea, care ai făcut Ferdinand Craiei 20 

Unguresci, iată asupră-i vine cu mare putere la rescumpărare 
  

R. 1. Ed. L. Cod. 1. CC începe de la capăt şi omittitlul: «Cop. 19. — E. 2. 
Ea. |. Cod. 1. CO: omit: «mai» ante: <trebuit> şi ad. <la o împărăție» după: 

<Laşco»., — R. 3. Ed. ]. Cod, 1. CC: «<păzdsce și aşteptă» |. <păzind şi așteptând>— 

«Indată> 1. <în loc>. — R. 4. Ed. |. Cod. 7. CO: <Respunsul eșit lui Lașco» 

|. «Eşit-aii respuns lui Laşco>; ad. <înaintea lui» |. «împăratului». — RA. 6. Ed. Î, 

Cod. 1. CC ; cAdulmăcă> 1. <Simţit-aii> din Cod. 1. CC: e Audind Ferdinand» 

esciind> |. <aceca>, — R. 7. EA. |. Cod: I. CC: «trămite» |, <aă ales»; omit : 

«de la sine» ante: <Unguri>. — BR. 9. Ed, |. Cod. Z. CC. omit : «de la Impără- 

ție» ante: <înnoirea> — şi mal omii apol, după: «chipul sei» vorbele : «şi ce 
far cădea şi cinste împărăției la camara lui dintru acea Crăie nu s'a apărat 

Ferdinand pg — RR, 12. Ed. 1. Cod. 1. CC: crespuns fiind» |. <respundend» şi 

omit vorbele <cum că nu este din bătrâni împărați obiceiii a primi la prietegug 

pre cei cari numelui Otomanilor fac strâmbătăți, neci pre umă ca Ferdinand». 

Aceste vorbe omise în primul membru al periodului, le aduce în urmă, după 

Vorha : «na? aprope că nu este din bătrâni» ete. Eată cum urmeză maă departe 

textul în Ed. 1 a D-lui M. Kogălniceanu : <neci pre ună ca Ferdinand, care ne- 

vrednic giudecat este la înalta împărăție de preteșug și încă să scie că strimbătatea 

ce ai făcut Ferdinand crăiei Unguresci ; iată asupră-i vine cu mare putere da 

răscumpărare și cu atâte oști cât să cerce pre Ferdinand până şi în părțile A- 

pusului» |
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1 şi cu atâtea oști, cât să cârce pre Ferdinand și prin părțile 

Apusului. După acest respuns, în loc și pre soli a-i scâte din 

Țarigrad ai eșit poruncă, Întru aceeași vară, cât s'a desvărat, 

aii purces Sultan Suleiman cu. multă mulţime de ste; căruia, 

5 loan Craiul, cu glotișra lui și cu manca sa Lașco Leahul, ai 

eșit la Beligrad, pe Dunărea, înainte. S'aiă clătit Sultan Suliman 

puţin de pre perina ce ședea, cu zbărcită frunte, însă cu blând 
ochiă căutând asupra lui loan și i-ai tins mâna dicându-i: 
< Daw-"fi mâna apărătâre la tâte trebile tale şi vădicătăre la 

10 cinstea, care aă fost, ceea ce alta de la Dumnedeire nu poftesce, 
numai asupriții şi căduţii să-i rădice. Fii dară cu bună şi 
veselă inimă și mililor mele ne wătătoriii.» (4) Şi în loc pre 
Vizirul aă învățat, să iasă carte cu giurământ, (care uhtiname 
die ei giurământului). Cu aceste cuvinte îl aflu la Hronograf scris. 

15 Cartea lui Sultan Suleiman ce aii seris-0 
cu mare giurământ, 

CAP e. 

«Dătătoriul de daruri și al mililor, acela, marele și de tâte 
20 ziditoriul Dumnedeii și cela carele este mare și puternic ; prin 

voia Dumnedeescei socotele, acela carele a îmbe raiurile este 
Sultan și a tuturor împă&răţiilor acestei lumi lăţite Cârmuito- riă (ȚŢ) și Crângului al doile cap (ŢI) și al oștilor dregătoriă, 
carele este al nostru proroc, Mehmet, asupra căruia proroec fie 25  purure blagoslovenie și dragoste a pre înaltei și Dumneqeescei 
mile ; prin a căruia bună milă şi ai săi patru priteni, mari învățători și tainică : Abubechieri, Osman, Omer, Ali, prin 

BR. 2. Ed. [. Cod. 1. CC. omit: «în loc» ante: «și pre soli». — PB. 3. Ed. |. Cod. 1. CO: omit: «cât s'ati desverata «şi ati purces Turcul cu mulțime de oști» |. textului nostru, — 2. 6. Ed.1. «şi eșindu-i Ioan Zapolie înainte la Belgrad cu Lașco Leavul, la adunare, Sai clătit puţinel de pe perină Sultanul Suleiman cu sbărcită frunte însă cu blând ochii căutând spre loan, i-ai tins mâna Qi cându-ă : "Și dacii». —— R. 12. Ed. L «îndată» Î. <ân loc»; omite: «care akiname Qie ci giurământul». — Asemene omite: <7e aflu» ante: <a Hronografo. — R. 17, Ed. 1. şi cele-l-alte Codice omit dividiunea noua, şi titlul: «Cap 20. — B. 18, Ed. |. alteră puţin ordinea cuvintelor, dar variantele sunt de Puţină însemnă- tate, — BR. 22. Ed, |. <Cărmacit» 1. <Cărmuitoriii». — BR. 23. EQ. |. <Capit» | «Caps. — B. 25. EQ. |. cânaintea Dumnedeescei» |. <a prea înaltei și Dumnedeesci> R. 26. Ed. | cînztțători și tăinuitori» |. <tainici», 
() Cod. Păcăr., CC. 1. «Sale» |. «mele» după: emilelor». (fi) Tâte codicele scrii: <cârmaciă> |: <cârmuitorii». (FT) «Și al doile crâng Cap» în tte codicele.
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carii blândul în bunătăţi, Inaltul Dumnedeii, dintru a sa ne 1 
sfârşită milă, fie pururea vesel şi primitoriii de tot puternicul 
Dumnedei şi a tuturor sfinţilor și fericite suflete, carele "1 la- 
udă ; cu a căruia voie și milă, Eii Sultan Suleiman Shiac, ($) |. 
împăratul împăraţilor, cu mila lui Dumnedeii lăudat, mare şi 5 
nebiruit Impăratul Constantinopolului, (+) Craiul Crailor, dă- 
tatoriii cununelor, umbra lui Dumnedei asupra pămiîntutui, stă- 
pânitoriul Mării cei mari și al Evropiei de gios, Siriei, Ara- 
bieă, Indiei, Hananeii, Galileii, Finichiei, Alexandriei, Eghipe- 
tului și a marelui Cair, Ethiopiei, Midieă, Lmuviei, Lanhiei, a 10 
Mării de la Hind și Mării Roșii, Crăiei Ierusalimului, Sama- : 
riei, Mării Tiveriadului, Damascului, Halepului și a Mării An- 
tiochiei, Mesopotamiei, Haldiei și a marelui Vavilon, cu Arme- 
nia c6 mare și c6 mică, a Parthilor, a Perşilor, Mengrililor, 
Ghiorgiilor, a Mării Caspice, Trapezontului, Tavriziei, Capado- 15 
chici, Kesariei, Panfiliei, Kilichiei, Tarsiei, Caramaniei, Ama- 
ziei, Paflagoniei, Lidiei, Frighiei, Bithiniei, marelui oraş Ni- 

chea, Nicomidiei, marelui Halchedon, a tâtă Marea Anatoliei, 

Greţiei, Trachiei și a Marei Romanii, Machedoniei, Thesaliei 

Peloponesului, Corinthului, Hersonezului, Albaniei, Bosniei, Bul- 20 

garici, Vlahiei, Moldaviei, Schithei, Tartariei și a multe alte 

ne sfârșite țări și Crăii și împărăţii, dobândite cu sila și cu 

putere și arme și vitejia a nostrei fulgerătârei sabiei și de mai 

denainte de noi Impărați Mehmet Shiac şi fiiul săi Sultan Se- 

lim Shăac, blagoslovitul părintele nostru la odihnă, cărora ne 25 

cuprinsă şi pre Inălţată milă, fericia Dumnedeească, cu sufle- 

tele lor în veci să fie !» 

CAP Ka. 

«Voao pr6 luminatului loan (*) Din mila lui Dumneqeii Cra- | 

iul Unguresc, Croaţiei, Dalmației, Moraviei, iproci. E mai sus 30 

pomenitul Sultan Suleiman Shiac Impăratul Tureilor nebiruit, 

giur înaintea a tot puternicului Dumnedeii, pre înalta, și a tot 

puternica sânta Lumina lui şi bunătatea Dumnedeirei lui, la 

    

R, 4. Ed. |. ccu a căruia» Î. «cu a cărora» Și «Sah» 1. <Shiako. —R, 6. Bd. |. 

<Ţarigradului» 1. «Constandinopolului». — B. 12. Ed, |. şi Coa. 1. 00: « iverici 

1. «Tiperiaduluiv. — BR. 16. Ed L. Cod. 0C. 1. şi Văcar. « Amastrici» |. « Amazieh> 

— <Vitinicăs |. <Bitiniei» — Cod. CC. IL. omit : «marei» ante : « Kolchedon>. — 

BR. 21, Ed, 1 şi tote codicele: <BSarapnei> 1. «Pulgarieă»> — < Valahiei» |. «Vla- 

hi. — R. 23. Ed. Cod. CO. şi L. ad. «vitejescă» după <arme» — apol: Ed. |. 

<Și vitejirea» — |. «vitejia». — Observăm că în textul nostru se scrie Shiak 

(ela) loc. max. — R. 28. Ed. |. nu are dividiune noua necă titlu : «cap 21> ceea, 

ce dealtmintrele este o erâre, căci taie documentul în dâuă. 

(f) Ad. Sap. V. A.U. 
(Ț[) <Tarigradului> în Cod. CC. şi £. 

(%) Cod. CC. şi I. serii: Ian |. Ioan.
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i tăria Ceriului, S6rele, Luna, stelele, pămîntul și faţa pămintului, 
la Împărăţia c6 pr Sântă a lui Mehmet strămoșul, și tată] 
mei, și mama mea, și pâinea ms, sabia m6, sufletul ȘI viața 
me şi. tuturor Busurmanilor împregiur tăiaților, sănitate ! 

5 ««Cătră tine, fratele mei Ioane (7) Craiă! Nu te voi părăsi, 
de ar veni tote împărăţiile și Crăiele mâle la cădere, să nu să 
aleagă nimica de dînsele, să rămâiă numai singur s6i (+Ţ) cu 
doi, trei (B-r) Busurmani împregiur tăiați, încă legat și da- 
toriă sînt și remân, să te caut și să te cerc, prin t6te unghiu- 

10 rile lumei și săți „die: iată ei gata sînt; ce vei despre mine 
la tote gata sînt, bine să'ţi fac și făgăduință de nu oi face-o 
destul și deplin, dintru acela ceas a Preâ-puternicului Dum- 
nedei mânie și drept giudeţul lui, asupra capului meă să vie 
şi de tot să mă pârdă, și ori de ce m'ași atinge cu trupul mei, 15 Pre Inaltul Dumnegeii în stâlp de pâtră să (4) întorcă, nici 
să mă sufere tăria pământului, nici îmblând să mă pârte, ce în două părți să se răsipescă, să mă înghiţă cu tot trupul și sufletul meă și să mă sorbă». 

CAP. kg 
20 Acest giurământ așia grâznie (o Domne *) prin tâtă craia 

Ungurâscă și la părţile Ardealului, pre la toţi s'a răpedit, iar 
ei, cu oștile, îndată ai elătit spre Buda, care fârte lesne ai 
luat-o; căci că Nemţii vădând atâta a oștirilor greime, lăsând tergul, sai mutat la cetatea care o ținea Nădejdi şi în ce- 20 tate, ne priimind Nadejai să se închine, "l-ai pus în obezi Nem- ţii și aii făcut de hălăduirea sa tracial legătură și așia și ce- tatea luând Imp&ratul, ai dat-o Craiului pe mână, iar el singur 

  

R. 2. Ed. 1. ad.: «moșul> după : «stremoșul, — BR, 4. Ed.L Cod. CC. 1. «o- brezuiților> 1, împrejur tăiaților». — BR. 6. Ed. | Cod. I şi CC: <a scadere» |, «la cădere» Cod. Văcăr. omite: «la scădere». — R. 7. EQ. |. «numai însuși 1. “numai singur» ca şi în Co, Văcăr. — Cod. CC și Li «nu nai însuși». — RP, Zi, Ed. |. şi Coa. CC. 7: <bine să fac» ]. esăţ faca — «Şi făgăăuingeă mele de nu voit face destul» |. «Și făgăduinţa de nu oii Jace-o destul». — R.19. Ea, |, Coa. CC şi 1. «să se resfacă> |. «să se vesipescă>, Cod. Văcăr: «să se desfacă». — R. 19. Ed. |. omite divid. nouă și titlul : «Cap. 22, — R. 20. Eq.[. omite : «(0 Domne 1)». — R. 26. Ed. 1. omite : “tractat> ante : «legătură» ; în CO. IL şi Văcăr: 
< Craiului» — «Iar împăratul» |, siar 

«legătură». — B. 27. Ed. 1. ad: <Iân după 
el singur». Cod. CC şi 1. omit : «el singur». Cod, Văcăr: «Iară însuși», (î) Cod. CC. şi 1. <lane 1, < Ioane». 

(ff) CO. £. şi Vacar. omit: se, 
(iti) Codicele serii: «să mă întârcă>». 
(*) Acest paranter lipsesce în t6te codicele, în CC. ]. şi Vacar,
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cu oștile aii purces drept asupra Beciului; care oraș cu ţote 1 

felurile de arme bătând luna întrâgă, cu mare vitejie a lui 

Neculai Spaniului de Salmin fu apărat. Apropiindu-se iarna, 

Sultan Suleiman s'aă întors înapoi, dând pe mâna Craiului Ion 

tote podâbele Crăiei : cununa, Schiptrul şi alte podâhbe crăesci; 5 
la Divan, în vederea tuturor, cu tote aceste 'l-aii îmbrăcat, Să'i 

fie dis Împăratul aceste : «Prictene şi frate, de vreme ce la ne- 

voia ta, lu mine şi la cagiutorul meii ai năzuit, al doile după 

agiutorul bi Dumnedeă, ci încă, înţelegend strâmbătatea ta, 

subt apărarea mea te-um primit, şi cu agiutorul meă şi al tăi 10 | 

de la Dumnedei, s'aii făcut tâte deplin ; cetatea şi oraşul Buda 

şi totă Craia Ungurescă pe mânu ta le dai şi pre tine. Oraiii 

Unguresc te aleg şi te întăresc. Vouă iarăși, Domnilor şi Bo- 

iarilor, ax acestei Crăiă, porumncesc vouă, să fiţi acestuia Oraiii 

al vostru plecaţi şi cu credinţă, care lucru de veți face, mă 15 

veți avea, prieten, iar de nu, sabia mea îm voi se va încrunta,. 

Tu dar, prictene Oraiă, bunătăţilor lui Dumnedeiă şi alor mele 

ne uătătoriăi să fiă; aice aă cununa şi alte Crăiesci podăbe, cu 

care tu şi următorii tEi se vor încununa.» 

CAP. nr 20 

După acâste, lăsând cu câte-va steaguri pre Alois Grit, fe- 

ciorul lui Anârei Hetmanul Veneţianilor, pe s6ma Craiului, în 

pază, singur cu mult plean 'aii purces spre Țarigrad. 

  

  

B. 1, Ed. 1. «fu respins de Salma vispanul cu mare vitejie» |. «cu mare vi- 

tejie a lui Neculai Spaniului de Salmis fu apărat». Cod. CC. 7: «Cu ostile ati mers 

drept la Beciu şi bătendul cu tot felul de arme o lună în tregă apărat fu de 

Salmaş Hişpanul cu mare vitejie», — R. 4 Ed. 3. «Turcul». |. «Sultan Suleiman» 

Cod. Păcăr. omite: «Turcul» CC şi 1. omit şi numele. — PB. 5. Ea. |. și Cod: 

Văcăr: scorona> ]. «cununa> — Omit ca şi OC. 1: «poddbe crăesci» după : 

cale», — Ft. 6. Ed. |. «Pati împodobit şi i-ai dis» |. «Paă îmbrăcat» (cum e şi în 

Cod. Văcăr.) «să-i fie Qis». — R. 11. Ed. |. şi Coă. CC. L. Văcăr. omit : «aceste» 

ante : «prietene»; ad : «deplin» după «strimbatatea» și apoi omit: <subt apira- 

rea me te-am primit şi cu agiutorul mei şi al zei, de la D-deă sai făcut tâte de- 

plina. — R. 19. Ed. |. Cod. CC şi 1. «să te împodobesci tu și următorii tăi după 

tine» 1. «cu care tu şi următorii 137 se vor încununa». Cod. Văc: «să se împo- 

dobiscă> 1. «se va încununa». F. 20. Ed. L. nu pune aci divid. nouă, neci titlul: 

«cap, 235. — BR, 21. Ed. 1. «Gris> |. <Grit> Cod. CO şi I: <Lont Grit> |. «Grite 

Văcăy : «Aloiz Grit>. — BR. 22. Ed. L. Cod. CC. I: «de paza Craiului sa în- 

tors cu mult plân> |. «pe sâma Craiuhii în pază singur cu mult plean a 

purces».



  

1 CAP. kA 

Ferdinand de purcesul Turcilor luând vâste, ș'aii ridicat i- 

nimile iar cu Ungurii din parte asupra lui loan Craiul șil 
închiseră în Buda, împreună cu loan și pre Grit, carele îl lă- 

5 sase Impăratul Suleiman și cu căţi-va din Domnii Unguresci, 
anume : Ieremia Tibet, Gheorghie Pestene, Stefan Verliţ, (7) 
Șimon Antenoă (+Ț); încă cu osîrdiă și mare vitejiă a o semă 
de Domni Unguresci, carii era de'nafară de închisorea Budei și 
anume : Toma Nadazdi, loan Zerit, (*) Kizon (**) Voevodul 

10 de Ardeal, loan Banfi și alți Domni ai Craiei Unguresci, strînșă 
cu ne îndoit gând. Vilhelm Baron de Boghendorf Hetmanul pre 
Nemţi, spăimântat, pureede fără izbândă de la Buda. Mult sânge 
ali vărsat Ungurii între sine pe acâle vremi, care cum pute 
pre care să'l biru6scă, unii fiind cu Nemţii, alţii cu Turcii. 

15 De la o vrâme pe îmbe părţile ai pătruns acea grozăvie mai 
mult de cât de fiară, și ai stătu: între Ferdinand și între loan 
Craiii, cu aceste legături aședare : Să Crăcscă Ioan în tătă 
viaţa lui, îar după mârtea bă, nu altul, nuinaă Ferdinand să 
unul dim fiii luă să fie Craiă; fecior de va lăsa pe urma sa 

20 Joan, pe tote cetăţile tătâ-ni-săă şi pe Ardeal stăpăn să, fie. 

R. 1. Ed. |. CC şi 1. nu pune aci nouă divd. necă ca titlu: «cap. 24 (Coă. 
Văc. are divd. şi cap. 17), ci începe cu «Jară Ferdinand după ce se dusă Tur- 
cul își ridică> 1. textului nostru. — PB. 3. Rd 1: car» | «cu, —R. 5. EAI. «împirăţia» |. <împtratul Suleiman» şi omite numele Domnilor Unguri din textul codicelui nostru, ca şi Cod. CO şi 7. — RA 5. Ea], omit de la: împăratul» până la esclusiv : «cari rămăsese (era) afară de închisăre» şi apoi omite iar nu- mele celor rămaşi afară, pre cari îi citeză «Codicele V. A. Urechiă», până la: «pre Nemţis». — BR. 16. Ed. |. «până de la o vreme» |, «De la o orâmnes. — 8, 16. Ed. |. Cod. CC. 7. «ca de o firă şi maă mult de ftră sălbatică» loco. «mai mult de cât de firă> Cod. Văcăr: <de cât de ftră mai mult 

, | ă 
t. — 8. 17. EA, |: <aşe- dat» după : «dn Craiti» loco. «cu aceste legături aședare». Cod. CO şi I: «şi ai stătut între Ferdinand și In Craiul aședare să crătscă>. — PR. 17. Ed. |: «în țra sas |. <în tâtă viaţa lui», BR. 20, Ed. |. Cod. CC şi 7. «să pie» | stă pân să fie. 

i | (Î) Stefan Verbeoţi, este acesta, cel cu cartea iobagică ? V. A. U (Ti) Acest nume e omis de Cod. Vacar, i (*) Cod. Vac. ad. pre: < Francisco Capolnato». (**) Cod, Vac: <Kazom.
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lar Ferdinand ne ţiind legătura, a făcut câtă-va, vreme ames- 1 

tecături în Ardeal şi pân întru atâta, se silia cât pe Grit, ca- 

rele *] lăsasă Sultan Suleiman de agiutorii lui loan Craii, și 

pre acela cu dare al trage în partea sa silia; ce iar alt folos 

ne făcând, fără câtă-va iară vărsare de sânge între părţi, în- 5 

tre hotare și între Neculai Batorii și loan Cucâde, la care 

zarve acestia ai și perit, i-ar ai venit la legături de pace şi 

ali făcut giurământ între sine de ar vre să'i calse Turcul, so- 

țiă săi fie. Așeqendu-se deabia craiul loan pe sc rtă vr6me 

în pace, ati stătut pe gând de însurat, şi din sfatul prietenilor 10 

săi, prin soli : Stefan Broderi și Verbeţii, pe Isavela fata Cra- 

iului Leşesc, Jigmunt, crăiasă o ai luat; (4) care adusă fiind 

cu mare glotă și podobe la Stoliţa Beligradului, fu cununată 

cu loan Craiul. Deabie se săturasă (4) bietul Craiii de puţină 

pace, la Buda, și Crăiasa fiind tânără, iar se ridică la Ardeal 15 

un Stefan Mailat și Ieremia Țibat (*) turburând Ardelenii să 

oprescă dările Visteriei; unde singur încălecână, ai potolit cu- 

rând ac6 rescolă şi cu certarea, unora. Și acol» ostenind Craiul 

loan, după aședarea și potolitul amestecăturilor în Ardeal, ai 

cădut la b6lă, în orașul Sassebeș. Incepuse a se ridica din bâlă 20 

  

R. 1. Cod. CO şi [. continuă aci: «și pân întrotâta se îndesa cât. pre Grit 

cel lăsasă Sultan Suleiman». Decă ca şi Ed. |. omit : «Iar Ferdinand>. Omit a- 

pol : «Iar Ferdinand nețiinde legătura, aă făcut câtă-ca vrdme amestecături în 

Ardeal». — R. 2, Ed. |. «se îndesia» |. «se silia>. — HR. 3. Ed. |. omite: «da a- 

giutor lui ln Crai» şi până la: « fără câtă-va iară vărsare de sânge»; apoi iar 

omite textul nostru pănă la «lar că venit la legături de pace» variând aceste 

vorhe : «Pre urmă sati aședat cu legături de pace cu giurămenturi. — B. 9. 

EG. |: <Jar după ce-ati aședat Craiul Iân ai început cu gând de însurat». — 

R. 11, Ea. |. omite: «prin Soli Stefan Broderi şi Verbiţii> Numay Cod. Văcăr. 

aduce ca şi Cod. V. A. U. numele acestor soli. Ele lipsesc în CC şi D. — R. 13. 

Ed, L Cod. CC şi 7. <cu cinste şi cu mare glâtă> 1. «cu mari glâte și poddbe>. — 

R. 13. Cod Văe. Ed. [. <Stona> |. «Stolița.» Acsstă vorhă însemnâză ; «thro- 

nus, capitală». — B. 15. Ed. I. asem. CC şi I. omit : «fiind tenărăo. — R. 17. 

Ed. |. şi Cod. CC. 1. după obiceiă omit numele Domnilor cari tulburând Arde. 

lenii, vor să oprâscă dările Visteriel, ci die numai că «se idică o stmă de Domni 

de opresc dările Visteriei». — h. 17. Ed. 1. Cod. CO 1. «ce îndată sărind Cra- 

îul> |. «unde singur încălecând»; omit : ccurând>. — BR. 19. Ed. |. Coâ. 00. 1. 

«rocoşeli»> |. camestecături»; omit : «în Ardeal. = R. 20. Ed. 1, Cod. 00. Î. «se 

bolnăvâsce» |. <a cădut lu bolă». Cod. Văc. <cade în bâlă>. 

(4) Cod. Vacar : <aă dobândit-o» | cad ua. , 

($Ţ) Cod. Vacar. «se sătură> 1, esăturase» CC. şi 1: «se satură». 

(*) Cod. Văcăr. : < iba».



42 rr aaa 
1 când i-aii venit fericită ' vâste că “i-au născut Crăiasa fii, parte bărbătescă. Intru ace bucurie, uitând Ioan bola, încă fiind bâla ne aședată bine, s'a luat după mese şi petrecăniă, din care cădând la mare fierbinţelă a inemei, ș'aă sfirșit viața, 

en
 

CAP. ne. 

Aprâpe de morte ai lăsat Craiul loan cu testament pre fiul săii următor Crăiei şi pre Gheorghie Martenuş cârmuitoriii( f) Oradiei, pentru mare credință ce ave la dânsul, și pre Vieţihi (77) unul din rudele sale i-ai făcut epitropi pruncului, rugând pre 10 toţi Domnii, cu lacrimi, și de față, câţi aă fost, şi prin cărți, carii nu era de față, pre sângele și neamul unguresc să nu primâscă Craiă străin, dând pre fiul săă în lături, şi să agiungă la Sultan Suleiman, care va fi apărătoriă pruncului, și îndată la Porta lui, soli să trimiţă pentru înnoirea Crăiei pre feciorul 15 lui. Câtă-va vreme s'aă tăinuit mârtea Craiului neclătindu-se și oșteni de ai lut nesciind nimică de mortea Craiului, soli îndată la Impărăţie pornind pre loan Erehi şi pre Stefan Her- betți. Și când solii, cu mare credință, pre testamentul Craiului, aii mers cu sirgueală la Portă, iar Ferdinand oblicind mor- 20 tea Craiului, tablele cele de legătură tocmite cu loan Craiul ÎI 
INI 

BR. 1. Ed, L. Cod. 00. 7 Omit «fericită» ante «veste»; omit : «parte bărbățescă» după: «fi». — A. 3, Ed. |. Coq. ce și Î. «uitând slăbiciunea bâlei» 1. «uitând 
Ion ddla, încă fiind bila ne aședată bine» Cod. Văcăr: <titând neaședată încă 
bine bâla» — 2. 3. Eq, |: «și petrecând» |, <petrecănii». -— R. 4. Coa, CC. 1. Văcăr. 
ad.: «cum Sai scris» (Văcăr, pomenit) «mai sus (la rândul sei» Coa. Văcăr.) 
“de mârtea acestui craiii In Zapolia>. -- BR. 5. Ed. | omite aci divig. și titlul 
«cap. 25.» dar la cod, Văcărescean este cap. 17.— 28. 6 Ea. Zar în urmă» 
|. <Aprope de mârte». — «pre coconul săi următor crăiei de va trăi» |. «pre fiul 
sei următorii crăiei», — R. 7. Ea. 1: «Martineng cărmuitor» l, < Martinuş căr. 
muitoriii», — R. 10, EQ. ], Cod. CC și 7 omit: “cu lacrimi». — RP. 71, EA. | 
Cod. 00 şi Z. omit vorbele : “și de fază câți al fost şi prin cărți, cari nu era 
de față, prin sângele şi neamul Whguresc». -— BR. 13 Ea. 1 Cod. 00. 7; «apă 
Tătoriti fiului săi» |, <apvătoriăă Pruncului». Acăstă, variantă de fecior drept fii 
şi de fă drept prunc este frequentă. N'o vom mai releva. — R, 75, Ed. |. Cod, 
CC şi 1: «Câte-va ile» |. Câtă-va vrâme» — « Neclătinduse oștile din loc» |. «ne- 
Clltinduse şi oșteni de ai lui». — B. 76. Ea. 1. Cod. ce Şi 7 «Solia» |. <«Soli>; ii, deși în Coa. nostru le stâlcesce reă ca și : sânfelegend de» |, <oblicind». 

(f) Am corectat vorba, din codicele V AU. <cărturariă», care e o erore, prin: 
<cârmuitoriii» ce se află în tâte codicele. (ft) Cod. Văcăr. şi CC. 7, ad: pe Pepu Vieziho.
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pân aiă fost vii, pre Necolai Salma la Buda le-ai trimis Cră- 1 
esei, poruncindu'i să se ţie de legătura bărbatului săi, lăsând 
crăia și să purcedă, pe tocmelă, la orașele cele aședate și să 
stăpânescă cu pruncul, făgăduindu'i și mai mult și zestre cum 
sar cădea unei Crăese. lar de nu va vrea de bună voie să 5 
6să, şi va vrea să calce tocmela și legăturile aședate, arme 
să aștepte, cu care, ca o.Crăie dreptă a sa, va cerea casa 

Austriei ; și de sîrg voiei şale în ce voie s2 află, respuns să” 

facă. Pre Salma solul lui Ferdinand, multă vreme "l-a proprit | 

în Buda dregătorii Crăiei, şi târdiii și forte cu grei aii făcut 10 

pe Crăeasa să'i primescă solia. Tote cele ce'i era poruncite 

de Ferdinand grăi solul și pe urma graiului şi laude de arme. 

Ati răspuns Crăeasa Solului, că nu pote să stea acmu după 
sfaturi, ce are să r&spunqă lui Ferdinand, slăbită fiind de la- 

crimă, şi de amară inimă după Craiul soțul săi, nică pote 15 

face nemica fără învăţătura tătâne-săii, a lui Jigmont Craiul 
Leșesc, la care de nui va da vr6me Ferdinand să agiungă și 

la tată-săii, pentru învăţătura ce se va apuca de arme, puţină 

laudă își va agonisi luiși Chesariul și Ferdinand, de or veni 

cu arme asupra unei femei stinse de lacrimi Și asupra unui 20 

prunc în fașuri. După răspunsul de la Crăeasa, Ferdinand ni- 

mica ne făcând zăbavă, al6să 6ste şi cu mare tocmelă cu 

ghenerariul săi Leonardvei în Crăia ungurâscă aii pornit, ca 

să bată cetăţile, care nu vor vrea să se închine de bună 

voie, să le cuprinqă cu oștiri în partea sa. 25 

  
  

R. 1. Ea. |: <îndată trimite la crăcasa ce se ținea (Cod. CC și 1. ic: «să 

se ție în Buda») în Buda, poruncindui să se ție de tocmdla ce ai făcut bărba- 

tul săi în viața lui, să lase crăia să se ducă lu orașele cele aședate, cu pruncul 

ci, făgăduindu-ă şi mai multă zestre, ca unei crăiasă, cum 5 ar cădeas. — 6. 

Ed, 1. Cod. CC și I «să se ducă» 1. «să 6să; — ad. după vorba : «legăturile» 

vorbele : «cvaiuluă bărbatului ei în două rânduri». — R. 8. EG. |. Cod. CC şi 1. 

<estes ]. «se află», Ed. I. Cod. CC. 1. omit: numele lui «Salma». — E 9 EA I. 

Cod. CC. 1. «fârte cu grei> |. «multă vreme». — R. 14, Ed. 1. Cod. co şi Î. “o 

"or respunde» 1. «ce ave să respundă>. — Ed. | Coa. CC şi 1 ad. “i e amară 

jale» după : «lacrimi» loc: «și de amară inimă». — B. 17. Ed. Il. sie mumă Pa 

da o vreme... sa agiung la tată-meii» |. textului care e la, persona a nel a, — E 3. 

Ed. 1. «şi chiar Mazimilian> CC şi 1: «şi Kesar Maximilian» ], « sari 3. 

Omit : «de or veni cu arme. — BR. 21. EA. | Cod. CC şi Le „După sa ia res 

puncă de Crtiasă 1. textului nostru, — RE 23. Bă. 1. «Leonard Velez” |. «Leonard: 

tel» Cod, CC şi I: «Velshos. — B. 23. Ed. |: eo frimisă» |. <aă porni . 

R, 25. Co. CC, 1. «osteamă> |. <oștiri».



  

1 
CAP. «s. 

Sultan Suleiman cu sfatul socotind că cu cinste este împ&- 
răției sale, să apere, pre giurământul săi și pe cuvântul ce'și 
dedeasă cu loan, să apere pe Crăeasa văduva și pruncul, chiă- 

5 mând pre solii unguresci, le răspunsă: cum ati dat odată Crăia 
Ungurescă lui loan Craii și fiilor lui, așia înnoesce acea crăie 
și asupra, pruncului, fiiului lui şi s&minţiei lui, până când vor 
ținea și ei credința împărătâscă și or fi mulţămitori şi aminte 
ţiitoră milelor împărătesei. Şi ctă, să se arâte lumei stătătoriii 

10 cu cuventul și mila sa, să gâteză de 6ste, puind totă puterea ca să nu se bucure dușmanul Neamţul, dând și solilor daruri 
și pruncului semne de apărare, (caftan cu sirmă țesut, pa- văză cu pietre scumpe împodobită și buzdugan de fier cu aur bătut, coda iar de aur, și sabia cu tâcă cu tot, cu mărgări- 15 tari peste tot acoperită), cu grâznică poruncă înatăși pre a- ceiași soli, poruncind la Ustref şi Mehemet Pașa, îndată să purc6dă cu oști, cu mare sirgueală, întru agiutoriul și apă rarea Crăesei și a Pruncului, ne puind alt cap de pricină scă cu iarna să se mântuâscă, că de ar păți ceva Crăeasa din 20 zăbava purcesului lor, cu capetele vor plăti ei scăderea ce ar ave Crăeasa. 

CAP. kg. 

Ferdinand întru aceeași vreme ales-aiă și el soly Unguri și i-ai trimis la Sultan Suleiman, poftină Crăja Ungurâscă, cu 25 aceleași legături cu care ati ţinut și loan Craiii de la Impărăţia - luă. Ce, solii lui, cu mare scârbă s'a pus la închisore, dicân- du-le, că sînt de morte, că sînt de la un nepriâten a împără- 
Aci nu vine în Ed. D-lui M. Kog. titlu noă, ca în codex V. A. U, R. 3. Cod. 1 CC: <și dat cucântul> |. «şi pre cuvântul ceș dedeses, — R. 10. Ed. |. omite de la vorbele : «și Seminţiei lui» până la : «găi/ză de date». — RU. Ed. |. Cod. co şi Z: <neprietenul sei» I. <Dugmnanul>. — BR, 12. Ed, |: «în semne» |. «semn». — R, 13. Ea, |: <şi buzdugan şi sabie tot acoperită» şi omite Testul până la: «și îndată»; apoi iar omite : “pre aceeași soli> Cod. ca şi 7: «și buzdugan și sabie tot cu mărgăritar peste tot acoperită». — RA. 17. Ed. |: «cu ste sirguind să apere pre Crăiasa și pre cocon» |. textului nostru. Ed. |. Coă, CC şi I. omit tot restul capitului. Aci, la rândul 22 vine noi câpitul numa! în 

Cod. V. A. U. Nu vom maj releva, repeţim, aceste Variante. R. 23. Ea, |. <ale- sati și ei sol Unguri şi i-ai trămis> 1. textului, 
' 
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ției trimiși, și acela carele își batjocorâsce de Impărăţie cere 1 
milă, și fără rușine calcă crăia Ungurâscă și pre Crăeasa cu 
pruncul, care 6ste sub apărarea împărăției! Nemţii dâcă aii 

simțit că vin oștile turcesci cu acei doi Paşi, carii s'a po- 

menit mai sus, Ustref Pașa și Mehmet Pașa, se dati înapoi, și â 

îndată cum înțeleg că se daii înapoi Turcii, iar vin cu Het- 

manul Rehandorf și până în Buda aii sosit, încungiurând'o de 
tote părţile cu mare strînsore. 

CAP nu. 

Aprins de mânie fiind Sultan Suleiman de acâstă veste, se 10 
apucă cu mare sîrguială de gătire la ste, pornind îndată oș- 
tile de pretutindene, în chip de olac înaintea sa, la Buda, și 

el singur cu multă mulţime de oști, în urma celor-l-alte oști, 

cu ne deprinse a oștilor sale conace, peste obiceiul Eniceri- 
lor, silind să apuce. pe stea. nemţâscă la Buda și să nu scape 15 
și de luna lui August, care lună Sultan Suleiman încă de la 

tată-săă o ţinea luiși fericită de răsboiii. La marginele Crăiei 

ungurescă acmu intrănd cu oștile, la hotarul crăiei Ungurescă, 

Tai tîmpinat veste de izbândă și cum că Boghendorf ghene- . 

rariul lui Ferdinand, cu 20,000 („n) de nemți și Unguri cu to- 20 

tul ai perit. Apoi după acâstă vâste, mai încet trâgând cu 

oștile spre Buda, aii descălecat în cea-l-altă parte la Buda cea 

veche, pentru putore de trupurile ce perisă. In loc, Craiului, 

pruncului, căruia Ungurii îi pusese nume Stefan, i-ai trimis 

  

R. 1. Ed. 1. Cod. CC şi [. «își date joc» 1. «Își batjocoresce». — BR. 8. Ed, |. 
Cod. CC şi 1 ad. «hi Ferdinand» după «Nemţii». — Omit : «ostile Turcescă cu> 

ante: «acei doi pași» şi «cari s'aă pomenit mai sus». — RR. 6. FA. |. Coa. CC 

şi L. <lar cum înțeleg că s'a întors Turcii» —B, 6. Ed. 1 « Heimanul lor Rohan 

Ducas. — Cod. CC şi 1. «Rohandulfu». — R. 10. Ed. |. Coa. CC şi I omit: <A- 

giuns de mânie fiind» şi scriă : «Sultan Suleiman înțelegând aceste vorbe». — 

R. 12, Ed, |. Cod. CO şi Z «degprin tot locul» |. «de pretutindene» — Omit : <în 

chip de alai»; omit: «multă» ante emilțime». — BR. 13. Ed. L Cod. CC şi 1 

<a purces pre urmă grăbind să apuce pe Nemţi sub Buda 1, în urma celora- 

balte oști cu nedeprinse a oștilor sale coace, peste obiceiul iamicerilor, silind să 

apuce pe Gștea nemţescă la Buda și să nu scape și de luna lui August» şi omii 

restul până la : «Pati tempinat veste». — B. 21. Ed. I. Cod. CC şi lad. «cu totu 

de Turci cari a mers mai nainte» după vorba : «dă perit». — R. 22. Ed. 1 o- 

mite : «în cea-l-altă parte». — R. 23. Ed. ]. Cod. CC şi 1 omit: «pentru puidre 

de trupurile ce perisă».
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i daruri trei cai cu tâte podobele și frâile, ș6lele tot cu pietre 
scumpe împodobite și caftane boiarilor celor carii era pe lângă 
prunc pe apro e. Solii turcesci, carii ai adus daruri aii pol- 
tit cu mare b ândâţe de la Sultan Suleiman pre Crăiasa să 

5 trimită pre fiul săă pruncul în tabără, la corturile împără- 
tesci și pre toți Domnii și boiarii pre lângă prune, nimică pri- 
mind la inima sa vr'o sială de maică, după cum îi neputința 
firei femeesci, căci că de a inemei ei mărire 6ste Sultan Su- 
leiman ; căci pre toți alţi împărați nu numai cu putere și nă- 

10  roculce şi cu Dumnedeirea și bunătatea și dreptatea biruâsce 
tote; deci și ea și fiul săi să nădăjduâscă cu gândul neindoit. 
Va Impăratul cu ochii să privâscă pre fiul priâtenului și ci- 
racului săi; din braţele sale să! dea fiilor săi, carii cu împă- 
ratul venisă acolo la Buda, de pe acmu să'] cunâscă, din prun- 

15  cie şi de priâten și temelia nemișcatei credinţii Otomanilor 
de 'acmu să încâpă; pre singură Crăeasa în loc de fiică-sa şi 
nor 0 ţine; ca pre o fiică ce este al iubitului săi Craiului 
Leșesc şi până nu de mult pristenului şi ciracului săi repo- 
satului Craii fiind soţie și pruncului Craiului celui noă fiind 

20 maică, ar vr6 pridtenesce să o vadă, numai pravila din b&- 
trâni a Otomanilor apără a intra bărbatul strein la locașul fe- 
meesc, neci a pofti pe Crăeasa la sine la corturi pâte, pentru 
prepusul lumei, să nu se clătâscă cinstea numelui ei în ceva, 
care la femei mare și de cinste mai mare de cât tâte odo- 

25 rele este cinstea. 

CAP. kg. 

La acest graiii al solilor, îndată rănita inimă de maică a. crăe- sei, forte fiind slabă de mâbhniciune, împrotivă ai respuns so- 30 lilor. Iar Gheorghie Martenuș epitropul pruncului îi qise Crăe- 
  

R. 7. Ed. |. Cod. CC şi Zomit: «și fraile, selele lor cu petre scumpe împodo- dite»; — omit : <pe aprâpe» după : «prune» înlocuit cu vorba, ; «cucon», — B. 3. EQ. 1. Cod, CC şi 7 cati mers cu daruri» |. <a adus daruri». — R. 6. Ed.1. «fără de nici o sială> 1. frasei care începe după vorba : «prunc» pănă la: «la împăratul» — Îngenere în textul E, |, sunt ici cole mică alterări în sirul vorbe- lor, ori repetiţiuni, cart ne-aducână absolut nică o schimbare de sens, nu le mal relevăm. — B. 17. Ed. |: «ca pe 0 fiică a iubitului sei pritten şi cite; a repo- satului craiii soție, și pruncului. maică, ar vrea pretenește să o vadă. — R. 28. Ed. |: «slăbită, mahnită> Cod. CC şi 7: slabă, snahuită |. «fiind slabă de mă niciune» — «Iară. dica i-aii dis Gheorghi, . d Jhie Martenengo Epitropul f acestă deșâtă» 1. textulut, 
po Peovennd să socotiacă cu
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Treia . sei, să se socotâscă pre sine cu acâstă deşertă sială, 

cumva să întărite pre păgânul acela varvar la niscaiva tirănii. Deci ea, de frică fina cuprinsă de cutremur, cu inima tremu- rând, aă îmbrăcat pre prunc cu lucitore și crăesci fașuri şi Vaă pus cu manca în carătă lucie de aur și cu câte-va Domne 5 de cinste și cu toţi Domnii și boiarii laă trimis la corturi. I-ai eșit înainte câte-va stoluri de călări din.tabără afară și 
cu alaiă, cum dic la dânșii, lai adus până în corturile împă- 
rătesci, unde (Ț) Sultan Suleiman, cu mare blândâţă aiă căutat - 
spre cocon și laii luat singur în braţe, vorovind prin talmaci, 10 cu manca. Ai chiămat și pre fiii săi, ce era cu el veniți și 
le-aii gis, să sărute pre prunc, dicând că ste pruncul ceracu- 
lui săă, să ție minte, întru aceea dragoste să'l aibă și ei cum 
ali avut și el pe tată-săii. Pre Domni și pre boiari ce venise 
cu pruncul, i-aii chiămat cu vizirul la masă. Şi când acolo os- 15 
păta (fi) pre Domnii Unguresci, acmu era gata orânduită 6ste 
să cuprindă tîrgul. Şi așia, necunoscut, ai purces buluc după 
bulue lanicerii, anume că merg să vadă orașul, cât neci cei 
ce străjuia la porți n'aă simţit când sati cuprins şi porţile 
și ulițile tote și meidanul orașului, de midloc. Îndată aă în- 20 
ceput telalii a striga pe ulițe, să se închidă tot omul la casă 
cineși la gazda sa, armele tot omul de la casă să dea, carele 
va să nu pâră cu t6tă casa lui; și acâsta de vor face, nici 
0 grije să nu aibă. Dâcă ai dat scire lui Sultan Suleiman, că 
tirgul saă cuprins fără nici o turburare, mulţimea orașului, şi 25 
acu sînt tte porţile și ulițele pre sema lanicerilor, măcară 
că aemu înserasă, ati pornit pre pruncul cu cinste la mumă- 
sa, iar pe boiari pre toţi i-ati poprit în tabără. 

să nu 1 

  

B. 3. Ea. |: <cu inimă cu tremură ai îmbrăcat pruncul cu bicii crăescă fa- 
fur |. textului nostru. — FE. 5. Ed. |. Cod. CC. L.: «o semă» l. ete. - 
E. 7. EA. 1. Cod. CC, L: emulte stoluri de călărime» |. <câte-va stoluri : a - 
lări» apol omit vorbele: «din tabăra afară, şi cu alaiii, cun e da doi ca 
— 8.8 EA.1. Cod. CC 1: «Pati petrecut» 1. «Pai adus». — e. 9. d N a ae 
"Omit: «mari» ante: <blândeză»;—omit vorba : «sigur» aces Li mt 

; 7 7, e . — Omit: «teniți> ante: «le aăi dis». — R. 17. iai cei = pi 
"cînd Ungurii» |. «Şi aşia necunoscut». — E. a Ed. |. Cod. CC. 1. ciară dea 
9 Tureiă iniceră bulucuri» 1. textului. — F. 26. „ is paunucul> l. <a pornit înserase» |. <măcară că acmu înserase» — <a trimis p 

Pre pruncul cu cinste». 
(î) CC şi 1. omit: cunde» 
(ff) ce, 7; cospetdză» ; omit : <acmu» ante : sera gâtă»
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CAP 1. 

Crăeasa, dâcă aii vădut tot orașul(*) cuprins de Turci și 

Domnii toți opriți în tabără, aiă scris r&vaș la Împăratul, cu 

mare jalobă și lacrimi : să nu uite Impăratul cinstit și cel milo- 
5 stiv numele seii și slava ce o are de bunătăţile sale la tâtă lu- 

mea. și giurămentul carele lumei 63te sciut, cu carele ai întă- 

rit milele și blândeţele sale și pe urma Craiului soțului seii 

să ţie; pe boiari carii toți aceștii ati ținut credinţa stăpânu- 
lui sei, cu tâtă inima, în partea numelui Otomanilor: și Impă- 

10  răţiei sale, împrotiva neprictenilor Impărăţiei şi a stăpânului lor 

Craiului, ceraculuă (4), scaunului seii să'i slobodă. Ai stătut 
după aceste Impăratul patru dile la sfat : ce va face cu Buda 
și cu casa crăesei și cu Domnii Unguresci? Sfătuia Mehmet 
Pașa și cu Ustref Pașa, amândoi Musaipi, și pe prune și pe 

15 Domni săi trimită la Țarigrad; la Buda să se pue Pașă om 
blând, să cărmuâscă pe Unguri pân! cât să se deprindă sub giu- 
gul Împărăției; iară Rosteen Pașa ginerele Imp&ratului ace- 
stuia sfătuia, nec într'un chip să nu se calce giurământul dat, 
și să nu se facă silă, ca acâsta, lumei urită, unei muieri şi u- 

20  nuiprune, carii sait primit sub apărarea, împărăției sale şi acmu 
să se scoță din casele lor la robie; cu care faptă în tâtă lu- 
mea ocară numelui seii ar nasce. lar împrotiva, tuturor, Meh- 

„met Pașa de Beligrad sta clătind cu capul şi “l-ai între- 
bat : ce și cum ar socoti el? (Că era între toți mai bătrân) 

25 A dis cătră Impăratul: multe sfaturi sînt la Impărați, Impe- 
rate Suleimane, iar unul mai arept 6ste, ce mi se pare voi 
dice; în voie-ţi va fia priimi şi a nu priimi; şi eareși de om 
prost ca mine de va fi urechile vâstre greă a audi, voi primi, de 

    

R. 13. Ed. |. Cod. CO şi 1. <Sfătuia unii» şi omit numele şi vo <s%7 trimdtă în Țarigrad». — R. 15. EG. L Coă. CC. 1. omit: 
mudscă pe Unguri pentru ca să se d 
Cod. CO şi 1. «lar alţii sfătuia să. 
CO. . se depărtăză cu totul de i, 
de Mehmed Paşa de Beli 
meză relativ pe scurt. 

(*) «Cetatea» în Cod. CC şi Z. 
1) Adăogim acâstă vorbă, din CO şi 7. 

rbele până la: 

<om blând să căr- 
epringă sub giugul Împărăției». — 8. 17. Ea.1L 
nu se calce giurământul». Apoi Ed, 1: şi Cod, 
extul nostru, căci nu aduce întreg sfatul dat 

grad, pracum este pe larg în textul nostru, cel rezu-
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veți ride s6ă cu greii de veţi primi 
iar nu r&utate în partea scaonului 
bătrânețele mele să aibă loc; şi am 
bâie cu acest neam și nu mi-i laudă, încă din qilele părintelui 
tei multe isbânde; am învețat eii și totă firea, totă aședarea 
neamului acestor 6meni. Căutaţi sfatului vostru, căială la urmă 
să nu aveţi! De cincă ori în acesti 20 (n) de ani arme în ţâra 
Ungurâcă aă venit; la tâte aceste răsboie, s6ă cap fiind altora 
seu slujitori sub ascultarea, altora, de față am fost. Și cu ce 
gând ai venit ? să înalţi împărăţia și să lărgesci hotarele îm- 
părăției nostre și să aședi pace, să odihnim de la o vrâme,. 
Sub norocul tăi, după ostenelile tale, ai luat Beligradul, cui- 
bul Și scaunul tuturor talharilor asupra nostră. Ungurii, după 
aceea, ai prădat Misia și Bosna. Pentru care faptă al venit în- 
ru aceste părți și cu rezboiii ai sdrobit totă 6stea. şi pe cra- 
iul singur. Și după aceste 'ț-aă venit și Buda sub puteri și la 
mână, cu mare cinste și vâlfă numelui t5ă ; și până în inima 
nepriâtenului tăi ai apropiat. grijă. Apoi al dat pre s6ma u- 
nui Ungur, care nici era de sânge crăesc născut, şi cu ce fo- 
los Ya îmbrăcat cu podobele cele crăesci ? S'ai sculat un 
Craii de la Nemţi asupra lui și Vaii scos din Crăie și ai cu- 
prins și Buda și totă Crăia. Şi cu atâtea izbânde ale tale şi 
iude și cu sângele nostru agonisite, acmu tă a cincea os- 
lenie faci apărând Buda de Neamţ. Cu acâsta ai făcut atâta, 
cheltuială și atâta ostenslă şi sirgueală, și a ta și a oştii, cât 
se potă dice, că n'ai venit pre pământ, ce ai sburat în aripi, 
cu acestă nădejde a nstră, ca doră vei face sfârşit de la 
0 vrâme acestor nepăci și vărsări de sânge al nostru cu a- 
cest neam. Ce, precum văd eă, sfatul unora la nesfazșite trude 
și ostenele și a războielor grije te vor pune. Că apărarea a- 
cestei văduve și a unui prunc de ţiță îți ar6tă laudă, căria 
preț nu 6ste? Eă ca un prost, nu pricep ce ar fi lauda aceea 
a lumei; fără folos şi râde e slava acesta, care aduce gre 
Și răsboie ; necă la înţelepţi purtători de oştă loc n are vestea 
acâsta, care aședare nu face. Moșii și vestitul tatăl-tăii, 22 (ne) 
de crăii, câte împărăţia n6stră aii adunat până aemu, de cât 
aceia mai fericit te voi să fii, iar nu mai înțelept; căci este 
mai bine a fi bun de cât în tot ceasul a fi nebun; Care nu 
6ste mai mare alta de cât acâsta: treba altuia să păzesci și 

a ta tâtă viaţa cinstea Impărâţiei la grijă să lași. Destul ai fă- 

4 Miron C. 1, 
Ă 

;» Prostia me va face aceea, 
te. Că de sînt și prost, iar 
îmbătrănit tot bătând res- 
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cut, căt mi se pare, milei blândeţilor bunătăţilor tale. Moșiă și 

Împărații t5i cu acâsta nu se îndestula, ci cu biruința asupra 

nepristenilor și, după biruință, aședarea ţărilor. Care tote le 

dai înțelesului şi înţelepeiunei tale, Impă&rate, ca unuia care 

te-ai împodobit Dumnedeii şi că ești sânge împărătesc și că 

ești Impărat înţelept ; ei, ce 6ste partea mea, când socotesc 

grija și primejdia și cumpăna resbelor, dice atâta : pe Unguri 

să nu credem, că cu ochii așiăși îi vedem nepricteni : măcar 

că unii se faca se tupila în umbra ta, mai mulţi Unguri sînt 

la Nemţi și ţin cu dânșii. Crăeasa, ca o femee, cu pruncul în 

braţe, harnică este să ţie ea împrotiva Nemţilor Crăia și 0- 

rașul acesta ? Nu ste; va, trebui dară, cu puterea Im părăţiei 

tote și tot-d'auna, cu pedestrime, cu tunuri, să stăm pururea 

gata să o apărăm pe acâstă femee. Care lucru, nu laudă, ci 

mare ocară, în lume, ne va face. Și măcară mai apoi să nu 

aducem, cu vrâme, lucrurile Impărăţiei nâstre la cumpănă ! Mai 

cu cinste și mai cu folos 6ste a merge cu arme asupra altora, 

de cât a, se apăra de alţii. Aşia, sfătuese dară : acâstă Crăie, 
de atâtea ori luată şi cuprinsă cu resbâie, (*) pașalie să se 

facă, după obiceiul bătrânilor noștri; Crăâsa să se trimiță la 
tată-săă, pruncul la Țarigrad, în casele Impărătescă să se hră- 
nescă, și să crescă în legea nâstră, Domnii să se omore, ce- 
tăţile lor să se răsipescă, și câți omeni de ste or fi, să se 
trecă toți la Anadol, numai plugarii carii lucreză pămîntul pe 
la tirguri și sate, cu Gmeni de pază pe la cetăți să se lase. 
Așia și ț6ra acâsta vei așeqa și Nemţii or sta de grija Aus- 
triei și stării ei, iar nu de ţâra Ungurescă.» 

CAP aa. 

Sultan Suleiman cumpănind cu gândul sfaturile a de imbe 
părţile Pașilor, aii ales mijlocul părții neci așia apreg cum 
disese Pașa de Beligrad, neci cum disese cei-l-alţi. Ati eșit (**) 
poruncă Crăesei să nu'și facă voie rea, căci îi caută a eși 
dintru acestă cetate, care ne putând a o sprijini de nepriste- 
nii Nemţi, sai socotit a o ţinea, cu oști împărătesci, iar ei 
scaun crăese sai aședat, cu pruncul, la Lipa și cu tot Ar- 
  

  

R. 84. EG. L Cod. CC. Zomit «nepricteni» ante : « Nemţi»,. 
(*) De aci este adus întocmai sfatul și în Cod. CO şi 7 
(*%) <4ă trimis» Cod. CC şi 1.
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dealul și părțile crăiei Unguresci de sus, până se va rădică 
pruncul Stefan Craiii la vârstă, aceea ț6ră fiind și mai în lă- 
turi și cu atâta mai îndemână Cyăesei, că se va hotări cu 
tată-săii Craiul Leşesc, având împărăția pururea grija acesta : 
să fie sub apărarea Imp&răției pruncul cu mumă-sa ; care din 
loc dâte poruncă puternicului Sangeacului de Timișvar, boiarii 
Și toți Domnii cineș la slujba care au fost, slobodi să fie, nu- 
mai Verbiţii bătrânul să rămâie în Buda, să judece orașul () 
după pravila lor. Și iată petrecători Impă&rătești cu steaguri 
și carii se vor da agi pre lângă Crăesa să'și rădice totă a- 
Vuţia casei și podobele tote și vase până la Lipa, numai ce 
or fi armele cetăţii să se lase pre loe și zaharalele. Așia Cră- 
6sa, cu lacrimi și ascunse suspinuri, ceriului mărturisind pă- 
gânâsca înșelăciuue, din cetatea și orașul Buda, cu mare jale 
purcede. Bieţii Domni de preună cu Crăesa purcâseră de la 
bucuria vieţei ; bucuroşi pe de altă parte că nu ș'aii pus ca- 
petele, uitară locul cel de moștenire, că sai lipsit de el. Şi 
așia mutându-se Crăeasa cu pruncul Stefan Craii, căruia Un- 
gurii i-ai pus numele apoi Ioan Jigmunt; și în dragostea tă- 
tâni-săă lui loan Craii, carele aprope de 30 (a) de ani aă 
crăit la dinșii cu bine, de la toți Domnii, boiarii și tot Ar- 
dealul, ai adus pruncului daruri la Lipa scaunul de Crăie. 

CAP ag. 

Acâste când se lucra la Buda, iar Ferdinand luând veste de 
perirea oștilor sale cu Rehandolf Hetmanul săă, temându-se 
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h. 6. Ed. 1. Cod. CC şi 1 omit : sputârnicului Sangencului de Timişvar» după 
vorba: «poruncă», — KB. 10. Ed, 1. Coq. CO şi 7: «Cu care și agi împărătești 
pre lângă crăeasa de şi-aii rădicat tătă averea casei ; numai armele cetăței şi Za- 
harelele le-aii lăsat pe loc. — R. 14. Ed. |. omite: «din cetate și orașul» ante: 

«Buda» şi apoi vorbele : «cu mare jale». — R. 15. Ed. 1. Cod. CC şi I ad. Vor- 
bele : «scăpați cu dile» după : «bieţii Domni». — B. 17. Ed. 1 : «de bucuria vic- 
(că că nu ș'aii pus capetele ai uităt ce dă perdut» şi omite <uitară pe cel de 

moștenire că S'aii lipsit de el.» — B. 18. Ed. |. CC. 1 E <mântuitudu- se» „mut 
tându-ses — R. 22. Cod. CC. ÎI. Ed. |. ad. vorba: «n0ă după» escaunuls şi în- 

terverte şirul vorbelor din frasa: <că adus pruncului la Lipa, -scaui noi de. 

crăie dar. — R. 24. Ed. |. Cod. OC. I «se lucrezăs |. ese lucra». — R. 25. Ed.]. 

Cod. CO. 1. omit numele lui: <Bekandolfu hetmanul săi». 

(î) CO şi 1; comenii» |. corașul».
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1 de puterea Turcilor, pentru să arunce zăbavă lui Sultan Sulei- 
man, sol pre Necolai Salma, unul din boiarii săi, la Buda îl 
trimise cu daruri lui Sultan Suleiman : cu un pahar de aur 
iscusit mesterșug făcut, cu ales mărgăritariii împodobit, şi un 
ceasornic. Acela era de mirat odor, care cu rotele de argint 
întorcea nu numai ceasurile dilelor, ce tot crugul ceriului și 
acelor s' (7) planete clătirea, cursul sorelui și premenelile lu- 
nei, cu mare și de mirat meșterșug, cu a ceasurilor și a mi: 
nutelor măsură în mulţi ani, care cum de târqiii, unele altele 

10 cu mare sîrguslă întorcându-se, din clătirea ceriului celui mai 
de sus de cât tâte, carele pornâsce pe ceste-l-alte de desuptul 
săi, crugurile cerescă ai celui ce-i dice astronomii : elătirea c6 
dinti, care pe tote pe cele-l-alte crugură le pornâsce (Ț). A- 
cesta, de mari astronomi cu adâncă socotslă izvodit şi făcut 

15 de Maximian Imp&ratul, de a căruia viaţă aii r&mas povestea 
lui la Ferdinand, de zăbava lui, în tot traiul, la mari şi de 
mirat lucruri. Care daruri forte aiă plăcut lui Sultan Suleiman, 
că era acel Impărat 'Turcese așia de supțire la minte, cât nu 
numai cărturar era, în basnele ce are l&gilor (9) ce și astro- 

20 nomia și cozmografia înțelege, dascăl având pre lângă sine pre 
Hamon doftorul de tâte dăscăliile. 

e
 

CAP. ar. 

Poftiă solii lui Ferdinand de la Sultanul Suleiman Craia un- 
gurescă, să i se dea, pre sema lui, legată sub haraciu, precum 

25  aii fost dată lui Ioan Craiă, în toți anii. Sultan Suleiman cu veselă față luând darurile,. aiă răspuns prin talmaciă, cum ne- cuviose legături ar fi acele de pace, să ia Ferdinand orașe şi terguri și Crăia, care aii ţinut Liudovie Craiul. (Țţ) Pre acela DN II OI 
BR. 1. Ed. i. Cod. CC I omit: “pentru să arunce 2ăbavă lui Sultan Suleiman, după vorba : «Turcilor». Asemene numele solului : «pre Necolae Salma, unul din boiarii sei la Buda el trimisă cu daruri lui Sultan Suleiman de la Ferdinand». Aci Ea. 1. CC. Zomit descrierea darurilor şi tot textul nostru până la prima li- mie cu care începe cap 33. — R 23 Eq. L Cod. CC. 1: <poftind Craia Ungu- 

să î-o de pe sema luă săi 
râscă> |. «Poftia Solia>. — BR. 24. Ed. L. Cod. Cc. 7: 

pre sema luă legată subt haraciii precun 

dea haraciă pre an» |: «să i se dea 
ot fost dată lui Ioan Craiul; în toți ami». — R. 26. Ed. 1. Cod. CC şi Zomit: 

- R. 28. Ed. 1. Cod. CC şi 1 omit: «orașe și 

      

“cu veselă față» ante: «luând». 
terguri şi» ante: «crăia», 

(1) Prasa e fârte confusă. ! 
(FT) Corectat după CO şi 7,
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Poe 

Liudovic îl omorise Sultan Suleiman în r&sboiii. Și el cu os- 
tin€la, truda și cheltuela, să rămâie cu atâta, numai cu ha- 
raciul ? De pe țera Avstriei, așegat scaunul săi spre pace, 
atunce să se ţie cu adevărat al Impărăţiei lui prieteșug. Care 
miqloc dei va părea lui Ferdinand grei, și ar vrea să alegă 

  

răsboie, pre aceea, va sta și el, că și craia Ungurâscă despre . 
dinsul va apăra, și părţile Avstriei în pradă vor meârge. Așia, 
lăsând Sultan Suleiman lucrul la midloc, cu apropiste vremile 
de tomnă, aii purces spre scaunul săă, lăsând la Buda oste de 
pază, ianiceri. 

CAP Aa. 

Intru aceea, vreme, la Lipa, Gheorghie Martinuș, ne băgend 
pe alți Domni în semă, tâte trebile Crăiei le-ati luat după sine, 

pe părerea sa. Cu acesta ati adns la gânduri pe Crăâsa mu- 

ma copilului, cum că ar pofii el crăia; din care prepusuri aă 

intrat între denșşii mare zarve, care și lor şi părţilor ceresti- 

nesci, pre acolo, iar mare răi a aţița s'aă început; și până 

întru atâta aă venit lucrul, cât Crăâsa, temându-se și de sine 

și de copil, jalobă aii trimis la Sultan Suleiman asupra lui 

Gheorghie, cum sar agiunge cu Ferdinand spre perirea ei şi a 

fiului ei. Insă acâstă zarvă, până întru atâla răul săii soco- 

tind, Domnii aă nevoit să potole pe Crăâsa cu mare nevoinţă, 
cu toții. Insă nu îndelung aii stătut ace tocmâlă între Crăsa 
şi între Gheorghie, care vădând el că iară Cră6sa âmblă ca 

săi pogore peirea de la Turcă, cu taină aii agiuns la Ferdi- 

nand, arătându'i tâtă inima cu priință spre slujbele lui, și 

din vo viclenie fiiului stăpânului săi, lui loan, la carele și 

10 

20 

  

R. 2. Ed. |. omite: «să pămde» ante : «cu atâta. — B. 9. Ed. 1. Cod. CCI. 

“ui întors spre țâvc. sa» |. «ai purces spre scaunul săă». — R. 11. Ed. Il. nu pune 

aci: «cap, 34». — BR. 12. Ed. |. Cod. CC şi I: «Întru aceea Gheorghie Martinen- 

zi. — R. 14. Ed. |. Cod. CC şi 1 omit: <muma copilului» după : «Crăiasa». — 

E. 17. Ed. |. Cod. CC şi I omit: «iar» ante: «mare» şi Scriă : «mare răi sa 

ațițat şi saă început. — BR. 18. Ed. |. Cod. CC şi I omit tot pasagiul, de la : 

“Și până întratâta asi venit lucrul; va să dică omit aprope tot Cap. 34, 

Cap. 35, 36 37 şi din 38 o parte. După frasa: <Până întratâta aii venit lu- 
crul> ed. 1. Cod. CC. 1 continuă așla: <cdt ati adus pre Crăiasa de aiă lăsat 

craiu lui Ferdinand pe tocmdla şi. scrisorile ce aă făcut Ioan craiă bărbatul ei, 
cum S'aă scris mai sus, cu legături ca aceste». Aci Cod. V. A. U. pune Cap. 38.
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" (7) Loe liber. 

Yi) Ghuluş ad. adunare: V. A. U. 
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milă și credință aii avut, cât la mortea lui și fiului săi ce- 

Jui. de curând născut și a tâtă casa lui, Epitrop 'laii lăsat. Ce, 

vădând că cu lucrurile și socotelele Crăesei, purtându-se mue- 

râsce, se va pogori perirea !și cestora-l-alte părți a Crăiei 

Ungurescă, cum s'aii făcut și cu Buda; cu firea muerescă și 

deșerte prepusuri alergând în tot ceasul la agiutoruri 'Turcesci, 

cu care âmblete ale ei trăgând oștile Turcesci făr de nici o 

nevoie, va face de vor cădea și câste l-alte orașe pre mânile 

Turcilor, cum ati cădut și Buda, perdând pre sine şi pre fiul 

săi; pentru acâsta leac nu vedea, numai Crăia cu fiul sg să 

dea pre mâna, lui Ferdinand, r&măşița Crăiei, ca la un Mo- 
narh cu putere și care pote să apere despre Turci să nu pâră 

şi câte aii rămas; şi Crăsa, ca o femeie, și cu copilul încă 

ne fiind la vărsta de cârmă, să se mute la ţările cele care ai 

fost legate încă de la bărbatul s&ă loan. 

CAP ae. 

Ferdinand măcar de nu se încrede în amestecătorea şi ne 
stătătorea a lui Gheorghie Martinuș vorâvă, iar să nu se lase 
acest semn ce se făcea, că de câte oră pogoria Ungurii, cu 
netocmelele lor, pre Turci cu Nemţii la sfadă, de atâtea ori 
lua și Turcii despre ceea-l-altă parte, despre denșii, cetăţi, și 
încăpea și Nemţii despre părţile sale, de cuprindea și eă cetăți 
și orașe, făcut'aiă scire și frățini-săă lui Kesar și de odată tri- 
misă .. . . ($) de Gmeni călari aleși și câtă-va armată, adecâ 
tunuri și altele ce ar trebui de apărare la Gheorghie Martinuș, 
carele ţinea încă de la loan Crăia Oradiei. Și fără nemică zăbavă 
ai gătit și alte oști cu loan Batișta Kastald, om vestit la, lu- 
crurile r&sboielor, de neamul săi Ișpan. Și după câte-va sfa- 
turi la, Beciii, Kastald, unde și de aiurea lui Gheorghie Mar- 
linuș ai pomenit cum vor să easă lucrurile lui, sirguind cu 
tâtă stea la Gheorghie în Oradia. 

CAP. As. 

Izavela Crăesa având în vedâre amestecăturile lui Gheor- 
ghie Martinuș, adunat'aă ghiuluș (7) la or 
protiva lui, nădăjduind că cu acea adunar 
ghie din totă puterea ispr 

aș Agnet, anume îm- 
e va mazili pe Gheor- 

ăvniciei lui, cu agiutorul împrotivni-
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cilor lui. Ce, Gheorghie Martinuş, om amestecător mare fiind, 

decă simte gândul Crăesei, cu o semă de Domni el încă pe 

la priâtenii săi scrisă cărți şi în loc pureâsă cu glâtă la ora- 

șul acela, unde începuse a se aduna Ghiulușul. Crăiasa decă 

prinsă de veste, că aii apucat el înainte la oraș cu slâta sa, 

ori că se siea, ori să nu'l vadă în ochi, aii trecut la Beligrad. 

El în loc fece de se resipesc de la acel sfat și de atuncea ae- 

vea să arâtă că 6ste neprieten pruncului și mâne-sa Crăesei. 

Ai început a cuprinde orașele pe numele luf Ferdinand Craii 

noii, și în puţine dile aii sosit și Batişta Kastald cu oștile lui 

Ferdinand la Clușvar. 

CAP. az. 

După sosirea lui Kastald cu oștile, mârse Gheorghie la 

Crăeasa sciindu-o acmu înspăimată, și după câte-va mustrări 

îi dise, să nu mai amestece zarve, ce mai bine cu cinste și 

cu pace să dea Craia sa lui Ferdinand pe semă, după cum 

ai fost legat și cu bărbatul săi, cu loan Craii și cu Ferdi- 

nand. Și în loc alt Ghiuluş la Clușvar s'a strîns de toţi Dom- 

niă, la carele înaintea tuturor aii spus cu ce trebi ai întrat 

cu oștile stăpânului săă în Dasie (?), arătând şi tablele legate 

cu loan : După mârtea lui loan Craiii, la Ferdinand să fie stă- 

pânia Crăiei Unguresci, ţiindu-se și Ferdinand de legăturile ce 

legasă. Legăturile era aceste : 

CAP an. 

«Crăâsa cu numele fiului săi Ardealul al apăra de Turci 

nu pote, ca săl dea pe s&ma lui Ferdinand, cu folosul a totă 

creștinătatea, și în locul Ardealului să ie Crăesa cu fiul săă 

0 țeră ce'i dic Evborea și Ratis-Borea (Ț) în Ungurimea de sus 

alăture cu munţii leșescă, a cărora țări venitul se face (ii) 

Est galbeni de aur pre an, şi pentru mai mare legătură a 

prieteşugului caselor lor, Anna fiica lui Ferdinand, de aemu să 

fie logodită după loan Jigmunt fiul Crăesei, (care nume îi di- 

10 

20 

25 

30 

    

  

R. 26, Ed. 1. Cod. CC. 1: «ce să fie craim |: 

CC. 1.: <4ă tuat» ]. «să ide 
şiscă peste munţii Leşesci» L.: 

Cod. CA. 1 omit: <acmu> ante: «să fie 

(î) Veqi nota corespundătâre ia finea Cronicel. 

(Ș) CC. |: cera» Li: ese fage». 

cca s%1 dea». — PR. 27. Ed. I, 

„„_— R. 29. Ed. L. Cod. CC. 7: <alăturea cu țera le- 

«alăturarea cu munții leșesci», — BA. 31, Ed. |.
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"1 d6să Domnil din Ardeal, (Ţ) Joan din Stefan în dragostea tă- tâni-săii, iar Jigmunt după numele nașului săi Craiului Le- șesc,) și cu zestre (100.000) „p” galbeni de aur; datoria așiș- derea care era de tată-săiă și de muma copilului indatorită 5 (50.000) „n de galbeni de aur să o plătescă Ferdinand și în loc de zălog pentru aceste, Cașa să'i fie scaun Crăesei şi fiu- lui săi. Și pe aceste tocmâle și legături care arâtă Baptişta Kastald sîntăria Gheorghie Martinuş să fie așia. Crăesa (Î) cu grea de mânie căutătură, căutând spre Gheorghie, i-aă cău- 10 tata primi acâstă tocmelă, dicend, că doră o va scote Dum- nedeii de sub giugul lui Martinuş și denaintea ochilor lui, și cu acele făgăduite și amăgitore cuvinte a lui Kastald și făgă- duințele cu numele lui Perdinand, purcesă în loc din scaun, pe graiul lui Kastald și a luă Martinuş, cu fiul săă la oraș 15 anume Ținob. Cale de (8) ni câsuri, de la oraș încă fiind, a- colo scoțând cununa, schiptrul, mărul, sâmnele și tote pod- bele Crăiei unguresci, spun să fie dis cătră fiul săă graiul a- cesta : «De vrâme că ne-a slujit norocul așia, şi al tă și al «mei, fiul mei, și n'aă fost să fim în scaunul Crăesc a] tă- 20 <tâne-tăă, carele drept ție ţi se cuvine și «cu omenesc giudeţ, mânia cerului, care nici cu un mijloc a «se premeni nu se pote, pre noi amândoi să suferim trebuâsce «întru acâste cumplite vremi, și să alegem ce răă mai mic se «V6de, căci 6ste să ți se smintescă Craia de moșie, numai ce'i 25 «mai fără grije și cu binele creștinătății să primim. Intru a- «ceea a anilor virstă, încă esci, care a te chivernisi (*) la II AR 
a 

BR. 3. Ed. |. Cod. CC 7 omit de la : «care nume până la : «și cu zestre .— R. 8. Ea. 1. Coa, ce şi Z ad. după: «Kastald» : «ce venisă de la Ferdinand cu dste şi cu armată întragiutor lui Gheorghie Marti muitoriii lângă crăiasa şi lângă cuconul, lăsat de Joan Craiu Zi » cum Sati pomenit nai sus. Apoi acela asi făcut amestecături și Sai agiuns cu Ferdinand ; ati pur- 
una, scheptrul, mărul de aur 

  

    

și alte podobe crăeșci şi le-ai dat lui Castald. Spun să fi făcut crăiasa grai, ca acesta către cocon.» — R. 18. Ea. ], Cod. CC 1: «Dică şi al tăi și al meii no- roc, nai vrut să fii în scaunul crăesc al tătâne-tăii, carele drept ţie se cuvinea și cu Dumnedeesc și omenesc giudeţ, mânie spre noi a Ceriuhti». — R. 23, Ed. |. Cod. CO 1: «pre noi amândoi a rebia ne caută» |. «să suferim trebudsces. — R. 24, Ed. L Cod. CC. 7: «să ți se plătescă> 1, <să fi se smintâscă». (7) Cod. Văc. nu pune în parantes de câţ până la vorba : «Ardeal» şi omite 
restul dicenă : «cum sas pomenit mai sus.» (îÎ) Acest pasagiă, până la: « 

(*) CC. 7. omit de aci până la 

7 
acolo scoțend Cununa» este supres în CC și J: i <& ținea nu polo. 

:
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«grele vremi nu poţi; deci îță 6ste peste vârstă și pulerea ta; 
<a lăsa cu pace îmi câulă, ce a ţinea nu poți împrotiva pu- 
«terei Turcului; mai bine de buna voie să dai celui mai pu- 
«ternic, să nu fim de a lumei mustrare, ce încai pre partea 
<creștinescă prieten şi cu milă spre noi să așteptăm, că a 
<Tureilor prieteșug, puternic, dar fără credinţă, bine am sim- 
<țit. Fie dar! și Dumnedeti așia să, dăru6scă marea strîmbă- 
«tatea ta, încai cu binele creștinilor să fie ! Tie, Kastalde, dati 
«acâste ale Crăiei Unguresci odâre, cu care se încunună Craii 
<Uuguresci. Tu fără zăbavă la stăpânul tăi Ferdinand să le 
«dai, și Prea-luminatul stăpânul tăi luându-le, nu atât ($) să 
«se bucure de dinsele, cât pentru binele acestor țări cresti- 
«nesci nevoință și grijă să aibă, şi de cuvântul seii, ce este 
«prin tine dat, să se ţie.» 

  

CAP ag. 
Indată după aceste aii mers (ȘȚ) toţi Domnii la giurământ să 

fie cu credință în partea lui Ferdinand și mai ales Gheorghie 
Martinuș, și apoi Saşii, Secuii. Și după giurăment, sciind că 
acestă priminelă a lor, fără sfadă, cu Turcii nu va fi, ai 
stătut și la sfat de ste ; iar Crăeasa acmu ne fiind stăpână, 
pentru să nu se zăbovâscă în casa altuia, stringendu'și une- 

alte (*) ce ave, aii purces către munţi pre cale din pămentul 
Ardealului. Spun, că la un munte înalt pogorindu-se din ca- 
"tă, până a încungiura un pisc, căutând asupra Ardealului, cu 
Suspinuri, până a sosi carăta, cărturarea femee aii scris în- 

trun copaciii cuvinte Lătinesci : Sic fata tulere (**) adecă : A- 
șia aă vrut Cerul. Acesta semn lăsând dururos a inimii sale, 
aă purces, părăsind Ardealul. Gheorghie Martinuș, cum de pur- 
Cesul Crăesei era vesel, aşia și de resboiele cu Turcii nu era 

[eu
] 

10 

15 

20 

25 

B. 5. Ed. |. Cod. CC. 7: «să facem» |: «să așteptăm». — f 3. Fi A Cod, 

CC. I omit: <Unguresci> după: «<a crăiei», — &. 22. Ed. |. omite de a: cae nefiind, pânăla : <a purces». — R. 28. Ed. î. Cod. CC. I: sai pureee peste 

grei (Cod. CC şi I omit grei) «grei munți părăsind deal L pextat Zi 

i : la un munte» până la; «Gheorghi tin . 

et ntre Ba ba “ca si 7 ad: <amestecătorul şi neaședatul întru îmbletele 

se ante: «cum de purcesul». 

(î) CC şi 1: «nu aşia» |. «nu atâb. 

(Fi) CO şi 1 ad: «cu» ante: «foi». 

(*) Cod. Văcăr : <borfsorele l. une alte ce avea». 

(**) Lipsesce citaţiunea, latină; o adăogim noi.
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1 bucuros, care acmu sta gata, mâhnit fiind, în multe gânduri 
se izbea. Și înt&iă haraciul care se da la Turci, la cetatea 

Uivarului stringându'l, Vai pornit cu sîrgueală la Impărăţie, 

dând scire și acâste ce s'aii făcut, la Portă, că totă vina ste 

5 acei femei a Crăesei, de âmbletele ei cele femeesci. Și cu de 
aceste și cu pornitul haraciului, se silia să'și toemâscă lucrul 
și numele săi la Portă și să întorcă tot gândul Turcilor de oștile 
cele gătite, pentru âmbletele lui asupra Ardealului. Insă aceste 
âmblete a lui Gheorghie întrâmbe părţile i-a gătit perirea, 

10 iar cu sfatul unora dintre dînșii; că și Sultan Suleiman, obli- 
cind de Ardealul închinat la Ferdinand, Pașei de Buda și cu 
dînsul, lui Stefan (7) Domnului de Moldova şi Domnului 
de țera muntenescă şi alţi paşi împregiur, tare poruncă tri- 
misă,. să între în Ardeal cu armată, să cârte (Ț) viclenia fă- 

15 cută Impărăţiei. 

CAP m. 

Purceseră Pașii și Domnii de la aceste feri după porunca 
împărătescă și câte-va cetăţi aă luat între care și Lipa ai 
cuprins. Ungurii cu câte-va (*) oști şi ei sai pus împrotivă 

20 șiaiă luat cetăţile cătră sine iar. Si așia întru aceste (**) când 
sta, Ferdinand prin cărți la Baptişta Kastald porunceşce ori 
cum să facă, numai pre Gheorghie Martinuş să omâre, sim- 
tind âmbletele lui întârse la Turci. Kastald împlinind porunca, 

  
  

BR. 1. Ed. Cod. CC şi 1: cera gata mâhnit> |. : «uu era bucuros, care acmu sia gaia, mâhnit fiind». — R. 6. Ed. |. Cod. CO şi Z omit : «și cu pornitul haraciului» adaoge : «lucrul și» ante: enumele sii» Am adoptai acâstă lecţiune bună. — R. 14. Ed. |. Cod. CC şi 1: «ai poruncit Paşei de Buda şi hi Stefan Vodă din Moldova și Domnului Muntenese și» |. <Vizirului» care e mal puţin corect. Omit : «împrejur» după: «Pași»; asemene : <tape poruncă trimisă» ante : «să între în Ardeal». — R. 17. Ed. 1. Cod. CC şi : <Mers-ail stea turedscă cu Domnii ace- lor țări» şi omit: «după porunca împerătiscă». — B. 18: <aă apucat: |. <aiă mat». — R. 19. Ed. 1. Cod. CC şi Ie: cluat-aă» |: sat coprins». — R. 21. EQ.]. Cod. cc şi Z omit: <prin cărți» după: Ferdinand>. — R. 22. Ed. |: cori cum ar putea face să omdre pre» 1. textului nostru, — R. 23. Ed. 1 Cod. CQsi Il. <plinind» |. <împlinind>. 
| (î) Numele : «lui Stefan» e adaos după Cod. CC şi 7, (îi) Cod. CC şi 1: «să c&ree. a (*) CC şi I omit: seâteva». - . 

(*%) Cod. CC şi 1: <ântacest chip când sta>.
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dede acea trebă lui Pulaviţin Polcovnicului și lui Marco 1 
Antonie, carele era. Diac pre cărţile Nemţesci, lui Gheorghie 
săi facă semă. Feceră ei după poruncă și uciseră pre Gheor- 
ghie Martinuș, cu acăruia morte înspăimaţ Ungurii și mai a- 
les Secuii, feceră între sine giurământ asupra lui Baptişta 5 
hastald. 

CAP ma 

Așia. după câte-va dile cu Turcii amestecături, Ferdinand, 

pentru ca să tragă inimile Ardelenilor la sine, le-aii pus Voe- 

vod pe Andrei Batori. 10 

CAP me. 

Crăâsa Ieavela întru acea vreme, cerșind de la Ferdinand 
cele făgăduite prin Baptișta Kastald, decă aii vădut că numai 

ce o pârtă cu cuvinte deșerte amăgind'o, începu pre taină a 

se agiunge cu Domnii din Ardeal cei ce giurasă asupra lui 15 

Kastald şi agiunsă și până la Mircea- Vodă. Domnul Munte- 
nese. Sai apucat Mircea-Vodă de trebile crăesei și a fiului 

săi la Impărăţia lui Sultan Suleiman.. Și stând așia la perire 

de (2) E părți Ardelenii, și de Turci și de Nemţi, ai trimis 
soli la Ferdinand, poftindu'i să nu fie opriţi să'și cerce mid- 20 

lâcele de pace la Impărăţia Turcului, că cu venirea unui A- 

săchiii anume Ali, pre carele-l isprăvisă Mircea- Vodă, nădăj- 

duiă Ardelenii că or pleca pe Impărăţie la pace, nemic ne 

pomenind de Ferdinand. 

CAP ar 25 

Ai dat acea voie Ferdinand, însă cu toemâlă să dea Turcii 

cetăţile ce luase de curând. Se apucă Alli, cu respuns, de cale 

  

BR. 4: d. si 7: cspăimântaţi» |. <înspăimați»; «fac». d, feceră». — 

R.7 za “ a co i asia. şi și Cap. 41», ne justificată de alminireloa, căt în 

treg capitolul este din trei linii! - - &. 8. Ed. L. Cod. CC și - a multe 

Turcii» |. «după câte-va Qile cu Turcii» — «să tragă» L «pentr a să n CNI 

R. 18. Ed. 1.Coa. CC şi 7: «Ja împtrăția Turcului» 1,3 ela înpăi , i Sultan 

Suleiman» — R. 18. Ed. i. Cod. CC şi 1: «la părere» eronă . da 2 i ii 

B. 22. Ed. |. Cod. CC. şi [: «anume Hol Haschi» |. Asakiii anume , 27, 

Ed. |. «de acele» 1. '«de cale».
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1 și până în (40) ax de dile respuns să aducă. lar până la în- 
torsul lui Ali, ghiulușul Ungurilor la Agoropol să stringe, la 
care sosesce și Alli aducând respunsul de la Impărăţie acesta : 
că într'alt chipimpărăţia nu'Y priimesce, neci îi va primi, nu- 

5 mai de vreme ce ai murit Gheorghie cu nedrepta morte, și 
ei cu puterea lor pre Nemţi nui pot scâte, (*) să ascultă po- 
runca Impărătâscă, să aducă la loc pre Ioan Jigmund fiul lui 
Ioan Craiă, cu mumă-sa Crăâsa, la Crăie, de vor Ungurii pacea. 
liniscea, mântuirea, care le-ai avut în dilele lui loan Craiti de 

10 la Impărăţie. Și iată Pașii de Buda saă poruncit, şi i s'a 
dat pe mână tdtă Rumelia şi Domnul de Moldova şi de Tera 
Munitentscă, stea Crămului, pe Tatar, toți acești să se adune 
la Pașa de Buda și cu atâta putere ca (200.000) „c€ de oști 
acolo să vie la dânșii. Deci de or fi drepți şi se vor da sub 

15 ascultarea Impă&răţiei, vor hălădui; iar de vor vrea să mai 
irăgăneze acâste amestecături, închinându-se la alții, plata fap- 
telor lor gata 6ste, sub anumelui lui Dumnedeii giurământ, că 
toţi locuitorii acei țări sub sabie vor merge și femeile şi copiii 
lor. în vecinică robie, de care răi și vaet sufletele lor să dea 

20 semă, carii sînt pricina pogoritului acestor răutăți. Și după 
acest respuns altul să nu mai aștâpte, numai de sângele a- 
cela, de la sufletele lor să se eră s6mă de la Dumnedeii, carii 
aii dat pricină răutăţilor acelora să fie. 

CAP mA. 
25 Sai cutremurat toți Ungurii de acâste porunci care aii a- 

dus Alli. Sciind forte bine de puterea 'Turcilor cum 6ste, aă 

  
    

R. 7. Ea. |. Cod. Văcăr. CO şi Z: «18 gile» |. «40 de dile>. — R. 4. EA. Cod. CC şi 1: <întrantă Împărăţie» |: <sntralt chip Împtrăția». — BR. 9, EQ. Cod. CC şi I omit: «mântuire» ante: «care Gil avut>. — BR. 10. EA. 1. Cod. CC Gi ÎI: <Paşii de Buda» L.: «la Vizirul de Budas ce am cores şi nol. — PB. 47, Ed. 1. Cod. 00 și Ț: «şi î se dă pre mâna puteri de oști să vie da dânşii» | textului nostru mai detaliat, dicând : «Toză Rumele şi Domnul de Moldova şi de tera Muntendscă, ostea Crimuluă, pe Tătari, toți acești să se adune la Pașa de Buda și cu atâta putere ca 200.000 de oști acolo». — Ji. 78. Ed. |. Cod. CC sil omit: <subt a numelui jlui D-dei giurământ> ante: <că toți locuitorii» = R. 18. Ed. |. omite după vorbele : <20y merge» tot restul capituluy până la în- ceputul «Cap. 44» cu vorbele : «Sai cutremurat». ” (*) CC și 7 ad.: «den Dakia» după: «scdte». 
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început a gândi de sine. Mult ai luptat Kastalăd să'i îmbărbă- 1 
teze împrotiva Turcilor, ce nu ai putut face cu meșterșugu- 
rile sale nemica. Intru aceeaș dată s'aă turburat oștile Nem- 
țesci pentru plata lefelor, că câte-va I€fă nu luasă, și așia de 
grei se turburasă, cât era să ucigă pre Kastald și pre tote ca- 5 
petele carii era tot spanioli. Nu "i-ai putut neci întrun chip 
săi oprâscă Kastald de acea zarvă, că 6stea puinduşi alte 
capete dintre sine, ai purces spre Beciii, în urma cărora Şi 
Kastald peste puţine dile ai purces; spun, că iară el să fie 
lăcut acela mesterșug, să iasă din Ardeal mai cu acoperită 10 
rușine. Care lucru, dâcă sai făcut și aii lipsit, tot Ardealul 
saii plecat sub ascultarea Izavelei Crăesei și fiului săi, făcend 
între sine multe amestecături până a veni Crăâsa în scaun. 

CAP ME. 

Viind Crăiasa și cu fiul săi loan Jigmund iar la stăpânia 15 
Ardealului, pentru să'și facă pristeni la Portă aă trimis (10.000) 

„i de galbeni de aur să împartă pe la Porţi daruri ; cari bană 

apoi (Ț) s'aii legat la împărăție în loc de datorie până astăqi. 

Și aşia câţi-va ani s'aii aședat pace până la mârtea Crăesei; 

iar după mortea ei rămâind fiul săi încă de virsta Crăiei ti- 20 

  

R. 1. Ed. Cod. CC şi I: emult at luat Baptișta Castald săi bărbăteze» ]. tex- 

tului nostru. — R. 3. Ed. 1. Coa. CC şi 1: «stati rocoșit și» |: «sai tulbu- 

ratb» — R. & «Pentru lefele ce nu luase» |. «pentru plata lefilor — că câtă-va lefe 

luase», -- R. 5. EQ. |. omite: ași așia de greii se tulburase cât» ante: cera să 

nu ucidă». — R. 5. Ed. |. Cod. CO și 1: și pre alte căpetenii a lor» |. : «și pre tdte 

capetele cavi era tot spanioli». -- BR. 7. Ed. Cod. CC şi 1: «și neputându-ă 9- 

pri, Sai dus puinduwși alte capete dintru sine. Pe urma lor și Castală Sati luat 

și s'a dus la Beciii» |. textului nostru. — BR. 17. Ed, IL. Cod..CC şi 7: <Jar după 

ce Sati dus Castald tot Ardealul» |, «Care lucru dcă sai făcut şi ai lipsit, tot 

Ardealul». — BR. 13. Ed. |. Cod. CC şi IL. «Jar până a veni Crăiasa multe zaroe 

era între denşii> |. «făcând între sine multe amestecături până a veni Crăiasa 

în scaun. —R. 15. Ed. [. Cod. CC şi 7; «Ce dâcă ati venit ai trimis 10.000 gal- 

ben» |. <Viind Crăiasa şi cu fiul să Ioan Jigmund îar la stăpânirea Ardealu- 

luă că trimis». — RP. 78. Ea. I. CC şi 7 omite: «să împartă pe la Porţi Ja- 

ru. — R. 17, Ed. |. CO Iad: «care bani apoi» ante: «sati legat. — R. 18. 

Ed. |. CC şi I: «până în cești ani ce aii perdut Turcii Buda și tot Ardealul 

. «până astădi». Va să dică copia nâstră e cu mult mal vechiă, iar ceea, care 

servi D-lui M. K. este adaosa de copist, după pacea de la Carloviţ, când Cos- 

tin nu may trăi. Frasa din Ed. [. şi CC I nu este decă de M. Costin. — R. 29. 

Ed. |. co şi I omit : <aşia câți-va ani» ante: «sati apedat». 

($) Vorhele subliniate sunt adaose de no! după CC şi 7.
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1 n&r, el singur aii poftit și “l-ai sfătuit și sfetnicii tătâni-săă să 
alegă (12) ai Domni sfetnici, să cârmuâscă trebile Crăiei. 
Insă dilele lui nu de tot fericite, că lăsându-se numai cu un 

gând la una Impărăţia Turcului, a toți Craii crestinesci s'ai 

5 pornit ura, pân într'atâta, cât nimeni din Crai și din Principi 

creștini, până și Venețienii, să-i dea din casele sale moșancă (*) 
de cinste, să fie Crăeasă, n'aii primit. Spun de dinsul că cu 
învățăturile Doftorului săi, anume Stan, ai cădut la legea A- 
rienescă. Arian se cunâsce pre dresele lui, date Arienilor. 4- 

10 cest crai aii aședat acestă lege să fie în Ardeal şi nu numai 
legea arienâscă ce și legea (**) Papiștașilor, a Calvinilor, a Lute- 
ranilor. Legei arienescă 6ste cap Fotie şi Arie de săbore pro- 
cleliți. Și acâste patru legi stati și până acmu, scoțându'și o- 
chii unii altora şi pân întru acestă vreme. Ati murit Craiul 

15 acesta tânăr, și născut și crescut tot în r&scole, nu fără pre- 
pus de otravă, lăsând Craia iar fără următorii. Și după mor- 
tea lui s'a deosebit Ardealul de Crăia Ungurâscă sub Cnezie. 
Și înteiă Stefan Batori, carele apoi din Cnezia, Ardealului 'l-aă 
luat Leșii la Craia lor, Craii să le fie; iar în locul lui la Ar- 

20 deal ati stătut Cnez Jigmund Patori. Acestuia iar nu sciii ce 
i-ai abătut să facă schimb cu Imp&ratul Nemţesc: pe nisce ță- 
rișore în sus, să dea Ardealul; și cu acest schimb iar aii adus 
amestecătură, însă n'a trăgănat mult viața cu de acâste. In 
locul lui ai stătut Cn6z Andrei Batori, și pe acest Batori 'laă 

  

R. 1. Ed. 1. CO şi 1: <româind încă copilul nu de rerstă» |, textului nostru, — Omit : <singur» ante: <a poftits. — B. 1. Ed. |. CC şi 1: «și Domni baă sfătuit» |. «şi Pasi sfătuit și sfetnicii tătâni-săit». — BR. 2, a. L. CC şi Iad: «pridteni de a tătâni-săil> după : <sfătnici»> — BR. 4. CC si 7 ad: «şi Domni ante : «<crestinesci» Omit : <pânintratâta.» — fi. 5, CO şi T: «din Domnii cresti- nesci» |. «din Prinţipii». — R. 14. RA. | CC şi 1: «până acmu» |. «și pân'întru dcâsiă ordine». — BR, 15. CC şi I: <zarve şi în neaşedări» | <rescdle». — RR. 16. CC. Î ad: eseminţie de Crai» după: curmătoriă, — R. 19. CC şi 1: «care pe urmă aă fust cratii în țâra Leșdscă» |. textului nostru.» — CC 7 omit : «la Ar- deal» după : <în locul lui» Omit după : < Batori> vorbele : sAcestuia> până la: «Andrei Batori ce Paă stins Mihai- Vod». 
* Moșancă însemnâză credem : urmașă ; adecă : nime din Principi n'a mal primit încuscrirea cu neamul Isabelei, V.A.V. 
(**) Vorbele sublimate sînt din , CC şi I şi în câtva şi după Cod. Văcăr. Fras 

lipsesce ori e fârte lacun6să şi ob P - Văcăr. Frasa Scură în textul nostru.  
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stins Mihai Vodă Domnul Muntenesc cu porunea Nemţilor 1- 
răsipindu'i dstea ; lar (*) singur Andrei Batori năzuind la Si- 
biiă, nu "lati primit orășenii, temându-se să nu le aducă după 

sine v'o nevoie; și așia âmblând prin păduri, rătăcit, aă perit 

de păstori. 5 

CAP MS. 

După acest Andrei Batori aii stătut Cnez Ardealului Jigmunt 

Racoți, carele în loc la începutul Domniei sale aii început ura, 

valurile și netocmelele, în care se afla capetele acei ţări. Bă- 

tendu-se după Cnejia acei ţări, iar unul din Bătoreşti, anume 10 

Gabriel Batori, și făgăduindu'i două olate a Muncaciului și a 
Patacului, Racoți ai lăsat Cnejia lui Gavril Batori, şi el cu 

multă avuţie s'aii mutat la Muncaci și la Patac. 

CAP ma. 

Acesta Gabriel copilandrec fiind, zburdat de tinerâțe cu hi- 15 

hote și visuri, se mărturisia. că pe bătrânul Racoți cu temere 

Vaii amăgit şi 'Taii spăriat de i-ati dat din mână Cnejia Ardea- 

lului. Și aşia în gândul săii cel cu crieră tineri suindu-se, ai 
sosit la desfrânată și făr de rușine viaţă, călcând casele a câți- 

va boiari, cu sila muerilor lor, a câte-va și fâte de boiari 20 

stricându-le fecioria peste voia lor. Anume de aceea trebă a- 

vând trimișii săi, ca să iscodâscă unde ar afla, femei frumose, 

pân întru atâta, cât pe unde i se întâmpla a trece, și ţăranii și 

boerănașii fugea, ascundându'și femeile și fetele pe la, biserici. 

Și când îi spunea slugile lui, cum se ascund și fug Gmenii, 25 

  

  

B. 2. CC şi I omit: «resipindui stea» după : «Nemţilor». — E. 1. CC şi 

ÎI: <cu porunca 'Turcilor» Î. : <cu porunca Nemţilor». La fila 93 Cod, ÎI ve- 

vine apoi şi aduce la alt loc, mai jos, vorbele omise, dicend : “Acel Jigmunt 

Bator asi făcut schimb cu împăratul nemţesc de ai lăsat Ardealul în sâma Im 

păratului Nemtesc si i-as dat lui Impăratul o ţerișără în sus; și cu acel schimb 

iar ati adus asupra “Ardealului amestecături. Ce nu Sati îndelungat». — BR. 8. CC 

şi I omit: cura». ante: coalurile». — R. 10. CO «pe domnia | «după Cne- 

jia». — B. 16. CO şi Iomit: «și risurib. B. 19. CO: «suit, Sai desfrânat în 

diață fă” de rusine» Cod. I: «suit, aăă socotit la desfr âmată fir de rușine viață» 

1. textului nostru. R. 20. CO şi LI efăcând silă femeilor şi fetelor lor» 1. : «cu 

sila muerilor lor, a câteva și fete» pănă la : < Anume». — R 22, cc și m: «Anume 

trimetia unde sci€ femei frumâse şi pe unde i se templa a morge, fugia Omenii 

de-și ascundă femeile» |, textului nostru. 

(%) CC şi 1 omit acest paragraf până la finea capitolului,
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1 cu fetele și cu femeile, el ridea cu hihote în mare glas, atâta 
era, depărtat de rușine. Acea hiară într'o vreme aii lovit fără 
veste și ai apucat orașul Sibiiul (căci de faptele lui neci în 
gând nu era orășenilor să vie aşia fără veste.) Aii scos pre 

5 bărbaţi denafară de oraș, câţi ai socotit că ar fi mai mulți 
cu numărul de acei de curtea lui; iar femeile lor le-ai îm- 
părţit tuturor alor săi, de petrecanie făr de l6ge, alegânâu'şi 
întâiii luiș un cârd, pe care aă socotit el mai frumâse. Și sînt 
femeile la Sibiă iubeațe, cum sint, de feliă, albeneţe. Pentru 

10 care var audită faptă, când striga 'Teologhii, preoţii lor, pe la 
biserici de a lor, el aiă răspuns, că bună plată, aă Sibienii 
pentru fapte ce aiă făcut cu Andrei Batori : la năzuirea lui nu 
aii vrut o portiță să” deschiqă, de ai perit. Iar cu acestă 
faptă ce face, cu muerile lor, nică un r&ă nu face, ce îmmul- 

15  ţesce orașul. Acâste fără de lege vădendu-le Domnii, lumii ne 
audite, peste Dumnedeeșcele și ominesci pravile, ai trimis ja- 
lobă la Impărăţie pre dinsul, care lucru simţindu!! și temându- 
se de vicleșug, s'aă mutat în Oradia, unde întru una de dile 
eșind la primblare "l-ai ucis doi feciori de boiari unguresci, 

20 și așia s'aă stins cu acel fără rușine ariete (Ț), lăudată casa 
Batoreștilor, cu răă' sfîrșitul săă și de ocară. 

CAP ani. 

Pre urma acestuia aă stătut Cnz Ardealului Betlean Gabor. 
(La graiul Unguresc mai înainte die porecla de cât numele, că 2 Gabor 6ste numele iar Bethlean porecla ; așia la, tote şi ale altora nume). 

        
  

  

BR. 1. CC şi 1 omit: şi cu femeile» ante : cel idea» —R. 2. CO şi Ii: «a- tâta era de departe ruşinea, ca o hiară iară» |, textului nostru.» — BR. 2. CC. 1: <lar într'o vrâme ai mers la Sibiii nesciind nime de venirea luă. Acolo așia Jără veste, a scos» |. textului nostru». — B. 8. CO şi Z omit: cotit el mai frumdse». — 3 J0. CC şi faq: CC Văcăr. şi 1; “blândă plată» |, : 

«pre care aii so- 
«spurcată și» ante : «pap». -. R. 4], 

<bună plată». — R, 15. CC. Văcăr. ÎI: 'eter- gul> |. orașul». — R. 16. CC şi 7: “nepovestite, nespuse, nec audite în lume vă- dînd Dom nii» 1. textului nostru, ante : «peste Dumnegeescele». — R. 18. CC şi | omit : <ântruna din Gile» ante : «la primblare». — R. 24 CC. 7 şi Păcăr. omit parantesa. i 
(Ș) Cartan din Ca 7 şi Văcărescân este în Cod. V. A.U, prin : arilte,  € 
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CAP ms. (4) 
Acesta Domn cu mare și deplină fire, fericit, fost'aii împro- 

tiva Impă&răţiei Nemţului câtă-va vreme. Cu Cehii împreunat, 
și cu agiutorul și al Turcilor, până la zidurile Beciului ai a- 
dus 6ste, și părţile crăiei Unguresci de sus, le-aii desbătut 
despre Nemţi, și la volnicie le-ai adus. 

Murit-aii Cneazul acesta în anul de la Hristos (1629) AXE 
cu mare jale a tuturor dintru acele părţi. Pre urma. lui, Dâmna 

sa Ecaterina, care era din casa Cnejilor de Brandebur, aă ne- 

voiL de aii pus pre fratele soţului seii Stefan Betlean, alt Cnz, 

carele la 'Turci era de mare credință; însă om de firea sa blând 

și cu linisce, vădend multe capete amestecătâre și de zarvă 

între Unguri, aii lăsat de bună voia sa Crăia, și fără vărsări 

de sânge aii dat loc Racoţeștilor. Spun, de căeala Ungurilor 
cu povestea lui Esop, care scrie: că brâştele ţiind un butuc 

în loc de Imp&rat, în locul lui aii ales un șerpe în loc de Im- 

părat să le fie, carele era acolo întru acel lazer ; și așia Ghe- 

orghie Racoți ai stătut la Cnejie : fiind Hetman întăi vesti la 

Betlean Gabor, în partea Ungurimei de sus puternic forte, ai 

luat Cnejia cu sfatul și voia tuturor. Ai întors acest Cnez în 

qilele sale și Ardealul și părţile Ungurimei de sus cu înteme- 

stă Cnejie. Pre câţi-va de acei amestecători i-aii resipit și i-ai 
închis în (6tă viața lor ; și până întru atâta se întărisă și se 

înteme6să, cât acmu și el trăgea nădejde de Craia Leșescă, ca 

și Batori, In anul de la Hristos (1648) „aymn, din gânduri cum 

ar agiunge la cununa Crăiei Leșesci, aii cădut la bolă, cării 

îi gic doctorii melanhonie, carele din sfatul Doftorilor silia să 

lecuâască cu v&nătorea, ce ne folosindu'i și acele primblări, 

șaii sfârșit viaţa. 

10 

15 

20 

25 

  

  

k. 2. CC şi I Omit: fericit» — R. 3: «multă vreme» |. «lungă vrâmne». 

3. 10. CC şi L omit: «alt Cm. — R. 12. CC şi I omit: «de firea sa... şi 

Cu linisce» ante : «vădândo. — BR. 13. CC şi I: <Cnejia |. « Craia». Omit: «și 
fără vărsări de sânge. — B. 18. CO şi Lomit: «fiind Hotman» până Îa : «cu sfa- 
tul. — B. 20, CC şi IL: eși primirea» |. «şi voia». — D. 20. CC şi I: «Zatări- 

trai | cdi întors» — PB. 22, CO. 1: «Pre mulți» |. «Pre câțiva». — R. 25, CC 
ȘI: «și cugetând> |. «din gânduri» — omit : «căria îi dic Doftorii. 

(î) Iarăşi avem aci o r& dividiune, 
VA.U, 

dion C, II, 

un noi şi nelegitimat capitul, în Codex
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CAP Hi. 

în locul lui Gheorghie Racoți aii stătut Cn6z Ardealului fiul lui 

cel înt&iii născut, iar pe numele tătâni-săă : Gheorghie Racoți, om 

cu înaltă fire. (4) Și acesta Racoți, acela 6ste, carele cu r&utățile 

lui, nu numai Ardealul şi aceste ţări a le nâstre Moldovei și țerei 

Muntenesci, ce aii împlut totă Evropa, dâcă sai aședat în scaun, 

vădând pe Craiul Leșesc Cazimir făr de eoconi. Pre gândul tătâni- 

săi aji început a cerea prietenii la lași asupra lui Vasilie Vodă 

Domnului de Moldova ; ai făcut oști, și ace izbândă o ţine el mare 

slavă la Crăia Leșescă. Şi apoi iarăș cu alt r&sboiii, ce aii făcut a- 

supra Seimenitor celor rocoșiți în fâra Muntenescă, (îŢ) iar înălțat 

şi cu ac izbândă, ce o săvârșisă la apa Telâjinului, domnind la 

ac6 vreme în țera Muntenescă Constantin Voevod. După aceste pu- 

ține isbânde sai apucat de mese și de petrecănii, mai v&rtos de 

cât de cesle înțelepte și cuviose socotele. Ne sciutor este gândul o- 

mului de lucrurile cele viitore pe urmă, și ales lucrurile Domnilor 

între mari focuri stai, cari decă se aprind de vre-o parte, cu multă 

apă nu se stinge! 

CAP nâ 

Curând după aceste izbânde ce s'aii pomenit mai sus, a lui Ra- 

coţi, Leșii mari nevoi av6 despre tâte părţile. Mai ales îi călea Şve- 

dii. Aflându'și vreme (Racoți) aă mers asupra lor, întrând în ţ6ra 
lor, cu agiutorul și a Domnul Muntenesc și a Domnului de Mol- 

(4) Cod. 00 şi I asemene Cod. Văcărescean şi Ediţ. M. K. (ambele) termină 
aci estrasui din cronica Ungurescă de M. Costin dicând : <De acesta cum şi de 
urmaşii lui vom scrie, unde vom agiunge la Domnia lui Vasilie Vodă ce ai dom- 

nit în șeră la noi. De aice ne întârcem la rândul istoriei nostre. <Acâstă promi- 

Siune nu e realizată, căci la domnia lui Vasile Lupul atât numal se adaogă, 
că: cân țâra Ungurâscă era mari amestecături, între. Racoți și Betlean Iștvan fe- 

ciorul lui Betlean Gabor pentru domnia Ardealului. Ci ati căutat a da locul dom- 

niei aceea Betlean Iştvan lui Racoți, neputend avea agiutor de la Impărăția Tur- 
cilor pentru gătire asupra Persului.» La Domnia lui Gheorghie Stefan M. Co- 
stin amintesce de expediţiunea în contra Poloniei, a lui Racoți, cu agiutorul dom- 
nilor nostri, dar textul de aci nu corespunde textului cronicei Unguresc. Numai 
la Domnia lui Ghica Vodă M. Costin utilizăsă unele fragmente din cronicul săă 
al ţărei Unguresci, dar forte modificate, în cât nu pot servi ca variante la în- 
suși Cronicul Unguresc. 

(ît) Veqi Miron Costin (Opere complete) T. 1. pag. 636, 
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dova, (pre atunci era. Domn în Moldova Domnul Gheorghie Stefan 
Vodă *) şi al Cazacilor de la Hmil. Ce ai făcut în ţâra Leșescă 
să scrie Leșii, iar ce ati păţit Ardealul dintr'ac6 faptă a lui, și a- 
ceste părţi, (1000) „a de ani or plânge! T6tă boierimea Ardealului 
și Domnii, împreună cu Kimeni lanăș, Hetmanul lui Racoți, aii mers 
și totă ostea Ungurâscă în robia Tătarilor. Şi aceste âmbe țări ai 
venit la mari amestecături şi maziliă Domnilor. Racoți singur cu 
rugăminte la Leși și cu rescumpărare pre bani ș'aă cumpărat viața 
de la Cernarţkiă, purtătoriul de oştile Leșescă, de Vaii slobodit cu 
petrecătorii săi, cum s'a dis mai înainte (?) Deci aii sosit Hetma- 
nul cu Tătărimea și aşia scăpat Racoți, cu puţin suflet și forte cu 
puțini de ai săi, aii aflat Ardealul ca o văduvă în mare lacrimi, și 

prădat de o parte de Leși până aii fost el spre Litfa, și sub mare 

mânie a Impărăţiei. Care vrând să o întârcă, s'au făcut a se lepăda 
de Cnejie. Deci rămăşiţă sfatului lor, câţi nu mersese în robie, aii 
stătut în grijă despre Turci, şi au ales Cn6z pre Ferenţ, că nu era 

a șugui pre ace vreme cu Kiupruliul cel bătrân, ce era Vizir, și 

aşia era porunca Impărăţiei : s6ii să lepede pre Racoți să nu le fie 

Domn, s6ă or face asupra lor oştire. 

CAP ue. 

Ai călcat pre inimă și aii primit să al6gă pre altul, cum sat dis. 

In'nu multă vrâme ai răbdat ac6 mazilie Racoți, ce strîngând oști, 

al venit cu oștile la Medi6ș și aii trimis pretutindenea cărți : cine 

nu lar asculta și nu ar vre să'l aibă stăpân, sabie să aştepte. Din 

care faptă, s'aii aprins mare mânie Împărăției asupra lui, și între 

dânșii împărechere, unii țiind partea lui Racoți, alții socotind bi- 

nele țării. Ai purces singur Vizirul Kiupruliul, despre Belgrad in- 

tând în Ardeal; iar din coce Hanul cu t6tă Tătărimea, şi Domnii 

a âmbe țările, mari neaudite prădi și robii făcând. Așia serii isto- 

ile Unguresei, că până la (40,000) „a de suflete să fie mers în 

7obie atunce. Care răutăţi acei țări am privit și noi cu ochii noștri 

cu Domnul, la noi pre atunce Ghica Vodă (>), Fostaii aceste ati 

întru ac6 ţâră în anul de la Hrist (1658) pâXRIi Kiupruliul upă 

ce ati luat Inâul cu mare sirguială, sai dus înapoi, pentru nisce re- 

dicări ce se aridicase la Anadol și aic6 lăsase pre Pașa de Buda 

(*) Vei Opere Complete. M. C. T. L. pagina Ga 

(**) Vedi Letopiseţ. lui M. Cog. T. I, ed. 1, pag. 

plecie ale lui M. C. T. 1, pag. 654 

6, 360, B4i şi Opere com-
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și pre Hanul Ispravnic. Atuncea aii și eșit la Pașa și la Hanul Bor- 

cea Iunăş și cu Iacoluţ, cu mare jalobă pentru țera Ardealului, că 

fără vină ei se strică. «Pentru faptele unui om să se strice 0 ţ6ră 

care 6ste drâptă Impărăţiei închinată ?» Şi nu aii fost fără folos e- 

șirea lor, că îndată s'au oprit prădile și s'aii pus Cneaz Ardealului 

Borcea lanăș. 

CAP. ur. 

Nu s'aii r&bdat Racoți; cum aii simţit că aii eșit Turcii și Tata- 

rii din Ardeal, îndată aă și venit asupra lui Borcea cu oștile. 

CAP. HA. 

Borcea vădându-se mai slab cu oștile de cât Racoți, cu „ad de 

laniceri trimeși de la Pașa de Buda, saii închis în Sibiiii, și acolo 
îl închisă Racoți cu mare strinsore. Spun de Racoli, de atunce săși 

fie ales mortea, la r&sboiii, dicând: «Mai bine să moriă cu cinste la 

«r&sboiă, de cât să sufer în scaunul meii pe un chelariii al tătâni- 

«mei». Șâse luni aii ţinut Racoți Sibiul închis, și era aprope de a 

cădere pe minele lui Borcea și Ianicerii, ce, simțind că se apropie 

Seidi Paşa, aii lăsat n6ptea Sibiiul și aii eșit la Cluji, lui Seidi Pașa 

înainte. 'Vocmi-se Seidi Pașa în două bulucuri o ste Tureâscă; al 

îreilea bulue alăture cu sine, în a stînga, pusâse coste de Moldova 

și de țâra Muntenescă (că era trimeşi de Domni Sărdarii amendu- 

vor țărilor, pre porunca Imyperătescă). Și aşia ati stătut 'Tareiă, un 

buluc în frunte; cu al doilea bulue singur Pașa, după bulueul din- 

teii; Moldovenii, Muntenii alăturea cu Pașa. Ne audit ai fost în 
vrăjmășia sa acela Pașa, cât tremura tot omul din oștenii lui de 
frică, și fie pentru ce, căcă de călca cu piciorul calului vr'un spic de 
pâne pe unde trecea, în loc îi tăia capul. Așia dedeasă acestora ai 
noștri poruncă, că de se va apuca vre-unul dintre dânșii de arc s6i 
de altă armă, fără numai de sabie, îi va tăia. capul. Racoți, soco- 
tind toemela oştii Turcesci și cum staii și Moldovenii cu Muntenii, 
au tocmit 6stea sa călărimea totă, împrotiva Tureilor, și singur cu 
capul s&ă; iar despre ai noștri aii pus tunurile şi pedestrime câtă 
avea, sciind firea neamului nostru, că focul nu-l sufere, și ghicisă 
bine acest lucru, și cine ai sfătuit. Numai nu s'a împlinit sfatul, 
forte cu puţin lucru. Să fie pus trei-patru sute de călări lângă lu- 
nur, când or întorce ei la fugă dosul, să simță și ceva gonași după 
sine, ai noștri ar fi făcut isbânda aceea a lui Racoți. Cum s'aii lo- 
vit oștile, fără multă zăbavă ai înfrînt Racoți bulucul cel din frunte
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al Tureilor, băgând pre Turci prin bulucul Pașei. Pașa singur, ca 
un leă înfocat, cu sabia smultă, cineș eșia înainte tot tăia cu mâna 
sa. Și așia stând după întorsul și opritul oștii, aă lovit af noştri la 
tunuri și s'aii apropiat asupra tunurilor, şi pedestrimea de frica lui 
Seidi Pașa vărsară focul tot odată și tunurile. Purceseră ai noştri 
în loc ca puii de potirniche, în tâte părţile, denaintea focului. lar 
decă văqură ca nui gonesce nimeni, în loc se și întorsără şi iar se 
indemnară la năvală, la care neci tun, neci sineţ n'aii apucat să mai 
dea, că nici tunurile necă pedestrimea n'aii apucat să mai dregă si- 

nețele şi aşia aii intrat 6stea n6stră în pedestrime cu sabiile ca în 

nisce bozăi. Cădură și bunurile tote pe sema a lor noștri. Vădând 
Ungurii pedestrimea călcată, în loc ati slăbit și în turburarea, răs- 

boiului, despre 'Lurcă rănit și Cneazul Racoți, pureâsă stea Ungu- 

rească în r&sipă, până în Oradia, aducând rănit pe Racoți, unde ș'aă 

sfirşit întru ac€ qi viața, 

    

. CAP. nf. 

Borcea nu stătu în Ardeal de lung fericit cu acea mântuire de Ra- 

coți, că aiă dobindit în locul lui Racoți, împrotiva sa, pre Kimeni lanăș, 

carele de curând eșit fiind din robia Crâmului, s'aă apucat cu totul 

în partea Neamţului; și plecat spre Impărăţia Neamţului să se apuce 

de sfadă cu Turcii, cumuși era şi slovesnic și cătră acei Papistași, 

Monte Cuculi singur venit cu (20,000) „, de ste în Ardeal, aă 
poftit Kimeni lanăș pre Borcea la sfat : ce ar face mai cu folosul 
lor? Au credut Borcea lanăş și aii eșit la vorâvă. La care nu ai 

agiuns, că pre cale, din poruncă, El făcu mici bucăţi Ungurii. După 

perirea lui Borcea lanăş, aii luat lucrurile Kimeni lanăș pre sine. 

Trimis'aă pre la orașe, pre la cetăți, cu rugăminte și giurământ, pre 
sângele lui Hristos, vărsat pentru Creștini pe Cruce, să priimâscă 6- 

stea Creștinâscă pe la orașe, să nui cuprindă păgânii, și mai ales 

la Oradia, asupra căria acmu să scie că vin6 Alli Pașa cu oști. Ce 

cum alte orașe 'Y-aăj răspuns că nu or priimi pre Nemţi, aşia şi 

Oradia, încă cu aceste cuvinte : că mai bine or audi în Bisericele 

sale Turcesce : Alla, de cât Papistăşesce Aliluia ! Vădend Monte 

Cuculi, că nu este așia cum ati făgăduit, Kimeni lanăș, și nimeni 

nul primesce în Ardeal, și pre Alli Pașa cu (50,000) „Hi de oste 

Turcâscă "l-ati simţit tăbărit acum în Ardeal, purcâsă cu oștile sale 

îndărăpt. 

-
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CAP. nf. 

Alli Pașa, stringend cu mare bănat boiarit Ardealului, pentru mâr- 
tea, lui Borcea, și pentru căcă ai primit pre Kimeni lanăș, s'aă 
strîns toți boiarii Ardealului la Alli Pașa, și alseră pre Apafi Mi- 
hai Cneaz Ardealului. După care alegere aii trimis singură Ungurii 
oșteni, și ai lovit pre Kimeni lanăș, fără veste, aprope de Sherburg, 
orașul anume. Aiă perit acolo și Kimeni lanăș. Și așia se așâqă A- 
pafi Mihai, care nimeni nu pote să dică că nu ati fost cu fericire 
stăpânirea, lui și până aeinu, și cu mare. linisce despre tâte părțile. 
Nu scim de acmu, sub aceste vremi, care așia, amestecate, sub a 
unuia Dumnedeă sciință stai ! Ci acela cu puternica mâna sa, tutu- 
ror Domnilor carii nevoese cu osirdie să chivernisâscă țările sale 
de supt aceste vremi, întru ajutor să le fie! 

Sfârşitul istoriilor Ungurescă și lu Dumnedeii mărire. 

«Serisu-s'aii aceste istorii cu tâtă ostendla me, cucernicului loan, fiind copil în casă la D-lui Dinul Canta Păh. 7262 (1754). Decem- bre 1. (a). 
Sai scris aceste istorii de pe isvodul ce "l-aiă tălmăcit de pe Lă- linie, D-lui reposatul Miron Costin biv vel Logofăt aice în Moldova.» Aci urmeză adaosul acesta pe pagina următăre : ” «Pe urma altor Cnezi ai Ardealului apucându-se de Cnezie Dom- nul Tekil Groh, și puind mare nevoință, ca să disbată părțile cele de sus, carele din dilele altor Crai le-ai rupt Nemţii de la Crăia Ungurâscă, care părți măcară că le desbătuse Domnul Racoți și Apafi Mihai, după cum arâtă istoria lor, numai cu vrâme iarăș le- aii supus Nemţii sub ascultarea lor. Deci nenorocitul acesta Domnul Tekil Groh silind ca să fie Craii Unguresc, spre aceste nevoindu-se cu agiutoruri de la Turci, prin năzuința la Sultan Mehmet, având prieten pre singur Vizirul ce] mare, pornit-aiă gr ților, nădăjduind 'Tekile că'și va lăți Domnia Și Și va înălța numele de Craii Unguresc, ne sciind ticălosul om cum se întârce rota lu- mei 2 proci. Că nu cele ce nădujdu aă isprăvit, ce și alte părți a_le Crăiei aă prăpădit și ac6 multă și groznică 6sle a Turcilor cu 

ele oști asupra Nem- 
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totul în r&sipă sai adus, făcându-se mare pagubă Turcilor (precum 

arâtă acâstă istorie de r&sboiul Turcilor), prin chivernisela lui Kara 

Mustafa Pașa vizirul, cu oștile Nemţesci a lui Leopold Kesarul și 
cu singur loan Sobieţki Graiul Leșesc şi cu alți Domni ce s'aii bă- 

tut la cetatea Viena, ce se tâlcuesce de pe Latinie Beciul, în anul 

de la Hristos 1683 („aknr)». 

Aceste istorii ce scrie viaţa şi petrecerea Crailor şi Domnilor 

Ungurescă, saă scris în qilele luminatuhii Ioan Mateiii Ghica Voe- 

tod, Domnul ţărei Moldovei, întru înttia Domnie a Măriei sale, aice 

în Moldova, fiind Mitropolit ţărei Prea-osfinţitul Kir Iacov. Am 

scriso D-sale celui de bun neam boiar Constantin Cantacuzino vel 

Pah. — Let. „acăa Decembre a. 
Cucernicul tuturor. 

loan. Cosina. 

FINEA CRONICULUI LĂTINESC



OPISANIE ZIEMIB 

MOLDAWSKIEJ 1 MULTANSKIEJ 
PRZEZ 

MIRONA COSTYNA 
Wielkiego L.ogoteta ziemi Moldawskiej. 

—



DESPRE POPORUL 

MOLDOVEI ȘI AL TEREI ROMANESC 
DE 

MIRON COSTIN 

Mare Logofăt al erei Moldove! (*) 

(*) Conservăm acest titlu după cum Pa dat D. B. P. Hasdeă în <Arhiza ssto- 
rică> de şi nu'l aflăm în copia Academiei, din noi făcută în Polonia, după vol. 
1348 al Bibliotecei Czartoryski. 

Z



74 

Mirona Kostyna Kanelerza Moldawskie Opisanie Ziemie Mol- 

dawskiej wierszem. 

NAYIASNIEISZEMV. 

y Niezwyaciezonemu Monarsze Sarmatskiemu 

IANOWI III 
Bozey laski Krolowi Polskiemu, Wielkiemu Xiazeciu Lithewskiemu, 

Ruskiemu, Pruskiemu, Mozowieckiemu, Zmudzkiemu, Kijowskiemu, 
W olhynskiemu, Podlaskiemu, Inflantskiemu, Smolenskiemu, Sie- 
wierskiemu, y Czernichowskiemu, Panu a Panu moiemu, wielce 
Mitosciwemu y Dobrodzieiowi, 

Wstydam sie Muzy moiey Sarmatskiey przed Najasnieyszym y niezwyciezonym Majestatem W aszey Krolewskiey MSci, Pana mego milosciwego, Nie z tego zeby ona nie miala zdolac naywiekszym Materiom, y naysubtelnieyszym Geniuszom, ale z mego w iezyku tym niedostatku , Bogatszy bowiem on iest, anizeli slawny Xacinski je- Zyk, ktory sila w sobie ma sow pozyezanyeh z Greckiey mMowy ; iako sie widziec daie z tyeh slow : Philosophia zlozone ex pios et oo- pla ; Theologia ex Qe6c et A6joc, Astronomia ex aGTpp et vâuoc; As- trologia ex aorijp et X6yos; Geometria ex 17) et w&rpos;, Geographia ex Yi) et ypap&. Te slowa po Yacinie zadna miara iednym stowem Wy- mowic sie nie moga. (*) A owi dawni Slowacy wszytkie te stowa swoim wyrazili iezykiem, nie poryezaiac u dawnyeh Graekow : bo Philosophia Lubomudriem. AIBBOMSApiemz nazwali, co toz Wyraza co pbhoc et oovta, bo ebos po Grecku znaczy madrose ; Dostatecznie tedy Philosophia po Stowierisku APBOMSApie, a Polska Mowa moze sie mowie Liubomadrosc, tak Theologia Borocacaia, bo sos po 
(5) Originalul: după care este copia Academiei, începe aci pagină nouă,
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A lui Miron Costin Cancelar Moldav, descrierea ţărei Moldovei 

în versuri. 

Prâ-luminatului şi nebirnitului Domn al Sarmaţilor Ioan III, 

cu mila lui Dumnedeii regele Poloniei, Mare Kniaz Litvaniei, 

Rusiei, Prusiri, Mazoviei, Zmndskieă, Kievului, Voliniei, Po- 

dlakiei, Inflantskiei, Smolenskului, Sievirstkiei, Cernicoviei, 

Domnului Domn mie mult milostiv şi bine-făcător. (7) 

ME rușinez de musa mea sarmată,. înaintea Prâ-luminatei și ne- 

biruiteă Înălțimi a Maiestăţii-vâstre regali, stăpâne prâ-milostiv; nu 

pentru că acea musă n'ar fi în stare de a învinge lucrurile și ideele 

cele mai mari şi mai gingașe, ci din causa neajunsului mei în 

limba polonă; o limbă mai bogată de cât chiar vestita limbă latină, 

care coprinde o mulţime de espresiuni grecescă necesarie, precum 

sunt : philosophia (ex los et aopia), theologia (ex Qebs et M- 

oc), astronomia (ex ăorip et vâude); astrologia (ex aorijp et A6ţos) ; . 

geometria (ex vi et Merpos), geographia (ex vi et păpo), pe când 

Slavonii le posedă pe tote fără. ajutorul vechiului elenism : «<philoso- 

phia» —AwBoMSApie ((plĂos— Ar, copia—mSApie) s6ii mai polonesce 

lubomandrose;. <theologia« — Borocaogie (Bzăs—-gor, A6jos cA0B0), O 

fromâsă rădăcină, din care Polonii pot forma : theologia-bogoslowstwo 

theologus — bogoslow s6ă bogoslowiec; precum încă și următorele : 

astronomus — slavonesce rg'kzAouereu, polonesce : gwiazdomieniec; 

astrologus—slavonesce rg'k3AocAog, polonesce : gwiazdoslow; geome- 

tria — slavonesce aemaravkpie (7îj—3eAMAta, uerp&—m'kpto) de unde 

(4) Titlul e corectat după copia Academiei. Traducerea textului o dăm după 

D. B. P. Hasdeu, cu mici îndreptări.
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Graecku Bog a Logos po Grecku doyoc stowo. 'To pieknie Slowianie 
Theologia bogostowyem nazwali, Po Polsku moze sie nazwac Bo- 
gostowstwo, Theolog wybornie Bogostow albo Bogoslowiec, Tak As- 
ironom po Slowiensku TRA3ASusreu4 a po Polsku mozesie mowie 
Gwiazdomieniec, Astrolog po Slowiensku rEZ3AOcACRZ, po Polsku 
Gwiazdostow, Geometria po Slowiensku 3emAomkpie, bo 33 po Grecku 
ziemia a perpă mierze, to dobrze Geometrik iednym stowem Pol- 
skim Ziemiomierzec, a po Lacinie iednym wymowic sie slowem nie- 
moze, Tak y Geograf Ziemiopis y inszych stow wiele u Siawian swoia 
mowa niepozyezaiac od drugich iezykow wyrazonyeh iest. 
Moy -zas w nim niedostatek z oddalenia czestego usywania, przez 

lat kilkadziesiat, Iednak iako Bog na Niebie, ktorego tu ra Ziemi 
Krolowie namiesnikami sa, przyimuie od wielkich y S: S: ludzi piekne 
y obszyrne oratie, tak; iako przyimuie y od prostaczka ieâne z SzCzy- 
rego serca pochodzace Kyrie eleison. :Tak y Wasza Krolewska 
Mose(*) Pan moy Milosciwy bedac Namiestnikiem Bozym, racz przyiac 
mitosciwie te male Historie nie wybornemi slowy wyrazona. 

Powabil mnie do tego Waszey Krolewskiey Mosci Pana mego Mil- 
wego Geniusz, ktorym iak o wszytkich wielkieh y szyrokich Pan- stwach masz wiadomosc, tak y o mnieyszych Ziemiach y ich poc- zatkach W. Kr. Mos6 Pan moy miltwy pytac sie raezysz. A sfawni Panstw W. Kr. Msci Historykowie, lub Przy dzieiach Przeswietnego 
Krolestwa tego y Wotoskie Y Multanskie sprawy, woyny wspominaya 
czesto, y ze sa ze Wloch mieszkancy tyeh ziem, osobliwie Kromer, Piasecki oznaymuia. Ale kiedy y przez kogo ze Wloch tu w Dacie sprowadzeni sa, wiedziec niechcieli, Ani o powtorney Osadzie tychze siem moldawskiey y Multanskiey zadney wiadomosci nie maia. W czym barziey Wegierskim Hystorikom dziwowac sie trzeba ; bo z miedzy nich powtorna osada z W yszey Daciey, w nizsza Dacie zes- zli, y nie tylko to, ze sa prawdziwemi Rzymianami, o tym narodzie pisali, ale y dysputuia przeciwko tym, ktorzyby inaczey rozumieli, Prawdziwa Coloniam Romanam, przez Traiana Cesarza Rzymskiego wprowadzona, twierdzac. A kiedy osieali po Dunay, Czarne morse y 
(*) Originalul începe aci pagină nouă.
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Polonii eniomi ini lesne pot face Ziemiomierzec, ceea ce Latinii n'ar putea es- 

prime prin un singur cuvint, geographus — ziemiopis; şi mai multe 

alte, ce se pot dice curat slavonesce, fără împrumuturi din alte 

limbe. 

Defectul meă în_ limba polonă. este . consecuența lipsei de practică. 

în cursul, _maă multor ană. Totuși, precum Dumnedeiă, ai cărui lo- 

coţiitori pe pământ sunt regii, primesce de o potrivă falnica și a- 

vuta, rugă a Gmenilor mari și a celor sânță, ca şi un simplu «Kyrie 

eleison» înălțat din nefăţarnica inimă a unui om simplu; de asemenea 

și regesca vâstră majestate, pr6-milostive stăpâne, să bine-voiţi a 

primi cu îndurare acâstă istoriră, desbrăcată de cuvinte împodobite. 

Am fost îndemnat la iucrare prin geniul însei regalei vostre Ma- 

jestăți, stăpâne prâ&-milostiv, vădându-vă că, pe când adunaţi sciințe 

despre monarchiele cele mari şi întinse, nu despreţuiţi de a cer- 

ceta începuturile și starea ţărelor celor mai mălunte. De și istoricii 

poloni cei vestiți, pe lângă cele petrecute în acest înflorit regat, a- 

desea menţion6ză și evenimentele militare ale Moldovei şi 'Ţă&rei- 

Românesci, iară mai vîrtos Cromer și Piasecki recunosc și originea 

lor italiană; totuşi ei nu'şi băteaiă capul de a sei când și de către 

cine adusu-s'aii Italianii în Dacia și nu aveai nici o noțiune despre 

a duoa descălecare a Moldovenilor. Si mai de mirare trebue să fie 

o așia tăcere din partea istoricilor unguri, nu numai pentru că Românii 

locuiseră chiar între dânșii mai înainte de a se pogori pentru a doua 

6ră în Dacia inferioră, ci încă mai vîrtos, pentru că înşii acei isto- 

rică justifică adevărata origină romană a poporului nostru, şi se re- 

voltă contra acelora cari ne tăgăduese cualitatea de «Colonia ro- 

mana», fondată de către Trajan. Ei n'aii putut afla când și subt a 

cui povăţuire s'a operat a duoa aşedare a Românilor până la Du- 

năre, Marea-N6gră şi Nistru, după ce se pusiiise aședarea cea 

de'ntei. Sasul Toppeltin se rostesce verde în acestă privință : «sed 

quo tempore gens intra montes et Tyram fluvium consedit, omnino 

«non scio». În cât se atinge de noi înşi-ne, apoi asupra primel 00- 

rnul şani al luă Trajam, şi limba lomisări noi avem marturi şi ete 
iară despre a duou 

nostră, şi pe istorici? menționați maă la vale; 

>



Dniestr po spustoszeniu pierwszey osady nie postrzegli,(*) y nie wiedza 
przez kogo, y kiedy w czym sie sam ieden z nich Topeltyn imieniem 
Dak wyznaie : piszac : sed quo tempore gens intra montes et 'Teyram 
fluvium consedit, omnino non scio. My zas co do pierwszey Traja- 
nowey Osady, z nich ze mamy. Swiadezy Troian svaniee wiecz- 
nym swiadkiem ; swiadezy mowa y nizey wyrazeni Hystorykowie. A 
o powtorney Osadzie mamy wiadomose z samyeh Monasterow, ktore 
kozdy swego Fundatora Hospodara zywot y annales terminowali, 
mamy y Historyka naypierwszego Istratego Hogofeta trzeciego. Mamy 
drugiego po nim Urekiego, Dwornika Wielkiego, ziemie dolney. Ale 
y sam wiek ieszeze nie zattumil wiadomosci, bo od czterech set lat 
iako Dragosz wyszedi Maromoreszu, a Negrul od Oltu, niewynosi 
wiek ten nad pieciu czlovieka zărowo zyiacych, ieden z drugiego 
ieszeze inwa niemal w kazdego powiesc o tym. Oddaiac tedy te 
mada Historia o tyeh ziemiach pod nogi (**) Najasnieyszego y Niezwy- 
ciezonego Majestatu W aszey Krolewskiey Mâsci, Pana Moiego Mitos- 
ciwego y Dobrodzieia, pod nogi !tegoz Majestatu y Panskiey Jego 
Clementiey y samego siebie podrzucam. 

Najasnieyszego y Niezwyciezonego Majestatu 
Waszey Krolewskiey Msis 

Pana Moiego Miltwego 

| wierny Poddany 

y naynizszy podnozek 

Miron Kostyn, 
Logotet wielki ziemie Moldawskiey. 

W Daszawie ex Domo Venationis 
Anno 1684, în Iulio. 

(*) Pagină nouă. 
(**) Pagină nouă,
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colonisure, culegem sciri de prin monastirile unde se păstrză viețile 
şi <annales> domnilor ctitori ; şi maă avem şi istorici aă noştri : 
cel maă bun— Eustratiii. al 3-lea logofăt, şi cel după dânsul : Ureche 
mare Dvornic de ţera de jos; şi mai în sfârşit, necă însuşi cursul tim- 
pulii ma putut șterge până acum tradițiunea acelor dile, de vreme 
ce cei patru secolă trecuţi încoce de la Marmureşeanul Dragoş şi de 
la Olteanul Negrul, mu formeză de cât vr'o cincă generațiună sănă- 
lose, în cât mai toți Românii aii putut să apuce câte-ceva de la pă- 
rinți. Așa dar, supunând acestă istoriâră, despre Moldova şi Ţera- 

Românescă, sub picidrele nebiruitei și Pr6-luminatei Înălţimi a regale 
vostre Majestăţi, stăpâne bine-făcător și prâ-milostiv, supun tot-d'o- 

dată pre mine însu'mi domnescii vâstre îndurări. 

Al prâ-luminatei şi nebiruitei regalei vostre Majestăţi, stăpâne mi- 

lostiv, credincios supus şi plecat serv. 

In Daszow, «ex domo venationis; aano 1684. in Julio». 

Miron Costin 
Mare logofăt al ţărei Moldovei.



P
R
R
 

B
R
 

80 

  

Authorowie z ktâryeh sie wybrata ta historya. 

Wybory Greckie, de guatuor Monarchiis. 
Quintus Curi. o Dakach in Vita Alezandri Magni. 
Dion, în Vita Trajani. 
Futropius, în Vita Andreani. 
Bonfinius, de Rebus Hungariae. 
Toppeltinus, De origine Hung. et oceasu. 

Swiadkowie o powtârney Osadzie : 
. Zywoty et arnales Hospodar6w po monasterach Moldawskich 

Y Multanskich. 
Jewstraty Logofet trzeci Moldavus. 
Ureki Dwornik wielki Dolney ziemie Moldawskiey. — Ten wyz- wolonyeh szkot uczyl sie w koronie Polskiey. 
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Autorii, pe cură se razemă acâstă istoriă, . 

. Culegeri grecesci, «de quatuor Monarchiis>; 
„ «Quintus Curtius», despre Daci in « Vita Alezandri Magni»; 
. «Dion, in « Vita Zrajani»; 
. «Eutropius, in < Vita Hadriani» ; 
. «Bonfinius, de rebus Hungaria»; 
- Toppeltinus, de origine Hungarorum. et occasu». 

Marturi despre a doua descălec ire : 

Viețele set annules» Domnilor. de prin monastirile moldovene i , « ; şi muntene; 
- Eustratiăi ală 3-lea logofat < Moldavus», 
Urechi mare Duornic de țera de jos, care a învățat literatura 
în ședlele polone. 

4



ROZDZIAL PIERWSZY. 

„O NARODZIE MOLDAWSKIM Y MULTANSKIM 

O pierwszey osadzie iego przez Trajana, Cesarz + Rzymskiego. 
  

Oy czyzne oplakana, y biednych mieszkaneow 
Moldawskiey ziemie powiem : ci niegdys od szancow 

Trajanowich osiedli Dacie oboie, 
Az ich “Czas i dlugi wiek rozdzielit na iroie. 

Pierwszy w ziemi Grodow Siedm pod W'egrami byli 
Wraz z Dakami Trajanem wprowadzeni zyli, 

A Moltanie od Oltu, albo z Gur Montanie, 
Osiedli juz powtornie po pierwszym 'Trajanie. 

Trzecia czesc iest Moldawa, od rzeki Moldawy, 
2 laskin Maromoreyskich po Morskie zulawy, 

Tak tamei, iako y ci Rumynami slyna 
Niech w tym zaden nie watpi ze od Rzymu piyna. 

(*) Muzo przebacz Sarmacka, ze twym wychowanym, pieknie synom nie zdolam : piersiom twym kochanym, Ktoryeh lubos swoiemi piersiami karmita, 
Lecz wazylas i skarbu na mamki tak sila 

Zaciagaiac dalekich Bogin z Helikonu, 
Y iak wiele spiewaczek iest wkot Helesponu 

Aretuz y Gijerid : z Sycilskich stron Panny 
Nie zbylisie przed niemi Assyrskie Dianny 

(*) Pagină nouă,



CÂNTUL 1. 

DESPRE NEAMUL MOLDOVENESC SI MUNTENESC. 

Despre prima colonisare sub Prajau, împăratul Romei (3). 

Voiii să-ţi deseriti patria lăcrimată şi pre bieţii locuilori at pămân- : 
tului românesc, colonisaţi o dată în ambele Dacie până la șanțul 
lui 'Trajan, și desbinați apoi prin îndelungul șir de secol în urmă- 
torele trei ramuri 

Ardealul, unde, petrecând din timpul lui Trajan la un loc cu 
Dacii, Românii ai cădut apoi subt Unguri ; 

Târa Oltului seă Muntenâscă,,. înființată deja în urma marelui 
Trajan ; | 

Moldova, de pre numele apei, întindându-se de la -pesterele Mar- 
mureșene până la talazurile Mării. 

În câteși trele țări, poporul se fălesce cu numele de Români și 
nici se pâte îndoi cine-va cumcă se trage din Roma! | 

lerte-mă musa polonă, dâcă nu voiii îndestula cum se cade pe 

d'ânteiii ai fost adăpaţi la însuși sinul ma- 
mei și apoi încredințaţi, fără cruţare .de spese, în mânele doicelor 
ademenite de departe : zine de pe Elicon, cântărețe din giurul E- 
lespontului, virginalele Aretuze și Piaride din regiunile Siciliei, ba 

alintații săi fiii, cară 

încă și Dianile Asyriei . 

(î) D. B. P. H. omite acest îitlu.
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Po nad Moldawska Ziemie gdy przelatywaly 

W slawne wolne Kr6lestwo: mnie wtad dolegalv, 
Tyranskie Neronowe scoeny, niestychane 

Pupierstwa, okrucienstwa niewy powiedziane. 
Ale pozwol przynamniey prostym glosem ziawi€ 

Skad narod iest Wotoski, swiatu to objawie, 
Y pod srogim 'Tyranstwem iak diugo sa zywi : 

Przy synach Twych Sirota niech sie tez pozywi 
uz potezna moc Rzymska na dol sie chylita, 

dla Okrucienstwa iyrannow, a Dakow iuz sita 
Gore brala woienna, y iuz zabiegami 

Pustoszyli powiaty Pzymskie naiazdami 
(*) Y w same Italie wpadali bezpieczni, 

Az y teybut zbierali, y zdali sie wieczni 
bye w swveh silach nad Rzymen za Domicyana 

Po nim "Traiana sobie Rzym obral za Pana 
Ten iuz inszym porzadkiem wzbudzil Rzymskie sily 

Obumarte wpul cztonki Panstwa w niem 07yIy, 
Woyska niepoliczone szesekroc sto Tysigey (4) 

Samego miat zolnierza w Woysku swym, wiecey 
dla osady 2 Zonami Domatorow ruszyĂ, 

ze wszystkiey Iialiey : losem lua poruszyl 
Niezmierny : Y ktorego ogarnac niemogta 

Wloska ziemia, Y zywi€ gruntami nie zmoglu. 
Bywal swyezay u Hzymian : ze gây iaka strone 

Nie osiadia lub zdrana widzieli : w obrone, 
(Coloniam (77) to zwali) swoim osadzali 

Ludem wiernym 7 swoich Panstw, y tam wprovwadzali Nie tylko lua woienny, ale y domowych 
na nowe osiedliny gospodarzow nowych. 

Tak uczynil 7 Trajan Rzymski Cesarz stawny 
Zwiodt z gestey Italiey lud: iuz y boy iawny Ruszyt naprzeciw Dakom : w silach nieposledny. yY Decebal krol bitny, za Dunay swoy iezdny (**) Naroa splawil w Misie, y dat sroga bitwe 
Rzymianom : ale przegrat Marsowe gonitwe, 

1%) Pagină nouă. 
(7) Dion in vita Trajani (în text e notă marginală), (ÎȚ) Colonia Romana. (idem) 
(**) Pagină nouă.
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Seiii bine că, in sborul lor către gloriosul şi liberul regat polon, 

ele ireceaii câte o dată în calea lor și d'asupra pământului româ- 

nesc; dară vai! atunci le înspăimântaiă neaudite scene de o tiraniă 
neroniană, jafuri și prade nepovestite! 

Ast-fel, dea-mi-se voiă de a arăta lumii, bine răă, de unde se 

trage neamul românesc ? şi cât timp trăgânatu-și-a el viaţa subt asprul 

despotism ? In acest mod, îmi voii mărturisi orfana mea recunos- 

cință pentru bine-facerile polone ! 

Deja groznica tăriă a Romei scădea din causa crudimii tiranilor ; 

iară Dacii se întăriaii peste sâmă și nu încetaii de a devasta, prin 

incursiunele lor, provinciele imperiului, călcând fără frică până și 

Valia, luând tribut, şi ca nesce stăpâni neturburaţi ai Romei, mai 

vârtos sub Domițian. 

Dară pe tron urmă alesul poporului 'Trajan. El reformă organisa- 

iunea imperiului, reînviă membrii pe jumătate morţi, adună oştă 

nenumărate, peste 600,000 soldaţi, afară de căsaşi destinaţi pentru 

colonisare. 

Era obiceiti la Romani, că prisosul populaţiunii, pe câţi nu-i pu- 

tea hrăni teritoriul Italiei, guvernul îi espedia prin sorţi cu grămada 

in alte țări mai despoporate sii în cari ferbea spiritul revoluţionar, 

aședend acolo pre 6meni credincioși din Italia, ostași sâii gospodari, 

ca să locuiască şi să apere noua plantaţiune, numită : «colonia.» 

Ast-fel făcu și 'Trajan, celebrul împărat al Romei. Strânse glâte 

din poporosa ltalie și, cu steagul în frunte, le mișcă asupra Daci- 

lor. Dară ragele acestora, viteazul Decebal, era şi el gata : își trecu 

călăreții peste Dunărea, dede Romanilor în Misia o bătălie învier- 

Șunată, și fu biruit , căci lumea nu avea pe atunci alți ostași, 

ca bravii Romani, cu mai mare bărbăţie şi cu mai multă răbdare,



Meznych Rzymian naowezas, nad ktoryeh swiat nigdy 
Ani meznieyszyeh ani na woienne bidy 

Trwalszyeh nie mia? : zwyciezea na Dunayskim brzegu 
Stanat Traian : roboczy lud zbiwszy w okregu, 

Most zbudowat 2 Kamienia za cud na Dunaju 
Gdzie po dzis dzien sa rumy na Moltanskim kraju, 

Nie ostatnia ta bitwa Rzymianom 7 Dakami 
Po tey stronie Dunaiu stangli walami 

(idzie sie dzieli Dacia wyszsza od. Moltanskiey 
Nizszey Daciy; toz imie dawne i Moldawskiey 

Stronie. 'Tam sroga bilwa znowu z Decebatem, 
Dakow krolem, powstawa, y takim zapalem, 

Ze az poki nie polegi sam krol na tym placu 
Ruszye Dakow Rzymianie z Marsowego tunen 

Zgota nie mogli, W tym w swiat sie iuz Dakowie 
Sypia : a na ich mieysca wstepuia Wlochowie 

Dzieli Traian te ziemie y samych Rzymianow 
W nizsza kladzie Dacie, y po zamkach Panow 

(*) Dominos. Zkad po dzis dzien w tyeh oboch Domu panstwach 
Imie tylko zostalo w 'Tureckich Tyranstwach 

Wyszsza iednak Dacie, Siedmigrodzka teraz 
W pol swoiemi osadzil nie znoszac ich oraz 

Jewszad : tylko by daley glowy nie wznosili 
Y na Rzym 4 rebellia juz sie nie gtosili, 

lako z scisleyszyveh iuz mieyse praesidia dawszy 
Mieysca zas obszyrnieysze Raymiany zaslawszy 

(idzie teraz w urodzaiach obfita Moldawska 
Y Egyptowi rowna; takze v Moltanska 

Ziemie leza: A odtad ten narod w tyeh stronaceh, 
Od 'Tatarow Rzymianom zostat na zaslonaueh. 

Dacia w swych granicach dawnyeh od zachodu 
Gorami otoezona; a Dniestrem 04 wschodu 

Gory Illiriskiemi przed wieki sie zwaly, 
Poki ieszeze Magierow w sobie nie miewaly 

Podolem od pulnocy, z potudnia. Dunaiem, 
A sam navod z Tartariy tu osiadi lym kraiem, 

Dachae skadze y: Sachae y Massagietowie 
Potym z slawnym Atylla wiszli Magierowie. 

(*) Pagină nouă. - : i
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Invingătorul Trajan stătu pe ţărmul Dunării Și, adunând d'iinpră&- 
giur lucrători, zidi minunatul pod de pâtră, ale cărui ruine ai r&- 

mas până astădi în 'Ţâra-Românescă. 

Dară nu se sfârşise încă lupta Romanilor cu Dacii întărindu-se 

de astă parte a Dunării, acolo unde Dacia SUperidră. sei Ardealul 

se hotăvâsce cu Dacia inforidră sc Moldo-Muntenia. Dacii renoese 

resboiul cu o aşia furie, în cât Romanii n'ar fi putut face un pas 

înainte, deca n'ar fi cădut mort însuși regele Decebal : urmâză ră- 

sipa Dacilor în tâte părţile, și înlocuirea lor prin Italiani, _ 

Trajan organis6ză țările cucerite. 

In Dacia inferioră, el aș6qă numai pe Romanii săi, puindu-le 

capi asupra cetăților <Dominos», de unde până acuma, chiar sub 

tirania otomană, s'a conservat în Moido-Muntenia dâcă nu mai mult, 

cel puţin numele de '<Domnt». Ă | 

Dacia superioră sâii astădi Ardealul, 'Frajan o împoporă cu Ro- 

mâni numai pe jumătate; şi anume, pentru ca Dacii cei îngăduiți: 

acolo să nu-și mai potă rădica fruntea, sculându-se asupra Romei, 

aşedă printre Dacă, în locuri strategice, straje s6ă «praesidia» din 

Romani : mulţămindu-se de a păstra romanimea neamastecată în 

întinsul spaţii, unde astădi se află Moldova și Țera-homânescă, a 

căror fertilitate rivaliseză cu Egiptul, și în cari coloniștii stătură ca 

un zid al imperiului contra 'Tătarilor (Scitilor). 

Hotarele cele vechi ale Daciei erai : despre apus — cununa mun 

[ilor, numiţi Ilirică mai înainte de a deveni Unguresci; despre ră- 

sărit — Nistrul; despre nord — Polonia; c 

Poporul acestei ţări, Dacii, venisă” din părţile Tătăresci, de unde 

ai eșit și Sachii, Masageţii și Maghiarii lui Atila.
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(0) Dacha Sasow Pradziady, ktorzy te Siedm-grodow, 

Italskim miastom rowne wWegierskich narodow 
Y podzisdzien ozdoba : porzadnie trzymaia, | (Zameti W Da 

Sliczne miasta : Y prawa osobne swe maya cari) 
Tych siedmiu miast imieniem Siedmiogrodska Ziemia 

A w nizszey zas Dacij Bialgrod tegoz plemia 
Dalsze zamki, iac Chocim, Niamec, y Soczawa, 

Muzo moia ezegosci tu iuz nie dostawa ? 
Czy twoia w tym niedola, czy nikt wspomniat o tym 

Czy Daki murowali, czy Rzymianie potym 
Na tych dwoch sie nie mylisz: Jecz powtorne Baszty 

Bo kazdy z nich dwoisty Hospodarow kosziy 
Ach potrzebne na ten czas gdy 'Tatarom wstrety 

Odwazne z nich rycerstwo dodawalo wszedy:; 
Ach potrzebne na teraz gdy nasze zbawienie 

Bog zaczat twa prawica Wielki Krolu Janie 
Teraz w ruinach stoia, zal wspomniet, o Boze 

Bied naszych o4 Poganow kto wymowic moze 
“Tez zacimienie nam czyni y zamek 'Tehinski 

Az swiatlose nam przywiaca potezny Kieliyski 
(**) Ktory przez Janowerow na samym Dunaiu 

Stanat 7 ich Panowania w Krymie, y w tym kraiu 
Od Cesarzow Stambolskich, gdy morze trzymali 

W'szystko czarne w zaktadzie, y Krymen wiadali Îkad y Kafa w Taurice przez nich ze staneta 
Na morzu, găzie Y flotta ich zawsze biyneta, 

Turrim Neo Ptolemi swych czasow Graekowie 
Murowali : Sorocki iuz Hospodarowie. 

” Lecz y dalszych nie mato ruin Zamkow nai, 
Jak okoto Romanu, v Gatac brzy znaki 

Dziurdziow, takze Braita 7 Moltan Hospodarow 
Sa pamiatki wieczysten, onych Bassarabow, 

Od nich Bassarabia stronom tym wzniecita 
“ Îmie Mappom, pisarzom, daramnie wstawita, 

Oprocz ze Bassarabi czesc Misiy tizymali 
“na krotki ezas, Kat morski ze ia tak nazwali, Ale co' ma do tego Biatogrodskie pole ? Moldavia prawdziwa Wszyikie te podole, 

(*) Pagină nouă. 
1**) Pagină nouă,
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_Nepoţii Dacilor sunt Sașii, locuitorii celor șâpte orașe din Ar- 
deal, după cari se numesce totă țera (Siedmiogrea, Siebenbiirgen), 
pe care ei ai prefăcut'o într'un fel de Italie, împodobind'o cu târguri 
și cârmuindu-se după legile lor proprie. | 

Din cetăţile dacice cunoscem Belgradul sii Cetatea-albă în Dacia 
inferi6ră. Mai sunt cetăţile Hotin, Neamţul, Sucâva . . . . dar musa 
mea tace despre începuturile lor. A ei să fie vina, sâii a nesciinţei 
autorilor predecesori ? Ori-cum să fie, e sigur că fundatorii lor aă 
fost sii Dacii, sii Romanii, una din două; și apoi Domnii Mol- 

doveni ai mai adaos un al douilea rând de muri și turnură, pre- 
cum se vede și astădi. 

Cât de necesarie ai fost acele cetăţi în acea vreme, când bravii 

lor apărători respingeată de pretutindene urdiele tătăresci ! Cât de nei 

cesarie mai sunt ele acuma când D-qeii încredințăză mântuirea 

nostră braţiului t&ă, o! rege Ioane cel Mare ! Insă vai nouă, le văq 

năruite, de-mi vine a plânge ! Cine ore fi-va în stare de a descrie 

robia nostră sub păgâni ! | 

Sa întunecat şi cetatea 'Tighinei ; singură puternica Chilia pe 

Dunăre ne mai cam luminză, fundată de către Genovezi ca şi 

portul Caffei pe ţărmul Crimeei, pe când ei ţinea în zălog de la 

împărații bisantini totă Tanrida și litoralul mării-Negre până la gu- 

rile Danubiului. 

De Greci e făcută cetatea «Turris-Neoptoleni> (Tatar bunar). 

Domnii Moldoveni zidiră mai în urmă cetatea Soroca. 

Mai avem îu ruine rămășițele altor cetăți lângă Roman şi lângă 

Galaţi. 

Giurgiul și Brăila sunt eterne suveniri ale acelor Domni munte- 

nesci lsasarabi, cari stăpâniseră o parte a Bulgariei și acelui țărm 

al mării unde s'a lăţit numele Basarabiei, de și câmpia Cetăţii-albe
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po sam Euxin : przywiley nie ieden to powie, 

Burkalabsţw Biatogrodskich : ale kto to wznowi ? 

Boze moy niedoscigiy, ezy iest ieszeze iaka 

Nadzieia w tym, czy zginiem iuz y do ostatka, 

(*) A tak Trajan wszytkiego przywrociwscy siti 

Swiata : znowu do Rzymu zmocniwszy te tyly 

Sam sie ruszyi z Daciey Syret, Prut przebywszy 

Y obronny Dniestr w skatach pol dzikich nabywszy 
Kopie szaniec od Moltan zaczawszy ogromny Sraniec Trojan 

Ktory tez Imie trzyma Troian w wiek potomny 

A od Dniestru do Buhu przez pola prowadzil 

Mezne woyska y wielkie, sam Dniepr nie zawadzil 
Od kitorego ruszywszy tam gdzie Don iuz dzieli 

Od Europy Azyia z wszytkich pol sie zbiegli 
Tatarowie sptoszeni do swoiey Oyezyzny 

Do Wielkiey Tartariey, widzac y przyezyny 
Sluszne; y moc gwaltowna wszyscy sie podăali 

Y Dawne z Pompeiuszem pacta swe przyznali 
By! taki z niemi akkorâ Rzymskich Panstw szyrokich 

Naymniey sie nie tykali : Sto Osob wysokich 
Po Choragwie swym Hanon do Rzymu zsytali 

Ba nie ieden z Hanow ich y sami bywali 
W Rzymie gdy miedzy soba o Hanstwo walezyli 

Rzymianie ich godzili tak tez graniczyli 
Panstwa dzielac miedzy nie : takie Rzymskie Panstwo 

bywalo nad Krolewstwa. iedne ich Hetmanstwro, 
W'stapiwszi iuz w Azye Traian daley idzie 

Szaniec wieczny za soba po samy Don wiedzie 
(&%*) Z Tartariey do Bakiry stad przez kraie Perskie 

Od Persow przez pustynie Czerwono po morskie 
Do samego Egiplu Panstwa te obegnat | 

A w samym iuz Kajrze y swiat ten pozegnat 
Y tu sie niech przypatrzy Potentiey tâkieg 

Kazdy.: w teraznieyszych swiat wiekach niema iakiey 
Y Monarehi kakiego by iednym zachodem 

Swiat okrazyt za iednym kilku lat zawodem 
Z Pol nic schodzac; y czemu 'Tureckim dziwuie 

Kto? Woynom ktori przez szese miesiecy -woiuie 

(*) Pagină nouă. 

(**) Pagină nouă.
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până la Euxin a fost tot-d'auna moldovenâscă, precum dovedese maă 

multe urice ale pircalabiei de acolo. 

O! D-qeule Pre înalte! cine Gre va renasce acele timpuri? mar 

este 6re vre o speranță că nu vom peri chiar cu totul? 

Ast-fel după ce răsturnase tot ce'i sta în cale și întărise nuoile 

limite ale imperiului, 'Trajan se mișcă din Dacia, trece Siretul și 

Prutul, smeresce Nistrul cel închis prin. s&lbaticele sale stânce și, în 

tot cursul drumului, începând din ţâra Românâscă, sapă uriașul 

șanț, care a conservat pentru eterniiate numele imperatorelui ! 

Apoi pășesce prin câmpii la Buh cu viteza și numerâsa-i 6ste ; 

de aci nu'l opresce neci Niprul, neci Donul, care desparte Europa 

de Asia. 

Tătarii, strimtoraţi și împinși până la cuibul lor Tătăria cea Mare, 

vădend și starea împrejurărilor şi violința năvalei, se supun cu toţii 

și renoesc «pacta» cele încheiate mai nainte de Pompeii. 

Tocmâla era anume, ca ei să nu atingă hotarele vastului teritoriii 

roman și să trimită o sută de Gmeni de frunte de la curtea hani- 

lor la Roma, unde alergaii în pers6nă chiar unii din Domnii tătă- 

resci, când rivalisati pentru domnie. Romanii reconciliindu-i și jude- 

cându-i dupre dreptate : un general Roman era mai mult de cât 

un rege barbar. 

Intrând în Asia, după ce prelungi până la Don eternul săi şanţ, 

Traian în Bactriana, de acolo prin Persia și prin deșerturile măriă- 

roşie, ajunge în Egipt, unde în Cair îşi încheie visţa. | 

Mire-se ori-cine unei asemenea puteri ne mai augite în dilele 

n6stre : unde este astă-qi monarhul, care într'o singură dată, tot 

a > aă 3bă ? cu arma în mână, în timp de câţi-va ani, să fi străbătut lumea ? 

Cuceririle otomane sunt o bagatelă.
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W Aegypcie po swych pracach Trajanus zwatlony 
Staboscia swyeh wnetrznosci, tamze pogrzebiony - 

Dissenteria zowa Graekowie : y o tey 
chorobie tak trzymaia, ze dawnieyszey oq tey 

Swiat nigdy nie slyehywal, ale iest naypierwsza 
Ona w ludzkiey naturze choroba dawnieysza 

Kiedy swiat ieszeze Nowy wolny od humorow 
y swadow zarazliwych y rozgnilyeh zborow, 

Chorob zadnych nie czynil, w smiertelnych naturach 
Ani Febr w cialach ludskich, ni wrzodow na skurach 

Oprocz wzbyt rospustami wnetrznosci slabialy 
Zbytnemi roskoszami w sobie sie psowaly 

(*) Rzym iednak niesmiertelnym 'Troiana pokazal 
Wieczna iego Columna swiatu to ukaza? 

Ze wieezna slawa wasza stawni Monarchowie 
Czemu tacy na wieki nie zyia Panowie. 

(*) Pagină nouă.



93 
Doe 

  

După un r&sboiii de șase luni cu Egiptenii, Traian muri obosit 

prin atâte fapte mari și consumat. prin bla desnodării vintrelui 

numilă grecesce disenteriă, și despre care se povestesce cum că ar 

fi morbul cel mai vechii pe fața pământului și cel mai propriii na- 

tarei umane: când lumea primitivă, liberă de miasme, nu cunoscea 

încă nică friguri interne nici ulcere esterne, omul se conrupea prin 

desfrânarea poftei și abundența mulţumirilor. 

De și mort Traian rămase viii pentru Roma : lumea privesce până 

astă-di eterna'! columnă; care probâză cât de nemuritorie este gloria 

vostră, o Domnii cei ilustri!. Ah de ce '6re -monarchii ca Traian nu 

irăesc în vecii vecilor !



ROZDZIAL WTORY 

0 rozegnaniu Osad Trajanowyeh przez Tatary, y o 
Miesrkaniu Rzymianow w Gnrach.. 

lak wspaniate structury na swyeh fuhdamentach 
sa mocne, tak y trwaia w swyeh apparamentach 

Labirynty tak kwitna, iak maia dozory 
Owocorodne sady : tak role, komory 

Napeimaia obficie, iak, pracowitego 
miewaia gospodarza dozoree sprawnego 

lak okret morski plynie kiedi ma dobrego 
Nauklera. Stado weale za nieospatego 

Pasterza : tak y Panstwa w osobie iednego 
Krota stoia w calosci : za rzadem ktorego 

Rosna w sily krolewstwa : Szyrza swe granice 
L nierzadu wielkie Panstwa na subtelney nitce 

(*) Wisza : ezego pzvkladem brzy meznim 'Traianie 
Rzymskie potezne sily : a przy Adryanie 

W tak licha sfabose poszely : ze i most Traianow 
na Dunaiu zepsowac kaza? dia Tatarow 

Ktorzy iuz znowu byli pola te zalegli 
bliskie tych ziem powtornie vw sasiedztwie przylegli O barzo zli sasiedzi Rzymianom nowotnym 
w tych tu kraiach niebalstwem az nazbyt sromotnym Ani spedzal te Orây Trajanowym torem 
Ni swoich posilkowab bedac domatorem 

(*) Pagină nouă,



CÂNTUL II. 

Imprăştierea colonielor lui Trajan de către Tătari. 

Precum labirintul camerilor în splendidele palaturi e cu atât mai 

durabil, cu atât mai durabile sunt temeliile; precum fertilele gră- 

dine sunt cu atât mai înflorite, cu cât mai bună este privegherea; 

precum holdele sunt cu atât mai abunde, cu cât mai activ e stă- 

pânul lor; precum plutesce un vas pre mare sub povața deșteptului 

pilot, sâii precum turmele prosperă având un neadormit păstor ; — 

ast-fel și țările se conservă, cresc în putere, se lăţese în hotare prin 

persona unui rege! 

Monarchiele cele mai mari aruncate în neorânduslă, spânqură de 

o aţă supţire : esemplu este puterea Romei după mortea vitezului 

Traian. 

Adrian aduse imperiul la atâta debilitate, în cât a stricat până şi 

podul lui Traian pe Dunăre, cel înființat contra Tătarilor, cari reve- 

nind din noii în aceste locuri, iarăși coprinseră părţile învecinate, 

necăjind mere pe coloniștii romani din Dacia. 

Infundat în o prea rușinosă nepăsare, Adrian se mulțămia cu pro- 

vinciele de dincolo de Dunăre, lăsând pe Tătar să prăde fără nici 

o frică, și refusând coloniștilor ajutore. 

Prin o curidsă fantasie. pe când oferia măcelăriei lătăresci fru- 

mâsa provincie a lui Traian, deschidendu le o cale largă de a intra 

mai în inima imperiului; Adrian, desprețuind durerea Romei, pe-
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Istrem sie zastoniwszy takie niedostatki 
U tego iuz Cesarza : wraz wydac na jatki 

lak piekne Prowincie Traianem nabyte 
Tatarskim inkursiom trakty iuz odkryte 

przez niedbalstwo Cesarskie ; on tymezasem wola? 
Adrynopol fundowac; a Rzym na to bolat 

W Traciey zbyt gurzystey Miasto swym imieniem 
Namniey sie nie turbuiac Prouinciy zginieniem 

Pierwsza stolica 'Turkow Adryanopole 
tu w EHuropie dawnieysza nizeli w Stambole 

7, dopuszezenia Bozego : y kto swietey moze 
z Kresu ruszi€ woli Twey, niepoiety Boze ? 

A stym wrzytkim osady ieszeze sie trzymali 
Traianowe ; zganiaiac Tatarow a dali 

(*) uz wytrzymac nie mogac mnozstwa szalonemu 
Niezmiernie codzien w liezbie przybywaiacemu 

Ledwie obronna reka w Gury ustapili 
Pustynia swe roskoszne mieysca zostawili 

Ztad y potomiym wiekom toz ominowaly 
tamte pierwsze : ze czeste odmiany miewaly 

bywac w tyeh barzo slizkich ziemicach : nietrwate 
pierwze za soba ciagnac wieki pozostale 

Ci od Moltan na Olcie w gurah iuz osiedli Poniat Sioni 
owialy  Siedinio- po Herczeg y Faragasz te mieysca zasiedli grodakie, 

Olt iest rzeka ktora z gur tamtych lotem splywa 
Zezodla swego strumienie z Gurgiewa wyrywa 

Ardetskiey ezesci ziemie, gdzie zas do Dunaiu 
przebijasie : rznie gury z Ardelskiego kraiu Ardei siedmio- w wielkosei wzbyt wynioste; Twierdze niedobyte grodsta Zienia. 
a od Moltanskiey ziemie, mieysca nieprzebyte 

Monastery sa teraz z powtorney osaây 
W wielu mieyscach: y teraz pod woienne zdrady 

Tam sie do nich udaia od Oltu Moltanie, 
prydawzy M Polacy, mi zas z gur Montanie 

zowiemy a Moniibus : 'Tak biedni Rzimianie - 7 Wtoskich diliciy swoich w ciasnosciach mieszkanie . Swoie odtad miewali nie przez krotkie vieki 
Lecz kilka set lat trwaiy tamte ich zasieki 

(*) Pagină nouă,
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trecea a clădi în muntâsa, Tracie, un oraș rumit dupre numele săă 

Adrianopole, în care — o! cine e în stare de a ghici sâă de a înlă- 

tura nepătrunsa, și sânta voință a lui D-qeii — a stătut mai în urmă 

prima capitală a Turcilor în Europa, strămutată apoi la Constan- 

tinopole. 

Cu tâte astea, coloniile lui Traian la început tot încă se mai ți- 

n6ă, alungând pe Tătar; și când nu mai putură înfrâna furiâsa 

mulțime, înăbușitore fără sâmă pe tâtă diua, €i cu arma în mână 

sai retras în partea munţilor, lăsând pustiite -superbele lor oraşe. 5. 1. Pariea_mMunHlor 

Acele migraţiuni ale primilor secoli eraii menite de a se tot repeţi 

în secolii următori. împlinindu-se adesea în timpii mai noi ca o 

profețiă antică : alunecâsă și nestatornică a fost tot-d'auna posițiu- 

nea țărilor nostre. 

Dântăiă o s6mă de Romani se suiră în munţi, aședându-se până 

la Herţeg şi Făgăraș (po Herezeg i Fagarasz), de unde ca săgâta, 

sboră fluviul Olt, şi tăind munţii ardelenesci, ce se înalță ca nisce 

inaccesibile cetăţi, străbate apoi în ț6ra Românâscă, și se aruncă în 

Dunăre. 
. 

In acei munți, pe ţermii Oltului, s'aă zidit mai târdiă mai multe 

monastiri, unde și astă-di, în dile de r&sboiiă, obicinuese a se adă- 

posti Românii cei de acolo, pe cari polonii îi numesc Molteni, a- 

dăogând un m către numele Oltului, sră noi «a montibus» îi nu- 

mim : Munteni. | 

Pe de altă parte, în ţâra unde este astă-di Moldova, Romanii se 

mal tot. apăraă, respingând pe Tătari de la cetăţile cele de sub 
7 Miron 0, 11
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A tu ztad gdzie Moldawa dluzey sie trzymali 
po Zamkach mieysc podgurskich Tatarom niedali 

(*) Osiadac : leez kiedy iuz do robot nie stato 
czasow wolnych rolnikom, y nie dostawato 

ani Zamkom zywnosci, ani sami oni 
Ziwic sic iuz nie mogli, w gury do obloni 

Zeszli : y Maramoresz swemi Dominami Maromoresz-Giur. : : : : : ge y Czyl: sa te- 
Giurgew y Czyk osiedli z swoemi domami re poraarj Sa trzy rzeczki na wzdtur gur, plyna do Syotu Siedmigrodshiey w Tyse rzeke : inaczey Tybisk, tam ktopotu zemie, Swoege przed Tatary sbyli : a te mieysca 
do Ardelu naleza puste do ich zeyscia 

Maromoszem, takim czy oni nazwali 
imieniem : ezy przed niemi tegoz uzywali 

Micysca te : a ten wiek ich mowa Corvumpuie 
iezyk czysty Lacinski : czego nie zepsue 

Gzas za dlugiemi wieki ? iuz gdzie trzeba Deus to Dzew, albo Dumnedzew, almiew miasto meus Taki nowy uszezerbec, gdzie Colum to cierul Homo omul, Frons frunte, Angelus yndzierul Zanânyeh iednak stow niemasz zeby lubo przodkem lub oststkem nie wapomniat albo samym srzodkem Swoiey năypierwszey mowy : stoia iedne wcale Barba barba, tak Luna, drugie barzo w male roznia : oproez malo stow Potym y W'egierskich wW ostatku Sakra wziawszi od Serbow, Stowienskich (**) barzo malo iednak stow, A wiych wiekach moze, Kazdy tego doczytac : Swiat odmienny ztad ze, Panstwa Rzymskie z sil swoich, z Bozskiego wyroku odpadto, y kto moze naymnieyszego kroku Ublizye albo ruszyc kiedy Bog zoktada 
pewny kres Monarchiom Y odmiana wtada w Swiecie : drugi wstepuie po pierwszego zesciu Bog zakazat fortunie stac na iednym mieyscu Lub nie razem to stato, bo po Adryanie 
y Walecznyeh Monarhow miewali Rzynianie 

(*) Pagină nouă, 
(**) Pagină nouă,
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munţi, dar când resboiul ajunse a nu mai lăsa agricultorilor timpul 

de a lucra, și hrana începu a, lipsi locuitorilor, rămânând însăși for- 

tărețe fără provisiuni; se reiraseră și ei mai în adîncul munţilor, 

aședându-se domnii lor în Maramureș, unii la Giurgii, alţii la Cic, 

Sunt trei riuri, cari, de a lungul munţilor, curg până la fluviul 

Tisa, numit alt-fel 'Tibise : în acele locuri, până atunci pustii, cară 

fac parte din Ardeal, se refugiară de 'Tătari, dând țărei numele 

„de Maramureș, s6ă găsind deja acest nume pentru noi neînțeles. 

In acea epocă purcede a se conrupe limba curat latină a Româ- 

nilor, strecurându-se prin atâţia secoli : în loc de «Deus» se nasce 

D-deii sai Dumnedzei(ţ), «meus» — al miei, «<coelum» — czerul 

«homo» — omul, «frons> — frunte, <angelus» — yndzerul.... dară, 

totuși nu este nică un cuvînt, care, s6ă la început stă la sfârşit, 

sei la mijloc, să nu r&sune mai mult sâii mai puţin lătinesce, ră- 

mân€nd unele chiar fără schimbare, precum : barba — barba, luna— 

luna... În urmă se mai întroduseră vre-o câte-va cuvinte unguresci 

şi apoi, prin legătură cu biserica serbâscă, o s6mă de vorbe sla- 

vone, însă pre puţine... 

Precum căduse limba ast-fel, din hotărîrea lui Dumnedei, aiă că- 

dut și puterile intregului imperii roman, cine ore este în stare dea 

strămuta, s6ii de a îndrepta cel mai mic pas contra voinţei lui D-dei, 

care pune capăt monarchielor și schimbare domnielor, făcând ca u- 

nele să se urce după poguorirea celor-l-alte, și oprind norocul de 

a sta nemișcat pe un loc? 

[$) Scris așia latinesce de către însuși poetul,
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Nie wraz padnie Machina chociaz sie zachwieie 
y w sie predko mowi nie tak predko dzieie 

Lecz byt wielki Konstantin, byli Leonowie 
madrzi : byl Herakliusz, Iustinianowie, 

1 nie malo Hetmanow w slawie niesmiertelnych 
Nie wyliczam tu daley takich imion wieeznich, 

Kiedy zas tu Stolice w Bizantium wniesli 
7 Rzymu starego w nowy Majestat prseniesli, 

Tedy wiecey z Persami zabawi swe mieli 
Potym z Saracenami : Sub uskramiac cheieli 

Zachodne Panstwa, ktore prawom wykroczali 
a tu tych za Dunaiem w przepadia puszezali 

Ztad wzniecone y Swietey iednosci 
za zguba w Chrzescijanstwie wzaiemney milosci 

Ztad y zbytecznich disput w Kosciotach przybylo 
gdi z znaczna Panstw Chrzescianskich ruina ubylo 

(*) Pod te wieki Attyla z swemi Magierami aula hol Ie 
wiargnal w te swiata strony z Iurbeku lubhrami ae Osiadi ziemie Pannonskie : y sila, swiat zlego 
na wszytkie stroni doznal : podobno Batego 

Mialy na sie te kraie. Tak Bohatyrami 
Ktorzy byli Rzymskiemi, teraz Satyrami 

Diugi wiek ich przerodzil, w pustyniach zyiacych 
Z postrachow 'Tatarskich sie w gurach tulaiacyeh 

Y tak sie iuz od Wloskich niby odstrychneli 
Obyezaiow wspanialych : lecz te nie zgineli 

ieszeze ze wszylkim u nich, gdyz nie sa grubianie 
tak dalece zeby ich nie snae ze Rzymianie 

Sa : ieszeze im zostala naturalna, istnose Essentia rerum 
Ktora w rzeczach nie ginie, ale zawsze byinose Natura w Czasei trzyma. Aczi ciz Rzymianie 
Co bywali przed wieki, lub Macedonianie 

Albo Athenczykowie, yY czy ciz Graekowie 
Nad Narody subtelni : nie ci Lakonowie 

Teraz ktorzy bywali. A w tym iuz Krolewstwo 
* W egierkie sily wzielo, iuz nie bylo Xiastwo luz sie Prowinciy wiele incorporowaly 

Krolewstwu W egierskiemu, Yy iuz Panowali 

  

(*) Pagină nouă,
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N 

Ce'i dreptul, nu într'o clipă se dărâmă imperiul : o machină, care 

se clatină, nu se sprăvale de odată; şi lucrurile cari se pot. spune 

. 
iute, mai cu încetul se realiseză în faptă. 

După Adrian n'aii lipsit Romei și vr'o semă de împărați viteji : 

marele Constantin, Leonii, înțeleptul Eracliii, Justinianii, afară de 

mai mulți generali plini de glorie nemuritâre, și ale căror nume 

eterne ei le trec aci cu condeiul; dară după strămutarea capitalei și 

reședinței imperiale din Roma veche în Roma cea nouă sâii Bisanţul, 

pe de o rarte luptele cu Perșii, apoi cu Saracinii, și cu spiritul re- 

voluționar al provinciilor italiane, pe de altă parte disparițiunea, sim- 

țului fraternității crestinesci și, drept coesecuenţă, desunirea biseri- 

celor şi nisce deșerte dispute teologice; t6te acestea, ruinând în genere 

puterea. creștinătății, ocasionară în specie desevărşita uitare a pro- 

vinciei danubiane. 

In acele timpuri, Attila cu ai s6i Maghiari seă lugri năvălind în 

Europa din luzbec, cuprinse părţile Panoniei și r&srândi împrejur 

o terdre universală, o terore asemenea, acelei care mai în urmă în- 

soția numele lui Bati-han. 

Ast-fel, vechii eroi Romani, rătăciţi prin munţi s&lbătăciți în de- 

şerturi de frica “Tătarilor, sub presiunea îndelungaţilor ani, s'aă pre- 

făcut. în nisce bruţi satiri, perdend civilisațiunea obiceelor _italiane. 

Dar tot mai rămase și mai rămâne câte ceva strămoșese, care 

să -permită a recunâsce vița romană degenerată; a mai rămas acea 

agerime a minţii, cu care înzestreză natura și care nu dispare nică 

odată cu totul. ... Se vede că ei nu mai sunt Homanii cei antici;
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W szitkim iak naygrantowniey tym, Successorowie 
„ Altyli Wegierskiego. a ztad 'Tatarowie 

Ni ebaiac na Wegierskie sily, mieisca daliy 
Zaiezdzaiac w tych ziemiach znowu zalegali 

(*) Koczowiskami Gory, na Rzekach Polany 
pnac sie az do Ardellu, iuz z Sledmigrodziany 

W  sasiedstwie sobie bliskim, gdzie y teraz znaki 
Koczowise ich kamienne Lepianki Maiaki 

Totrusz Rzeka y Oytuz ma tego dostatek 
y drugie rzeczki takze : az na ostatek 

Nie zcierpieli Wagrowie tak bliskich sasiadow 
mie spokoynyeh swym Panstwom pod boki podsadow. 
Panowat temi czasy Wladastaew Wagierski 

Krol : ten wziawszy przedsie zamysk Kawalerski 
Zebral woyska potazne przeciwko Tatarow 

y Ruszyl nie odwlocznie z gurnich kniey Rzymianow 
Tak tyeh ktorzy mieszkali na stronie od Oltu 

lak co na Maromorskich rzekach od Syotu. 
Szli weseli Rumyni z Rzymian przemienieni 

y w Imieniu tym wielkim iuz nadweredzeni 
Pamielaiac roskozne swe mieysca, nudane 

przez Traiana : y cnoty woienne ich dawne 
Naypierwiey z gur Tatarow ruszyli poteznie 

y w pola daley tropem biiac onyeh meznie . 
Staneli u Suretu Tatarowie w sprawie 

Teraz Roman tam miasto lezy. leez rosprawie 
Marsowey niestrzymawszy w Rzeke appeiluia 

blisko siebie Seretska, a tu persequuia 
(**) z tytu moeno îwyciezey : az trupem tamnia 

rzeke cala. Runyni iuz po nich harcuia 
trupem wszedzie zaslanim : a krol sam smakuie 

taka laznia Tatarska. Wesol wykrzykuie 
(Seretem ia seretem) iezykiem W agierskim 

(tak tak mi sie podoba) tym stowem Krolewskim Syret rzeka na wieki w tym imieniu plynie 
y Slawa tey Victorij na wieki nie zginie. 

(*) Pagină nouă. 

(**) Pagină, nouă,
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insă Macedonii s6ii Atenienii Gre nu s'aii schimbat și ei de aseme- 
nea. ? Grecii păstrat'aii 6re vechea lor fineţă intelectuală ? Spartanii 

maj sunt 6re ce aii fost odată ? (*) 

In acel interval Maghiarii întărindu-se, din principat deveniră re- 

gat, şi mai multe provincie limitrofe s'aiă supus tronului unguresc, 

pe care domnea cu temeiii urmașii celebrului Attila. 

Numai Tătarii, depreţuind puterea Ungurilor, nu conteniaă cu in- 

cursele, colindând cu urdiile lor pe munți pe țărmurile apelor, pe 

câmpie, și încercându-se de a străbate chiar în învecinatul Ardeal, 

uude semnele de pâtră ale vagabundagiului lor se văd până astă-qi, 

mai cu sâmă pe lângă Towaz, Oituz, și alte rîuri mai mici. 

Curmându-se răbdarea maghiarilor şi domnind regele Vladislai, 

acesta se aprinse de dorința faptelor mari și adunând o 6ste pu- 

ternică, mai împinse la r&sboii pe Romanii cei retrași în munţii 

Oltului și ai Maramureşului. 

Voioşi mergâă la luptă Romanii: ei își aduseră aminte străbu- 

nele virtuți militare și frumâsele locuri, donate lor de Traian. 

D'ântăiă respinseră vitejâsce pe Tătari din cuibul munților, și go- 

nindu-ă apoi fără preget prin câmp, ajunseră până la Siret, unde 

se află astă-di orașul Roman. 

Acei urmâză o nouă bătălie : înfrânți, Tătarii se aruncă în undele 

Siretului, iară Romanii măcelărindu-i fără cruțare, astupă fluviul 

cu cadavrele dușmanilor. 

Regele, răpit la vederea acestei băi tătăresci, strigă cu veselie în | 

limba maghiară : «seretem ! seretem !» adecă : <îmă place ! îmi place !» 

(*) Pe acâstă temă a scris M. Costin versurile lui: Vida lumei.
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A ta sama sprawila ze wszytkie te strony 

Wolnieyszemi do pierwszey przysziy swey obrany 

O trzy y cztery razy szezasliwsi wnukowie 

„ Niz ci ktorzy przegrali waszy Pradziadowie 
Oyezyzne im nadana y ta walka zlota 

W powtorna wam osada otworzyla wrota.



oaia 
și -euvintul. regal,_prefăcendu-se în numele. fluviului, eterniseză glo- ria victoriei | a 

Acel răsboiă emancipă țările nâstre. Cat de fericiţi se simţiaă Ro- mânii, recâştigându ȘI patria perdută de către străbunii lor Și redes. chidând porțile pentru a doua colonisare ! 
| 

       



ROZDZIAL TRZECI 

O powtorney Osadzie Moldawskiey y 
Moltanskiey Ziemie po spedzeniu Tatarow. 

Po- tak wielkiey swey klesce z bitwy pod Romanskiey 
Tatarskie zewszaa zesziy Ordy : a Moltanskiey 

naypierwiey : wnet Moldawskiey Ziemm wtore osady 
Nastepuia oblawem, iuz zadney zawady 

Nie maiac od Tatarow: stad Dragosz 7 swoimi 
a: tam Negrut Waydowie z Moltany pieszymi Woiewoda po IWe- A. lub ieszeze Romana miasta tam nie: byto giersiu Wayda 
dia wiadomosci mieysca tak sie potozyto 

Iuz teraz Moldowanie, a stamtad Multanie 
Wyzey sie namienilo, skad takie przezwanie 

w powtorney tey osadzie, te obiedwie ziemie 
Odmienily z Rumynow ; ciagnac swoie plemie 

Pewnie z Rzymu : nietracac nazwiska swoiego 
Rumyn, to iest Romanus, y ieden drugiego 

Kiedy pyta o iezyk, to, Saty Rumynesate 
bisko (scis Romaice) nie Moldoweneszte 

Y podzis dzien; y tylkoz ci ktorzy tu zeszli 
do tyeh dwoch ziemm, w inaksze te Imiona weszly 

(*) Iak Muntan tak Moldawan, ale pozostali 
na mieyscach Siedmigrodskich w dawnym swym zostali Imieniu nie odmiennym, y dzis Rumynami Rumgmi m Wfagi- Szezyca sie, a Wegrowie zowia Otachami eratiey zieni 

(*) Pagină nouă.



CÂNTUL III. 

A doua colonisare a Moldovei şi Țărei-Românesci. 

După învingerea cea mare în bătălia de la'Roman, -— așa numim 

locul, de şi orașul nu era încă — urdiele_'Tătăresci retrăgendu-se 

din tâte părţile şi spaţiul r&mânând liber de stricăciunile lor, se în-.. 

cepu colonisarea. cea a doua, d'intăit a țărei "Românesci,- în” care 

descălecă Negru-vodă cu pedestrii săi Munteni, şi. apoi curând aceea 

a Moldovei în care se pogori Dragoș. îi 

De aci înainte locuitorii acestor. două țără primesc a se numi 

Moldoveni și Olteni; dar tot ţinând la suvenirea Romei, ei conservă 

şi numele Român de 'la cuvîntul «Romanus» în cât chiar astă-qi 

vorbind despre limbă, nu se dice . szly moldawenesate 2 ci Sati ru- 

majnesate ? adecă:: «scis romanice». - | 

Și apoi numai acei. Români, cară tvecură „munţii în coce, adop- 

tară de pe riură numele deosebite de Moldoveni și Olteni; iar cei 

rămași în Ardeal, aii păstrat anticul nume, fălindu-se până acum de 

a fi Români, pe cână Ungurii îi numesc Olachi, vrea, să gică Ita- 

lieni; şi ocupând nu numai tot Ardealul, unde covârșese cu mult nu-
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4 W'loch : im Moldawan, Muntan imiona nie sluza 
bo tym rzeki te dali, tamei Wegrom pluza 

Y dotych ezas; daleko wiecey ich niz Wegrow 
poczawszy z samey Baczki 'Fhemizwarskich Serbow Baceha prorineia Wszytek Morosz y Herceg kolo Biatogrodu întato Themineara Gidzie Xiazela mieszkaia, = Oleska Przygrodu 

Sam caly Maromoresz iakby nie wychodzit Maros: renta Hor- niki z niego: y od Oltu tak sie narod sptodzit iii i Mowa maia y teraz daleko pieknieysza 
/Waszeza Maromoreysey y naypodobnieysza 

Wloskiey mowie : ani să poddanemi komu 
wolnemi y dotych czas nie sluza aikomu 

Oprocz z samym Xiazeciem .na konie wsiadaia 
Na woyny: y Hust zamek oni swym irzymaia Kosztem w I.udzie : prawami „2yia  osobnemi Y dzis w sprawach Woiennych nie sa poslednemi Taz nie mnieysza. odmiana Y w samyeh imionach Bogdan, Dragow u Wotoch, Stan Y Wlad w Moltanach Dragomir y Stanomir : iuz to nie po Rzymsku te imiona y insze, lecz wiasnie po Syrbsku (*) Stad znac ze tu Stowianski iuz bywal w tych kraiach lezyk : takie imiona sa tylko w stowianach Nie dziw; bo sam diugi wiek tyeh odmian Przyezyna Ten/zwyezay iakie mieysce iest komu Oyezyzna lest wies Kacha nazwana wW Maromorskiey ziemi Tam Dragosz syn Bogdanow mieszkaiac ze swemi Bogdan z dawnyeh Dominow szczycil sie krewnoscia A sycz iuz sie gotowal TUszye swa moznoscia laka mogi miec nâtenczas, diugo mu bronia Matka umystu tego, by go nie pozbyla W mieyscach tak ulebespiecznych, az Zubr sie ukaze pod wsia ; skoeza dworzanie, gdzie go slad pokaze Dragos kladzie za omen, trzysta coneţ oreznych Mlodzi sobie wybiera w wszelkie trady meznyeh Idzie sladem za Țubrzem w glebsze gury ponim wpuda szlak w nieznaioma dotad vzeezke, za nim Oni iuz odwazeni doyse iukiego znaku (ădzieko'wiek ich vrowadzi : Suczka Molda smaku 

Xucha wie 

(*) Pagină nQuă,
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mărul Maghiavilor, ci încă şi tot Banatul, unde covârșesc cu mulţ 
numărul Serbilor. | 

Însuşi Maramureșul Și țera Făgărașului coprind astă-qi atâţia Ro- 
mâni, ca și când nici odată n'ar fi fost vre o emigraţiune : ei vor- 
bese dialectul românesc cel mai frumos și cel mai apropiat de limba 
italiană; mai cu semă Maramureşenii, cari se mai bucură de a nu 

fi icbagi, ci ca nisce ment liberi se cârmuese după legile. lor pro- 

prie, avându-și dată pe semă cetatea Hust, și servind la răsboe în 

călărimea regală, în care se disting prin vitejie. 

Afară de numele naționale, s'aii mai schimbat în acea epocă și 

poreclele individuali : Bogdan sii Dragoş la Moldoveni, Stan s6ă 
Vlad la Munteni, Dragomir s6ă Stanomir, nu mai sunt nume ro- 

mane, ci curat serbescă, împrumutate în cursul îndelungatului timp 

de la Slavi, a căror limbă se vede că era: deja destul de. răspân- 

dită în aceste părți. 

Să urmărim acum patria anume a fie-cărui din fundatorii colo- 

nisărei celei a dâua, 7 

Este un Sat în Maramureș, numit Cuha (Cucha), în care locuia, 

cu ai săi Dragoș, fiul lui Bogdan, din neamul vechilor Domni. 

Ambiţiunea îl împingea de a'și arăta la lumină puterea, și ma- 

mă-sa, temându'] de pericole, abia-abia îl mai putea opri... când 

d'o-dată rătăcesce în sat un zimbru s6ă bour. 

Curtenii se aruncară după urmele fiarei :- Dragoș 'și-o ia de țintă 

și, alegendu'și trei sute de juni armaţi până "n creștet, el purcede 

vitejesce în adâncul munţilor, pe căi necunoscute, întrerupte ici co- 

lea prin pâraie : numai căţâua Molda conduce pașii lor: adulmecând.



110 
SRR 

  

“dodaie : bo gdziekotwiek . Zubr by sia przytail: 
Lub w gestwinach, lub w skatach gdzieby sie zabawit 

goncow swoich mimo sie puszczaiac to ona 
„Swadem zwierza z zapachu 'w nozdrze zawietrzona 

Szezekaiac wiec wrzaskliwym odgtosem zbierala 
rozpierzehalych zolnierzow, ni traba dawata 

Zmak y pewna wiadomosc o zwierzu zapadiym 
tedy mlodz oskoczywszy mieysce; Zubr opadlym 

(*) widzac sie od swych goncow niezbytyeh uporem 
przehija? sie z ZABOn0wW, oni znowu torem 

Za nim gonia : luz gury Karpatskie mijaia 
luz z tramow gur wysokich na, mieysca patrzaia 

przyszley ziemie Moldawskiey, iuz. i iak Prutowych 
Usmiechaiacyeh w sobie Pol czystyeh Dniestrowyeh 

Siega oko : szyrokie podobne dymowi 
Pola : albo samemu wszerz Oceanowi 

Dniest wspanialy zrzodia swe poczyna z korony 
Polskiey : daleko inszy (Nilowi nic rowWny) 

iuz gdzie dzieli Podole : w swyeh przyrodnyeh plynie Skalach niby ciosanyeh : Slawa choe Nil siynie 

Dniestr piekniey 

| Plynie nizeli 

Nilus 

Atory trzeiny barzo 

spiele ma po brzegu Okrazony trzcinami : nawet y samemu Dumay 0 eielu Nie rowien Dunaiowi w sobie nie sfornemu 
pod Umbra ciasne sciany az nurtami MOCzy 

y 0 promienie Woyne z samym Phebem toczy Skalami zwiesistemi przed niebem sie kryie, 
przeszkoda snu Ludskiego komar tam nie zyie „A gdzie choc sie ukaze brzâg iaki na brodach - podobny Labirynthom, ogrodom na wodach 

Albo wiac brwiom podniostym wesolego :czola 
Lub niehoiazney koarzy wspaniatego krola 

Z Fabut Grăckich Boginie gdyby to wiedziaty 
z Swego by tu Olympu pewnie poriezdzaly 

(*%) Pola zewszad obfite, pastwiska, przestronne, Y ktore swiata kraie, tym rowniae postronne ? 
wychodzi bogaty 

Polami urodzayny, a w laki rogaty. Tu sie wiee darmo ehwalisz AEgypcie w 'rodzaiach e przewyszszasz co Prut mă tam we twoich kraiach (*) Pagină nouă. 
-(*%) Pagină nous, 

barzo  mieyscache 

rozrozniony pini
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vizuniele bourului în desişul codrilor și în pesterele stâncelor, și 
lătrând cu furie, ea, adună, ca wâmbiţa, pe vânătorii cei împrăștiați. 

Bourul, de câte ori se vede încongiurat, se asvârle dia adăpostul | 
să și, străbătând tâte pedecele, fuge, urmându'] gonașii. 

Deja vă&nătorii ati adjuns la capătul Carpaţilor și, de pe înaltele 
piscuri, privesc viitârea Moldovă, pe luncele Prutului . . 

Deja ochilor zîmbese fumegosele câmpii ale Nistrului, întinse ca 

oceanul, ale măreţului Nistru, care luându'şi începutul în regatul | 

Poloniei, curge în stâncele sâle naturali, ce'l strâng ca duoi păreţi 
plecați, şi pe cari el sapă în umbră pentru a'și dobândi prin luptă. 

o rază de s6re... (Ț). 
E 

Ş'apoi fertilitatea acestor părți, n'o întrec tu, Egipte, cu.totă a 

ta fală! Aici o baniţă (p6lkopek) de grâii produce până la: șepte 

măsure (miar), ceea ce abia se 'ntâmplă la hotarul tăi cel nisipos ; 

orz, secară, ovăs, se rădică în anii cei buni până la un-spre-dece 

măsure ; Yar meiul trece peste două-spre-dece : ce'ţi mai trebue ore? 

care să fie avantagiul 1ăii agricol, afară numai dor de cultura za- 

harului ? (7). | 

La noi se întâmplă ca o iapă'să nască duoi mânji, şi o die trei | 

iei : la noi adesea o juncă fată la. al treilea. an... 

Nu se cade ca să te uit și pe tine, abundule riuleţ Moldovă $), 

pe care cu drag mi te. aduc aminte, cum curgi între desiătări de 

paradis, între miere și lapte ... 

(f) Aci pe de o parte urmăză o lacună în text; pe de alta stilul esie f6rte 
încurcat; am tradus sensul, nu cuvintele, ca și în mai: multe alte locuri, în cari 

poetul sforțâză limba polonă. B. P. H. 

(Ț) Acest pasagiă trebue confrontat cu Cantemir, Deserierea Moldovei, 

(*) Din erâre în textul polon s'a scris «Berladzie» în los de <Moldawo» : gre- 

șala însă fiind pre vederată, se corege de la sine mai la vale. B.P.H.:
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Tu pulkopek dochodzi siedmiu miar przenicy | 

Czego ledwie masz na bwvey piasczystey granicy 
leczmienia ; zyta, owsa bywa miar iednascie, 

- w Zyznym Roku, lecz Prosa bywa nad dwanascie 
Y coz wiecey masz nad to? Cerera sie chlubisz ; 

Oprocz tego ze w Panstwach twoich Cukier lubisz. Tu trafia sie ze razem dwa zrzebce Klacz rodzi 
y iagniat troie owea czasto wraz tu splodzi 

y to tez sie tu trafia iak naybarziey wiele (4) 
7e latowica splodzi w trzecim roku ciele 

Niegodzi mi sie y ciebie Berladzie przepomnice 
2yzna we wszem rzeczko ; gdy milo mi cie WsSpoummice |. W Roskoszach prawie Rayskieh obficie plynaca miodem y mlekem znacznie dosc obfituiaca Daley widza y lasy stad, skad rzeki plyna 
Doliny rosciagnione y gdzie okiem kina Widza, ziemie podobne buynemu sadowi 
W ezworograniastyeh zagrodach : oczy ku wschodowi (*) Zapatrzywszy dziwuia takiemu Kraiowi 
y kwiatorodnym polom podobnym Rajowi luz pewnego obiowu nadzicia odpadia byla Zubra : ochota, iuz insza przypadia irzymaiac sie tey rzeczki, brzegem daley ida a W tym iuz z gor na oblor pol czystyeh wynida Az tu kraykaie 7Wyczaynym nagle suczka glosem Pporwa. sie na swiadomy odglos Wszysey stosem, Byl lasek w lewa strong od rzeki zbyt gesty w kolo dolem zalegly ; tam Zubi z pracy czestey Odpoczywal bezpiecznie, trudem: wysilony "Od Suczki zbyt ciekawey Nozdry nie zmylony Y tam whkolo obstapia iuz gtstsza armata Mtodziaz oblowu cheiwa, a ostatnia strata - Zşcia postrzegi z natury zwierz y nie wychodzi 2 gestwiny tey na pole; az mlodz nau nadehodzi Z Wszelkiemi Orezami, iedni toporami W epierskiemi, a drudzy tez predko dzidami tam Zubra zameezyii : Dragosz : o Miodzieney wykrayknie ; 'u Oyezyzna, nie trzeha iuz wiency „($) Hasdeu : jako barzo VWiele, 

(*) Pagiuă uouă,
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Tote astea le privese vEnătorii nostrii ; mai văd codri, mai văd 

rîuri, mai văd văi spaţi6se : ori unde aruncă cu ochiă spre răsărit 

îi întâmpină un pământ ca o luxosă grădină, și'i cuprinde mirarea 

la vederea, atâtor câmpii înflorite ca raiul! 

Bourul, care nu mai pote scăpa, e ca şi uitat: alte dorinţe ră- 

sar în inimele vănătorilor ! 

Urmând tot înainte pe malul rtuleţului, ei se pogâră în câmpie 

deschise, când de o dată răsună cunoscuta bătaie a cățelei . . . 'Toţă | 

se aruncă, în acea direcţiune. 

La stânga riuleţului era o pădurice forte desă, încinsă din tâte 

părțile cu o văgăună : acolo bourul, obosit de atâta g6nă şi stors 

din putere, se odihnea în linisce. 

Nestâmpărata căţea descopere refugiul ; v&nătorii se grămădese în 

giur cu lăcomie; dar instinctul ultimei peiri reţine pe fâră în desi- 

șul păduricei, până ce junii Români, cu felurite arme, unii cu to- 

pore unguresci, alții cu măciuce, o adjung și o doboră. _ 

«Copiilor! — strigă atunci Dragoș, — aici este patria nâstră ! Nu 

«mai încape .multă vorbă : m& jur că rămâiă aici pentru tot-d'a- 

«una și că aici îmi voii aședa casa, redobândind prin vitejie moș- 

stenirea străbunilor ! Cui nu place, întârcă-se !» 

Toţi strigară : «jurăm de a rămâne cu tine aici!» 

Capul bourului celui: precursor, pentru amintire, fu pus pe o co- 

larană, şi de pe numele ferei, cării Moldovenii. îi dic până astădi 

«bour,> Dragoş. înființeză pe locul isbândei satul Boureniă. 

De atunci şi sigiliul Moldovei pârtă capul bourului, 

Pe de altă parte, căţelușa Molda, obosită, și pe semne  vătămată 

de către bour în vizuina lui, alergă cu aprindere la rîuleţ, pentru 

8 Miroa 0. 12,
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Nam sie radzie iuz ia stad nazad nie powroce 

Dziadow naszych mieszkanie sam soba przywroce 

Na co zaraz przysiegam, y po swe posylam 

Domowstwo, kto inaczey ? zaraz go oâsylam 

(*) Nazad. Ozwa sie wszysey, na to przysiegamy 

y my z toba ze tu iuz na wieki mieszkamy 

Klada glowe Zubrawe za Omen na stupie 
a Boureny pierwsza wies po takim upie Dour Zu Stai 

Bo Zubra Bou» iezyk Moldawski mianuie Herb ziemie Mol. 
ztad sie Ziemia Zubrowa glowa pieczetuie dacshiay 

Na tym mieyscu naypierwsza wioske zakladaia 
y z Zubra Boureny iey imie nadaia. 

Suczka czy spracowana, czy gdzie utracona 
w tey gestwinie od zwierza znac nadweredzona 

po pracach swych do wody zapalona biezy | 
gdzie patiza az ona iuz w Rzece zdechia lezy 

daiac imie na wieki od Moldy Moldawa 
z ktorym to iuz nazwiskiem az dotad zostawa 

Rzeka ktora z karpatskich wzniostyeh gor wychodzi 
blisko Maromoreszu' poczowszy, tu schodzi 

w Syret blisko Romanu. Taz rzeka Moldawa 
Norodowi y Ziemi wieczne imie dawa 

Z Moldawy iuz Moldowan. Dragosz upatruie 
daley mieysca kozdego, y wszadzie lustruie 

potozenia : az widza dym siwy do gury 
Z rana przy chichey zorzy slupem prosto w chmury 

pnie sie : Stali zdumieni, na takich pusiyniach 
Ktoby mieszkal? bez ognia dym w samych iaskiniach 

Niebywa : Na dym prosto ida niezmruzeni 
Spadaia na. powtorne rzeczka nawroceni 

(**) Dymem : a nad nia widza przelaski okragle 
y wesote : zarazem gdzie te dymia wagle 

Obiegaia ten gaiek, a drudzy dochodza 
Staruszka zyrzybiatego w pasiece nachodza 

A on ule nakrywa, y koto nich chodzi Wosk m ulach w 
Czego by tam poprawie, czy sporo wywodzi Woloszech _Ambra 

Ktora matka swe pszezotki, lub pratkow poprawia Pa i aa Lub im Ambrowy wosezek zdziera a ich wznawia 
(*) Pagină nouă, 
(**) Pagină nouă. 

Moldawa Rreka
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ași stinge setea, și găsesce acolo mârtea. Numele ei eternisându-se 

pentru posteritate, s'a dat acelui rîuleț, care isvoresce din înălţi- 

mea munţilor, de lângă Maramureș şi se varsă în Siret lângă o- 

rașul Roman. | 

De pe numele riulețului, însăşi ţera se numi Moldova, poporul — 

Moldovenii. Dragoș fu primul Moldovean. | 

Cutrierând tâte locurile împregiur, câta vănătorilor zăresce de o 

dată, în tăcerea seninei aurore, o columnă căruntă de fum înăl- 

țându-se în valuri până la nuori. 

Nedomirirea îi cuprinde : cine 6re ar putea să locuâscă în aceste 

pustietăți ? «de unde nu e foc, fum nu ese,> dice proverbul. 

Merg fără sfielă după indicaţiunea fumului, trec un al douilea 

Tiuleţ, și li se presintă înaintea ochilor o dumbrăvidră rotundă și | 

veselă, din care ieșia misteriosul fum de cărbune. 

Alergând prin rediă, 6tă că unii din vănători găsese într'o pri- 

secă, un moșneguț cocoșat de ani, care acopere stupii, ia sema la 

tote, priveghâză cum matca își seote albinuțele, deslipesce strătuş6- 

rele de chihlibar ale cereă, drege, îndrâptă, renoiesce.... 

De o dată resună vorba: «bune ome» (Ț); bătrânul se cutremră 

și răspunde : <neznaju bikme !» (+7) Vănătorii îi mai adres6ză în- 

trebără, îl cestionâză prin semne; dar, speriat prin nisce 6speți ne- 

văduți nici o dată în giurul locuinţei sele, el nu scie ce și cum să 

răspundă. 

(î) Pus aşa românesce cu litere latine în textul polon. 

(îî) «Nu înțeleg dăă !> în limba malorosiană s&ă rutenăscă,
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Ut 

do pilnieyszey roboty, az tu binec Ome: (Ț) 
Zadrzy Starzec, pytaia : Oz neznam bohme 

Jeszeze daley probuia mowa, to znakami 
a On drzy sturbowany takiemi gosciami 

Caly nie widzianymi wiek mieszkania swego 
Nie wie co ma na to rzec, wioda do Starszego 

przez Ttumacza pytaia : iak dawna byilina ? 
iako? y skad? powiada : Iako ze Sniatyna. 

Od kylka lit Zayszowszy tut pasieczku maiu 
a Nikoho oproez was teper; newydaiu. 

Opowiada nu Dragosz te nowe osady 
lak Tatarskie zegnane iuz wszelkie zawady 

lesli ma ludzi swoich niech sprowadza krewnyeh 
Zaraâzem go darniac, y w dziedzictwo pewnyeh 

Wszytkich grurtow przy rzece lezacyeh przyimuie 
Dziedzicami wiecznemi onych confirmuie 

Natychmiast ow staruszek wszytkie swoie plemie 
a Pokuckiego Sniatyna w te sprowadza ziemie 

(*) Na nowe osiedliny : Odiad wies lackany Iachany găsie te po Bouranach druya osiadia nay dawniey raz Soczawa Imieniem Iacka Dziada stad sobie nadanym 
teraz. Miastem Soczawa iuz iest mianowanym 

Fortuna mu zbronila ze miasto nie iego 
imieniem sie mianuic osadee pierwszego 

Kusznierzow kilka z Wegier wyszli, tam osieâli 
(Socz Kusznierz po Wegiersku) do tego przywiedli Ze Miasto iuz y Rzeka Soczawa sie skynie 
Imie iednak lackany ezesc miasta nie ginie. 

Dragosz zatym zwiedziawszy ze zwiat ludzi blizszy 
gdzie dziada Iacka nalazi, co zacz y kray nizszy Idzie z Moldawy w prawa strone, tam obehodzi 
Pola nazbyt Obszyrne : na trzecia nadehodzi 

Rzeke bystrsza nad pierwsze, z bystrosei Repede daia imie, a drugiey Przy teyze limpede 
Z nazbyt wody klarowney z dacinska limpida, 

a pierwszey z teyze mowy z bystrosci rapida Tam mieysce upodobal Dragosz sam osiadszy a 0 sobie po Wszytkich bliskich kraiach dawszy 
(î) Aa. 2ine Hie omule! V. A. U. 
(*) Pagină nouă, 

Repede vaehka terai 

bistrayca
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Adus în fine înaintea lui Dragoș și cercetat prin tâlmaciă, bă- 
trânul răspunde rutenesce : „ «Sînt laţeo de la Sneatin ; de vr'o câţi-va, 
«ani "mi-am aședat aci priseci6ra ; dar afară de voi acuma, n'am 
«mai vădut pe nimene.» (P) _ 

Atunci Dragoș îi descrie planul nouei colonisări, îi povestesce 

alungarea urdielor tătărescă, îl îndâmnă să'și strămute în aceste 
părți tot neamul, și i dăruesce și întăresce, ca moșiă eternă și o- 
cină, tot pămâtul în giurul riulețului. 

Moșnâgul cu bucurie primesce darul, și aducând 6meni din Po- 

cuția, de la Sneatin, înființeză de pe numele săă satul Jațcanii, cel 

mai vechii sat moldovenesc după Boureni. 

Descălecarea moșului Iaţco deveni mai în urmă orașul Sucâva, caci 

sorta n'a permis să păstreze numele primului. fundator. 

Nisce cojocară unguresci venind a se stabili acolo, — sociii (şzots) 

se dice cojocar în limba maghiară, — de pe numele lor se numi 

riulețul și orașul Sucâva, numele Ițeanilor conservându-se totuși 

unuia din „suburbii. 

“După « ce a pus la cale acestă parte a ţerei, Dragoș voiesce a cu- 

nosce și locurile mai de jos. 

El apucă la drepta apei Moldova, cutrieră câmpii imense, și mai 

găsesce alte două ape, din cari pe una, de pe repediciunea undelor 

s6le o numesc Repedea, adică latinesce «Rapida»; iar altei, de pe 

limpedirea undelor, îi dă numele de Limpedea, latinesce «Limpida.» 

Locul suride lui Dragoș : el singur se aședă aice, dând scire tu- 

() Acest pasagiă probâză, că Miron Costin mânuia forte bine limba malo- 
resiană : 

«..,..., Jacko ze Sniatyna, | | 
<Od kilka lat zajszowszy tut pasiczku maju, . 
<A nikoho oprocz was toper ne wydaju.> (B. P. H.)
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znac : Skad Kampolung Dragosz y podzisdzien slyna 

to iest (Campi Dragassi) a tu iak wplaw plyna 

Zewszad nowi mieszkaney iesli wiara damy 
Naszym tez traditorom prostaczkom przyznamy 

Prostak nie wymyslaiac predzey prawda powie 
Nie sadzac sie na siowach rzecze to w wie 

(*) y nie zawsze wymowy prawda potrzebuie Simplea sermo ve: 
Nayprostsza sie powiescia ona kontentuie ritotis Barclaiue 

Zadnego Panstwa niemasz zeby wraz tak nagle 
Osiadio w swyeh granicach, y iak predko zagle 

Sprawny okiet podnosi : lub powodz przypada 
Na, potokach podgornyeh, wnet predko y spada, 

podobnym y ie ziemie sposobem osiadly 
a pokilkadziesiat lat z granie zaraz spadly 

W kilku lat wszytkie mieysea Ludzmi osadzili 
y dawne Colonia Rzymske sporzadzili 

Miedzy Dniestrem y Dunaiem az do samego 
Osiedli wszytkie pola do Morza czarnego 

A Dragosz w pole spedza Rumyny : Rus blizey 
Gor osadza. Woiennyech w pola siehie nizey 

Sadzi. Rus te dzierzawy z Pokucia, z Podola 
Osiadaia. Czerniowee Chocim y do kota 

Dniestr wszytek po Orheiow, Soroke, laskiego 
Prutem do: Polpowiatu : w pol y Soczawskiego. 

W dolney ziemie poddanyeh zadnyeh nie miewali 
Wszysey sie Arkaszami y Konnemi zwali Arkasa picta a bu: 

To iest Kalaraszami, y w robotach sami den Dalarast 
Onny a Moznieyszym robili kupione Cygani. 

Miastom zas niemal wszytkim poczatkem Sasowie 
Winnice oni wniesli, wespot yY Wegrowie 

(**)Ziemia w pierwszych granicach swych od gur Wegierskich gramice zienie 
dochodzi ku Wschodowi az brzegow po Dniestrskich  PPotostiey 

Od polnoc ku poluwdniu morzem sie zamika, 
Czarnym ; wzdluz od Chocinia, kiadac gdzie polyka 

Tenze Ocean Wode Dunayska ; a teraz 
Prut graniczy z Budziakem, iuz y Galac nieraz 

We strachu byi o Chocim, iuz Turecy Myinicy 
Bog gdyby to nie stracii, na, ostatniey nici 

(*) Pagină nouă, (*) Pagină nouă,
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turor țărilor învecinate despre noua sa reședință, care se numesce 
până astădi Câmpul lui Dragosz, adecă : <Campi Dragossi» (7). 

De aci înainte urmeză grabnica impoporare a țărei. 

Așia povestesc povestitorii moldovenesciă : Gmenilor simpli trebue 
să le dăm credință; căci €ă nu sunt capabili de a inventa lucruri 
fantastice sâă de a desnatura faptele prin împodobiri : adevărul cel 
curat nu are nevoiă de frase: pompose. 

Ca nică o altă țeră în lume, asemenea iuţelei cu care se redică 
și se pogoră pânzele unei bune corabie, s6ii asemenea şivoiului cu 
care cresc și scad râraiele din munţi, se lăţi de o dată Moldova, 

rennuoind vechia coloniă romană între Nistru, Dunăre și până la 

Marea-Negră, și decădu apoi peste puţin. 

Dragoș așeqă pe Români în câmpie, unde era trebuință de nisce 

braţe mai vitejesci ; iar Rutenilor, chiămându'i din Pocuția și Po- 

lonia, le dete locuri mai muntâse : Cernăuţii, Hotinul, tot țermul 

Nistrului până la Orheiii, Soroca, și pe Prut jumătatea judeţului Ia- 

șilor şi al Sucevei. 

Vecifi -nu esistaii în ţera de jos: toți Românii erai se arcași 

(Arcaszami) sâii călărași (Kalaraszami), și cei mai săraci lucrati ei 

înșii câmpul, iar cei mai bogaţi se serviaii cu munca robilor 'Țigani. 

Orașele aprope tote s'aii înființat de către Saşși (|) cari împreună 

cu Ungurii introduseră cele dentâiii cârciume. 

In acel timp pământul Moldovei se începea, la Nord de la Carpaţi 

având la Sud Marea-Negră, în care se vărsaii două linii de limite : 

Dunărea și Nistrul începend de la Hotin. Astădi Bugiacul nu mai 

este al nostru. Galaţii și Hotinul sunt în pericol; avem vameși 

Turci ... 

Domne! îndurăte de nu ne perde cu totul! 

(î) La note vă aduc documente grăind de acest loc. „ce 

(1) Confrontăză documentul de la notele finali, sub lit. C.
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Moltanie sa dawnieysi swym tu wyszeiem od tych  Graniey Mol. 
z swym Negrulem : sam Dunay iuz oblewa tamtych tanstie 

Oa poludnia weiaz wszedzie z Mizya sia dzieli 
Z zachodu y pulnoci gury ich oblegli 

A od wsehodu Seretem z Moldava granicza 
blisko Czterech set lat swych od Negrula licza 

Moldawie nad trzysta lat, Osmdziesiat dochodza 
Ostatne iuz w tych czasiech boday nie wychodza 

Pieczecia sie iuz insze Krukem pieczetuia 
To zas o swym Negrule zdawna opisuia 

Byla dama nadobna w Ruminskim narodzie 
Kiedy narod na Oltskiey ieszeze mieszkal wodzie 

z Xiazeciem na Ardelu wspotkowanie wzieta 
Ptodnym gdy bialoglowa ciezarem obieta 

Przeklada, to Xiazeciu : On iey pierscien daie 
y Rodzicom na parol oney ia oddaie 

(*) Przyrzekaiac iak skoro by co porodzila 
by s potomkiem y znakiem do niego schodzita Negrul piere 

Rodzi syna Negrula : dziecie wziawszy sama, Voivvoda Mul- 
przy swym bracie rodzonym idzie w droge Dama fane 

tam skad przyezyne ploâu ma : w drodze strudzeni 
przy dabrowie usieali, z prac troche zmruzeni 

Daie Matka pierscionek zeby sobie grato 
dziecie nim troche zasnie, aby nie plakato 

a trefunkiem dziwnym Kruk z deba zapatrzony 
ze sie Isni u dzieciecia, glodem znac wzbudzony 

Niby kawalek miesa porwie pierscien zloty 
Y polyka zarazem z zglodniatey ochoty 

Krzykaie dziecie, od Kruka nogeiami zdrasnione 
porywa sie Matka wskok y brat obudzone 

Widza pierscien y wiare oraz utracona 
W Lament oba: Kruk siedzi maiac obeiezona 

Nature : niezwyezayna potrawa spierzony 
Sciaga tuk brat cieciwa, strzala namierzony 

zblizywszy sie : dosiada Kruk ociezaly celu 
zlotem spada ze strzala, az pierscien w gardzielu Namacawszy iuz pewny, nie bierze go z Kruka 
W-ziawszy siozire y dziecie iuz weselszy szuka 

(%) Pagină nouă,
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A doua descălecare a Muntenilor cu Negru-Vodă e mai vechiă, 
Țera lor se hotăresce la Sud cu Dunărea, care o desparte de Mi- 

sia; la apus și la Nord cu munţii ; la răsărit Siretul o deslipesce 
de Moldova. |. 

De la Negru-Vodă până acum, ei numără aprope patru sute de 
ani, pe când dăinuirea Moldovei are abia trei-sute opt-qecă (*) și 
pare-se că a și adjuns deja la anii sti cei de pe urmă. - 

Sigiliul Muntenilor presintă un corb. 

Tradiţiunea despre începutul lor e următorea : 
Pe când Românii locuiaii încă în Făgăraș, o frumâsă copilă că- 

dend în dragoste cu Domnul Ardealului şi simțindu-se grea, prin- 
cipele îi dă un inel de aur și O trămite înapoi la părință, porun- 
cindu'i de a reveni după ce va nasce, cu copilul și cu semnul. 

Fâta nasce pe Negru și, luându'l în braţe, întovărășită de un 
frate al săi, purcede la drum ; dar într'o dumbravă, sora și fratele 
adorm de obossială, lăsând inelul, drept jucărie, în mânile copilului, 
ca să nu plângă. 

Prin o minunată întâmplare, un corb flămândit, privind de pe 
stejar cum strălucesce ceva în mânele copilului și cregend că e 
carne, se aruncă, apucă inelul, și'l înghite de fome. 

Copilul ţipă, sgâriat de ghiarele corbului; mama sare în piciore, 
frate-săi să trezesce, și ambii privese cu durere perderea inelului, 
cu care era legată giuruinţa principelui. 

Dar nică însuși corbul nu se mișcă, înțepenit prin efectul unei 

mâncări atât de nenaturali; unchiul copilului încordâză arcul, se 

apropiă, lovesce, și corbul cade jos cu săgâta. 

Pipăind inelul în gâtul pasăriă, tînărul îl lasă acolo, pășesce vesel 

(*) Prin urmare, după Miron Costin, Valachia, ar fi fundată către 1284 și Mol- 
dova către 1304. Vedi şi fragmentul de la M. Costin despre data descălecărei a, Ia, 

%
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Xiazecia w iego Panstwie, doszedszy oddaie 
Dziecie y pierscien w Kruku na cudo podaie 

(*) Stad sie ziemia Moltanska Krukem pieczetuie 
a dziecie te sam Xiaze wnet Wayda mianuie 

  

Taina : 7 ianalri Wayda po Wegi- 
„Woiewoda tak zowa iezykem W egierskim | cret, 2 Poli pozno sie zwac poczely tym tytulem Serbskim YVoieoda po ser . iap i ai i sku Hospodar, a 
Hospodar : lecz z Wegierska Waydami sie zwali Da W swoich zas imienia Domn zawsze uzywali Donn . Negrulowi iuz w leciech Xiaze wyprawuie 

W oiewodstwa, Faragasz od Krola daruie 
Ten vu Moltan powtorney Osady Authorem 

iak u l'oldowian Dragosz, y tamtego torem 
Wezgry, Sasi, Serbowie za dziwna predkoscia. 

Zalegli nad Dunayskie brzegi osiadloscia. 
Diagosz w swoich tak sporyeh nie dlugo sie cieszyl 

Osiadtosciach : w szesciu lat na on swiat pospieszyl 
Panowania swoiego. O iak prorokowaz Erothi wiek Fos- Y tak krotki wiek iego ; iz bedzie panoval podarow tych Kazdego z Successorow beda krotkie lata iti Po iego zeszciu padh rzad na Romana, brata 
Tym miasto Roman stanat pod iego imieniem 

gdzie sie z Moldawa laczy Syret swym plynieniera Ale y ten nie dlugo bavit sie za bratem 
We cztery lata Yy on pozegnat sie z swiatem Przez Ezterdziescie y trzy lat siedm ich panowalo Co takze wprawodzie przysziym wiekom rokowalo. (**) A w tyeh czterdziestn y trzech leciech w sie dziato Alexander — stary za. tyeh siedm panowania, czy ze osiadalo piertosay Hospodar Tyko mieysca na ten Czas, Czy ze pism nie mieli Czy ieszeze bliskie o nich Panstwa nie wiedzieli Co zacz? y iesli iakie ich sprawy bydz maia, Niewiadome nikomu do tyeh czas zostaia Az Stary Alexander podobny krolowi 
ten naypierwszy Hospodar towny Monarchowi Slawaemu : tego Starym y dobrym mianuia Y podzisdzien Ziemianie pamiecia szanuia On w powaznieysza odzial ozdobe te Panstwo Naypierwiey sie postara! wniese tam Duchowienstwro 

(*) Pagină nouă. 
(**) Pagină nouă,



123 

înainte, și aducând pe sora-sa cu “copilul la Domnul Ardealului, îi 
dă în mână inelul și oferesce Și pe minunatul corb. 

De atunci Țera-Românescă are un corb în sigilii. (*) 

Principele dede lui Negru titlul de wajda, adecă voevod în limba 
ungară, către care s'a mai adaus în urmă titlul serbese de hospodar. 

Crescând mare, prin mijlocirea tătâne-săii Negru căpătă de la re- 
gele unguresc voevodatul Făgărașului, 

Acesta fu întemeetorul Țerei-Românesci, asemenea lui Dragoș în 
Moldova; subt el, cu o repediciunej,minunată, ca, și în Moldova, 

țermii Dunării se împoporară cu Unguri, Sași, Serbi. | 

Dragoș nu se bucură mult timp de neorganisatele sele posesiuni : 

el muri numai peste șâse ani de Domnie, ca o profeţiă de scurtele 

durate ale tutulor domnielor următore. (*) 

După mortea lui Dragoș urmă pe tron frate-săii Roman, funda- 

torul orașului Roman la confluinţa Moldovei cu Siretul. 

El muri peste patru ani de Domniă. 

Apoi în curs de patru-decă şi tei de ani se sueceseră ș6pte Domni 

fie-care câte o clipă — răii ogur pentru timpii următori, — şi tote 

lucrările lor aii rămas necunoscute, sâii din causa nestabilităţii, sâ 

din nesciința de carte, sâii din lipsa de relaţiuni cu poporele înve- 

cinate ; până ce în fine se sui pe tron bătrânul Alexandru, măreț. 

ca un adevărat-rege, primul din Domnii moldovenesci care se as6- 

mănă cu monarchii cei glorioși, și pe care poporul nostru îl nu- 
Andu până astădi amintirea, mesce Alexandru cel Bun, respectându'i până astăgi amintirea 

(%) Vedi nota nâstră de la finea volumului în privinţa armelor ţărei româ 
nesci. V. A. U. N? . 

(**) Aci M, C, aduce cugetarea lui Gr. Urechiă, de la Domnia lui Dragoș,
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Po ktore do Cargrodn wyprawil swe posty 
gdzie iego intentie do skutku nie dosziy 

Bo Cesarz Paleolog na Synod Florenski Concilium Florer- z Patryareha byi ruszyl z Stoliey Cargrodskiey pie ma ten cas Oznaymuia Poslowie ze iuz w Carogrodzie 
Nie zastali nikogo, wszyscy na Synodzie 

Cesarz y Patryarcha wszytkie Duchowienstwa, 
co za Mandat bedzie w tym iego dostoienstwa 

Czy ise do Florentiey w Italie kaze 
Czy ezekac tam na mieyscu Cesarza roskaze 

Radzi sie Alexander swych pierwszyech Boiarow 
Staie dekret aby szli do Panstwa Bulgarow 

do Ochrydy z Czercami w ten szas obranemi 
iest Ochryda w Serbiey micusto nadanemi 

Ochryda miasto w 

Serdiey (*) Wolnosciami bogate, od lustiniana Tustinianus . A 1. j- . ci bo z tych kraiow Grekowie mieli tego Pana em Nad wszech Metropolitow Patryarchom blizszym 
Ziomka swego uczynyt Biskupem naypierwszym Y teraz pierwsze Mieysce nad Areybiskupow 
Ma ten Stolee duchowny, y Serbskich Biskupow Wszytkich glowa : w Ochryde iechali Postowie Tam Czerncow poswie cili, odtad Wolochowie Wziawszy Sakre od Serbow, Serbskim odprawuia iezykiem nabozenstwo, y ten zachowuia 

w Przywilegiach iezyk Odtad Hospodarstwa 
Tytul; y Woiewoda Moldawskiego Panstwa, Od Plonin az do Morza; y w sitach bywali 
bo piecdziesiet iysiecy na, Woynach miewali Woyska swego : piechote zwali Arkaszami 
A konnyeh z konia zwali iuz Kalaraszami Byla pieehota w Turkow, zowa Sotakami 
podobna ta Arkaszom bo Ooni z 4ukami piesza w woynach 'bez lubia, tylko przy koiezanach Stawac byli powinni, tuki na ramionach. Ten Hospodar Y zamki z rain podniost dawnych* y Panstwo do porzadkow brzyprowadzit stawnyeh Przez trzydziescie lat zyiae Panowania swego. Odtad cie iuz bespiecznie odsylam do twego 

(*) Pagină nouă,
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Acesta redică Domnia moldovenâscă la o trâptă înaltă, și, voind 
în specie a organisa clerul național, trămise cu acest scop soli Ja: 
Constantinopole. 

| 
Pe atunci împăratul Paleologul fiind plecat. cu patriarchul şi cu 

tot clerul la conciliul de la Florenţa, ambasadorii raportză lui A-. 
lexandru-Vodă, cerând deslegări : seă să aștepte în Constantinopole, 
oră să călătorâscă în Italia la Florenţa ? | 

Domnul chiămă pe boiarii săi cei mari, și să ia decisiunea de 
a trămite pe aleşii țărei să se hirotonâscă în Ohrida, oraş bulgă- 
resc, mândru de prerogativele ce'i dete împăratul bisantin Justinian, 
originar din acele locuri, făcend pe episcopul săi al douilea perso- 

nagiă după patriareh și cel mai mare între toţi episcopii, în cât până 

astăzi Ohrideanul rămâne cap al tuturor vlădicilor sârbesci. 

Mergând acolo trămișii luă Alexandru-Vodă, primiră hirotonia, 

împreună cu usul limbei sârbesci în biserică și în actele oficiali. 

Se întroduse de atunci și titlul domnesc : hospodar și voevod al ţereă 

Moldovei de la plaiuri până la Mare. (*) 

Neci forțele ţerei nu eraii încă nepotrivite cu mărimea titlului ; 

căci Domnii scoteaii la răsboiă cincă-deci mii de 6ste, cavaleriă sâă 

călărași, și infanterie s6ii arcași, cu arce și tolbe, ceva asemenea 

infanteriei turcescă numită solacă. (%*) 

Tot Alexandru-Vodă, în lunga sa domnie de trei-deci de ani, (4) 

redică din ruine cetăţile cele vechie, și puse totă era pe un pi- 

cior glorios. 

*) Vedi ce dice M. C. şi pag. 129 a acestui volum. i 
SĂ Cd ile în tipul autorului, vedi în Ricaut, Estat prăsent de 

Vempi is, 1670. p. 346. Vedi la notele finali. 
(0) entre toba i erslulE pune numai 30 de ani. Alexandru Vodă domni 

de la 1401—1433.
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Czytelniku taskawy, Kromera, Bilskiego 
Strykowskiego. Lithwina, swiezo Piaseckiego 

(*) Ktorym Skriptorom sila winni Moldawowie 
ze przy inszyeh ich pismach tamze Wolochowrie 

Wspomnieni sa, y ezesto : woyny iuz porzadkem 
/maydziesz, y wieksze sprawy, y iakim kto srzodkiem 

lub nabywal, lub tracil : choe rzeczy drobnieyszych 
Nie wiedzieli domowych utarezek iuz mnieyszych 

Y przed tym Alexandrem sami wimawiaia 
ze o pierwszych poezatkach narsdu nie maia. 

"Wiadomosci : Lecz Kromer dowiedzial sie o tym 
ze Wolosza sa ze Wtoch, iesliz iest co potym 

Tak sie rzecz ma w poczatkach, skad sa te narody 
Historykow nie podiyeh sa na. to dowody 

Ze mnie dosye y tego na moie kiopoty 
bo Wierszom wesoly zmyst dodaie ochoty, 

la zniszezony tyranstusy, az y z mey Oyezyzny 
Ustapie z Zalem muze bez stuszney Przyezyny. 

Ad. NM. D.G. 

  

"(%) Pagină nouă.
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De aci înainte, iubite cetitoriă, citesce în autorii t5i poloni, în Kro- 
mer, în Bielski, în Litvanul Stryjcowski și în cel mai de curând, Pia- 
secki, cărora Românii cată să le mulțămâscă, pentru că n'a uitat în 
trâcăt să ne menţioneze și pre noi, chronologia resbelelor nostre, re- 

voluţiunile, câștigurile şi pagubele ; de și lucrurile mai mănunte și pre- 

facerile casnice le-ai rămas necunoscute, precum și epoca anterioră 

lui Alexandru-Vodă, despre care Kromer scie numai și numai a- 
tăta, cum-că Românii sunt veniţi din Italia. $) 

După ce vam arătat testimoniele istoricilor destul de celebri des- 

pre origina poporului nostru, mă opresc aice : pentru a scrie la ver- . 

suri, se cere o minte voiosă, iar ei, apăsat de tiranie, fără nici o 

dreptate, fui forțat de a'mi părăsi cu durere chiar vatra părintescă ! 

Ad. MD... 

(*) Posedem două din aceste cronice, chiar esemplarele cari at aparţinut 
lui M. Costin. Veqi nota despre aceste preciâse reliquii la finea volumului.
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PORZADEK SENATORSKICH Y ZIEMSKICH URZEDOW 
ZIEMM MOLDAWSKIEY Y MOLTANSKILEY 

SENAT 

DUCHOWIENSTWA. 

Îmus  Pierwszy Arcyhiskup y Metropolit Soczawski y wszytkiey 
ziemie Moldawskiey. 

Tytul iego ten iest : 
(Nomen) Mitoscia Boza Archiepiskop y Metropolit Soczawski y wWzyt- 

kiey Ziemie Moldawskiey, Exarcha So Konstantynopolskiego Thronu, 
wszytkich Pustelnikow Y Monasterow w gurach ete. Do dawnyeh tytu- low przydawano y to: od Plonin do morza, bo toz (iako sie wid- ziec daie ez precedentibus) y Hospodarskiemu Tytulowi przydawano. 

2âw Episkop Romanski. 
3tius Episkop Radowiecki, 
4ius Episkop Huszski. 
5ius Biskup Bakowski pod tytulem Wszytkiey Ziemie Moldawskiey kosciotow katholiekich, tego extenditaur Diaecesis y na Budziak, găzie takze nie malo iest Katholikow, iako to siedm wsi Hanskich, y w Bialogrodzie y w Tygini. 
(*) Tem Biskup (iako mi z traditiey ustney Wotochow consta) za dawnych, a podobno rostropnyeh Hospodarow posiadai tych trzech Wiadykow, y ex opposito Metropolity siadal. 

Senat Swiecki. 

1mws Logofet wielki alias Kanclerz, 
Tego officium iest te ze Pieczec Wielka brzy nim bye ma, Privi- legia podpisuie, Decreta, takze z Dywanow Hospodarskich. Privile- gia tUumaczy, z Dywanu albo sadu Hospodarskiego do niego sie zsylaia sady o dobra szlacheckie dziedziezne, do ktorego nalezy w tym decernere, kopcy, rozgraniczenia dzielic ad zgualitatem, gdzie iezeli nie sam swoia, osoba bedzic, tedy zsyla Logofeta wtorego alias 

(*) Pagină nouă.
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ORDINEA FUNCȚIUNILOR SENATORIALE (*) ŞI TERITO- RIALE A TERILOR MOLDOVEI ŞI MUNTENIEI, 

SENAT (**) 

CLERUI, 

1mus Cel d'ântâiă Archi-Episcopul și Metropolitul Suceavei și a (ziemie) tote ţările Moldovei. 
- Titlul lui este : : 

(Nomen) Din mila lui Dumnedeii Archi-Episcop şi Mitropolit Su- cevei și a tote ţările Moldovei, Exarch al Sf. Scaun din Konstanti- nopol, al tuturor pustnicilor și monastirilor de la munte etc. etc. La titlurile cele mai vechi se adaogă și acesta : de la Plonin (7) până la mare. Acesta (precum se pote vede ex precedentibus) se adaogă şi la titlul de Hospodar. 
Ddus Episcopul de Roman. 
3tias Episcopul de Rădăuţ. 
4*5 Episcopul de Huși. 
dis Episcopul de Bacăii sub titlu : al bisericilor catolice din tâtă 

țera Moldovei și acesta diaese eztenditur şi la Bugiak, unde și a- colo sunt destui catolică, precum și la şepte sate ale Chanului, și (îi) la Cetatea-Albă și la Tighina. 
Acest Episcop (precum o sciti ei din tradiţia verbală a moldove- 

nilor) din timpurile încă vechi și de la Domni înţelepţi avea trei 
vlădici și ședea în Divan) ez opposito Metropolitului. 

Senatul mirenesc. 

im Logofăt mare alias Cancelar. 
Oficiul lui este : Sigilul mare trebue să fie la el; el subsemneză 

privilegiile, precum şi decretele divanului domnesc ; el traduce pri- 
vilegiile. Hotăririle Divanului domnese privitâre la moșiele boierilor 
de moștenire, se trimit la dânsul, fiind că de la el depinde a face 
movile de hotare și hotărniciele ad gualitatem, unde dca nu putea 
fi singur în pers6nă, trămitea pre Logofătul al 21 alias Sub-can- 

(*) De Divan V.,A. U. Traducerea acesta o datorim amabilităţii D-luy 1. co- 
lonel și inginer Coslinski. IV.AU 

k a . , , , . | 

(7) în intelege, Divanul esistă ca în |. slavă în sens de munte ci cu sens e loc neroditoriă. 
(î) Pagină nouă. 

Jfiron C. 77,
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Podkanclerzego, albo kogo inszego swego wiernego. Wszytka ziemska 
szlachia nomine Kurtany pod iego directia sa. Insigne urzedu swego 
nosi laske zielone w kostkach malowanych zlocisto zoltych, Urzad 
ten wzieli od Cesarzow Greeckich o u&ţas Xoroăros ex Aotos et wepă, 

„to iest stow odnosiciel. Trwa, ten urzad -y dotyehezas przy Patriar- 
chach w Koscielney lurisdictiey poniewaz iuz swieckiey nie maia, 

2dus Dwornik wielki dolney ziemie. “Ten iest generalnym sedzia 
tey polowicy ziemie od Dunaiu az do las, Grabiezy o zaboystwa, o 
rozboie potaiemne strazy pograniczney 'doyzrzee do iego powinnosti 
nalezy, Interessow zas dobr dziedzicnych Szlacheckich nie ma wladzy 
sadzic, Starostwa, Berladskiego obuentia do iego laski nalezy. Laske 
nosi pro însigni w btekitnym polu zlotem przeplatana. . 

3tius Dwornik Wielki Gorney ziemie to iest od Iass ku Chocimowi 
y Czerniowcom, y Soroce, Toz rzadzi w swoiey partiey, co y Dolny, 
z lakaz laska. Starostwa Dorohoyskie iego laske concernit. 

45 Hetman y Pyrkalab Soczawski, dia, mieysca w Senacie przy- dane wu iest Pyrkalabstwo Soczawskie. On sadzie ma wszytkich 
woiennych ludzi, iako to karalaszow, Arkaszow, Darabanow, Sey- menow y pienieznyeh sluzalych, Laske nosi w Senacie czerwona 
zlotem przeplatana, w Obozie zas Buzdygan. 'Tego urzedu przedtym niebywato, iylko Dwornicy wielcy rzadzili woyskem, ieden prawym drugi lewym skrzydlem u Moltan y teraz niemasz tego Urzedu tylko Spatar wielki to iest Miecznik woysko rzadzi, Tu zas w Woloszech 
pierwszy leremia Mobila Hospodar ten Urzad instituit z Polski wzia- wszy Norman. 

Btus  Postelnik wielki alias Mavszalek, skadby zas te miat miee 
nazwisko Postelnil; ia, vozumiem ze od poscieli, ze iemu wnise wolno 
chocby Hospodar ieszeze niebyt (*) ubrany, y wolno mu wnise chocby 
nie by Wokowany, w sie inszemu nikomu nie godzi, az da znac Wprzody o sobie albo zawolany bedzie, Marszalkuie przed Hospoda- rem ze srebrna laska przez wszytko okowana. Sadzi dwor wszytek 
Hospodarski, Aprodow, Kursorow Y Turkow, a dla tego powinien postelni y iezyk Turecki umiei, Pyrkalabstwo laskie do iego laski nalezy. 

Gus Spatar Wielki to iest Miecznik zlotogiowowa suknie y czapke (ad commen ktorey sam în hoc statu nosic niemoze) 

na publikach y na, festach 

aorationem Xiazeciey Mitry, 

wdziewa, Szable na ramie- 

(*) Pagină nouă,  



on 
celar s6ă o altă. personă de încrederea lui. T6tă boierimea nomine <curteani» sunt sub direcţiunea lui. Insignile funcțiunei sale sunt : portă un baston verde încrustat cu osulețe văpsite galbin-auriu. A- 
cestă funcțiune o luară de la împărați greceşci : o p&yae NoYoYerve 
ex Adyos et pepo, din care provine cuvântul, Ac6stă funcţiune esistă 
pân acum la patriarchi, cu jurislicțiune bisericescă, fiind că nu mai 
ai ac6 mirenâscă. 

2. Dvornicul mare al ţerei de jos. Acela este judecătorii general 
acesteia jumătate de ţâră de la Dunăre până la lași. Prădările, o- 
morurile, crimele secrete, straja granițelor era în obligațiunile lui. 
lar procesele isvorite din moșiele moştenesci ale boiarilor n'avea pu- 
tere să le judice. Starostia de Bârlad asculta de bastonul lui. E] 
portă un baston albastru împletit cu aur. 

3. Dvornic mare al ţărilor de sus adică de ia laşi până la Cho- 
cim și Cernăuţi și Soroca. El are aceleași atribuţiuni în partea, lui 
ca și acel al țărei de jos tot cu același insigne (baston). Starostia de 
Dorohoi concernit bastonul lui. 

4. Hetmanul şi Pârcălabul Sucevei, ca să aibă loc în Senat i sa 
adăogat părcălăbia Sucevei. El are jurisdicţiune asupra tuturor 0ş- 
tenilor, precum călărași, arcași, dorobanţi, seimeni și slujitori cu 
Ifă. La Divan p6rtă un baston roșu împletit cu aur, iar la tabără 
are buzdugan. Acestă funcţiune nu exista mai nainte, ci numai dvor- 
nicii mari dispuneaii de armată, unul cu aripa dreptă și cel-lalt cu 
aripa stângă. La Munteni și astăi nu există acestă funcţiune ci 
numai Spătarul cel mare adică Miecznik comandă armata. Aicea, 
însă în Valachia (ad. Moldova V. A. U. cel d'ântâiii Eremia Mohilă 
Voevod a introdus acâstă funcţiune după norma Poloniei. 

5. Postelnie mare, alias Mareșal. De unde provine însă acestă nu- 
rire « Postelnic» 2 Eiă înțeleg că provine din < Poscieli» adecă aș- 
ternut, căci lui ia fost liber a intra la Domni deși nu era încă îm- 
brăcat, și că i era permis a intra fără a fi chiămat, ceea ce nu 

putea face nimene altul înnainte de a se anunța seu de afi chia- 
mat, El judeca întrega Curte domnescă, pre aprodi, cursieri? (*) și 
pre Turci și pentru acâsta trebuia, postelniciă să cun6scă şi limba 

tureescă. Pârcălăbia Iaşilor ţinea de bastonul lui. j _ 
6. Spătar mare adică Miecenil (purtător de spadă) la adunări 

publice și festivități. Punea hainele și şapca aurită ad GOMINeM Or A- 
tionem a coronei Domnesci, pe care singur în hoc statu nu putea s'o 

porte. Sabia pendinte la stânga și buzduganul în mâna dreptă, el 

(*) Lipcanil? Erai aceştia cursieri? V. A. U.
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niu lewym zawieszone, y Buzdygan w prawey rece za Hospodarem 
immediate niesie. Te sa insignia Hospodara, ze ma jus glady, y do 
kosciota ie za nim powszednyeh dni niesie Spatar trzeci y na sadach 
dywanowych, y în festivitatibus ustolu t'zyma, kiedy sie nie trafi 
pr&sens Spatar Wielki. Starostwa Czerniowieckiego polowa do iego 
Urzedu nalezy. Y ten Urzad maia od Cesarzow Grackich, ktorzy 
miewali cum eadem Ceremonia Protospatarios. 

7mws Poeharnik wielki, to iest Podczaszy în festivitatibus u stolu 
Hospodarskiego w kaftanice zlotogtowowym kitayka ezerwona prze- 
pasanym assistit y u stolu pierwszy kiliszek nalewa, bo potym Ku- 
par alias Czesnik hoc officiun ezereet. Do iego Urzedu Kotnarskie 
Starostwo nalezy (*) Conveniunt rebus nomina spe suis, bo tamze 
y wino naylepsze sie rodzi. 

85 Wisternik wielki to iest Podskarhi, Regestra wszytkiey 7iemie 
omnium ordinum u niego bye maia; On tributa Haracz na 'Turkow 
zbiera, y na wszelkie insze expensa. /adnego powiatu officio suo 
addictum niema, y w tşm - naymizernieyszy w teraznieyszym wieku 
censetur ; za ustawieznie cure illius sollicitant animunm. 

    

AA: 

Poty urzedy Senatorskie ktore do rad nateza. 

Officialistowie extra Senatum ktorzy do rady nie zasiadaia nisi 
urgente necessitate, iako to Ordinatia Haraczu. 

Îmus Stolnik wielki. 'Pen su solemnitatibus stoi u stolu Hospodar- skiego w Kaftanie florisowanym ad instar lamowego kitaysză. eser- Wwona przepasany, Do iego urzedu naleza Ogrodniey, Rybacy, wszyts kie ieziora w odnogach Prutowych y Dniestrowych, Podunayskie za- leziora w naypozytecznieysze 'Turey odebrali. 
24us Komis Wielki to iest Koniuszy, ma pod soba Podkoniuszych dwoch, ktorzy prawie comam stabuli gerunt, do Niego nalezy dispo- sitia wszytkich sianozeci, y obrokow sufficienter dla koni Hospo- darskich prowidowac. 
(*) 3tius Medelniczar Wielki to iest Krayezy, Ten în festivitatibus assistit takze u stolu Hospodarskiego w kaftanie florizowanyim kitayka przepasany, ma pod soba kilku Medelniczarow mnieyszych. ktouzy Y do stolu na lewaia takze przepasani kitayka czerwona, 

(*) Pagină nouă, 
(**) Pagină nouă. 
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urmeză imediat după Domnitor. Aceste sunt insignele Domnului, căcy 
are jus gladii, care le portă după dânsul în dile obicinuite mergend 
Vodă la biserică cel al 3-12 spătar, și la judecata Divanului, și la 
masa în festivitutibus o ţine dâcă nu se află present Spătarul cel 
mare. Jumătatea Starostiei de Cernăuţi ţine de administraţia lui. Şi 
acestă funcţiune o ai de la împărații greci, cari avea cum eadem 
Ceremonia Protosputarios. 

7. Paharnicul mare, ce este Podezasay în festivitatibus la masa 
Domnului, cu caftan aurit și un brâă roşiu încins. Asista și la masă 
împlea paharul cel ânteii iar în urmă Cuparul alias Ozesnil hoc 
officium exercet. De administraţia lui ţine Stărostia Kotnarului con- 
teniunt rebus nomina saepe suis, fiind-că acolo se face vinul cel 
mai bun. 

8. Visternicul mare, adică Podskarbi (sub tesaur). Registrele tu- 
nuror 0ium ordinam ale ţărei sunt la dânsul ; el percepe tributu 
baraciul pentru turcă și pentru tote cele-lalte cheltueli. El n'avea 
nici un ţinut officio suo addictum, și funcțiunea lui a fost cea mai 
miserabilă în timpul de astăqi censetur fiind necontenit curae illius 
solicitant animum. 

Pe urmă functiunile senatoriale care apartin la Consilie, 

Funcţionarii cztra Senatum cari nu avea sediă în Consil 

urgente necessitate, pentru regularea. Haraciului. 

1% Stolnic mare. Acesta în solemnitatibus stă. la masa domnescă 

în caftan cn flori de aur ad înstar stofei numită lamă ($) cu brâă 

roşii încins. Sub ordinele lui sunt : grădinarii, pescarii, tote lacu- 

rile de lângă Prut și Nistru, iar lacurile Dunăreane cele cu cel mai 

iă nisi 

mare venit le luară Turcii. | 

2u5 Comis-nare, adică « Koniuszy» are! subl ordinele sale 2 sub- 
comiși, cari curam stabuli gerunt. De la densul depinde disposiția 

asupra, tuturor fineţelor și furnitura grăunţelor suficiente pentru cai 

dora e Ă. j . a .. . 

ze Medeiniciar-mare, ceea ce este Prayczy. Acesta în festivitati 

bus assistit şi la masa domn6scă, îmbrăcat în caftan cu flori, încins 

cu brâu. EI are sub ordinele sale câţi-va medelniceră mici, cari la 
„Ax (% rosii încinsi. 

masă împlu paharele tot cu brâi (*) roșii încinși 

() Veqi despre acâstă stofă în Golembiowsky : Ubiory 1 Polsacze. Vaxşo- 

via, 1830, p. 184. | , n lat 

(*) Kilayka este un fel de brâă subțire şi puțin lat.
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4tus Sardar to iest iakoby Hetman Polny, ten powinien zawsze 
albo w Orheiowie albo w Lopuszney od granic Tatarskich residowac 
Tyeh dwoch Powiatow Orheiowskiego y Lopuszney Kataraszowie 
iego stuchaia. 

ius  Kluczar wielki. Ten miody przasne, Masla ktore sie Turkum 
daia powinien zbierac, y do kuchni Hospodarskiey soli y zwierzyny 
powinien prouidowac, do niego tez nalezy dziesiecine ze zboza na 
wszytkich dobrach do proventu Hospodarskiego nalezacych odbierac. 

6tus  Suldziar wielki. "Ten tak dia kuchni Hospodarskiey miesa, iako 
tez dla 'Turkow, Tatarow gosci, Seymenow powinien pro uidowac, 
Ma pod soba drugich dwoch Suldzierow mnieyszyeh. 

7mus Zytniezar Wielki. 'Tego- functia iest wszytkie zboza z calego 
Panstwa zbierac, y obmyslac tak potrzebie Hospodarskiey, iako tez 
y fortecom poblizszym 'Tureckim. 

8" Pitar Wielki, ten dependet od Zytniezara, y w rozdawaniu 
chleba na Seymenow y dworzanow zawiaduie. 

9nus Szatrar Wielki alias sbozny. “Ten Namiotami Hospodarskiemi 
zawiaduie, dziala kule prochy w iego dozorze sa. 

(*)1O0ms Armasz wielki do iego dyrekciey naleza 'Tuie, albo bunezuki 
Tureckie y Ziemskie ktore za Hospodarem nosza 'Lurmy y wieznis- 
wie przez cale Panstwo od iego dispositiey dependent, Nie zart do 
kogo Hospodar go posle, On z dekretow y smiere exequuie, Dla tego 
stusznie moze sie nazywac po Polsku Instigator, Ma pod soba takich 
kilkunastu, ktorzy teyze functiey sa osobliwie w ostatniey exequutiey. 

ilmus Aga, iest to militarne officium, nazwisko zas 'Tureckie, y iest ad înstar laneczar Agi Tureckiego, bo ten iest nad Darabanami 
y wszytka piechota Generaiem, do niego nalezy po bramach Warty 
sporzadzac. 'Tenze ma pod soba Namiestnika Kapitana de daraban, ktory strazy nocne powinien wisytowac, exercet tez officium y Bur- grabiego. 

Wszytkie te urzedy wyzey polozone maia pod soba wtoryeh y ivzecich Boiarow tegoz imienia, wyia wszy Hetmana, Dwornicy zas maia inszyeh dwunastu Dwornikow, ale nie do ich urzedow naleza Hetman ma Sardara, ale takze inszey functiey. 
12. Dwornicy ci dwanascie sadza drobne sprawy u Bramy Palacu Hospodarskiego, skad sie nazywaia : Dwornik de Porta, Ciz na Dy- wanie to iest na Sadach Hospodarskich przed Hospodarem stawaia, e! quasi Patronos litiga tim agunt z Resestru ich na sad wypro- 

(*) Pagină nouă,  
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45 Sărdarul este ca Hetman Polny (Hetman taberei). Acesta tre- 
buia să resideze tot-d'auna sâii la Orheiii sâii la Lopușna lângă ho- 
taral Tătarilor. Călărașii acestor două districte Orheiii și Lopușna 
sunt sub ordinele sale. | | 

dios Clucer mare. Acesta trebue să adune mierea prospătă și un- 

tul ce se dă Turcilor, și pentru bucătăria domnâscă şi s'o aprovi- 

sioneze cu sare și cu venat. Asemenea trebue să adune decimele 

de la tâte grânele din moșiile destinate penteu trebuinţele Domnului. 

6ius Sulger mare. Acesta este dator de a aproviziona cu carne 
atât bucătăria, domnescă, precum şi pe Gspeţii Turci, 'Tătari şi Sei- 

meni. El are sub ordinele sale încă duoi slugeri mici. 

Țmaus Jitnicerul mare. Funcțiunea lui este de a strînge grânele din 

țera întregă și de a chibzui atât de trebuințele domnesci precum și 

despre cetăţile turcesci de pe margini. 
8rus Pitar mare. Acesta dependet de la Jitnicer și este însărci- 

nat cu împărţirea pânii la Seimeni și la curteani. 

9mus Sătrar mare, alias obozmy. Acesta dispune de corturile Dom- 

nului, de tunuri, de glânţe și 6rbă de puşcă. 
10mus Armaş mare. Sub direcţia lui sunt Tuiurile turcesci și pă- 

  

mântene care se portă după Domnitor. De el dependet pușcăriile și - 

arestaţii din totă ţera. Nu este glumă când e] este trămis de către 

Domnitor la cine-va! El execută după decret și sentința de morte. 

Pentru acest motiv se pâte numi cu drept cuvânt «Instigator dom- 

mese». Are sub ordinele sâle mai mulți calăi. 

1imus Aga, care însemneză mâlitare officium, numele este însă 

din limba tureâscă şi provine ad înstar de la lanicer Aga turcesc, 

care este general asupra Dărăbanilor și a totă infanteria. El rân- 

duesce sentinelele la tote porţile. El are sub ordinele sele un locţi- 

itor căpitan de Dărăbani, care este dator a vizita sentinelele de 

n6pte, şi care de asemine ezercel offucium și de Burgrav.* i 

Tote aceste funcțiuni mai sus pomenite aă subordonați câte doi 

s6ii trei boeri tot de aceeaşi numire, afară de Hetmani și Dvornici. 

Sunt alţi 12 dvornici, însă nu ţin de funcțiunile marilor vornici. 

Hetmanul are Sărdarul, însă acâsta este altă funcție. 

12mus Aceşti 12 dvornică judecă afacerile mărunte la Porta pa- 

latalui domnesc, de unde aii și numirea de Dvornici de Portă. Ei 

stati la Divan în fața domnitorului et quasi Patronos litigantium 

agunt, aduc pe împricinați după registru la înfăţişare. Portă bas-
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wadzaiac. Laski prosta farba malowane (*) nosza. Oni dla noclegow, popasow Hospodarowy, Paszom, 'Turkom sa ordinowani, na Inquisi- tie tez ich zsylae zwyezay iest. 

  

Urzedy Ziemie Moltanskiey tez prawie sa, oprocz ze niektore w Wotoszech nizsze u nich zas te sie wyzey ktadna. 
Duchowny u Multan Senat takze Metropolita y trzech Episkopow, Katholickiego Biskupa nie maia. ” 
Przed Logofetem zas Wielkim ktory tu iest pierwszym. Senatorem, u nich zasiada Ban wielki, 
Hetmana Multanie nie maia, ale Spatar Wielki to iest Miecznik woyskem tak rzadzi iako w Woloszech Hetman. 
Insze Urzeay wszytkie jisdem denominationibus y functiami temiz szezyca sia, 

Urzedy Ziemskie. 

Kozdy Powiat po dwoch Pyrkaaabow miee powinien, miedzy kto- remi pierwsze mieysce maia Chocimsey, bo w Przylegiach y teraz 2 
sie klada miedzy dwoma Dwornikami wielkiemi, po Dolnym przed Gurnym. 

Pyrkatabowie Niamiecey po Chocinskich, olim po Soczawskim Pyrkatabstwie Bialogrodskie na Czarnym (**) morzu bywato przodkuiac Kiliyskiemu, tedy Chocimskie az Czwarte bywalo w porzadku, 'TPeraz zas ze Soczawskie Hetman, a bBialogrodskie y Kiliyskie 'Turey trzy- maia przodkuie Chocimskie. 
Insze Pyrkalabstwa, tym porzadkem ida, ktoryin y Powiaty, styeh wszytkich iednak, Czerniowiecki y Putnienski nie Pyrkalabami ale Starostami sie pisza, 
W Botuszanach, „zkad prouent idzie do Komory Hospodarowey Iey mci, nie nazywa sie Pyrkatab, ale Dwornik. 
Takze y kiszynowski !izediym kiedy prouent szedy do komory Hospodarowey ley Mci ztamtad, nazywal sie Dwornikem, ale teraz iuz w Pyrkafabstwo obrocono. 
Prasterea kazdy Powiat osobliwych ma kapitanow y Hotnogow, ktorzy sie teraz z Turecka Iuzbaszami zowa to iest Setnikami; Za 

(*) Pagină nouă, (**) Pagină nouă.  
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tone de culore ordinară. Ei îngrijesc de conacele și petrecerile pe 
E timp de npte a domnului şi a Pașilor Turci. Este obiceiă ai tră- 

mite și la anchetă. 

Funcţiunile în Muntenia sunt aprope același cu excepţie ca unile 
la munteni aii graduri mai Jos, de vreme ce la moldoveni sunt mai 
sus puse. 

Senatul clerical în Muntenia este tot compus de un Metzopolit cu 
trei Episcopi. Episcop catolic nu există. 

Inaintea Logof&tului mare care este aicea cel d'ântâi Senator — 
la dânșii șade Banul mare. 

Muntenii n'aii Hetman ci un Spătar mare, adică Miecanik, care 

ordonă armatei, precum în Moldova Hetumanul. 
Cele-l'alte funcțiuni tote se disting îisdem denominationibus și prin 

aceleași atribute. 

Funcţionari teritoriali 

Fie-care district trebue să aibă duoi părcălabi între cari cei raaă 

de frunte sunt cei de Hotin, fiind după regulamente puși și astă-di 

între cei doi dvornici mari, după cel de ţera de jos și nainte de 

cel de ţera de sus. Pârcălabii din Neamţ după cei de Chotim, olim 

după pârcălăbia Suceavei, Cetatea-Albă la Marea-Negră era nainte 

cel de Chilia, ast-fel ca Hotinul era în rîndul a 4-a ca pârcălăbie. 
Acum însă când Suceava, o ţine Hetmanul, iar Cetatea-Albă și Chi- 

lia sunt coprinse de Turcă, vine” Hotinul nainte.: Cele Valte pârcălăbii 

merg tot în acelaș rînd ea și districtele, cu deosebire numai ca a- 

cel din Cernăuţi și Putna nu se numesc pârcălăbii) ei stărostii. 

La Botoșani, care este dat apanagiii Domnei, nu i dice pârcălab 

ci dvornic. a | 

Si acel de Kişănăă până când fu apanagiii Domnei se dicea dvor- 

nic, însă acum s'a schimbat în pârcălăbie. 

Prapterca fie-care ţinut are kăpitani şi hotnogiă sti cari le dice a- 

cum din turcește /uzbaşi, adică Sutași și merg după rîndul ținu-
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porzadkem powiatow ida. Ci wszyscy od jurisdietiey Hetmanskiey * 
maia swoie dependentie, ktory ich iuzta libitum elevat et deponil. 

() Powiaty ziemie Moldawskiey tym porzadkem 
vecensentur. 

Powiat Soczawski. 'Tamze y miasto stoteezne metropolis Soczawa, 
y miasto Tyrgusereth, 

Powiat Niemiec. 'Tamze y miasto Niemiec, y miasteczko Piatra. 
Powiat Romanski, w ktorym miasto Roman. 
Powiat Bakow ; tamze miasto Bakow, y miasteezko 'Totrusz pod 

surami. 
Powiat Putna. Tamze miasto Fokszany, ktore dzieli rzeczka Mil- 

kow, Czesc tego miasta stey strony potoczka, nalezy do Wolochow, 
a stamtey strony do. Moltan, w tymze powiecie y miasteczko Adziud. 

Powiat Tekuez, w nim miasto 'Tekuez y miasteczko Piskul, kona- 
kem ieânym distai od Galacu. a 

Powiat Kohurluy, Temze y miasto Galac nad Dunaiem. 
Powiat 'Tutowa. Tamze Yy miasto Bertad. 
Powiat Wastuy, Tam miasto Wasluy, olim sedes Principis, y mia- 

steczko Skynteia. 
Powiat Falcziy. Tam miasto Falcziy y miasto Husz. 
Powiat Lopuszna, Tam miasto Lopuszna y miasteczko Kiszynow. Powiat Orheiowski y miasto tam Orheiow. 
Powiat Sorocki tam y miasto Soroka, 
Powiat Chocimski, y miasto Chocim. 
Powiat Czerniowiecki, y miasto Czerniowce. 
Powiat Dorohoyski. "fam miasto Dorohoy, Baia, y Stefanowce, Powiat Hyrlew niegdy Sedes Primcipum miasto tego imienia, tamze Kotnar y Botuszany miasteczka,. 
Powiat Kyrligetura. 'Tamze miasteczko Krasny Targ. Powiat laski. 'Tamze y miasto Iassy Sedes Hospodarow  teraz- nieyszych. 
Wszytkie te powiaty z miast maia nazwiska, y iak wiele poiwia- tow tak wiele y Miast, lub W niektoryeh powiatach sa y insze mia- steczka. Te zas powiaty 'Tutowa, Kohurluy, Putna, Ky»legetura, de- nominatie od rzeczek maia, 

| : Po miastach Woytowia Soltyzami sie zowa, ci d o poslugi swoiey Pyrgarow maia, ktore nomen est Wegierskie. 

(*) Pagină nouă,
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turilor, EX toți depândă de jurisdicţiunea, Hetmanului, care pre ei 
juzta libitum elevat et deponil. 

Tinuturile ţerii Moldovei după acest rând 
recensentur : 

Ținutul Sucevei. Acolo este și reșidenţia Metropolitului Sucevei, 
și tirgul Seret. 

Ținutul Neamţu. Acolo și orașul Neamţu și orășelul Piatra. 
Ţinutul Roman cu oraşul Roman. 

Ținutul Bacăă, cu orașul Bacăă şi orășelul Trotuș sub pâlele 
munţilor. 

- Ținutul Putnei, cu orașul Focșani, pe care desparte riul Milcov. | 
O parte din oraș dinedce de rii aparţine la Moldova, şi dincolo de 

apă ţine de Muntenia. In acest ţinut este și orășelul Adjud. 

Tinutul 'Tecuciii, în care safla orașul 'Tecuciă și orășel Piscu 
carele distat un conac de la Galaţi. 

Ţinutul Covurlui, cu orașul Galaţi, la Dunăre. 

Tinutul Tutova, cu orașul Bârlad. | 

Tinutul Vaslui, cu orașul Vaslui, olim sedes principis și orășelul 

Schinteia,. 
Ţinutul Fălciă, cu orașul Fălciă şi orașul Huși. 

Ţinutul Lăpuşna, cu orașul Lăpușna și orășelul Kișănăi. 
Ținutul Orheiii, cu orașul Orheii. 
Ținutul Soroca, cu oraşul Soroca. 

Ținutul Chotin, cu orașul Chotin. 

Tinutul Cernăuţi, cu orașul Cernăuţi. 

Ținutul Dorohoi, cu orașele Dorohoiii, Baia și Stefănești. 

Ținutul Hârlăă, odată cu orașul de același nume Sedes Princi- 

pum, acolo și Kotnarii și Botășanii. 

Ținutul Cârligătura, cu orașul Tîrgul frumos. 

Ținutul Iasilor cu orașul Iași, sedes Domnilor de astăqi. 

Tâte aceste linuturi ai numele lor de la orașele principali și câte 

ținuturi sunt atâtea și orașe ; însă în unele ţinuturi sunt și alte o- 

răşele. Următorele ţinuturi precum Tutova, Covurlui, Putna și Câr- 

ligătura ai numele lor de la riulețe. 

La oraşe primarii portă numirea de Şoltuzi, ei aii sub direeţiunea 

„lor pe pârgari, care nomen est unguresc.
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(*) W Moltanskiey Ziemie Powiatow Siedmnascie tylko, dwoma 
mniey od Woloskiey Ziemie. 

Powiaty Ziemie Woloskiey przez 'Turkow odiete y 
opanowane, 

Powiat Bialogrodski, nad morzem czarnym gdzie miasto Biatograd, 
y miaslo 'Tygina. 

Powiat Kiliyski, gdzie Kartal y Smit miasta Smit iuz 'Turey za 
Panowania swego osadzili. | 

Powiatu Feleziyskiego polowa, gdzie Reny y 'Troian miasteczka. 
W tym powiecie y Bukowina ktora sie nazywa Kodrul Kigieciu- 

luy, ta lubo ieszeze nie u Turkow, ale ia iednak Nohayscy 'Tata- 
rowie passim iuz sobie usurpuia, y wielkie ludziom Woloskim tam 
tulaiacym sie krzywdy czynia. ă 

Multanom te powiaty 'Turcy odieli. 
Powiat Dziurdzow nad Dunaiem. 
Powiat Braila takze nad Dunaiem ; za Seretem niedaleko od Ga- lacu Woloskiego iest miasto legoz imienia z Zamkiem mvrowanym, 

Tego powiatu czesc y Moltani ieszeze trzymaia. 

FINE. 

10. Septembris. 
auno 1700 darowana mi Xilszka w Jasiech pot czas Legacyey Tureckiey dla In- formaeyey Kraiu Multanskiego od [. Pana Wargalowskiego Pisarza, Hospodara Konstantyna Kantymira. 

  

Jak z Jarzma Tureckiego 
nie podniesie glowy , 

Herbowney Moldawia, gây Polak gotowy 
Na wybawienie nie poda, iey rady 

'Tosz Jarzmo tasz z Sarmaty 
Wlec bedzie sa siady. 

(*) Pagină nouă,  
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In Muntenia sunt 17 ținuluri, cu două may puțin de cât în 
Moldova. 

Tinuturile Moldovei luate şi stăpânite de către 
Turci, 

Ţinutul Cetatea-Albă la marea-n6gră unde sunt orașele Cetatea- 
Albă și 'Pyghina. 

Ținutul Chilia unde sunt orașele Kartal și Șmil, Smilul fu fondat 
de Turcă încă de la dominaţia lor. 

Jumătate din ţinutul Fălciă, cu oraşele Kilia şi 'Troian. , 
In acest ţinut este și fagetul, căruia îi dice Codrul Chigheciului. 

Acest codru deși nu aparţine încă Lurcilor, însă 'Tătarii Nohaieni 
passim încep deja al usurpa și caus6ză mari daune moldovenilor 
cari s'află acolo. 

La Munteni aă luat "Turcii următorele ţinuturi : 
Ținutul Giurgiii pe Dunăre. 

Ținutul Brăila tot pe Dunăre; peste Seret nu departe de la Ga- 
laţi al Moldovei este orașul cu același nume, cu un castel zidi: 
O parte din acest ţinui "1 țin încă Muntenii. 

FINE. 

10 Septembre | | 

anno 1700; acestă carte mi-a fost dăruită la laşi în timpul Legaţiunel turcesc), 

pentru informaţiune asupra ţărei Moldovei de D Wargalowski scriitorul Dom- 

nului Constantin Cantemir. 

Precum din jugul turcese nu pote să rădice capul nobila Moldova 

daca Polonul gata pentru liberare nu i dă sfat, aşia acest jug "1 vor 

purta și vecinii din Sarmaţia. 

n te pp
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O NOTĂ FINALĂ. 

Ca model al versificaţiunii polone a lui Miron Costin, D. B. P. Has- 
deii adusă începutul cântului 2. 

«Jak wspaniate struktury na swych fundamentach 
«Sa mocne, tak i trwaja w swyoh apartamentach 
«Labirynty; tak kwitna jak maja dozory 
«Owocorodne sady; tak role, komory 
«Napelniaja obficie, jak pracowitego 
«Miewaja gospodarza, dozoree sprawnego : 
«Jak okret morski plynie, kiedy ma dobrego 
«Nauklera ; stado wcale za -nieospatego 
«Pasterza : tak i panstwa w osobie jednego 
«Krola stoja w calosci, za rzadem ktorego 
<Rozna w sily kr6lestwa : szyrza swe granice ... 

De pe acest model ori-cine se pole încredința, că dintre poeții 
polonă contimpurani luă Miron Costin, precum Bartolomeii Zimo- 
voaicz, Gasinshi, Opalinshi, Twardowski, Ohroscinshi, ete.; ne- ni "cînta ; uri i si î ien mine nu ba întrecut prin puritate, eleganță şi îndrăznclă ! —_ 

= 

  

 



  

GRAIUL SOLULUI TĂTĂRESC 

CATRE ALEXANDRU MAKIDON 

DUPĂ CE AU SOSIT DE LA BAHTRI LA APA DONULUI, 
MERGEND CU OSTE ASUPRA TĂTARILOR, 

sc6să din Quintins Curtius, carele ait scos Alexandria cea adevărată. 

 



PREFAŢĂ, 

Cu titlu : «Graiul Solului Tătăresc cătră Alezandru Machedon 
după ce aă Sosit de la Bachtri la Apa Donului», codicele N. 11 
(Muzeii), (. şi AA Văcărescean, ne-ati păstrat o traducere veche 
din Quintu Curţiă. 

Acestă traducere este neîndoios de M. Costin, de 6re-ce nu se află de cât în manuscrisele cară cuprind aprope tote operele lui, chiar și poesiile fugitive. De mat multe oră M. Costin a citat istoria lui Alexandru cel Mare al Macedoniei scrisă de Quintu Curţii în opo- sițiune cu Alexandria, «cea mincin6să și plină de basme ce-i pe limba român6scă». E natural deci că M. Costin să se fie ocupat cu Alezan- dria cea adevărată și să ne fie lăsat traducerea ce dăm mai la vale. Se va observa din textul latin, care "1 punem în josul fie-cărei pagine din traducere, că M. Costin, ca traducător, este în cât-va sub influența ideii creștine. Așia bună-6ră «numânis fulgor» o traduce prin elumina he Dumnegeii >. 
Respunsul lui Alexandru al Macedoniei către Sciţi e adus de Quintu Curţii la a 3-a personă, pe când M. Costin pune să grăâscă direet pe acest rege. 

V. A, Urechiă,
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Graiul Solului Tătărese cătrălAlixandra Makidon după ce ai sosit; de la Bahtri la apa Donului, mergână cu 6ste asupra Tătarilor, sc6să din Quintus Curtius, carele ail scos Alexandria cea adevtrată, 

«De ţi-ar fi dat Dumneqeii statu precum ţi-ai dat fire, împărate Alexandre, ași dice că nu te-ar putea cuprinde lumea : cu mâna drâptă răsăritul, și cu stânga ai ţinea apusul. Şi după ce ai supune lumea, ai pofti să ajungi și lumina lui Dumnedeii celui fără de morte, Ci n'aiă dat firea unuia daruri tote : ai împărţit tuturora. Iar Și atâta pohtesci cât a cuprinde nu poți. Trecut-ai din Evropa în Asia, din Asia încungiurată vii iarăși cătră Evropa, și dâca vei supune, cum gân- descă tu, Gmenii, cu munţii, cu ape curătore, cu hiarele selbatice vei bate rezbde ; Şi nu scii că copacii cei înalți multă vreme crese Și în- iun ceas se oboră! Prost iaste cela ce caută mărul, iar cum iaste de înalt nu socotâșce. Fereșce-te când te vei vedea în vârful pomului, cu crângile să nu te surpi. Și pe leă că "l-aă mâncat păserile csle mici într'o vreme, iaste o povâste și rugina hierul strică. Nu iaste ni- mica așia de tare în lume, și aşia puternic, să nu fie supus primâjdii- lor, și de multe ori cel maj tare de cel mai slab piare. Noi ce a- 
vem cu tine ? Nică odată de țările tale nu ne-am atins. Cine esci, de unde vii? Nici te scim, nici ne-ai fost a minte. Nisce Omeni care 
Sintem în câmp pustii, selbatec ne petrecem. vi6ța; nimărui a sluji 
nu sîntem învățați, nici să stăpânim pe cineva pohtim. Datuţi-am da- 
tură să scii n6mul nostru : BR (2) boi, o săgâtă, o suliță, un pahar; 
acestea sînt la noi mai scumpe peste tote odârele. Ce agonisim cu 
boii, aceea ne iaste de hrană; păharul câte la o voie bună, cu prie- 
tenii ne iaste de obste; cu săgâta de departe, cu sulița de aprâpe 
batem nepritenii noștri. Cu acest fel de arme am bătut pe împă- 
ratul Persului și a Midilor și până la Eghipet ne-am deschis calea. 
Inţeles-am că dică cum vii să cerci, pre tălhariă, și prădătorii lu- 
mii, pre Tătari. Singur esci acela prădătorul lumei și tălharul ! Luat- 
ai Lidia, ai cuprins Siria ; împărăţia Persului ax surpat, și acum viind 
şi asupra Indiei; mânile tale cele Jacome le-ai tins şi la dobitâcele 
nostre. De ce folos îţi este avuţia, care sații nu'ţi face? Tu esci 
ântâii în lume sătul fără de sațiii, și pre cât agonisesci pe atâta ce 

  

R. 9. Coa. AA. Văc: «la» ll. dm. — AR. 20. AA. Văcăr. omite: «fe. — BR. 38, 
AA. Văcăt.: «Pergilor». — R. 29. AA, Văcăr. omite : «că dici». 

Miron C. 21. 

10
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n'ai, să mai aibă, răhnescă; nu cauţi câtă zăbavă faci împregiurul 
Bahtrilor, şi când îţi pare că-i aședi, iată Sogdianii redică împro- 
tiva ta 6ste. Fie când biruința, mai mulţi nepri6teni face. Că bine, 
de ai fi și mai mare, şi mai tare de cât toți, tot stăpân străin, ni- 
meni nu'l primesce. Jan să treci apa Donului; vei vedea câmpilor 
celor pustii lățimea, între carii pre 'Lătari nici odată nu” vei a- 
giunge. Dobitocul nostru mar sprinten iaste de cât ostea ta, îngreu- 
iată de prada lumii ce o ai prădat; și când de noi, că sîntem de- 
parte vei crede, în mijlocul taberii tale atunci ne vei vedea, că şi 
gonim și fugim tot cu o sârguială. : Locuitorii țărei tale, de unde 
ești, — grecii — înțelegem cum când vor să ridă vre-un loc pustii, 
ei dic : pustiile Tătarilor. 'Tu acum să vii la dânsele ? Nouă, din firea 
nostră, acâstea ne sînt sate și orașe, deci norocul tăă, tare în mână 
sirins să! ţii, lunecos iaste, și cu anevoie se pote ţinea îndelungai, 
socotind priâtenese sfat, carele vremea de acum îți aretă, : pune 
norocului tăi zăbală! Mai lesne o vei cârmui! Așia gie bătrânii 
noștri Tătar, că norocul n'are picire, numai mâni și aripi: când 
îți pare că șâde mânile, atuncea 'și sboră! Către tote acestea, de 
ești tu unul din Dumnedei — cum-ți a scornit deșert nume, — da- tor ești cu mijlâce bune să aduci pre Omeni la pace, iar nu a” prăda de ce ai. lar de ești om, că ești om, pururea să gândeșci, 
Acelui ($) prost iaste: a nu gândi ce iaste. Că de ai fi și mai mare după cum îţi die că ești mare, tot de cât un'om mai mare nu ești, și cu atâta mai aprope de primejdii, cu cât singur te îndeşi la dânsele. Intr6bă la ce hac, ai sosit Kiros vestit şi pu- ternic împărat în lume : Un ceas aii resipit tot ce aii avut agonisit. 
Acii asupra cărora nu vei veni, aceea ţi-or fi mai apoi pritenii : că cei biruiţi urit prieteşug leagă. Celor nesfădiţi prieteșugurile sînt 
stătătore ; iar pre cine vei birui, să nu creqi că'ți va binele șiţi iaste priâten. Noi Tătarii cu giurământ nici o dată nu suntem în- vățaţi a ţinea credința : cuvântul grăit acela ne iaste jnrămiînt. La noi sînt aceste basne de giuraţi și puneţi pre Dumnedei în zapise martor, La noi, aceia ce calcă cuvântul, pre Dumnegeii înșală ; deci nici de o trâbă nu'ți sînt pristenii cu îndoită credință. Noi îţi sun- tem din două. părți ca o strajă, că dintracâce numai apa Donul 

    

R. 1 AA, Văcăr. : crăonesci». — R. 3. AA. Văcăr, omite : catunci». — BR. 48. AA. Văcăr.: <căți dă smâinele» |.:; «că șfde. — R. 23. AA, Văcăr, «de cât un om mare, mai mare nu esti», — B. 25, AÂ, Văcăr.: <Piros». — R. 29, AA. Vă- căr. omite; <că'fi va binele și». (1) M. C. amptifică aci ciney rEnduri.
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desparte; cu Bahtrii hotărim ; iar despre apus Grdele și nmul nos: iru până la Trakia peste Dunăre, cu moșia. ta Machedonia ne a: giungem, precum înțelegem. 'Te întreb : Priâteni ai: nepriâtenă vei vrea să'ți fim ?» 

' 

Respunsul lui Alexandru Makidon solilor Tăţărescă. 

«Sfatul vostru, și norocul meă la cumpână voiii pune, și ce'"mi dică voii socoti. Să nu vă pară că sînt îndărătnic, iară nici. noro- cul mei oi lepăda. Ci voiii să vă arât că nici o primejdie a lumi: 
la mine nici un preţ n'are. Și că acela sînt : carele nu. îndelun= gală, ci vestită pohtese vița !» (7) 

Eată textul latin tradus de M, Costin : - 

«Si dii habitum corporis tui aviditati animi parem esse voluisseni, 
orbis te non caperet : altera manu Orientem, altera Occidentem con- 
tingeres ; et hoc assecutus, scire velles, ubi tanti numinis fulgor con- 
deretur. Sic quoque concupiscis, quae non capis: ab Europa petis 
Asiam; ex Asia transis in Europam : deinde, si humanum genus o- 
mne superaveris, cum silvis et nivibus, et fluminibus, ferisque be- 
stiis gesturus es bellum. Quid tu, ignoras arbores magnas diu cre- 
Scere, una hora exstirpari ? Stultus est, qui fructus earum spectat, 
altitudinem non metitur. Vide ne, dum ad cacumen „pervenire con- 
iendis, cum ipsis ramis, quos comprehenderis, decidas. Leo. quoque 
aliqguando minimarum. avium pabulum fuit ; et ferrum rubigo consu- 
mit ; nihil tam firmum est, cui periculum non sit etiam ab invalido. 
Quid nobis tecum est? nunquam terram tuam attigimus. Qui sis, 
unde venias, licetne ignorare in vastis silvis viventibus ? nee servire 
ulli possumus; nec imperare desideramus. Dona nobis data sunt, ne 
Seytharum gentem ignores, jugum boum, aratrum, hasta, sagitia et 
patera : his utimur et cum amicis, et adversus inimicos. F ruges a- 
micis damus boum labore quaesitas; patera, cum his vinum diis 
libamus ; inimicos sagitta eminus, hasta, cominus petimus : sie Sy- 
riae regem, et postea Persarum, Medorumque superavimus, - patuit= : 
que nobis iter usque in Aegiptum. | Si | 

<At tu, qui te gloriaris ad latrones persequendos venire, omnium 
gentium, quas adisti, latro es. Lydiam cepisti, Syriam oecupasti, Per- 
sidem tenes, Bactrianos habes in potestate, Indos petisti ; jam. etiam 

(7) Eatras din Codex N. 11 (Muzeii) la pag. 20.
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ad pecora nostra avaras et instabiles manus porrigis. Quid i dvi 
tiis opus est, quae te esurire cogunt? primus omnium satie ae pa 
rasti famem ; ut quo plura haberes, acrius, quae non habes, cuperes, 

«Non succurit tibi, quam diu circum Bactra haereas ? dum illos 
subigis, Sogdiani bellare coeperunt; bellum tibi ex victoria nascitur : 
nam, ut major fortiorque sis quam quisquam, tamen alienigenam 
dominum pati nemo vult: Transi modu Tanaim ; scies, quam late pa- 
teant; nunguam tamen consequeris Scythas : pauperias nostra ve- 
locior erit quam exercitus tuus, qui praedam tot nationum vehit. 
Rursus, quum procul abesse nos credes, videbis in tuis casiris; ea- 
dem velocitate et sequimur, et fugimus. Seytharum solitudines grae- 
cis etiam proverbiis audio eludi; at nos deserta, et humano cultu 
vacua, magis quam urbes et opulentos agros seguimur. | 

«Proinde fortunam tuam pressis manibus tene; lubrica est, nec in 
vita teneri potest. Salubre consiliaum segquens, quam praesens tem- 
pus, ostendet 'melius : impone felicitati tuae frenos; facilius illam 
reges. Nostri sine pedibus dicunt esse fortunam, quae manus et pen- 
nas tantum habet; quum manus porrigit, pennas quoque compre- 
hendere non sinit. Denique, si deus es, tribuere mortalibus benefi- 
cia debes, non sua eripere ; sin autem homo es, id quod es, semper 
esse te, cogita : stultum est eorum meminisse, propter quae tui o- 
blivisceris. Quibus bellum non intuleris, bonis aniicis poteris uti : 
nam et firmissima est inter pares amicitia,; et videntur pares, qu 
non fecerunt inter se periculum virium. Quos viceris, amicos tibi 
esse, cave credas : inter dominum et servum nulla, amicitia est; etiam 
in pace belli tamen jura servantur. 

«Jurando gratiam Seythas sancire, ne credideris; colendo fidem, 
jurant. Graecorum ista cautio est, qui acta consignant, et deos in- 
vocant; nos religionem in ipsa fide novimus; qui non reverentur 
homines, fallunt deos. Nec tibi amico opus est, de cujus benevo- 
lentia, dubites. Ceterum nos et Asiae et Europae custodes habebis : Bachtro, nisi dividat Tanais, contingimus; ultra 'Tanaim usque ad 
Thraciam colimus; Thraciae Macedoniam conjunctam esse fama est : utrique imperio tuo finitimos hostes an amicos velis esse, considera.» “Haec barbarus : 

IX. Contra Rex fortuna sua, et consiliis eorum se usurum esse respondet; nam et fortunam, cui confidat, et consilium suadentium, ne quid temere et audacter faciat, secuturum ; dimissisque legatis, in praeparatas rates exercitum imposuit : in prioris elypeatos locaverat, jussos in genua subsidere, quo tutiores essent adversus ictus sagit-
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tarum... Oeuvres complătes de Quinte-Curce, edition de M. E. Pesson- 
neauz. Paris 1874). 

Notă. 

Quint Curtiă e citat de M. Costin în eronicul primei descălicări 
unde dice : <Pomenesce de dânșii (de Daki) Ban Hspuie istoricul 
de faptele lui Alexandru Makedon (însă nu ace Alexandrie minci- 
nOsă, care este pre limba nostră plină de basme). (Cap. al 3-lea de 
Dakii, Codex A. A. Văcărescean, actual N. 353). 

 



   N 

DISCURSURI INEDITE 

   



PREFAȚA 

Seminariul Veniamin din Iaşi posede, în biblioteca sa, sub N. 36, 
Cap. XX, un manuscris precios. E un în &, nepaginat, cu diferite 
scrieri și de mai multe mâni scrise. 

Eată, coprinsul codicelui acestuia : 

1. Pe fila a doua este titlul: Publicum aerarium Reginae eloguen- 
ae ad usus Sarmaticae juventutis Leopoli reseratum, Anno a Verbo 

vagitibus (sic) în terris diserto 1664. 

O notiţă de altă mână în josul acestei file dice că acest codice 
este : ex bibliotheca scholae graecae Iasensis. 

Altă notiță de altă mână pe verso al filei cu titlul de mai sus 

constată iarăși, că la 1714 acest manuscris era al școlei domneșci 

grece : 
«lerosolim Patriarehu Chrisantu, șcâlei cei noue domnesci din lași, 

în luna Aprilie.» 

O Iepoohpoc marptăpxne XptoavBos rîj &y Paoiote vea âvQevriij 6x01) 

1714 zara pizva "AmpihAtoy. 

Urmsză fila a 2-a cu titlu: 
Ad Augustam incarnată verbi paventerm. E prefața. Pe verso se 

citesce în grecesce : 

«Și acesta din cărţile dăruite de smerenia nostră șcdlei noue elene 

domnesci. Blăstemat să fie cel ce va dosi-o.» 

Kai râde ex rây ârptepodâvrov frghiwv mapă Tis ijumrepas pietptoritos 

ri îv 'Peaototg vân abYevrixij edi OX0A') 2matăparec 0E d 1s7o 7 ări) 

ăpopioe 1728 umy cenrenâpio. 

Semnat : X. Iepoo6ăwos XpboavYos. 

3. Urmâză altă cuvântare : «.Ad eloguentiae candidatos». In urmă 

vin : Rudimenta Rhetoricae. Este un curs de retorică în |. latină, fru- 

Mos scris,
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4. După ultimul capitol: «De stylo humili et rudi>, se află un noi titlu : De singulis sacramentis Matei Caryophili (*) Epigrmamata. Aceste două file trateză de Baptismo ; de Confirmatione, de Bu- charistia, de Penitentia, de Extrema unciione, de Ordinis sacramente, de Sacramento matrinonii. 
5. Sunt apoi mai multe file rumpte să tăiate. Nu scim de erai serise ori albe. 
6. De aci încep o serie de modele de composiţiune în |. polonă asupra unor subiecte date. Apoi trece codicele la «Pars secunda aerarii Reginae Eloquentiae. De tribus Causarum generibus. Nume- rose composițiuni în prosă și în versuri în |, polonă ilustrâză a- cestă parte. Sunt aci modele de cuvântări. la nuntă, la qile de nas- cere, și în special : «ad felicem natalem Zigismundi Principis Po- loniarum», apoi modele de orațiuni funebre. Aceste aii şi regulele lor. Inscripţiuni lapidarii şi funerarii urmeză ca modele. Acestă parte este cam ceea ce francesii numesc «up parfait secrâtaire», căci dă modele de ori-ce gen literar, fie în ]. latină, fie în cea polonă. Unele din aceste le aplică scriitorul la Gmeni din timpul lui ; așia luă Sobieski, înainte de a fi rege, adreseză o oraţiune de felicitare ; așia : Salutatio Se- venissimi post compositos siviles motus Warsawiam vedeuntis. 7. Cam pe la 2/, din codice vine un noi tratat de retorică, în- cepând cu « Praefatio>. In sectio 3-ta» a acestui tractat, cu titlu: «Idea deliberationis Proponitur>, dă ca esemplu o deliberațiune despre pace să resbel cu Turcii ( disputatione illa scholastico ci- vili de pace cum Turcis ad Chocimum componendam, quam pro ves- tibulo Declamatiomum Anno Draesenti praefizeramus). In « Sententia 

inaudito saeculis exemplo dies permultos fatigavit», 8. Se găsesce apoi, după « Sententia 6-a pro pace» nota : Plura ad genus dehberationum spectantia, si per tempus licuerit, adiecto ad cal- cem. corollario insinuabunt». Dar scriitorul se opresce și lasă șese file fără un quart de hârtie albă, 
9. Urmâză una : <Oratio in laudem Div , ae Virginis et martyris Catharinae «copiată de un Paul Joseph Kozieyski. Acesta semneză 

(*) Cunsscem : «Sancta generalis Florentina synodus gr. et lat interprete Ioh, 
Math. Caryophilus,» tipărită la Roma de Steph. Paulinus în : „î 

e 2 file ce urmâză sub N. 4 din 
acestă recensiune nu sunt copiate din chiar acâstă carte,
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şi următorea oraţiune cu titlu : « Salutatio Serenissimi post composi- 
tos Civiles motus Varsaviam redeuntis» care e o traducere după un model de oraţiune în |. polonă, mai în ainte dat. 

10. Acestui discurs succed altele, tot eserciții stilistice, ca, : 
Discursus oratorius pro domestico exercitu contra, externum ; 
Apologia pro exereitu ezterno ; 
Oratiuncula Gratulatoria novi anni Parentibus. 
Gratulatio novi honoris Ilmo Palatino Russiae metropolim Roxo- 

laniae auspicato ingredienti ; 
Ezercitatio oratorica in laudem eloquentiae ex locis Rheloricis 

pro ordinem tractatis desumpta ; 
Laus communis laudandi aliquem a fortitudine bellica ; 
Salutatio Honorati Cujuspiam hospitis ; 
Vectigales lacrymae a stipendaria, Regi Polonorum  elogquentia, 

persoluta, ; 

Argumentatio oratoria în laudem Scipionis Africani per syllogis- 
mun nunc facta. 

11. După aceste compuneri oratorice vine un acrostih care din 
literile iniţiale ale versurilor dă vorbele : «Tota Pulchra es Maria» 
«și prin literile terminând versurile, aceste-l-alte : <E/ macula non 
est în te». | 

12. Acum ajungem la cele mai însemnate bucăţi și anume la, trei 
discursuri înscrise cu acest titlu : 

In eum modum salutati sunt Magnifici Kostiny Illustrissimum 
Principem Moldaviae Fidemque obtulerunt Labyrinthum în laudem 
nominis ejus adscriptum. A. D. 1676. 

13. Urmeză apoi exerciţii de punere în prosă a câte-va versuri din 
Eneida lui Virgiliă : Conticuere omnes..: ete. Apoi acâstași materie 
în prosă poloneză și în fine : | 

14. Oranticula dicta ad Chmelniczenko în Moldowa Iasys 'quando 
venerat a Porta Othomanica, per Moldawiam tendebat ad oras pa- 
triae suae, nempe ad Ukrainam. | _ 

Despre acest codice, de care a dat în Biblioteca Seminarului Ve- 
niamin mai ânteiiă D-l profesor Erbiceanu, D-sa respunqând la o scri- 
s6re, prin care ”] rugasem să mă insciințeze decă cu ocasia frum6- 
selor D-sale cercetări, despre manuscrisele grecesci din ţera, na dat 
peste veri o notiță relativă la Costin, mi-a respuns cele următâre : 

«Cât despre Miron Costin iată ce sciii. Am întălnit un Catalog a 
«Domnitorilor noștri Moldoveni făcut după Miron Costin şi se con- -. . 

<servă în un manuscript Grecesc (Isografie) în manuscriptele Mitra-
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«poliei de Iași. Un alt Catalog împreună cu un resumat din viața 
<Domnitorilor Valahiei. Nu mă pot pronunţa cine sunt autorii ace- 
«stor. extracte. Voiii vedea ce voii mai găsi cu timpul. 

«Tot despre Miron Costin iată ce am mai întâmpinat. Într'un ma- 
«nuscript f. vechii, are.o-dată posteridră 1664, se conservă modul 
«cum aii fost laureat Miron Costin în Universitatea de Varșovia. De 
«asemenea și o oraţiune la fiul seii. Acest manuscript este încă în 
«studiă, parte este scris în latineșce parte în poloneșce. Eii necu- 
«noscând limba polonă, întîmpin greutăţi. Tot în acest manuscript 
«ni sai conservat o sumă de noțiuni istorice asupra obiceiurilor 
«polone și române. Promit că în curând voiii da s6mă amânunţită 
«despre conţinutul sei. Autorul manuscriptului este cunoscut, unul 
«dintre primii profesori aduși din Varșava. 

«Ei admit că atât profesorii cât şi literaţii greci cunosceaii Cro- 
«nicarii noștri; dar până acum n'am dat peste o traducere a, unora 
«dintre ei în greceșce. Pote se servea cu ci în Românesce. Afirm 
«că Filipid celebrul istorie al Românilor, până la descălecat al II cu- 
«noscea, cronicarii noștrii pentru că îi citeză. 

«Aceste sunt notițele ce vi le pot comunica fugitiv». 
Era, precum bine înţelege cetitorul, o minunată veste ceea-ce 'mi 

dădea mai sus D-l Erbiceanu. Am alergat deci la Iași și am luat în 
studii însu-mi manuscrisul în cestiune. Din coprinderea lui mai sus 
adusă, deja s'a putut presimţi că el nu ne pâte da nimic din cele 
ce D-nu Erbiceanu credea că cuprinde. 

Nu mai puţin acest codice rămâne forte important pentru urmă- 
iOrele cuvinte : 

Manuscriptul a, servit pentru instrucțiunea, literară a fiilor lui Mi- 
ron Costin șia mai multor generaţiuni cari s'aii succedat prin sc6la 
gr6că din lași de la începutul secolului XVIII. 

La acestă sc6lă a revenit cartea, altă dată proprietatea Costini- 
lor, prin Patriarhul de Constantinopole Chrisantie. Presupunem că 
Codicele se afla după uciderea lui M. Costin, în mânele familii Can- 
temir. E probabil că acest Codice a rămas la Constantinopole de la Dimitrie Cantemir, care ne spune că acolo aii perdut şi Codicele de Letopiseţe al lui M. Costin, 

Este apoi important acest Codice pentru cele 4 discursuri de sub 
No. 12 și 14. Aceste cuvântări sunt inedite și deci o bună acqui- sițiune pentru operele complete Costiniane. Se pote bănui că să fie fost redactate în primul loc de profesorul fiilor lui M. Costin, dar a- vend a fi rostite înaintea Domnitorului Anton Ruset și a fiului acestuia
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ba și a lui Chmelnischi, neîndoios că M. Costin le a revădut și le a 
dat ultima redacţiune. Noi le aducem mai la vale, atât în limba o- 
riginală de scriere, cât și în traducere. Traducerea din |. polonă o 
datorim excelintelui profesor de la liceul din Botoşani D-nu  Tocarski 
și D-lui locot. Colonel Stanislav Kopestinski, cărora le aducem aci 
publice mulțămiră. 

V, A. Urechiă,
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Dowcipna y w swoich wynalazkach wielce wymyslna starozylnost 
taki sobie zwyezay wynaydowala y zachowala, iz na doroczne u- 
roezystosci Poddani Kr6lom, studzy Panom, przyjaciele przyjacielom 
powinnosc y Zyczliwos6 ieden drugiemu Wyswiadezajac, szezescia y 
fortuny winszowali, lako tez y zwyciezeom radosne applausi, nie- 
iylko przez dowcipne wymowy, ale tez Yy przez nieme plastwo do 
wWymowy przysposobione, znaczny triumph temi stowy, (: iakolo Au- 
gustowi Cesarzowi :) Vive diu invictissime Caesar, vive wyrazali, Imy 
za zwyezaiem teyie starozyinosei idac, lasnie Wielmoznosci Was- 
zey Panu naszemu wielce Milosciwemu, dzis z pokoiu triumfuiacemu, 
ktorego sie nasza trapiona oyezyzna, za fortuny lasnie Wiel: twoiey 
panowaniem, doczekala, y za darowanym od Boga I. W. twoiey 
szezesciem, ezezesliwa zostata, tego szczeseia, tego pokoiu, wespol 
z cala oyezyzna nasza przy dzisieyszey uroezystosci, kiedy y nie- 
bieski y ziemski okrag z narodzenia, Christusa Pana triumfuie, win- 
szuiemy tak, iakoby to szezescie, ten pokoy o ktorym y samo niebo 
siyehac daie gtoszac chwala na wysokosci Bogu, a na, ziemi pokoy 
ludziom dobzey woley floreat e] refloreat. A ze przy pokoiu zwyklose 
Kr6lom y Panom ogrodna bawic sie pieknoscia, Paz în hortos, Mars 
în campos educit Reges, 'Tedy my na, roskoszna zabawe jasnie Wiel- 
moznosci twoiey, ogrod Apollinow z nauk naszyeh na ezterech kra- 
gach nasadzilismy i nasczepili, w ktorym przy Helikonskich muzach 
Dianny, gdy taneczne swe chory beda prowadzic, te na ktoryzekol- 
wiek krag z swemi taliami sie zdadza wszedzie siawe Imieniu twego 
wynayda y wyspiewaia. Azeby tym w dalszy wiek te muzy na stawe 
imieniu twemu spiewali Y jasnie wiely : twoia cieszyli, na to my y naszego niezatuiac wieku, a dni y lat J. Wielme : twoiey przydaiae 
do wiekowdawey Boga nasze wota przekladamy, y z poeta mowimy 
<et de nostris annis addat tibi Jupiter annos.»
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In eum moduin salutati sunt magnifici Kostini Illustrissimum 
Principem Moldaviae. Eidemque obtulerunt Labyrinthum in 
laudem nominis ejus adscriptum. A. D. 1676 ) 

«Deștepta și în invenţiunile sale prea ingeni6sa antichitate a năs- 
cocit și stabilit obiceiul ca la dilele de sărbători anuale, supușii să 
aducă regilor, servitorii stăpânilor şi amicii amicilor, felicitări de fe- 
ricire și de norocire cum și datoritele și bunele lor urări. Asemenea 
se aducea, învingătorului strigăte de bucurie și aplause și nu numai 
li se rostea cuvântări măiestrite, dar făceiă ca triumful lor să'l cânte 
și paserile deprinse în adins a vorbi. (Așia lui August Cesar : vive 
diu înviclissime Caesar !). 'Tot așia și noi luându-ne după acest obi- 
cei al antichităţii, la ocasiunea acestei păci de care nenorocita, 
nostră patrie a fost dăruită prin îngrijirile Măriei Vâstre, pace de 
care împreună cu totă ţera, noi ne simţim fericiţi, la ocasiunea. a- 
cestei serbători în care și cerurile și globul pământesc se bucură 
de nașcerea lui Isus Christos, aducem urările nostre: fie acâstă 
pace dăinuitore ca și gloria ce se cântă dicându-se: «Mărire întru cei 
de sus lui Dumnegeii și pre pământ pace, între 6meni bună învoire»; 
floreat et refloreat». Şi fiind că este obiceiul regilor și al Domnilor de 
a se desfăta în timp de pace în grădini: «Paz in hortos, Mars în 
Campos educit reges>, prin urmare și noi, spre deliciosă desfătare a 
Măriei Tale, din învățăturile nostre am sădit și altuit, spre cele 4 re- 
giuni, grădina lui Apoline, în care împreună cu musele de pe He- 
licon, făcând și Dianile corurile lor dănțuitâre, ori în ce direcţiune 
sar îndrepta cu taliele lor, pretutindenea vor găsi și vor cânta glo- 
ria numelui t&ă. Și pentru ca aceste muze să cânte mai îndelungat 
spre mărirea numelui tăi în seculele viitore și să bucure pre Măria 
ta, noi fără ca să ne pară răi după timpul vieţei n6stre, adăogână 
dile și ani Prea Puterniciei Tale, supunem dorinţele nostre lui Dum- 
nedeii dătătorului de viaţă și dicem împreună cu poetul: «Et de 
nostris annis adădat tibi Jupiter annos». 

(*) Domnitor Moldovei era Antonie Ruset. Se scie că M. Costin ocupa la a- 

cest domn mari demnități. Prin Zabyrint se înțelege, credem, în latinitatea medie 

polonă o specie de scriere, de care Ducange nu ne a dat însă nici o esplicaţiune,
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Alia oratio ad ejusdem Illmi principis Filium. 

Sprawil to niegdy ow slawny y waleczny lozwe Hetman iz-na 
iego zawolanie niebieskie storce bieg swoy zatrzymato, y poty onemu 
swiecilo, poki w swoich dzielnyeh sprawach konca y skutku sezesli- 
wego nieodniost. Jasnie Wiele: Mtosciwy Hospodaru Panie nasz Wiela 
Mtosciwy jezeliz to sionce materialne, uuzynione, a niewieczne na 
zawoțanie Hetmana taki fawor, takie Ministerium wiecznei pamiatki 
godne sprawilo. Owos przd wieczne i wszechmocne slorce dzis na 
Bethleemskim horizoncie zajasniato y na ziemska nizkose dla tey ie- 
dynei przyezyny znizylo sie, ut eo facilius incolarum terrae ocoulos 
in se convertat, tenebrasque anxietatum lorum, radiis suae omnipo- 
tentiae dispergat et dissolvat. Do tego my stonea Bethleemskiego 
nasze glowy podnosiemy y nasze wola przed nim przektadamy aby 
on0 za naszym zawolaniem y za naszemi wotami, jako za blizka swoja 
jutrzeka idac, poty w J]. Wiel: twoiey swiecito, poty y bieg zywota 
iwego zatrzymalo, poki J. Wiel: swoia lube dni swoie zechcesz pro- 
wadzic, poki na tym swiecie umyst y wola twoia panowac pozadă, 
Azeby dni y lata J. W.t: tym weselsze y milsze plynely na to 
Helikonskie muzy w iym naszym wizerunkowym  ogrodzie pans- 
kiemu imieniu twemu applauduiac wieniec z kwiceia wesela, z ziela 
niewiednieiacei slawy J. W. L: sktadaia i uwiiaia, laki wieniec wiek 
Jasnie Wielm, twoiey aby toczyl, y swym okragtym latem wszelkie 
nielubosci od iwege panskiego wieku, preez na strone aby odtoczş, lego my wiernie J. W. t: Panu naszemu wielce miloscewemu zy- CZYNIy y sprzyjamy. 

Vel sie. 

Jezeliby sie kto ludzkosei od ludzi nienauczyl, iezeliby iey z swo- iey wrodzoney natury nienabyi, iezeliby yz enoty ludzkosci owey niepoznat, niech zeby sie zato niemege slupu meimnonowego wstydal, niech zeby sie y ludzkosci od onego uczyi, o ktorym to powiadaia iz iakoby on niegdy na przywitanie zarannego stonca, gdy go swemi



159 

N 

" Alia oratio ad ejusdem Illustrissimi Prineipis filium. 

Odini6ră acel vestit și vitâz Hetman losue aii isbutit, ca la cuvântul 
săi, cerescul sâre să-și oprâscă cursul și să'l lumineze până când 
a avut un resultat fericit la vitezele sale isprăvi. Luminată Prea pu- 
ternicia ta, Principe, Dâmne Stăpâne al nostru prea îndurătoriă ! 
decă acel sore material, făcut şi nu vecinic, la cuvântul Hetmanului 
a fost atât de priincios și a îndeplinit un ast-fel de servicii demn 
de o vecinică amintire, apoi sârele cel adevărat şi etern și a tot 
putinte a apărut, astă-di pe horizontul Betheemului și sa coborit pe 
pământul cel de jos numai din acâstă singură causă «ut eo facilius 
<încolarum occulos în se convertat, tenebrasque anxietatem earum. ra- 
«dis suae omnipotentiae dispergat et dissolvat.» Către acest sore 
de la Bethleem ridicăm ochii noștrii și înaintea sa aducem dorințele 
nostre pentru ca la apelul vostru, urmând aurorei care îi premerge 
de aprope, să lumineze până atunci pe Prea Puternicia ta, până 
când își va opri cursul esistinței sale, până când Prea Puternicia 

ta vei voi să dăinu6scă scumpele Tele dile, până când pe acestă 

lume mintea și voința Ta vor dori să domnsscă. Și rentru ca dilele 

și anii a Prea Puterniciei Tale să curgă cu atât mai vesele şi mai 

plăcute, musele de pe Helicon, aplaudând în acestă a vâstră figu- 
rată grădină numele Domniei Tele, depun și împletesc o cunună fă- 

cută din florile bucuriei, din frundișul gloriei ce mai puţin se veș- 

tejesce. O ast-fel de cunună rotundă va fi, ca și viâța Măriet Tele 

să se rostogolescă ca dânsa și să înlăture tote desplăcerile din viaţa 

Ta. Acesta o dorim noi și urăm cu cea mai mare credință prea Lu- 

minatului și prea înduratului nostru Domn. 

TI 

Vel sie, 

Dâcă cine-va nu va fi învățat omenia de la 6meni, dâcă nu va fi 
dobândit'o din firea sa înăscută, dâcă nu va fi aflat'o în cei l-alți 

Gmeni acea omenie, atunci să-i fie rușine de statua cea mută a lui 

Memnon şi să înveţe omenia de la densa, despre care se dice cum că 

odinecră pentru a întâmpina. sârele văsărind, când acesta o mân-
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slotowlosemi promieniami osypalo, wdzieczne glosy wydal, y wlas- 
nie iakby na iakimsis Instrumencie zabrzmial. Taka, ludzkose, taka 
wdziecznose chociaz niemy stup pazadanemu od wsăystkiego swiata, 
gosciowi, pokazat y Wyswiadezyi, Zaistey my dzis musielibysmy sie 
niepomatu, owegoz slupu wstydac gdybysmy na przywitanie jasnie Wielmoznosci twoiey Pana, naszego wielce milosciwego stowami ludzkosei niewyzazili i serdeczney radosci niewymowili, kiedys w.t: 
w Domie mosci Dobrodzieia naszego wielce pazadany gosc zawital, 
y has panska swoia bytnoscia oswiecasz y uweselasz tak iz zda- 
sie nam iakoby pe rezolutiey ciezkomrozney zimy owe pierwaletne 
kwiateczki przed oczyma naszemi rozkwilaiac, zdasie nam iz ia- koby wdzieczna harmonia niebieskieh ptaszkow wiosne zaczyna ia- cyeh iuz o uszy nasze sie obiia, nawet widzi sie nam iz iakoby y te nieme sciany iakas wdziecznose posobie pokazujac glosy z siebie Wydaia, y nam mowie dopomagaia. In tantum ergo gaudium, în tan- tam hodiernae diei laetitiam facimus îd quod humanitatis est, loqui- mur îd quod eloguentiae est, optamus id gquod votorum est, A nie- tylko to naszemi slowami, nietylko nasza wdziecznosei ludzkoscia Wyrazamy, ale y tym naszym wizerunkowym ogrodem radosei y we- sela J. W. iwoiey przydaiemy, w ktorymto Helikonskie muzy pans- kiemu imieniu twemu applauduiac wieniec z kwiecia wesela z ziela niewiednieiacey slawy |. W. iwoiey sktadaia i uwiiaia na to, aby taki wieniec wiele i niezmierzone dni y lata J. W. twoiey toczyl, y swym okragtym lotem wszelkie nielubosci od twego panskiego wieku precz na strone odtoezyl, tedy my vwiernie |. W. twoiey Panu nas- zemu wielce milosciwemu Zyezymy i sprzyjamy. 

a
e
 

..



somrnl6l 
gâia cu părul săi de aurii, scotea voci armoni6se și resuna cân- 
tând ca dintr'un instrument. Dâcă statua, aceea de și mută, arăta și 
mărturisia o ast-fel de omenie, o ast-fel de recunoseință, spetelui 
dorit de întrâga lume, apoi nouă ne ar trebui astă-di să nu ne fie 
puțină rușine de acea statue, decă în întâmpinarea Prea Luminatei 
Tele Puternicii, Stăpâne al nostru, nu ne am exprime cu cuvinte de 
omenie și n'am exprime bucuria inimei nostre, atunci când în casa. 
nOstră ai venit. Ospetele nostru mult dorit, care ne luminezi și ne 
bucuri cu strălucirea puterei Tale. Ast-fel după cum când după, dis- 
parițiunea ernei celei greii gerose îniloresc cele dintăiii floricele în- 
naintea ochilor noștri, ni se pare că plăcuta armonie a paserilor 
ceresci acum ajunge la urechile nostre, tot așia ni se pare că şi 
aceste ziduri mute arătând un fel de recunoscință, după putinţa lor 
scot din sine glasuri și ne ajută a vorbi; și acâsta o esprimăm nu 
numai prin cuvintele nostre și prin manifestarea recunoscinții n6s- 

tre, dar adăogim la bucuria și la veselia Luminatei prea Puternicei 
Tele și prin acestă a nostră închipuită grădină în care musele He- 
liconului, aplaudând la numele t5ă, îţi depunem și împletim o cu- 
nună din florile bucuriei, din feundişul gloriei nevestejitore. Fie ca 
într'o ast-fel de cunună să se pețrâcă multe și nenumărate dile şi 
ani ai Luminatei Tele prea puternicii, și ca să înlăture departe de 
viaţa Ta, Stăpâne — tot felul de neplăceră. Acâsta o dorim și urăm 
acum, cu credință, 'Ţie, prea îndurătore al nostru Stăpân. 

, ii Miron 0, Zi.
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IV 

Oratiuncula dicta ad Chmelniszenko in Moldova Isssys gquando 

reversus a Porta Othomanica, per Moldawiam tendebat ad oras 
Patriae suae, nempe ad Ukraniam. 

Liceat tandem, etiam nostrae afllictissimae Patriae, ex tuo felici 
reditu indubitatum sibi recipere Augurium ; Liceat et de tua pru- 
dentia et dexteritate opinari sibi redintegrationem. Et tantum pro 
certo, Illme Princeps, gaudet et consolatur, quantum domandas et re- 
dintegrandas, has partes tuo adventu sperat et pollicetur. Progre- 
dere igitur feliciter, et assequens patrias oras, iales solenni cum ap- 
plausu congratulationes, a tuis recipias, quales tuo regimini, luae- 
virtuti, tuisque meritis debent, necnon immerito jure tibi conveni- 
unt. Nos itidem, Christiane Princeps, in perennes dies condignas tuo 
nomini congratulationes, ex animi nostri candore, acelamamus et. 
exoptamus ! 

M. Costin. 

Mică envântare rostită către Cmelnicencu, la laşi, în Moldova, 
când se întorsese de Ja Porta otomană şi se îndrepta prin 
Moldova către ţărmii patriei, anume către Uerania ($) 

Fiei permis de asemenea şi mult amăritei nostre patrii să iae 
augur ne îndoios din fericita ta reintorcere ; fiei permis, ca din în- 
țelepeiunea și abilitatea ta să aștepte pentru dânsa reintegrarea. Și 
pe atât de sigur, o luminate Dâmne! să se bucure şi să se mân- 

(1) D&că paternitatea celor dinter trei oraţiuni ar fi putut fi bănuită, atribuin- 
du-se vre-unul învățător de ai fiilor lu Miron Costin, nu aşia însă pote fi cu 
oraţiunea acesta, scrisă direct în latinesce de ilustrul cronicar. 

lată la ce ocasiune Chmelniski călători prin Moldova. Pârta se însciinţeză la 
finea anului 1076, de la Hanul de Crimeea şi de la. un preot grec sosit din U- 
crania, că Hetmanul Cazacilor, Dorocenco, se dăduse în braţele Ruşilor. (A se 
vede în : <De la Croix, Etat general, la p. 100, reprodusă scrisârea trimisă de 
Tar lui Dorocenco în 16 anuar 1677). Porta credu util să numâscă în locul lui Dorocenco pre fiul lui Bogdan Chmelniski. vestitul fost Hetman al Cazacilor,
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găe, cu cât din întârcerea ta în aceste părți ea speră și își promite îndeplinirea dorințelor Și reîntegrarii sâle. Pășesce deci cu fericire şi atingând hotarele patrie tale, să primescă de la ai tăi, în solemne aplause, atari congratulațiuni, cari sunt datorite administraţiunii tale, virtuții tale, meritelor tale și cari după drept cuvânt ți se cuvin. Noi de asemenea, o Creștine Domnule! în dile fără de sfârșit, cu totă curăţenia, inimii nostre ți aducem și "ţi poftim congratulațiuni demne de numele tăă. 

M. Costin 

Acesta, George Chmelniski, după ce perduse pe tatăl săă pe câmpul de bătae, vătăcise mult timp prin stepe, îmbrăcat ca un călugăr. Hammer ne spune că: «reconnu et livr6 par les Tartares, il avait 6t6 enferm& aux Sept-Tours : plus 
tard, il avoit voalu profiter de Pevasion du chevalier Beaujeu pour s'esquiver lui mâme furtivement, mais ayant 6t€ repris, il avait 61 râincareârt aux Sept 
Tours et ă partir de ce jour, il avoit &te l'objet de traitemens plus rigoureux 
et d'une surveillance plus active.» 

George Chmelniski fu aşia dar scos din închisore de Patriarhul Parthenie şi 
de dragomanul Porţei, Mavrocordat, cari îl desbrăcară de rasa călugărescă şi : 
“le revâtirent d'une fourrure d'honneur brodee dor; îl regut en meme temps 
une masse d'armes ornâe de pierreries, et un cheval richement harnachă. A- 
pres Tavoir ainsi proclame hetman des Cosaques, on lui remit immediatement 
deux mille ducats et une iraite de dix mille autres sur les princes de Molda- 
vie et de Valachie. II partit pour VUkranie avec six chevaux tirâs des curies 
impâriales, cinquante chevaux de main, des mules, des chameaux et des four- 
gons. Les ischaouschs, les Grees et Vinternonce polonais Paccompagnerent au 
son des trompeltes et des timbales jusqu'ă Bouyouk-Tschekmedj6, et son am- 
bassadeur, Ginovski, le preceda, avec une circulaire qu'il lui avait remise, afin 
d'annoncer aux Cosaques le choix que la Porte venait de faire en sa personne 
(3 mars 1677). 

Venind în laşi cu asemine precedente, de sigur Miron Costin a făcut noului het- 
man al Casacilor o mare recepțiune. La acestă ocasiune marele demnitar a] 
Moldovei rosti mica, oraţiune de mai sus.



   
FRAGMENTE. 

 



PREFAŢĂ. 

Din moment ce se scie că Miron Costin a însghebat un tot din cronica anteridră, a lui Gr. Ureche şi din cronicile cele d6uă ce a compus el însuși, fie-cine își pote închipui, că ilpstrul nostru cro- nicar nu sa mărginit a decopi€ letopisețul Domnilor predecesorului săi și apoi al continua, ci aii și adaos pe ici-col6 lucrarea lui Gr. Ureche”și aii ilustrat-o cu unele comentarii, . 
Ne propunem să dăm aci culegerea fragmentelor de acestă na- tură, deja cunoscute ca eșite din pâna lui M. Costin, cum și a mai multora pre cari i le atribuim noi, pe cuvintele arătate în notele de sub fie-care bucată. 
Pe lângă fragmentele din Letopiseţul Domnilor Moldovey decopist cu adăogiri de M.* Costin, după Ge. Ureche, vom mai publica în acest loc și următârele lucrări : 
a. Fragmente din lucrarea luy M. Costin continuând Letopisețul Domnilor ţărei, dincâce de Domnia lui Stefăniţă fiul lui Vasile Lupul. In adevăr cronica lui M, Costin, a Domnilor Moldovei, în tomul nos- tru I, ca și în tote ediţiunile anteridre ale D-lui M. Kogălniceanu și ca și în tote codicele cunoscute, se opresce la mârtea lui Ste- făniță fiul lui Lupul, și îngroparea lui la biserica tată-săă : Zriă sfe- titele. Cu tste aceste, însuși Nicolai Costin fiul lui Miron, continuând mai încoce cronica, tată-săă, la primele domnii ce urmeză după a lui Stefăniţă fiul lui Lupul, mărturisâsce că are sub ochi: izvodele lui Miron Costin. — Am spus deja aiurea (1. 1. pag. 352) că după însăși declararea lui Miron Costin nu putem considera terminată cu domnia lui Stefăniță fiul lui Vasile Vodă, cronica lui a Domnilor țărei. Decă aci s'a oprit în codice acâstă lucrare, este că numai până aci fus6se decopiată de diaci și că restul a rămas în brulion şi pote se- questrat de Const. Cantemir seu de miniștrii să, atunci când M. Costin fu ridicat de la moșia sa, de la Barbescă și dus la Roman spre a îi decapitat,
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b. Tot între Fragmente vor ave loc şi unele mici tratate istorice, 
etnografice, pre cari Necolai Costin le-a, utilizat mai apoi la alcă- 
tuirea propriei sale cronici. Se scie că N. Costin a făcut și el cum 
am dice o nouă ediţiune în manuscris, a lucrărilor istorice anteri- 
6re, a, lui Gr. Ureche și a tată-săii. La orânduirea cea nouă a co- 
dicelui sâii, N. Costin a utilizat scrieri, ce a aflat pregătite de tată- 
săi și a făcut acâsta fără a mai spune cari anume lucrări eraă 
proprii ale lui și cari ale tată-săii. Vom căuta, pe cât posibil, să 

aducem, în notele referinte la fie-care materie, cuvintele pe cari noi 

ne întemeem, ca s-'0 atribuim lui M. Costin. 

V. A, Urechiă,.
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FRAGMENTE. 

N, 1. (%) 

Iară aice se arâtă ce ati seris şi alţii prin nesciiuţă, 

Ai scris un Istratie Logofătul și Simeon Dascălul şi un amăgeii Misail Călugărul, că rădăcina acestui neam de pre aceste locuri aii adus-o din t&mniţele Romului; acelea sînt basne şi povesti (**%) căci Traian și căsași de la Italia ai aședat pe aceste locuri, iar nu din temniţile Romului ci orășeni, Căsași şi săteni, tot din slujitori aședaţi şi case de Domni aiă aședat prin cetăți; cum și Dragoș Vodă nu ste din păstori s6i să fie fost păstor, ce ai lost feciorul unui Bogdan Vodă născut în Maramurăș după ce ai venit pe aicea mulțimea de 'Tătari cu Bulgarii de la Volga și apoi pe urmă Âtila cu Ungurii, ce ai venit de la Uhra pe aceste locuri (6108) ; dar din temniţile Râmului sute de mii de Ameni unde s'ar afla și apoi atâtea femei tâlhărițe ? Când ai venit pe aceste lo- cură, Traian împărat al Romului în anii de la Christos 103, sei cum 
(*) Acest fragment îl scotem din Codex A (Academie). Acest codice, după noua catalogare pârtă numărul 232. Atribuim fragmentul lui M. Costin, pentru că el a 

, M. Cos deja a dis că inima sa T'a îndemnat să nu lase istoria țărei nescrisă «cu mare ocară înfundat, neamul acesta (al Românilor) de o semă de scriitori.» Cine sunt acei scriitori cari ai infundat în ocară neamul românesc, ne-o spusă toi Miron Costin şi tot în Predoslovia sa, (TI. L. pag. 876), unde ice, ca, laudă o- sîrdia lui Gr, Ureche Vornicul, pentru că a făcut Letopiseţul Domnilor, dar re- gretă că acela numai cât a amelițat despre descălecatul tErei cel întăi. «Destul şi atâta, cât pote să dică fiesce cine, că numai lui de acâstă ţiră iza fost milă să nu vemde întru întunericul nesciinței. Că cele-l-alte ce dă sînt, adăosături scrise de un Simeon Dascălul şi al doilea de un Misai] Călugărul, nau leatopiseţe, ci ocări sînt, care şi acele nu puţină a doua îndewnare mi-a fost» de a serie istoria țărei, esclamă M, Costin. In sensul acestei prime declaraţiuni a lui M.- Costin este fragmentul ce aducem sub N. ]. și putem dice, că repetă aprâpe " ârgumentele din Predoslovia de la cronicul primei descălecări a Moldovei, ba chiar este identitate de cuvinte. 
(*%) «D 

: , r apuca de acâstă povâste cu basnele lor câle ce ai scris, că rădăcina acestui neam, carele ste acum pre aceste locuri, den temniţile Rămuluy este; că Traian împăratul»... M. C. în Letop. I-a descălecare, 
Cod. AA Văcăresceaa, fila 38 verso.
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scrie alții 120 (*) şi când s'a bătut Laslăii Craiul Unguresc între Traian și între Laslăăi Craiul sînt 800 de ani! Așa ată scris acei istorică mincinoși : Istratie Logofăt și Simeon Dascălul şi Misail Călugărul, cum să fie cerșut Laslăii Craiul ajutor de la Râm îm- protiva Tătarilor și neamul Românilor trăia atuncea cu Domnii sei în Maramorăș. Vedi basnele lor ce ai scris acei amăgei.» 

N. II. 

Descălecatul ţărei Moldovei la ce vleat de la zidire 
Sa întâmplat (**) 

CAP. ai. (16) () 
Cu anevoie iaste deplin a adeveri, măcar că nu o histovie a țărilor 

streine de prin pregiur (ÎT) ţărei nâstre, ci câte-va am cercat : și 
rusesci și leseșci forte de amăruntul — ci maj aprope de adevăr am 
aflat : cum-că descălecatul al doilea rend a, ţărei, după pustiirea, de > Volgari și de 'Lătari, la vleat de la zidirea lumii swoa;. (6874) jar de 
la Hristos 1366. (414) pe vremea ce stăpânea țâra leșescă Vladislav 

B. 11. Cod. AA Pavel Gr: «multe» |. enu oo. — B. 12, Cod. 44 P. Gr. omite 
de la: «ci câte-va» până la : «ce mai aprdpe. 

(*) E probabil că copistul a citit greşit data pă, drept pi | 
(**) M. Costin are deprinderea unor asemene apropieri de date. Oră cât din 

textul ce ni-a servit ca principal conducător la tomul 1, la cronicul primei des- 
călecări, resultă contradicere cu data, ce se propune aci pentru a doua descăle- 
care (veqi pagina 420—421 T. 1), noi credem hine a publica şi acest fragment 
utilizat de Codex B (N. 103), de Codex 24 (Muzei) de Codex C (N. 115 al A- 
cademiei), Deosebirea între Codex 24 și B este, că cel înteii nu numeroteză ca- 
pitulul şi nu'l subdivide în zaceli. Vedi despre data descălecărel a II a Mol- 
dovel adnotările marginali din cartea ce a fost în posesiunea, lui Dosoteiă, cu 
titlul : Brălov Kadoyuzvov "Exădyrovy.... ete, din Veneţia 1663 şi care acum este în 
posesiunea Academiei, donându-i-se de P.. S. Metropolit al Moldovei și Suce- 
vei, losif. | 

(î) Cod AA Văcăr. coprinde acest capitol, la fila 101 verso. 
(îi) <Pen pregiurul» Cod. 24. Muzei. _ | | 
(fit) Vorbele subliniate lipsesc în codex 24, În cod. AA Pavel gramaticul lip- 

sesce data crestină — Sunt în genere între codici mici variante, cari nu le mai 
relevez, nefiind de consecinţe mari. La D. M. Kog. este data: 6860 şi de la 
Hs. 135, (Let. T. 1. ed. Î. pag. 90. | , N 

D. Picot în ediţiunea, ce ne a dat din cronicul lui Gr, Ureche, se ocupă şi 
D-lui de data, descălecărel a II-a: | | A i 

«Le Manuscrit dWUreche que Nicolas Costin avait entre les mains, donnait, pa 
rait-il la date de 6807 (Kogălniceanu, A, 90; B, 1, 83); celui que possedait Can- 

temir (gone. II 400) portait 6821. Chronique de, Moldavie par Grâgoire Ure- 
che traduite par Emile Picot. Paris 1878. pag. 16. Vedi şi pag. 20.
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cu porecla Lochetec, tatăl lui Cazimir cel Mare al doilea eu aces 

nume, căruia i-aii dis Cazimir cel Mare și pe vremea aceea îm- 

părăția Ţarigradul Mihail Paleologul ; și dovadă punem şi acâsta: 

că scrie şi Ureake Vornicul la letopiseţul săi : precum pe Stefan 

Vodă fratele lui Petru Vodă, amândoi feciori lui Stefan Vodă, sco- 
țendul Pătru Vodă cu agiutorul unguresc din scaunul ţării, aă fugit 
frate-săi Stefan Vodă la Cazimir cel Mare, feciorul lui Vădislav Lo- 
chetec craiul Leșese. Acest craiii Cazimir ai erăit ar” (33) de ani; 
iar domniile dintăiii de acești doi feciori Pătru și Stefan, feciorii 
lui Stefan Vodă, de la Dragoș Vodă până la acest Stefan Vodă, ce 
ai avut doi feciori, cum s'aii pomenit: pe Pătru și pe Stefan, cum 
scrie Ureake anii lor se fac ms (46); ci scoțând trei-deci și r 
(3) a lui Cazimir Craiul Leșesc, la care ai fost năzuit Stefan Vodă 
fratele lui Petru Vodă, la agiutor, să ducă în Seaunul țării, remân 
ri” (13) ani trecuţi, pe vremea lui Vladislav Lochetec Craiul Leșesc, 
în care stăpânea aicea la noi în ţâră Roman Vodă, feciorul lui Pe- 
tmu Vod, nepot lui Muşat Vod. lar ce serie Ureake Vornicul ce 
saii aflat să fie fost vlst 6807 („awa') la Descălecatul al doilea de 
Dragoș Vod, nu-i adevărat, că încă pe acea vreme era pustie țâra 
Moldovei. Iar Bonfin un historie unguresc, așia dice de Descăleca- 
tul erei Moldovei, al doilea rând : Pe vremea stăpânirei lui “Lu- 
dovic, craiului Unguresc, s'aii ridicat un Bogdan Domn, care era, lo- 
cuitor la Maramurăș cu Rumânii, părăsind locurile pentru megie- 
șia 'Tătarilor. Acest Bogdan ma! adunând lângă sine pe Valachi, 
aii intrat în țâră la moșia sa de o ai descălecat'o. Ci pe urmă v&- 
dend Ludovic că sai îmmulţit Valachii ce eşise dih Maramurăș 
cu Bogdan Vod în țâră, unde-i acum Moldova, neputând să-i scotă, 
i-ai aședat sub stăpânirea și ascultarea sa cu bir, de da lui Lu- 
dovie Craiului Unguresc. Acestea le mărturis6sce Bonfin ungurul ce 
aii scris « Istoria ungurescă» la cartea a î (10) decada a (2). lar U- 
reake Vornicul serie că ai descălecat țera al doilea rând Dragoș 
Vodă. Pe seamne acest Dragoș Vodă easte fecior acelui Bogdan 
vodă, ce scrie Bonfin că aă descălecat era al doilea rând într'a- 
cesta chip; precum fiind ei îndemnați, câţi-va, feciori de Domni dia 
Maramurăș, între carii să le fie fost cap Dragoș Vodă, în chip de 

BR. 13. Cod. AA Pavel Gram : «unde năzuise Petru Vodă să dea agiutoriă» |. textului nostru. — FR. 73. Cod. A4 Pavel Gram : enu se tocinesce» |.: anui ade- erat. — B. 29. Vedi textul original din Bonfin, adus mai la vale în notă. — E se Cod. 44 Pavel Gr. «ei socotim că pădte să fie fost Dragoș Vod fecior lui ogdan VV> 1. «Pe semne acest Dragoș Vodă este fecior a lui Bogdan Vodă.»
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vânătorie peste munții Maramurășului, în care aflând un Zimbru 
după care ati mers cu toţii cât-va loc, 'l-aii scos pre acel Zimbru 
(a lui Dumnedeiă povaţă aii fost aşia!) mai la câmp, pe apa care se 
chiamă astă-qi Moldova, pe numele cotâicii care urma acea hiară; 
acolo într'un hăciă, în desime, intră acel Zimbru ostenit de tot, Ai 
ucis pe Zimbru acei venători. Este o povâste letinescă de qice a- 
decă : nu se pune numele în dar. După multa gână acelui Zimbru, 
unde vădând acei vânători, că ai scos acel vânat la câmp, s'aii 
bucurat, și până astădi iaste locul acela pe Moldova, ce se chiamă 
Boureanii, iar ţinea (copoica) și ea ostenită, limpind multă apă 
dintr'acea apă, ati crăpat (Vedi Moldova din ce sa numit !) căria 
țince, numele era Molda şi de pre numele Molde: aă Qis și apei 
Molda, care până astăgi trăiesce apa cu numele Moldova, ; aşij- 
derea, locului unde ai vânat acel Zimbru si boii 'i-ată dis Bou- 
reanii,. care trăâsce până în diua de astăqi cu acest nume : Bourea- 
nii, locul acela. _ 
Zăceala e. De aicea s'aii învitat acei neamesi 6re când, Români 

din Maramurăș, eșind mai la câmp pre apa Suceavei, având luat de 
la strămoșii s&I seamnele strămoșiei sale, 6re-când aii nemerit la lo- 
cul unde este astădi Suceava, şi năzuindulise de departe a fi fum 
de foc, de odată se îndoiră, la loc pustiii; aii biruit îndrăznâla lor, 
şi cercând, aii aflat în mijlocul unui readiii des o prisecă cu stupi 

la care era trăitor un rus îmbătrânit la acel loc, cu priseacă. Pre 

carele întrebândul : bize-ţi oame 2 Rusul să; fie respuns Rusâsce : Ne- 
înai biuhme; că era Rus, de câtă-va vreme nemerit pe acsle locuri. 
Dusu l-ati pe Rusu la Dragoș Vodă, și acolo cu tălmaciă, întrebân- 

dul de unde ste de locul săii, și pe ce vreme aii nemerit și cine 

ar stăpâni acel loc, și numele lui cum ar fi? La aceste întrebări ale 
lui Dragoş Vodă, aii respuns Rusul, căi de neamul săi Rus, venit 

de câți-va ani din Sneaten, la acel loc pustii și nestăpânindul ni- 

meni, şi că'l chiamă laţco, și hotărele ţerei ce aii audit dinijbă- 
trânii săi, că merge în gios până în Dunăre și în sus până în Nistru, 

de se hotărâsce cu țâra Leșâscă. lar Dragoș-Vodă ai spus acelui Iaţco, 
cum că 6ste vechiii strămoșan din Descălecatul cel d'inteiii a ţărei, 
Și întrebându-l de rudenii și seminţiile Rusului, i-ai dăruit acel loc 
cu uric lui laţeo, căruea loc până,astăqi se zice, Eicani,j dupre 
numele acelui laţco.(ţ), a doua descăiecare de Dragoș : Vod, după 

(7) Vedi marele deosebiri între textul acesta şi acel al D. M. Kogăluiceauuu, da, 

în apendicea 1, ca de la Eustratie Logofătul, Simion _Dascălul și Misail Călugă-
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Boureanii. Iară Rusul primind bucuros hărăzirea, lui Dragoș Vodă, 
câte semenţii aii avut în Sneatin tâte le-ai tras la acâle locuri a 
țărei. Și acolo toţi acei feciori de Domni și Maramoroșani, ai ră- 
dicat cap și povăţuitor şi Domn pe Dragoș Vodă. Înturnându-se de 
iznOvă Maramoroșanii de și-aii luat şi casele cu sine, s'aii pornit şi 
alți Maramoroșani după Dragoș Vodă, de s'aiă aședat de odată mai 
spre munte, unde se dice și până astăqi câmpii lui Dragos Vodă. Iar 
laţeo cu câţi-va Sași ai cuprins câte-va locuri, cu așegarea, sa, pe 
apa Suceavei și pe Siret. 

larăși Ungurii și Sașii ai năvălit după Maramorăşani aicea în 
ț6ră de s'aii aședat pe apa Suceavei mai mulți cu meșterșuguri, și 
de pre numele lor stă și numele tergului cu apa Suceava, că co- 
jocarul ungurâsce se chiamă sociii ; și acea mulţime a cojocarilor 
aii astupat numele lui Iaţco, numai nu numele satului Eţcanii. lară 
la Bae, Sașii toţi olari : săseșce olariei îi qic bae. Și așia în multă 
vreme s'aii aședai și sai lăţit Românii, eșind din Maramurăș în gios 
până în Dunăre „şi în sus, cu Ruşii, până în hotarele Leșesci, de s'ai 
plinit cu vreme tote locurile țărei n6stre cu Omeni, începând din 
munte, până în Nistru, și în gios până unde cade Dunărea în Vidov 
și până la cetatea Albă, și Ja. Kilia, după veachile hotare a Dachiei 
și a, descălecăturii lui Traian, cum Sai pomenit mai sus, Îa rândul 
săi. Și așia descălecatul țărei al doilea, arătându-se, de Dragoș-Vodă 
eșit la văleat swop; (6874), din Maramoroş, ne vine rândul a serie 
de Domnia întâe a lui Dragoș Vodă, purcegând pre rEnd, și a altor 
Domni. (5) 

rul. (Tom. 1. pag. 379). Negreşit că textul aci adus de noi, nu este cu totul o- riginal al lui Miron Costin, ci el Pai modificat și i-a dat ultima redacțiune, care o aflăm superidră textului din Apendicea l-a de la D. M. Kogălniceanu. Cod. AA. Văcăresceanu este identic cu textul nostru de aici. Cum-că redacțiunea acâsta a tost a lui M. Costin, prob&ză cronica lui în versuri polone, în care (la pagina n6stră 214), spune acesteşi lucruri, şi unde nici chiar vorba : <bineți 6me 2» nu lipsesce. Se scie şi din versurile : «Viaţa lumei», că vocativul «mes este al lui Miron Costin, 
(*) Codex B. Racoviţean, purtând astă-di în Biblioteca Academiei N. 103, cu- prinde la pag. 6. şi el tratatul despre nepotrivirea, datelor descălecărei a doua. Codicele G, Teodosie Duhăă (N. 169, pag. 9), cel scris de Vasile Dămian, ca şi Codex B, ne dă câte-va Şiruri după ce se ocupă de risipa ţărilor d'intâiă de greul oștilor lui Flah Hstmanu romlenesc, în cuprinderea următâre :
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N. XII. 

Domnia lui Dragoş Vodă. 

Domnia lui Dragoş Vodă a scrie pe larg cu anevoie ste, de vreme 
că ceia din vecii d'atuncă, nimica n'a însemnat. Aşișderea și alţi 
istorici megiași nimica n'aă amelințat de acestă domnie, cum necă 
de alți domni ce ai fost pre urma Îuă, până la domnia lui Stefan 
Vodă cu feciorii s8i Petru și Stefan, de cari vom serie la rândul 
lor. Pentru aceea și noă cu anevoie ne 6ste a scrie ce sai lucrat? 
ce ai așegat? cât ati domnit? și unde i s'aă sfârșit viaţa ? fără, 
numai cât Ureche Vornicul scrie în l&topiseţul săi, că ai domnit 
ani doi și ati murit, iar mai mult nu scrie necă ce aă lucrat în di- 
lele lui într'aceștă doi ani, neci unde ai murit. 

Inţeles'am și noi din 6meni bătrâni, de aici den ţâră, cum se 
trage cuvântul din om în om, că o beserică de lemn la Olovăţ să 

«De descălecarea ţărei Moldovei în al doilea rând în ce chip şi cum 
«Vaii aşedat. 

«Acestă poveste ce €ste de aicea în gios, care spune de noirea țărei Moldovei, dste 

«isvodită de Ureche vornicul din ldtopisețul cel Leșesc, care povăste o am socotit că 

«se tocmeâsce întru tot cu predoslovia ldtopisețului cestu; moldovenesc, însă mai pre 

«scurt, iar predoslovia Moldovei tinde povestea mai deschis şi de agiuns, cum a- 

<râtă inainte». 

Apoi urmeză textul lui Ureche: «După resipa ferei dinteiii» ete. Textul adus 

de la Ureche este cu multe variante de natura celor adaose de scoliaşti. 

Codex G. aduce la finea Cap. |. din Ureche o notă asupra divergenţii, cât pri- 

vesce data, descălecării a doua, dintre scriitorii streini şi Jefopisețul nostru. A- 

câstă notă în codex D la pag. Îl e dată cu titlu: «De însemnarea anilor, ză- 

ceela 8,» de altmintrelea aprâpe identică cu cea din Codex G. Acestă notă, 
intră mult în deprinderile de argumentaţiune a lui M. Costin : SI 

«Insemnarea anilor a scriitorilor noştrii nu se tocmesce cu a străinilor, că 

«l&topiseţul nostru scrie că aii fost văleatul 6067, când aă stătut domn Dragoş 

«Vodă, iară l&topiseţul streinilor scrie că ai fost 6867, în dilele acestui Stefan 

<Vodă ce se scrie mai sus; iar ce se va fi trecut înapoi nu se află, însemnat 

«de străini. Cunâsce-se că cum nu se află de scriitorii noşiri însemnat viaţa 

<Domnilor şi lucrurile lor, aşia şi veltul când ai (2 *) să nul hie sminiit. Jar 

«de a şi însemnat, n'aii şeiut ce ati scris. lar I&topiseţul latinesc putem cunâşce 

«că pote hi mai adevărat, că fiind 6menii aşedaţi mai de demult şi cronicarii 

«lor neavând altă tr&bă, ce numai vl&tul păzia şi nişce ducruri mal caa acestea 

“păzia şi socotia, să nu rămie ceva. neînsemnat, pentru eg să n în i Lică vea 

«nil lor de prin pregiur că ai fost adormiţi s6ă neîinvăţaţ, și nestrăbătuţi e 

() Pâte: Câgi ai î=Căâţi ani?
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fie făcută de Dragoș Vodă şi acolo die să fie îngropat Dragoș Vodă. 
Și acea bescrică de lemn a mutat'o Ștefan Vodă de o aiă clădit la 
monastirea Putna, unde stă până acmu; iar pe locu bisericei cei 
de lemn, la Olovăţ, Stefan Vodă aii zidit biserică de piatră. (*) 

N. IV. 

De acest Bogdan Vodă pote să fi însemnat Bonfin istoricul că 
ai eșit din Maramurăș cu Valachii în țeră. (%*) 
«toria. Pentru aceea şi pre acest lucru putem cunosce, că, et cum ai înţeles de «descălecarea ţărei nâstre îndată vai apucat de ai însemnat tâte pe rând şi <ale nostre şi ale lor; pentru aceea, că scriă că ai fost vl&tul la domnia lui Ste- <fan Vodă 6567». 

(*) Fragmentul HI Pam scos din Codicele lit. C Gligoraşan, care pârtă astădi la Academie, N. 115. Asemenea text există şi în alte codice, bunădră în codex AA Văcăr. (N. 353) şi în Codex A (N. 232), N. 24 de la Muzeii, Lit. B (tot d'a- colo) la pag. 62. Textul din Coa. AA. Parel Gr. (N. 120) este acelaşi ca în C, Acest fragment, D-nu M. Kogălniceanu '] atribue lui Nic. Costin, în nota de la pag. 99, tom. 1. ediţ. IL. D. Kogălniceanu în acâstă notă se servă, tocmai de Co- dex C. D-nu Kogălnicânu în pag. urntătore 100 aduce tot din codex Co va- riantă la, cronica lui Ureche pe care o atribue lui M. Costin de şi în Codice nu se menţionăză numele acestui scriitor. Cu tot respectul noi credem că ace- leaşi cuvinte cari au îndemnat pe D-l Kogălnicânu la pag. 100 să semneze va- rianta, cu numele lui M, Costin, există şi pentru fragmentul de sus, cu N. IL. lată şi alte cuvinte: â) Apelul la tradiţiune, la vorbele den bătrâni este în de- prinderile lui M, Costin până la domnia lui Vasilie Lupu, de pe timpu căruia este s6i actor sâi martor ocular la evenimente. b) Neculai Costin de scris fragmentul de sus, ar fi relevat, după obiceiul lui, fapta că nici tatăl săă M. Costia ma adunat mai multe șciră despre Dragoş Vodă, de cât predecesorul săi Gr. U- reche. Din notele cu cari M, Costin însoţesce lucrarea lui Ureche şi mai de: parte, se vedegcă nu putea giudiciosul istorie să înregistreze în lucrarea sa re- dacţiunea lui Gr. Ureche, despre Dragoș Vodă, tără de a adăogi observaţiunea cuprinsă în fragmentul de sus, 
Codex AA. Văcărescânu (N. 3853) confirmă Și mai mult acâstă argumentare. Textul din ei este identic cu cel de sus și din recensiunea nâstră, de la tom. L se pote vede valdrea acestui codice, dintre 1713-1727. (*) D-nu M. Kogălniceanu dă aceste 2 rânduri la pag. 100 tom. 1. ediţ. [. ca notă și le atrihue lui Neculai Costin, tot ațâi fără de temeiă cum s'-aii atribuit acestuia, şi fragmentul N. III. M. Costin ne al spus mai înteiă pe cari scriitori 

„etiz alachorum princeps, qui destituta, Tar- <tarorum Vicinitate, Moldavia, quae inferior Walachia est, ad Marmarufiam ha- <bitabat, coactis Valachis, in patriam regionem Ludovici regi subjectam remi- “gravit... ete.» Decada a II. Libr. X. pag. 251 ediția din Colonia Agrippina 1690. Jdentic text este în N. 11, Muzeă pag. 61,. nea î AA. Păcăvescean, fila 104 verso.



  

N. YV. 

De mirat 6ste într'atiția ani să nu se pomenâscă mai mult de 
domuia lu, şi nu altă pricină, fără cât toţi acestii pâte fi n'aiă cu- 

tezat mai la câmp a se lăți, de grija de 'Tătari, ce mai pre supt 

munte. Peniru aceea nici în sciința megieșilor nu era încă de tot 
daţi, să scrie mai pre larg de dânșii». (*) 

N. VI. 

La pasagiul în care Urechiă ne spune că după Muşat ai dom- 

nit fratele stă 3 ani, Miron Costin pune adaosul următorii, : Și 

acesta am adeverit, iubite cetitoriule, dentr'un uric acestui domn 

precum scrie Dnsofteii Mitropolitul ($) și carele se află la mănăs- 

tirea Probota de la munte, scriind titlul așia : Beannnziiă camo- 

Acpaanii Batiero anacerite Vocnoani Hon Poaan BOcROAA WEaa- 

Aia 35MAzk AĂĂOAAAaBeROR WT HAANHHbĂ AO MOPA Aaa ECMh He 
Mona cuinzmu flaeXânagoa ui Boraatom Hi npouata. Care dentru 
acâsta se cunosce, că Alexandru Vodă cel hătrân aii fost fecior lui 

Roman acestuia. Iară la sfirşitul uricului așia dice: <llncaa cen. 

aicra Ba rpaAz Naum Pomana BOEBROAA EZ WIACTO THRILALI HO 
£ noa. Deci acest domn ai descălecat tirgul Romanul și ai avut 
șâse feciori și pre numele-săă lui numit și târgul Romanul; și 

era anii de la zidirea lumii 6900, precum se află în uricele din 

dilele lui Roman Vodă. (îŢ) 

(*) Acâstă variantă pe care D-nu Kogălniceanu o atribue iar lui Nie. Costin 

există în Codice anteridre dărei în cunoscinţa publică, cum sar dice, a primu- 

luf codice combinat de Nic. Costin. E mult probabil deci că tot lui M. Costin 

este a se atribui, cu atât mai mult, că tot din Codex C. a luat'o D-l Kogălniceanu. 

Veqi Cod. N. 122 (aa Pavel Gram.) — sistă şi în Cod. AA. Văcărescean. | | 

(î) Vedi varianta la Cod. B. din Muzeii, unde se citâză pe Dosofteiii Mitro- 

politul și uricul cu data 6900 deplin. Asemenea în Cod. N. 174 (Copia lut C.. 

Viaâulovici, din i725) , _ , o 

(+1) O notă autografică a Mitropolitului Dosoftei“ aflată de puţine dile în 

cartea, grecescă, : Vieţile sfinţilor, (Ezdsylov Br3ăiov Kahoyuevov „nn Pourtazw ol 

pacbzegat Biurzăăw "Alu Ex 7o5 Meraopaszol Zvusâvog. « . - "Evezimar, . . 1663. —)
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N. VII, 

Pre urma lui Ștefan Vodă ai rămas domnia țărei la doi feciori 
ai lui, anume Petru și Ștefan carii neputendu-se toemi între sine 
pentru domnia țăreă, s'aă ațițat mare vrajbă între dânșii. Petru Vodă, 
măcar că era frate mai mic, iară pentru blândețele și obiceiurile 
sale, mai mult plecat spre inimele a mai mulți, ai las partea cea 

care carte este cea după care Dosofteiă a tipări” Prologariul săi, confirmă, pe 
„deplin aserţiunea lui Miron Costin despre Roman Vodă. Iată în facsimile pre- 
țiâsa acestă notă aflătâre la pag. ultimă a cărţii mai sus ar&iate : 

<A! DR | Aqâvivarnd FĂ niă CA” 2 ha ACUOE a p- Iv A > Ii 3 A Sare 1E4ă fobap Popa upA/'cârej 
DEna IEI CAmopaag ani Toega f& SM D084) Ş CoBAARĂ înţi Zid ZE MA3ro n 0% în cscto E rrq im AP Mp e nt pia Are 47 htmg: şi 

Textul din AA. Pavel Gram. este aprope identic ; el însă omite numele lui Do- 
softeiă mitropolitul şi dice că: <a adeverit, subite cetitoriule, dintr'un uric a 
acestui domn, carele se aflaţla m-rea Probota, scriind titulușul,.. ete.» In cod. 
AA. Văcărescean se omite titlul slavonesc, dar se menţionăză numele mitro- 
politului Dosofteiă. Cod. B. nu face menţiune de uricul de care a grăit Do- 
softeiiă. 

Uricul menţionat de mitropolitul Dosoftei este adi la. Archiva, Statului, de o 
bună conservaţiune, cu sigilii mare pe câră negră. Mitropolitul Dosofteiă îl ei- 
teză indirect în versurile aceste : 

«Stătut-ati dup'acestă luminată râdă, 
Stăpân ţărei Moldovei Domnul Roman Vodă. 
Acesta ce se scrie întra țărei urice, 
Mare samedrajaveţ, şi ?n bună pace,» (Paremiar. lași 1683.) 

Engel in Geschichte der Moldau tom. 2, pag. 142 încă serie că «Dositheus me- tropolit der Moldau, versichevt von hau ein Diplom vom 1. 1392 gelesen zu ha- den.» De sigur, că Engel n'a citiţ direct în Dosofteiii, ci la M. Costin acâstă in- formaţiune, 
D. Cantemir dice în Chronieul Romano-Moldo-Viahilor tom. 2. pagina 400 : «Apoi și Nicolae Costin a sa socotilă puind, îuteiii se încredințiză dintrun w vic a lui Roman Vodă, scris la anul de la Adam 6900, carele este de la Chr. 1392, care uric ice că d] unu Pa văut, numai să fie auţit de la Dosoftei Mi- tropolitul, precum așia să fie fost înseninat anul într'acel uric»,
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mai mare la sine (blândețile domnilor pătrand inimele norodului) de-i poftiaă domnia ţerei. Iară Ștefan Vodă fiind scos din ţeră, a- vând și grije de înșelăciune despre frate săă Petru Vodă, aă mers în ț6ra Leșescă să-i dea agiutor Craiul Leșesc, Cazimir, cu o s6mă 
Eată însuşi textul slavon al uricului : 

- <Îl3 REAnkH CaMOAEPKAENZH  MHASC Tu B9X%H rocnoannz iw Pomana EOEBOAA,  OBA4A4a BEMAER AMOAA4EZCKOD WT NAANHHSi AO Mpa. AdAA ECMIZ,. ue MOHAMAZ chiuzatu Oaskcanz- Apo u Boraans, cASak nauiemS  Heantiuuts EnTas. aa cre BEpHSIO cASaa6. rr. Geaa ua Geperk. cu$ sy pSkz co oyekuz A0ţoaoma. o BEkui. H Akremz cre. n Ofuaroma cre. u NPA9Ț NOV uaTomz £ro9. nu NPANIISPATOAn EFO. co oyekma EPAROMA.  HMenă CEAVMZ “og- cadăzuni n BAaAHANHpORzUN n ESnSpotun. 4 oTap Hain nau wT MagriniezuH. Baaz 19 MOnEpekz noaa Ao Gepera. n na 8 cropons Gepera OV HHXNHHAMZ KOHRUH. NOaAuni M9= TaiAd. 4 wrroia npocrk “Epech ASTA 9 KBRIMHUN AMOTHAA. a wTroaa npocrk op R$- tegHn$ Aloruaa. a wrroaa Hpocr na kpan sSkognnr POPE. AO Up... GEZCKSPS Xorasa, 9 Ain morbiaa, wroaa:S 'renanui ST. MOrHAA. a wrTrona k GepevS cepeanaa Aornaa. a WToâb... Gepera ropk Ac Bean RSEOEHNUL, KAe Bicaz nSrz wr Oaosphu... nâ- KOHZU, NCAA. d WTTOAA 0 Kpan BSogtinuni A-kaoaz AAOBK A,9 EaA$. To em5 yorapz Bee o... Hă TO Ekpa Moa. n tonka czino e'kpa. apa Snana IOru Aiopesnua. skpa mionana Cremona H că 6garia mn ero. Ekpa BpaTSaoga HareaSaona, e'kpa Ganneaanoaa, Ekpa nana Agorocga; EEpa Sinzapuauiega n nau AStopmena. e'kpa nana AparSua Brkraszea. &kpa... werpaenua. Ekpa nana Oyaaacea. nana TuAcRoBa. nana Tpoanna. n'kpa nana Kocrun... ekpa Opnuieaa, abpa overa soapta AMonaa (sic) Moananzenuykz. an kpkanseTh TOM$ n Ha naMaTa Reaaaz fe Haulle netaTz. BeaHkSIo NoHEkCHTH WI95%u MenopSuleto. TO HHKSAnKE Ha Ekta. nncant AHCTZ Oy AETO UIeTOTHCAUHOE N0AH9 Ș corz atikcua Mapa 9 A Ac Of HauleMS ro- 
pot o Pomana RoeRoasi. | | 

Este reprodusă în Arh. istorică pag. 19, de unde dăm şi traducerea acâsta 
«E marele autocrat, cu mila lui Dumnedeă domn loan Roman voevod stă 

Pânind ştra Moldovei de la munte până la Mare ; dimpreună cu fiii mei Alezan- 
dru și Bogdan, am dat slugii nostre lui Ianăs Vitezul, pentru a luă credin- 
ci6să slujbă, trei sate pe Siret, în mâna luă, cu tot venitul în vecă; şi copiilor lui, cu tot Greptul; anume satele: Ciursăţăuţii Şi Vladimironţii şi „Bucu- 
FOuții ; iară hotarul lor: mai jos de Maraşeuţi șanțul ce taie câmpul în cur- 
meziș până la Siret ; şi apoi dincolo de Siret movila cea din capătul de jos a 
Doenti; şi apoi drept peste luncă până la movila cea de lângă puf şi apoi în 
sus pe marginea făgetului până la hotarul Ser . ... lor unde stă movila cea: de 
lângă teii ; şi apol până la movila de lângă bordei (2) şi apol movila mijlocie pe 
calea Siretului, şi apoi... în sus până la făgetul cel mare, pe unde se arâtă 
drumul de la Odobren... la capătul câmpului; şi până la şanţ; acesta este tot ho- 
tarul : drept care este credința mea şi credinţa fiiler mei, credinţa, Jupânului nea fiii Giurgei, credinţa jupânului Steţeo cu fraţii săi, credința, lui pat Netedul, | 
credința lui Stanislaiă, credința panului Dragoe, credinţa lul jun eies şi a pa 
nului Giiurgiii, credința panului Draguş Vii6zul, credinţa sediu tavici & 
credința panului Vlad, a panului Ghidea, a panului roze, cre n panulu Costin.,, credinţa lui Orîs, credinţa tuturor boerilor moldovenesc 3 dară pe 
tru tărie şi pomenire, ca să se păzescă acesta pururea în veci, am poruncit a na Sstră Scrisus'a, cartea, în anul şâse-mil-noă-sute se anina pecetea nostră cea mare. : Romant- Vodă 
deplin a lunei lui Martii în 80, în aJ nostru oraş al lui Rom . 

12 Miron C. II,
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de boiari, rugându-se Craiului de agiutor împotriva frăţine-săă, lui 
Petru Vodă, ce domnia în țâră cu agiutor de la Unguri. Nu i-ai a- 
părat Craiul agiutorul seă, vroind să apuce țera, sub stăpânirea sa; 
ce de sirg aii poruncit de s'aă strîns multe oști din țera cea mică 
Leșescă și din ţera Russcă, făgăduindu-se, Ștefan Vodă, că nu va 
lipsi în viaţa lui de poruncile crăiesci, numai să pună nevoință, Cra- 
iul, să'l așede Domn în Scaunul tătâne-săă. Și s'a pornit cu oști 
Hătmanii Leșesci, cu Ştefan Vodă, asupra lui Petru Voaă. Și de o- 
dată mergea cu noroc lui Ștefan Vodă, care noroc mai de multe ori 
deprinde a fi fățarnic, precum şi aice cu Ștefan Vodă. Măcar că de 
câte-va, ori, lovindu-se străjile Leșesci cu străjile lui Petru Vodă, 
iară isbânda tot la Leși. lară pre urmă ai rămas înșelați Leșii, că Şte- 
fan Vodă ș'aii venit la mare perire. Că Petru Vodă, socotind că 
nu va putea sta împotriva oștii Leșesci, s'ati sfătuit cu meșterșug să 
biru6scă, precum de multe ori se întâmplă oștilor mai mici cu cele 
mai mari. Strînsu-s'aă cu stea sea Petru Vodă, și ati intrat în co- 
dru; tras-aiă și Leșii după Petru V odă, nesocotind Leșii meșterșugul 
lui Petru Vodă. Era codrul inținat de copaci; și intrând Leșii în 
codru, iată cad copacii asupra Leșilor, împinși de Omenii lui Petru 
Vodă, şi închise fiind potecile. Indată și Petru Vodă cu âmenii sei au lovit pre Leșii şi încotro era să mergă Leșii era drumul închis 
de copaci, că sta copacii tăieți și neobori ăĂ, ce numai abia era înţinați unul de altul, și“ împingea cu mâna și cădea mulţime de copaci asupra Leșilor. Atâta i-ati ameţit pre Leși copacii și %-aii turburat, că pre cari nu'i omoria de tot copacii, iară de mâni și de pici6re îi calicea şi prăvălia, de cădea vii în mânele Omenilor lui Petru Voaă. Puţini ai scăpat sănătoși dintr'acel codru. Cădut'aii în robie la Petru Vodă trei steguri a trei Voevoqi : a Cracăului, a San- domirului şi a Liovului și alte n6ă stâguri cu deosebite semnele sts- gurilor sale. Omeni aleși ai cădut în robie, anume Navoitecenski, feciorul lui Ozdrovit, Voevodu Cracăului și Sbignev Olesninski, mo- ul lui Sbignev ce ai fost pre urmă și Episcop Cracăului și Car- dinal. Augind Cazimir craiul Leșesc răsipa ostek sale Și căderea în robie a acestor 6menţ de frunte, trimi-s'aă soli la Petru Vodă pen- iru rescumpărarea robilor sei cu bani, pre carii cu lesne i-ati scos de la Petru Vodă. Templatu-s'aiă după acestă peire a Leșilor în Mol- dova, la anul, și mai mare peire în țera Leşescă : ciuma, în șese luni, 

de cu tomnă; şi atâta s'aă fost lăţiti, cât abia pe giumătate de ai remas de Gmeni în Crăcaii; 20 mii de omeni aii murit și mai pre omenii de frunte stăpânia acel omor.
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S'aii mai ispitit şi în al doilea rânâ Ștefan Vodă a cere agiutor de 
la Craiul Lesesc; ce nu însemnâză Cronica Leșâscă mai mult, fără 
cât dice că multă gălceavă pe urmă ai fost între Ştefan Vodă și 
între Petru Vodă. 

In anii de la Hr. 1370 murit-aă Craiul Leșesc, Cazimir ; iară în 
urma lui ai stătut crai Ludovik Craiul Ungurese (5). 

Petru Vodă, fratele lui Stefan Vodă, după găleâva ce aă avut cu 
Leșii, pre urmă s'aii aședat, și singur Petru Vodă, în dilele acestui | 
craiă (Vladislav Tagelon), aii mers la Liov, împreună cu boiarii țărei, 
Acolo afiând pe craiul, aii așegat legături de pace de ambe părţile 
și saă întors Petru Vodă la scaunul seă. Căci Petru Vodă văduse 
că Craia Ungurescă, după moârtea lui Ludovik, ai stâtut câtă-va 
vreme fără crai, stăpânind Crăiasa, (Elisaveta) văduva ; s'a lipsit de 
sub ascultarea și apărarea Ungurilor și s'aii inchinat sub ascultarea. 
lui Vladislav, Craiul Leşesc, în anii de la Hr. 1388. Scrie Kromer 
Cronicarul Leşesc, că și Mircea Vodă Domnul Muntenesc, tot pre 
acea vreme (vă&dând stăpânia Ungurâscă sub cărma muierscă), 
când și Petru Vodă, aii agiuns cu prieteșug la Vladislav lagelo, 
Craiul Leșesc precum mărturisesce de dice : și până la acestă vrâme 
sînt în Vistiariul Crăiesc uricele cu aședământurile de pace cu 
Mircea Vodă, domnul Muntenese, care era birnic Craiului Unguresc, 
că după mortea lui Ludovic aii eșit de sub apărarea Crăiei Ungu- 
resci ; și era scris, că unul fără altul să nu se oştescă asupra 

Craiului Unguresc. Scrie Anton Bonfin, cronicarul Unguresc, (**) că 

după mortea. lui Ludovik, stând la Crăia Ungurâscă Jiemond, văqând 
că sai desbhătut câte-va ţări de sub domnia crăiei Unguresci, sai 
ridicat cu oști asupra acelori ţări, cumu-i Bosna, Harvatii, Bulgarii, 
Moldovenii și Muntenii și sai pornit asupra Muntenilor, la al patrul€ 

an a Crăiei sale. Că, pe vremea stăpănirei femeiesci în ţera Ungu- 

râscă era multe amestecături ; ca Vlachii, carii trăesc pe locul Dakilor 

și al Geţilor, oţerîndu-se de stăpânirea muierescă, sai fost abătut 

de la Craia Ungurescă, carii nice birul ce eraă tocmiţi să/l dea, nu 
Vaă dat. Pentru acâsta Jiemond, craiul Unguresc, s'a pornit, dice, 

aupra lui Stefan Vodă, domnul Muntenesc. Aice stati de mă mir, ce 

(=) Aice Nic. Costin, părăsind întîmplările Moldovei, se apucă de a povesti 

despre unirea Lituaniei e. Polonia, despre regina Edviga, despre Duca Iagelon, 

despre Vasile, marele Duca a Rusiei, etc, dice D. M. Kogăl. Acâstă povestire eso 

dică este însă mai fâtă de Miron Costin, cum vom vedea mai apoi. (Apud Kog. 

Append. Il.) | 

(*%) Vegi textul latin ma Jos.
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Ștefan Vodă aii fost acela? că: letopiseţele leșesci pomenesc de Pe- 
tra Vodă în Moldova şi de Mircea Vodă în țera Muntensscă. Pote 
fi Ștefan Vodă, fratele lui Petru Vodă, după mortea frăține-săii. Că 
dice Bonfiin, că acel Ștefan Vodă amândouă țările domnia ; care după 
ce ai audit de venirea lui Jicmond Craiul, aiă împlut țâra Oltensscă, 
să închidă în munţi pre Jicmond Craiul, en oștile lui. Orînduit-aii 
oști și pe vîrful munţilor, să fie de apărare. lară Jicmond craiul, 

„după ce aii intrat în țâra Muntenâscă cu multă ste, trecând peste 
munți, i-ai eșit înainte Muntenii cu domnul Muntenese în munte, și 
ai dat mare răshoiă Ungurilor, cât înfrânsese pe Unguri, că și din 
munți cu petre îi ucidâ. Ce îmbărbătându-se Ungurii cu Jiemond 
craiul lor, aii descălecat Ungurii de pre cai și ai înfrânt pe Mun- 
teni, cât aiă purces în risipă 6stea lor, neputend suferi focul Ungu- 
rilor, și i goniră pren munți, dice Bonfin, și pre mulţi aii prins vii, lară eșind Jicmond cu stea sa din munți, aii agiuns la Tirgușor, în țâra Muntenescă, unde era domnul închis să se apere. Iară nu serie ce oraș ali fost; ce ori la Târgoviște, ori la Târgușor ai fost. De unde, înțelegând domnul Muntenese că vine Jiemond, neașteptând să! dobândescă, Pati întâmpinat cu boiarii săi, și i-ai căqut la pi- cidre, cerșindu-și ertăciune, și arătându-să pricinele abaterei sale de sub stăpânirea Crăiei Unguresci,... iproci. Scrie Bonfin : făcut-aiă și pace domnul Muntenese atunce și despre Jicmond, eraiul Un- guresc. (*). 

(*) Vedi Codex AA. Pavel Gram, N. 120. unde este aceeași redacțiune. Ne- greşit că acestă nâuă redacțiune a domniei feciorilor lui Ştefan Vodă, cel. din- teii, care este mult mai detaliată de cât redacțiunea lui Gr. Ureche, este nă- scută din cetirea lui Cromer şi Bonfin. Apoi cine, repet şi aice, mai eurând ca 

să dee nouă acâstă redacțiune a domniei de care ne ocupăm ? In Codex AA. Văcăz. (N. 353) este întocmai ca și textul de sus. Se scie că acest codex este cel cars coprinde mai multe lucrări chiar şi poesil fugitive ale 

(N. 115) al Academiei aduce aceeași narațiune, — precum e în nota D-lui M Kogălniceanu de la pag. 101 1.1. Letop, ed. [. i Eată textele latine din Bonfin, decada, ÎNL liber II. pag. 267, | «Post haec in Valachos successit haud infausta expeditio : nam gquum sub mu- lieris imperio, intestino inter se hello fluctuaret Ungaria, Valachi, qui Dacorum, Getarumque regionem incolunt, ipsi quoque foemineum scep trum abominati, in tanta rerum perturbatione ă Pannoniae regno defecere, rogati praestare obse- quia, et stipendia solvere, recusarunt; guare quarto coronutionis anno, in hos bellum Sigismundus jure suscepit. Utrique tempestate illa Valachiae Stephanus praeerat quem Vaivodam dicunt; audito Regis adventu, Transalpinam regionem expedito milite, ac ingenti sagiitarioium manu complet, omnes aditus anguse
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N. VII, 

Nota III de la pagina 137 (D. 1. ed. Il) a D-lui M. Kogălni- 
ceanu. 

tiasque montium praeoccupari jubet, ut îngressum, veluti multis olim obtigerat, 
hostem occluderat, gravique caede conficeret, item per Juga montium, praesi- 
dia multa, disponit, quae hostem undique propulsarent. Sigismundus cum nume- 
roso exereitu ac forti animo provinciam adoritur, quum inter Alpes progredere- 
tur, oceurrit hostis, sagittariorum multitudine Ungarum circumvenit, pedites si- 
mul ac equites confodit, saxis obruit et ad internecionem pro virili partie redi- 
gere pergit. Contra illi Sigismunai voce confirmati, longe audacius obstant, Im- 
peratoris jussu, equo desiliunt, pedibusqe pugnant. Obstinatissimis Valachum a- 
nimis subeuntes, ex alto deturbant, et per abrupta loca fugam capere cogunt, 
fugientibus ă tergo instant, inter fugiendum multos intercipiunt, obtruncantque, 
partem e rupibus praecipitem agunt, gladiis igitur per montium fauces, et an- 
fractus sibi viam faciunt. Ad Vaiuodae tandem oppidum perventum est, ubi 
cum praesidio se ille tutabatur: is postquam audacissimum sibi hostem instare 
cognovit, non vi, sed precibus vincendum, item salutem sibi non pertinacia, sed 
humili facilitate comparandam esse censuit. Quure antequam Regem Castra me- 
tari occoepisse noverit, data sibi tuto abeundi 'redeundique copia, ex arce cum 
multis proceribus obviam prodiit, et ad pedes ejus prosternatus, Tua Sigismunde, 
inquit Clementia factum est, ut guamtis în te arma sumpserimus, victi tamen 
Majestatis tuae benignitate multo magis considere videamur, guam si tui victoria 

potiremur. Magnanimus enim, neque armis, negue officio vinci patest, nihil gra- 

vatius ferre solet guam ab hoste pariter et amico superari, guando hunc armis 
illum sibi officio et utrungue, gquum res tulerit beneficentia sua obstringere niti- 

tur. Peccavimus igitur Rex clementissime et errata nostra ingenue fatemur,  lui= 

mus haud paululum poenarumn, et deztra tua Jugati, guam sceptro dignam nunc 
re îpsa didicimus, ad ejus tutelam confugere malumus, guam pervicacia omnes ni 

perditum. Ab Ungarica fide idcirco defecimus, partim quin foemineum împerium 
0b însolentiam rei perpeti neguivimus, partim guia labor ante graviter Ungaria, 

deletum îbi regui simulachrum credebamus : nunc autem postquam te potius ă deo 

datum, quam a dissidentibus Ungarorum studiis optatum întuemur, jamdudum 

nos facii poenitet, et a te veniam supplices petimus. Quodcungue temeritate nostra 

in Majestatem regiam commissum est, supplicamus ut id tua Mansuetudinem, ex- 

pietur. Imitari gquaesumus, Rex excellentissime, Deos immortales. Qquorum  vicem 

gerris în terris, et ab his addisce, resipiscentes 2 poenitentia animos non asper- 

Hari, non obstave supplicibus, nullam postulantibus veniam abnegare, obstinatos 

tantum proterere, et clementia potius ac officio quam severitate benevolentiam ho- 

minun, promereri. Bonis hoc tibi bellum auspiciis esse volumus, ubi ex victoria 

gloriam. et clementia, şi uteris, laudem tibi comparasti. Ignosce regni tui „S0ci18, 

quos negue indecores, negue înutiles olim în superiores tui habuere. Hodie tibi non 

mediocre clementiae argumentum attulimus, hanc laudis occasionem praeterire non 

permitas, Sigismunde, ut ab încunte juventute tva haec summa îmmortalitatis fun 

damenta jacias, Pios et misericordes Deus semper excolit, et hos potissimum sua
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Fragmentele din domnia lui ilexandrn cel Bun. 

Domnia lui Alexandru cel Bun în codex G. Dubăi e aprâpe identic narată 
cura o aflăm în ediţiunea primă a Domnului M. Kogălniceanu. Coa. C pune dom: 
nia lui Alexandru cel Bun la 6907. Codex D însă coprinde variante. Una din 
cele mal însemnate este unde dice, că letopiseţul cel lătinesc dă greşită data 
lui Alexandru cel Bun «căcă că se află an uric al luă Alexandru Vod la Ma- 
năstire la Bârnovshi, . .. din veldt 6906. Ar fi o informaţiune forte însemnată 
acesta, care ar pune domnia lui Alexandru cel Bun cu 3 ani mai înainte de 
cât o şcim astă-di. D. M. Kogălniceanu în nota de la pag. 103 (t. 1. ed. 1.) a- 
tribue acestă notă lui Samuil credem că, e vorba de Simeon Dascălul şi corige 
data în 6909. N'am dat până acum de documentul aci menţionat şi nică putem 
să afirmăm dâcă notița acesta este să o atribuim lui M. Costin. lată nota însă 
de la pag. 137: 

<Şi mai ales în pauceniile lui Varlaam Mitropolitul, ce *s tipărite în 
dilele reposatului Vasile Vodă»(*). (E vorba de viața Sf. Ioan cel noă.) 

N, IX, 

Codex AA. Văcăr. dă următorea redacțiune a Cap V. din Ureche, 
relativ la soborul din Florenţa : 

gratia dignos facit. Proinde Rex et dominus nosteves, guem antea non agnore- 
ramus, sociis tuis ignosce, ad vetera nos obseguia fidemgue recipe. Vectigalia usi- 
tata pendemus, et eo reverentius împerata cuncta faciemus, quo praestantiorein nos Regem sortitos esse întelligimus. Quod ut facias, per Lodovici Aanes, per în- Jenitam  pietatem, tuam, per sanchun Marie conjugium, te iterum atque iteruin 
obsecramus. Secundum orationem hanc, supplices ad Sigismundi pedes, quoad responsum hahbuerunt, jacuere. Ad haec, ille pauca responâit. Ne gua (inquit), Majestatem regia împietatis nota cominaculemus, guaimnvis facinora vestra îm- 
punitate donari non debereut, guia necessitate Botius, guam ex animo veniam pos- tulatis ; tamen vobis omnibus ultro veniam impartimur. Suscepti bell audacia t03 
a perfidia deterrere et împetrata facile venia ad fidum obsequium hortrri debet. Jud duntazat post haec vos admo | nitos habere veliin, date operam ne mansuelu- dine nostra abuti videamini. Post haec, ad genua jacentes levat, si în fidelitate permanserint, bene de se sperare jubet. Surgentes contra illi, paludamenti laci- niam osculantur, in manus Ie peratoris jurant, se illius imperia nunquam de- trectaturos, Pacata demum provincia, Rex Budam re prospere gesta reâit, mi- litem unius anni quiete reficit.» 

(*) Şi D-nu M. Kogălniceanu atribue acest fra, dex C fila 39 verso. In Codex AA Văcăr. nu es Codex D. (N. 174). la domnia lu luga Vodă dice că: «ce se va fi lucrat în “acești doi ani ai domniei luă nu se scie, fără cât însemneză la un letopiseț ce “este isvodit de Dubăii Logofătu de pre letopiseţul lui (lipsesce numele) de dice că d <a trimis înteiii la Arhiepi ! [i ! r iscopu de Ohrida, și aii luat blagoslovenie de aă pus Mi- prano it» Dubăii dă a înțelege că acestă redacţiune de la Domnia lui luga odă, (care o găsim şi în -AA. Pavel Gramaticu, N. 120) nu ar fi de Ureche. 
Noi nu găsim temeiul acestei aserţi i 

ă 
| iuni şi deci nu punem fra, î le lui M. Costin. Veqi şi Codex. G. (N. 169), . mentul fnteo a 

gment lui M. Costin, după Co- 
istă acest fragment,
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In dilele (1) acestui Alexandru Vodă fu sobor al 8-lea (2) în o- 
raș în Florentina (3) (aice se va pune ce fel de tărg €ste şi unde) 
văleatul 6940, mare adunare de părinţi, aşia ai Răsăritului şi ai A- 
pusului, fiind de față Patriarhul de Țarigrad și Impăratul Resăritu- 
lui (4) sei al Țarigradului (Paleologu). S'âii adunat pentru mădulările 
legii (5) şi mai ales de pureâderea Duhului Sânt făcându-se mare 
price, că biserica Apusului artă cum duhul sfânt pureâde și de la 
Părintele și de la Fiul, care n'aă primit besârica Resăritului, cu Marco 
Episcopu de Efes, să facă d6ă începături în Dumnedeire, măcar că 
fiind (6) împăratul Paleologu strîns de nevoie și grija Turcilor, că re- 
măsese numai cu numele Impărat, că-i coprinsâse Turcii, iată aă 
primit de s' ai iscălit cu alți episcopi, părârea părinţilor Apusului, 
făgăduindu-se Papa că va da agiutor Impăratului Paleologul împro- 
tiva 'Lurcilor. Ce nică un agiutor n'aă dat şi mai mult (7) de căde- 
rea Impărății și bisericii Răsăritului ati fost acel al 8-lea sobor, de 
cât de folos! 

Trimis'aă și Alexandru Vodă cu voia ţării soli cu Grigorie Ţam- 

blac, la acest sobor; aii fost și însuși Papa cu cardinarii, anume 

Christofor. Mare price stă până în qiua de astă-di între beserica A- 

pusului și besârica Resăritului și de atuncea mare schismă adică 
deslipire, stă între besrici. N'aii aflat solii lui Alexandru Vodă, 
nici pe împăratul, nici pe Patriarchul la Țarigrad, ci iarăși a se în- 

torce neisprăvind nimica, nu le aă aii părut a fi cu.cale; ce s'aii 

dus solii lui Alexandru Vodă la Ohrida, unde aflând pe Episcopu de 

Ohrida și dându-și solia la dinsul, căci era trimiși pentru înv&ţă- 
tura, legii, de acolo aiă luat şi preoți şi cărți sârbeșci de ttă orân- 

duiala besericii. (*) 

(1) Codex C: sară în anul de la zidirea lumii 6940 în dilele lui Alexandru 

Vod ete.» , 

(2) Cod. C: <al 4-lea sobor». (3) Parentesa din Cod AA Văcăr. este o notiţă 

prin care M. Costin și propunea să completeze informaţiunile despre Florenţă. 

Diacul puţin cărturar coprinde notiţa chiar în text de şi nu are înțeles. No! am 

îchis'o în parentes. La Cod. C acest parantes este înlocuit cu vorbele : «a /- 

talia». (&) Cod. C adaoge : «grecesc» după «împtratul» şi omite : <Țarigradu». 

(5) Adică articolile simbolului credinței. (6) Cod. C: fiind împărăţia Resăritului 

sâă a Țarigradului slăbită şi cuprinsă de Turci, cât numal cu numele remăsese 

împărat Paleologul. , 

(7) Coâ. C şi mai mult de scădâre au fost acel sobor besericil Resăritului 

decât de folos. | , 

(*) Codex C Acad, şi B (il Muzei) dai despre dogmele discutate la sinodul 

din Florenţa, detalii ce nu se află în redacţia lui Gr. Ureche. — Nota de la 

pag. 140 î. |. a D-lui M. Kog. o atribue lui Miron C. Ea este şi în C la pag. 40.
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N. X, 

Făcut-aă Alexandru Vodă legătură cu Vladislav lagelo craiul Le- Șesc, precum mai nainte şi Roman Vodă feciorul lui Pătru Vodă pe. care Paă fost prins din Moldova Svidrigel fratele lui Vladislav la- gelo, Craiul Leșesc, stăpânind acel Svidrigel Podolia, cum am po- menit mai sus, l'a scos din închisore pe Roman Vodă de la fra- tele săă Svidrigel, Vladislav craiul Leșese, și după ce aii eșit Roman Vodă de ia fratele Craiului, din închisârea lui Svidrigel, serie Stri- 
La capitolul despre soborul de Florența, Codex D adaoge : iar la hronogra- ful grecesc scrie că ai fost Papa Eugenie şi de la Moldova ati fost Ioasaf (U- reche dice că a fost Gr. Țamblac). Și Ja veletu 6946 (Ureche pune 6940) când Sai obîrșit soborul, și aşia vom putea crede cum scrii Grecii, că ei cum ai fost acolea și cum ai cedut aşia ai însemnat, Nu aflăm acestă lecţiune în Codicele may apropiate de M. Costin, deci ne ab- ținem de a o atribui acestuia. Propriă a lui M, Costin este însă adaosul ur- mător : Zrimisaii și Alexandru Vodă cu voia fării soli cu Grigorie Țamblac. Nail aflat solii lui Alexandru Vodă nece pe Patriarhul, nece pre împăratul la Țarigrad. ce iar a se întorce ne îsprăvind nimică, au le-ai părut a fi cu cale; ce sai dus la Ohrida, unde Jăsind pe Episcopul de Ohrida și dânduși solia la dânsul, că era trimişi pentru învețătura legii, luat-aii de acolo şi preoți și cărți strbeşti de 

“î6tă orîndueala bisericii. (Acesta e şi nota D-lur M. Kog. de la pag. 140 1.1. al Letop). 
Despre aceste fapte, eată ce dice D. Picot: <Ureki confona ici le concile de Florence, et le mâiropolitan de Moldavie a- Vec celui de Kyyev. Le prelat dont il parle, Grâgoire Țamblae, n'est autre que Grâgoire Camblak, moine bulgare, qui fut hâgoumene du Monastâre de Panto- crator en Moldavie et fut €lu, en 1414, ms&tropolitain de Kyyev. En 1418, Cam- blak ft le Voyage de Constance, mais les auteurs ne sont pas daccord sur le 

but qu'il poursuivait, Les uns disent qu'il voulait arracher le pape aux erreurs de Veglise romaine; les autres pensent, avec plus de raison, qu'il râvait lunion 
- Safarik. Gesch, der siidslavisehan 

sedec. V, A. U.) 
Ce qui explique Verreur d'Ureki c'est que, en 1436, le metropolitain de Mol: 

davie portait le nom de Gregoire,. L'invitation au concile de Florence est en 
effet adiesste, par le pape Evgene IV, «Gregorio archiepiscopo Moldoblachiae» 

"lettre datâe du 6 des ides de mars 1435, (1436) ap. Rainaldi. Ann eccles,, IX 
227. Gregoire disait le pape, <spiritus sancti lumine illuminatus, veritatem ca- ad nostram eţ ecclesiae romana unitatem et obedien- 

invitation d'Eugăne IV 
roumain mourut dans > Trecut la bulle pontificale, au retour d'un avaient amenă des dâmelâs avec l'empereur et 

ne parvint pas ă celuf a qui elle 6tait adresse. Le prelat intervale. Damien, son successeur voyage de Constantinople, ou IL?
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cowskie (cartea XIV, zac. 7 *) giurământurile lui Roman Vodă : Cum va fi pururea neclătit de sub poruncile Craiului, precum. şi Alexandru Vodă. Iar de acest Roman Vodă la alte Istopiseţe scris 
nu aflu, precum nici cronicarii Leșescă nu pomenesc nimica de 
luga Vodă să fie fost domn pe urma lui Pătru ' Vodă, feciorul lui 
Stefan Vodă. De acest Roman Vodă scrie și Krommer. (Cart. XVI 
la istoria sa) că mai nainte de ce aiă trimis Alexandru Vodă soli de 
pace și cu legătură la Vladislav lagelo, mai nainte cu Roman Vodă 
făcuse legătură. Craiul Vladislav lagelo. Precum dice Krommer : 
se află aședământurile amânduror în Cămara crăâscă și tot se cu- 
noşce că avea price Roman Vodă cu Alexandru Vodă pentru dom- 

avec le patriarche. Il repartit aussitât pour la capitale de Pempire, accom- 
pagne, d'un representant du prince, nomă Neagogis, et d'un protopope («390 
&vradda 5 unzponoNenaze Bad mptoțus 6 Neăyoyis ka 5 npwnonănas» dit Syropulos, 
Veva historia Unionis non verae inter Graecos et Latinos.; transtulit Rob. Cre- 
yehton; Hagae Comitis, 1660, in fol., 45, mais îl n'lla pas lui mâme en [talie 
Les deux personnages, qui s'âtaient mis en route avec lui, continuărent au con. 
traire leur voyage et Pon irouve dans les travaux du concile la trace de leur 
presence. Neagogis figure parmi les laiques qui votărent, dans la stance du 2 
Juin 1439, sur la question de Filogue. (edozenos O Neayoyis, is dmă roi foefi6ăa 
“is Modăofihajiae». Syropulos, 268). Le depută ecclâsiastique signa, le decret d'union 
des d et 6 juillet 1439 et nous apprenons ainsi qu'il S'appelait Constantin : 
«npotonazâs Kovoravzivos zo zorotnonrăs Moxtofidayiac». Voy. W. von Goethe. Sru. 
dien und Forschungen iiber das Leben und die Zeit des cordinals Bessmion. |. 
(lena, 1871 în—8), 84;—cf.. Golubinski, 378. 

(Din Emile Picot. Chronique de la Moldavie par Grg. Ureche, pag. 44.) 
(5) Cu puţine variante, de alt mintrelea care nu alteră sensul, după Codex C, 

D-nu M. Kogălniceanu aduce acest fragment la nota II de la, pag. 140. D-nu 
Kogălniceanu "1 atribue însă lui Nicolae Costin, după ce la aceeași pagină, la 
nota, |, alt fragment "1 însemnâză cu inițialele lui M. Costin, scos tot din Co- 
dex C şi deci tot din textul lui M, Costin, de unde este și nota II. Vedi Letop. 

T. 1. ed. II. pag. 140) 
Etă textul din Stricowski, la care M. Costin se referă. 

Swidriel Brăt Iăgielownă Podolu mieszkâiac poimat byt Woiewode Wotos- 
kiego Romană Petrilowicză â gdy go Krol lăgielo zwiezieria iego Wyzwolit przi- 

siagt wespotek z Bratem Alexaudrem y z Râdămi Swoimi bye postusznym Kro- 

lestwu Polskiemu y Wielkiemu Xie stwu Litewskiemu.» | 

Kronika Polska Litewsha, etc. Macieia osostemwicivsa Striykowsliego. I. din 1582. 

Acestă carte cu N. 2222 din bibl. Academiei, a aparţinut lui M. Costin, cum 

probăză unele note marginali de mâna lui scrise. E probabil că M. Costin aă 

dobândit-o de la Schitul-Mare din Galiţia, căci din o înscriere din 1650, de la 

pagina L. scrisă cu mâna, se vede că acest volum a fost dăruit Schitului-Mare de 

către un Stefan Nechrebeski. Se scie că Moghilescii (şi deci și M. Costin) avură 
mare trecere la acâstă mănăstire ortodoxă a Rutenilor.
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nia țărei ; ce pre urmă pre Roman Vodă lată prins Svidrigelo 
Cnezul, fratele lui Vladislav, Craiul, din ţră și Lai dus la Podolia 
în inchis6re. lar dâcă Vai scos din închisore, Craiul leșesc, ce va 
fi făcut pre urmă acest Roman Vodă, după ce ati eșit din închi- 
sore, nu aflu mai mult scris la cronicele leșesci. 

N. XI, (%) 

Pentru Crijaci (Crucieri), ce nm aă fost, şi de unde sui 
isvodit în ţera Leşâscă.(ţ) 

În anii de la nascerea lui Hristos 1188, stăpânind Baldovin, Craii 
creștinesc, în Ierusalim, când acea strînsore avea Creștinii despre păgânii Sarachineni, cât nu se pote a spune, nică cu condeiul a se scrie; ce după ce a luaţ păgânii de la, Creștini Cetatea Pto- lomiada, Latinesce Acona, iar Nemţesce Acris, mari prădi şi scă- dere făceaii păgânii creștinilor. Care luându-le aminte Baldovin Craiă scris-aii la alţi Creștini, cu rugăminte pentru agiutor; care rugă- minte aiă pornit oști din ţările Bâmului asupra Sarachinenilor, adecă de la Italia, din Longobardia, de la Veneţiani, şese-deci de galione in cari era cincă-deci de mii de oșteni, Gmeni aleși de răsboit. Așijderea, de la Franţoji, de Ja Nemţi, de la Sas, de la Renu, şi de la Lubec, den Colna şi den alte orașe, mulțime de Gmeni a- prinși cu dragoste cătră Dumnedeiă, așia pentru să vadă acele io- cură, cum pentru agiutor să dea alor săi creștini. Dintr'acest oraș, Lubec, (Ț+) Nemţii, Omenii carii era oșteni, grijindu'şi o corabie că- reia i-ai pus nume Crache, în care era Omeni ca la 700, carii drept subt cetatea și orașul Acona aii mers. Incungiurat-aă pre urmă Creștinii Acona cu mare putăre; un an întreg stând subt cetate, o bătea cu multe feluri de meșterșuguri, iară cu mare scădere în Creș- tină, că mulţi de săgeţele neprietenilor răniți şi bolnavi zăcea, și 

(*) Ureche amintind ae ajutorul dat Polonilor de Alexandru cel Bun contra Pruşilor, M. Costin se crede dator să introducă narațiunea sa despre Krijaci adică Cruciaţi. D-nu M, Kogălniceanu din erGre atribue acest episod lui Necu- lai Costin. O dăm la vale. 
(T) Sub acest titlu D. M. Kogălniceanu publică ed. IL. pag. 384, o lucrare ce D-lui o atribue lui relațiunea lui Miron Costin, în codicele lu verso şi Cod. B Muzei pag. 39 verso ne da ceanu, s'a servit cu Cod. C la alegerea acest (Î7) In codex 0 lipsssce numele acesta. 

» ca apendies [II la letop.t.[. 
Neculai Costin, deși este în 

Miron. Cod. C Ia pag. 40—43 pe 
i acestă materie. D. M. Cogălni- 
or apendice.
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de necăiuri ne având nici o căutare. Unii de fâme și de rane grele, 
și de b6lă, zăcea și muria. Aflatu-sati într'acei ostași dece băr- 
baţi, carii. având frica lui Dumnedeii, dintre acei nimeriți acolo din 
țările Nemţesci, s'aii aprins de mila creștin6scă și sai apucat a 
păzi și a griji pe acei bolnavi; dintre cari un orășan din Lubec, 
luând pândile Corăbiei acei cei diceaii Crache, ait dat'o de aă fă- 
cut'o cort, precum aii putut, la aceea vreme ; subt acel cort aii strîns 
pre cei răniţi și bolnavi, și“ grijia; și cu agiutorul lui Dumne- 
deii, și cu nevoinţa acelor păzitori, cu hrană, şi cu unsori la rane, 
mulţi s'aă însănătoșşit. Iară după ce dobândiră Creștinii Acona, în 
anii 1190, dat-aii Creștinii Besârica Sfântului I6n acelor bolnavi care 
Bescrică aii făcut'o oștenii creștini de la Rodos de mai inte 
vrâme. Deci, ai pus ispravnici pe acea Biserică pre acei deci băr- 
baţi, să aibă grije de acei bolnavi. Era pregiur acea Biserică po- 
meți frumoși, și i-ati cumpărat acei bărbaţi temători de Dumnedeii 
să fie pentru bolnavi, că dintr'acel pomet avea cei bolnavi multe 
feluri de roduri, și multe feluri de buruene de lâcuri pentru spă- 
latul ranelor. Și întăiii acolo, în Acona, saă făcut bolniță, întru 
pomenirea Preacuratei Feciorei Maria, și întâiti întru lauda lui Dum- 
nedei cel slăvit în Troiță. Cu acâstă pildă, acea din Acona, Bal- 
dovin Craii fiind povăţuit, făcutaii și el bolniţă în Ierusalim, și at 

numit'o bolnița prea Sv. stăpânei Mariei, precum și în Acona, pu- 

ind păzitori să îngrijescă pre acei bolnavi şi răniţi. Ispravnie pre 

acele bolniţe era Henrik din Vapoltă, carele cu frații săi fu însă- 
nătoșat, și cu alţi ostași a mormântului lui Dumnedei ; că cu noroe 
era, și tare sta împrotiva păgânilor. La acest zacon pre urmă f6rte 

mulţi den Cnezi, den Domni, și Nemiși nemţesci se adăogia. Era 
la număr întăiă, în anul dintâi, numai 35, carii petrecea viață 
cu frică Dumnedeescă, și mari neprieteni era tuturor neprietenilor 
sfintei cruci; și așia, cu pilda a prea bunei vieţei sle, mulţi de'n- 

tre cei necredincioși venia, petrecerea vieţei lor vădând, cum acei 

bărbaţi sănătoși sta întru tote faptele scle, petrec mai multe de 

cât alții, cum dintru alor pildă sai făcut creştini mulți și s'aiă bo- 

tezat. Da multă avere la acele bolniţe; și de ce mergea, de ceea se 

îmmulţia bolniţele și acest zacon sâii lege a Crijacilor; și când mu- 
via vre-un Domn în ț6ra aceea sfântă, lăsa lucruri scumpe la bol- 

niță ; de nimeria acolo vre-un ospe cu nume sciut, lăsa daruri la 

bolniță. poftind să aibă grije de săraci ; precum și Ragivel, Preuţi- 

lor lerusalimului ce păzia Mormentul Domnului de fac laudă lui 

Dumnedeii, le-ai împărţit milostenie, precum scrie el întru âmble-
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tele sâle prin ţări străine. (*) Şi așia, acel Mistru sei Ispravnic bolni- 
ței agonisitai multe cărţi pricinătore de la creștinii Domni la Ca- lestin, al-treile Papă de Rm, și la Henrik Chesarul, al-șâselea cu acesi nume; cu care cărți ai trimis pe Patriarhul Ierusalimului la Rom de ai aşedat și ati scos zaconului sâii legei nemţesci, întărire de 
Crijac, adecă Crucișar, în anu] 1191, adăogând titiuluş ce se scrie : <Frățimea a casei nemţesci a bolnițeă stăpâneă Darică în Ie- rusalim.» Așijderea le-ai dat pecete crucea Nâgră, subt legea pra- vilei Sv. Avgustin, poroncindu-le să se porte cu tote aședământu- rile, cu faptele, cu bolnițele, iproci. — Acestă întărire şi pecete a- duseră Mistrului, sâă Ocârmuitorului Crijacilor (s6ii să dicem ro- mânesce, Crucişar) în lerusalim ; şi acel uric cn mare cinste și ţe- remonie fu cetit. Acolo Patriarhul Ierusalimului ai îmbrăcat pre frații acei lege sâii pravilă în haine albe scumpe, pe care era din față și den dos crucea negră. Intr'acesta chip, pe urmă, de acest fel de haine și alţii purțaii ; şi den acei frați era pe acea vreme şepte preuți, carii acest fel de haine purta, preuțescă ; și era nâmiși lu- mesci; acestora era slobod încinși cu sabia să facă Liturghia; nime nu'și rădea barba ; și pe sac împlut cu paie, după zaconul lor, dor- mia. Ce acesta curănd o aii schimbat (precum este în poveste : bișugul aduce desfrânare ) Fostaiă aședat și altă orânduslă zaconu- Ină, acest Mistru a bolniţei prea curater stăpenei Mariei, Henrik de Vapoltă ; adecă întăi greşind vre-un frate dintre acei împrotiva Le- gei seii zaconului săi, să nu fie de nime certat, fără numai de sin: gur Misterul zaconului, sâă de cela cel va orândui e] spre aceea, Și certare nime de străini să nu scie. —- Adoa, pe fraţi. ostași pe lângă dânsul aă pus giudecătorii, şi “i-ai dat lui putere între dân- ii, bre cei împrotivnici săi (ocmescă, și pe acei neascultătoră săi cerle. — Atreia, aă aședat numere sciute de rugăciune (ocenaș) peste LOtă dioa mirenilor să ceiescă. Intr'acâstă dregătorie ati vieţuit ani deci, și aă murit în Acona, și acolo laţi îngropat. Al-doile Mistru a Crijacilor aiă stătut Oto Carpen, n6miș nemţesc, le acâstă dregă- torie, în dilele lui Filip Chesarul al doile şi a lui Inocentie Papa ROmului ; și în ț6ra Leșescă era Craii Mecislav cel bătrân, în anii de la Hs. 1200. Acest Mistru în prostie ati slujit lui Dumnedeiă; și în viața sa aii făcut pecete Zăconului cu chip de măgar, pre carea şedea !'atca precurată cu Fiiul în brațe, şi Losif bătrânul pre lângă 
(*) Numerâse sunt ediţiunile din secolul XVII a scrievei aci citate : Radzi- Will : Peregrynacya albo Pielgraynowanie do Ziemi 520... Cun6scem una din 1683, dela, Cracovia. E posibil că acâsta să fie servit lui M. Costin.
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dânșii cu toeg, și scrisre pe giur pecete cu aceste cuvinte : «Pe. cetea orânduelei Mistrului a frățimei casei N. emțesci în Ierusalim. » Și acest fel de pecete ținea Crijacii până în dilele lui Fridirik ce- lui întăiit a Mistrului, De acest zacon acest Fridirik pe urmă o aă 'Schimbat în ţâra Liflantei. Pe vremea acestui Carpen, Frățimea, ce se chiăma latinesce Ensiferi, purtători de sabie, s'aii izvodit : carii, pe urmă, s'aii unit cu Crijacii Prusilor. Ș6se ani fiind în dregătoria sa, ai murit în Acona. Al treile Mistru a ostașilor mormântului lui Dumnedeii fu ales Herman din Olsaţia, în anul de la Hristos 1218; iară pe vremea stăpânirei lui ai luat Saracinii lerusalimul de subt cârma creștinilor. lară Crijaciă fură izgoniți afară de Siria ; și acâsta sot pentru păcate; că giudecăţile lui Dumnedeii ascunse sint ! Iară pre urmă acești Crijaci s'au închinat la Chesarul Fridirik, rugându-l] 
să le dea loc să'și facă biserică după pravila sa, să petrecă până la sfârșitul săă, după cum era obicinuinţa lui Dumnedeiă. Datu-le-aă Chesarul loc sciut, de traiul lor. Iară în anul 1222, Conrad, Cnâzul Mazoviei, având adese nevoi de Prusaci, vecinii săi mărgineni şi 
neprieteni ai săi, aii năzuit Conrad, Cn&zul Mazoviei, la Fridivik 
Chesarul, să'i dea agiutor pre acei Crijaci împrotiva Prusacilor, ce 
era pe atuncea păgâni. Așijderea și de la singuri Crijacii de la H6m ai poftit agiutor. Deci, Fridirik Chesarul aă slobodit pre Cri- 
jacă, că erau 20000. Indată cât ati sosit Crijacii la Conrad, le-ai 
dat țâra Helmului şi cât loc cuprinde între Vila, Mocra și Dervinţa 
că acel loc "l-ai avut Conrad osebit de la Leși, care 'l-aă luat Le- 
șii de subt Crijaci. Cu acâstă toemâlă aă lăsat acel loc Crijacilor, 
că cu nevoință pururea să oștâscă Crijacii asupra păgânilor, pentru 
legea creștinâscă ; şi după ce îi vor uședa pre păgâni, șii vor su- 
pune, să întorcă ţera Helmului înapoi lui Conrad, sâă celui ce va | 
fi pe urma lui. Iară eX ţările ce ar dobândi de la Prusaci să le îm- 
partă cu socotelă, 6meni vrednici, cu Cnâzul Mazoviei și cu urma- 
șii lui. Leșilor, ca nisce creștini, să nu le facă pacoste, nici-o strim- 
bătate, nici scădere; pre vrășmașii lor să nu'i ascundă, nici să le 
agiute cu sfat sâii cu alt agiulora lor, ce împrotiva păgânilor, vrăj- 
mașilor Sf. cruci, cât ar trebui lui și Leșilor să le fie într agiutor. 
lară de n'ar asculta, și ar călca vre-unul dintre acestea giurămân- 
tură, atuncea, ca unor vinovaţi, să le ia averea și locurile, pentru 
nemulțămire. 

Acestă toemâlă şi aședământ între Conrad, Cnâzul Mazoviei, și 
între fraţii Crijaci aii fost; care toemelă și aședământ le-aă întărit 
Grigorie al noulea, Papă a Râmului: le-aii mai adaos pre lângă a-
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teste Conrad Crijacilor țâra Dobrinului și cetatea Nesova, în țera 
Cuiavului ; așijderea și Ghedeon, Episcopul Pelomeului, le-aii dat den 
Eparhia sa une locuri săși ia de a decea, și sate cu ostrov, —A- 
cest aședământ 'l-aii tăinuit Crijacii; numai Uricul cu pecetea de 
aur a lui Fridirik al doile, Chesarului, cu mare nevoință îl ţinea; 
care le-ai întărit lor ț6ra Helmului cu a Dobrinului date, măcar că 
Conrad Cn&zul nu le-ai dat în veci. Deci, pentru acea întăritură 
a lui Fridirik Chesarului, pre urmă mari sfedi aii fost între Crijacă 
și între Leșşi, până ce sati spart și sai stricat cele neadevărate a 
lor Urice. Așijderea avend 7000 Căpitenii mai alese acei doue-qece 
de mii de Crijaci ostași, luând asupra sa, împrotiva păgânilor Pru= 
saci, apărarea Leșilor și a Mazovilor, întâiă în țâra Dobrinului s'a 
aședat ; aii pus întâiii în partea despre Visla o bașcă făcută de straje 
drept în prijma Torunei, care se chiamă astădi Dâmbov, ce era săi 
dică Dubov; dintr'acolo păzia pe păgânii Prusacă preste Visla, cu 
dese și multe pusce îi strica ; și pre urmă, cu agiutorul Leșilor și 
a Mazurilor, aii început a se pleca, păgânii Prusaci, pustiindu-le și 
stricându-le țâra; cât aii căutat Prusacilor dintru acelea locuri a 
se părăsi şi alăsa lor ţera Helmului, iproci. Murit-aii Herman din 
salce, și l-aii îngropat în Berlum. 

Pe ce vreme saă aretat aceşti Crijaci nepri6teni Leşilor, şi 
când le-ai trimis agiutor Alecsandru Vodă. 

Al trei-spredecile Mistru, sâii Ocărmuitorul Crijaciler ș'al Prușilor, 
anume Carolo den Trever, în dilele lui Henrik Chesar, și a lui Cli- 
ment, Papa Romului, și a iuă Vladislav, Craiul Leșese, Locheten, în 
anii de la Hr. 1309, ati rădicat sabia asupra Leșilor, în loc de bine 
și de mulțămită (caută ce fac streinii când îi primesc tovarăși lo- 
cuitorii țărilor, precum şi la noi în ţeră pe urmă vei afla de Greci 
la ce stat ai adus ţtra ndstră şi boierimea ei ! (7); că întăi, Crijaciă, 
ț6ra Pomerania o aii luat de la Lev, și altele cari până în qilele 
al trilui Cazimir Craii aă fost aceste țără în mânele străinilor, cum 
sai pomenit mai sus, pustiind satele Slehticilor și omorind pre Sleh- 
lică. Pre acestă vreme, vădend și alți megieşi că se îmmulțesc și 
se întăresc Crijacii asupra Leșilor, s'aă rădicat şi Inflantii de ai 
luat de la Leși vestitul oraş și cetatea, Riga cu tot ţinutul ei. Și 
pre rând ce aii lucrat acei Crijaci şi asupra Litvei, cetesce pre A- 

(î) Paranteza cu italice nu este de M. Costin, care nu uria pe greci, ci de co- 
pistil ulteriori,
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lecsandru Gvagnin, istorieul țărei și lucrurilor Litvei, vei afla. Iară noi cât am socotit să fie pentru deschisul vorâvei și sciiinței n6s- tre, am scris, până aice, . 
După ce aiă perdut r&sboiul Crijacii, cum s'aă scris mai sus, cu Vladislav lagelo, Craiul Leșesc, căruia i-aă trimis în agiutor Alge- sandru Vodă împrotiva Crijacilor 400 de Moldoveni, cădut-aă la pace Crijacii, care aă primit'o craiul Vladislav lagelo, din sfatul și socotela, frăține-săă lui Vitold, Cnezul Litvei, măcar că acea pace cu Crijacii era peste vota sfetnicilor leșescă. Legătura între ei lă- săm la Leși să scrie. (*) Iară în anul de la Hs, 1439, venit-aii soli de la Unguri la Craiul Leșesc, poftindu'l la crăia Ungurescă, aflându- se pre atunce în mare grije Ungurii de Turcă ; şi pofiia solii Un- guresci pre Vladislav, Craiul Leșesc, să'și ia muere pre o vară a sa, Elisaveta, Crăiasa lor, ce rămăsese văduvă, Deci, după multe sfa- turi a Sfetnicilor Leșesci, măcar că Vladislav, Craiul Leșesc, era, om tân€r, neprimind să'și ia femeie văduvă și în verstă, mai mult bătrână şi grea, ce, pe sfatul tuturor aii primit și crăia Ungurâscă ; 

și între alte toemele, aședai-aiă și acesta : că, de va nasce Elisaveta Crăiasa făt, şi de va trăi, să silâscă Craiul Vladislav cu agiutorul săi să'l puie Craiii Bohemiei ; iară crăia Ungurescă să fie asupra 
lui Vladislav și a seminţiei lui; și pentru acesta tare se nevoia 
Ungurii, mai mult pentru grija ce avea despre Turci; că încă fiind 
viă Voiceh Albert, Craiul Unguresc, a fost trimis Sultan Murat sol 
la Craiul Leșesc, Vladislav, făgăduindu'i bani şi 100,000 de 6ste săi 
dea, numai să se redice asupra lui Voiceh Craiul Unguresc ; şi ai 
zăbovit solii turcesci la Cracăi până ce ati luat răspuns, că Ungurii 
de bună voia !or ai dat crăia Ungurâscă lui Vladislav, Craiul Le- 
șesc. Stătut-aii, dâră, Vladislav Crai Leșesc și Craii Unguresc ; și 
încă fiind solii Unguresci în Cracăii la Vladislav Craiiă, iată de olac 
veni vâste că aiă născut făt Crăiasa Elisaveta. (*) 

N. XII. ($) 

Vladislav Iagelo, Craiul leșesc înțelegând cum Jigmund Craiul Ungu- 
resc îndemnă pre Crijacii Prușilor asupra lui, aflându-se Vladislav 

(*) De aice D. M. Kog. începe appendicea IV, tot după Codex C fila 45 verso, 
(**) In esemplarul săi din Stricovski (Acad. N. 2252) M. Costin a notat pe 

margin despre Crijaci câte-va vurbe, care ni dovedesc că el se pregătia a scrie 
despre dânşii. 

(î: Vedi pag. “4! din Letop. T. L ed. Il,
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lagelo Craiul leşese în părțile țărei Rusesci, aii trimis soli la Alexan- 
dru Vodă, îndemnând pe Alexandru Vodă asupra lui Jigmund Ceaiul 
Unguresc şi i-ai zălogit Sneatinul şi Colomea și totă Pocuția (Ț) drep 
1000 ruble de argint. Ispitindu-se Craiul Vladislav asupra Crijacilor 
aii trimis și Alexandru Vodă 400 de Moldoveni omeni aleşi „cari 
aii ar&tat mare vitejie și izbândă asupra - Crijacilor. Că de o dată 
făcându-se Moldovenii a da dos și Crijacii eşind din cetatea ce” 
die Malbore (Marienburg), gonina pre Moldoveni şi înșirându-i spre 
o dumbravă sai pedestrit Moldovenii, şi săgetându-le caii, aă dat 
dos Crijaciă și în cale Moldovenii mare morte ai făcut într'înşii, 
şi se întorseră cu izbândă la obuz, unde era Craiul Vladislav, cu 
mare mulțămită și laudă de la Craiul. Iar de vreme ce aii pomenit 
de Krijacă, am socotit cu cale a fi să scriem ce neam ai fost şi pe ce vreme aii nemerit în părțile Prusilor şi în megieșie cu Leşii. (+|) 

N. XIUL, (%) 

Noi cât am socotit să fie pentru deschisa vorGvei și sciinţei n6s- 
ire am scris până aicea. Pe vremea crăiei lui lagelo fiind domn 
aicea în țâră Alexandru Vodă ai trimis și el agiutor lui Vladislav 
lagelo craiul, 400 de omeni moldoveni aleși împotriva Crijacilor de cari sa pomenit mai sus. După ce aă perdut Crijacii răsboiul cu 
Vladislav Iagelo, craiul Leșesc, căruia cum sa pomenit mai sus i- ai mers agiutor de la Alexandru Vodă împotriva Crijacilor, căgu- 

(î) In Codex 0 lipsesce : «și t6ră Pocuția», 
(ff) Eată textul din Stricowsti care au servit la fragmentul de sus lui Miron Costin : 

| “Tam z przygody cztery stă, wybornych Wolochow (boich tâk wiele byi Wo- lewodă nă pomoc Krolowi przyslat) pod mâlborkiem dupi brali ş wolowâli nă ktârych krzyZacy vw wiclkiey, liezhie z zamku sie wyssypanszy gwaltowme vderzyli co oba czywszy Woloszy iz im nierowno ă nieprzyiaciolich wielkoăe 

yssych bârdzo wiele pobili Y poimâli 4 drugich veiekâiacych biyac âz do zamku gonili. Tak z zwyciestwem z lupem Y Z wiezniami do obozu sie wrocili.» — La D. M, Kogăln. textul e mult variat. Acest fragment vine înainte de cel âin urmă despre Crijaci. (Stric, pag. 554 Cartea XV. ediţ. din 1582.) 0%) Fragmentul acesta vine la fila 43 verso din codex C, dar cu mici va- nante.
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tai la pace Crijacii cu Vladislav lagelo Craiul Leșese, care o ai primito Craiul din sfaturi și socotela frăține-săii lui Vitold, Cnezul 
Litvei, măcară că era acea pace cu Crijacii peste voia sfetnicilor 
leșesci. Legătura între ei, lăsăm la L6și să scrie; noi să ne întâr- 
cem la rândul vorovei nostre. După ce ai legat Vladislav Ilagelo 
Craiul Leşese pace cu Crijacii, dând Camenița și tâtă Podolia pe 
sema lui Vitold, s'aii întors Craiul în țera Leșâscă și nezăbovind a- 
colo s'aii pogorit în părțile ţ&rei Leșesci, unde și Alexandru Vodă 
ai venit, fiind şi mai nainte vrâme legaţi cu prieteșugul; de isnâvă 
aii făcut legătură cu Ceaiul Leșese. Serie Cromer istoricul Leșese 
în cartea sa XX și Stricowskie, în cartea XVI, la anul de la Hr. 1438.) 
Jar Svidrigel Cnezul, fratele lui Vladislav lagelo, craiului Leșesc, a- 
vend multe price cu Lâșii pentru Podolia, cum pre acea vreme stă- 
pânea Podolia Svidrigel, fiind de multe ori îndemnat de L6v, craiul, 
pentru Podolia, să o ia de sub stăpânirea frăţine-său, de la o vreme 
i-ai căutat craiului Vladislav a face pe pofta Lâșilor și ai purces 
cu oști asupra frăține-săă Svidrigel. Svidrigel avea nădejde pe a- 
giutorul Crijacilor şi Inflanţilor și trăsâse Svidrigel și pe Alexandru 
Vodă în partea sa asupra lui Vladislav lagelo craiul Leşese. Alec- 
sandru Vodă, (scrie Stricovskie și Cromer tot acolo) uitând legă- 
lunile sale ce aii avut cu Vladislav lagelo, craiul Leşese, pe pofta 
lui Svidrigel și a Litvanilor ai prădat cu Gmenii săi Sneatinul, Ha-: 
liciul și olatul Cameniţei cu ţinuturile ei. Ce întorcându-se Alec- 
sandru Vodă cu plen din țâra Leșescă, ai agiuns o sâmă Slâhtici 
de ai Bucâciului cu ostea lui Vladislav craiului, iar Alexandru Vodă 
irecuse Nistru. Numai pe o sâmă de 6ste moldovenâscă ce aducea 

pleanu pe urmă i-ai agiuns Leșii și i-ai înfrânt răi pe acei mol- 
dovâni, luându-le pleanu înapoi. _ 

După acestă poticală, vădându-se şi scăpat de prieteșugul ce ai 
avut eu craiul Vladislav, cum scriii istoricii cei Leșesci, din voie rea 

ai murit, (*) 

(*) Scrie Cromer : (cartea XX pag. 457 ed. din Basilea 1558) ........ Utrosque | 

enim în societâtem adsciverat, e6que magnis muneribus illectos adduxerat, ut 

et Cruciferi violato foedere Cuiaviam atque Dobrinum, et Valachi clie ntes Po- 

lonorum Podoliam et Russiam finitimam armis infestarent, Sed Valachos qui- 

dem cum ingenti praeda e Sniatinensi, Haliciensi ei Camenecensi agro capta, 

revertentes, Russi regii Buciaciis fratribus ducibus € castris regiis curriculo pro- 

fecti et consecuti, magna strage fuderunt, praedamgue excusserunt : Alexander 

quidem Palatinus, dux et author belli, fuga elapsus est : verum non multo post 

itenti i erore confectus, obiit. Ni 

Pe Sica arie | tă tedy biedny Swidrigiet gorzko nâ swoie nie wezâs ony 

13 Miron C. II
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Acest Alexandru Vodă aii domnit 32 de ani și 8 luni, și multe 
lucruri bune ai făcut aicea în țeră, pentru care pre urmă ţ6ra îi 
ai dis (Ț) Alexandru Vodă cel Mare. Făcut-ai Mănăstirea Bistriţa, și 
Moldoviţa ; adus-aă și moștele marelui mucenic I6n Novi aicea în 
țeră, a căreia vieță și mucenicie, cine ar vr6 să scie, să caute în 
cărțile bessricii, Joi în săptămâna Rusaliilor. Atuncea se și serbâză 
acest sfânt. (+) 

  

Frag. N. XIV. (*) 

Alexandru Vodă (**) mai nainte de mortea sa, ai ales să fie Domn 
ț&rei în urma sa, lliași fiul săi cel mai mare, că-i r&măsâse doi 
feciori, lliași şi Stefan, în anii de la Hs, 1433. Deacă stătu Domn 
lliași Vodă, după mortea tătâne-săă, aă urgisit și aă gonit pre fra- 

burdy z stoză mi plâezacy y părzekâiacy byl z Polski wypedzon iăko nieprzy- iaciel iz sie y tam ysâm wiasnie iâk on lowinianus Cesarz âlbo Erol Nâhucho- donozor nâ ostâtek iâkom pierwey pisat musiat past Owee w Wotoszech przez siedră lat. O czym tez Miechowius pisze hbedac pierwey Wielkim Xiedzem Li- 
tewskim y Rustim y Zmodzkim. A Lucko od niego podane Krol Sigmuntowi y Xiestwu Litewskiemu wrocik ze wszystkim Woliniem podta, condicia âby po smi- erci Sigmuntovey zas bylo y z Wudyniem do korony przwrocono. Dowgierd tez bedac nâ ten czâs vezynynionym Woewoda, Wilenskim y Stărosta Luckim przisia, glimieniem wszystkiey Litwvy po smierăi Sigmuntă W iekiego Xiedză Wilenskiego zamku Zadnemu inszemu nie podawât iedno Wiădislâwowi y iego Naslednikom Krolom Polskim. A tu Czytelniku obâcz i* Dawgerd y teras iest Woiewoda Wilen- Sskim ktorego ono Polacy byli poimâăli Wyzwawszy go z Kâmierică Podolsziego zo smierei Witoltowey przeto nie byt zâbity w on czas iâko Lâtopiscze swiâdeza poniewaz teraz Zyw iest ă Pietrowinem nie mogt byt wyiawszyby to byt powinny âlbo Brât tegoz imienia y famitiey. (pag. 585. Cartea XVI. 

(î) Cod. C: «pentru care '] numesc toți locuitorii ţărei nâsire și îl die: Ale- xandru Vodă cel Bun.» 
| IE (ȚT) Acest fragment care cu variante se află și în Cod. C e adus de D-nu M. Kogălniceanu, de şi necomplect, în nota 1 de la pag. 141 (tom. 1, ed II), Cod. C termină fragmentul cu câte-va vorbe ce lipsesc în Cod. AA, Văcăr. şi anume următorele : <Avut'aă fecior cu două domne Alexandru Vodă», () Atribuit lui N. C. de D.M. og. care îl copiâză din Codex. C, pag. 45; noi îl readucem celui care de Sigur Pa, scris, lui M, Costin, pentru motivele ce am semnalat deja la fragmentele anteridre. 

Compară cu Cod. AA. Văcărescân. 
(%*) Cod. AA. Văcăr., începe Capul XE (K) ast-fel : «Lăsat-aă pe urma sa doi feciori, pre Iliaşi şi pre Ştefan Vodă în anul de la Hristos 1453, că precum serie Cromer: Alexandru Vodă a avut două domne. Incă î aă ales Domn ţărel pe feciorul săă cel ma sus, care este din Cod. C. (115), 

n viața sa Alexandru Vodă 
X mare, pe lliaşi Vodă» 1 textului de
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te-săă, pre Stefan Vodă și pre maștiha sa să o fi înecat.» Letop. 
pag. 141 T. |. ed. 1. 

Frag. N. XV. (ţ) 

lavă Iliaș ad năzuit la craiul Leșesc, Vladislav Iagello,. arătându-şi 
strămbătatea făcută de Stefan Vodă, şi s'aii rugat să'i dea agiutor 
improliva frăţine-săii, și să'l așede în domnia ţărei, făgăduindu- se 
că în viața sa va rămâne neclătit în poruncile crăiesci şi a recipos- 
politei țărei Leșesci. lară şi Stefan Vodă (1) încă nu saă lăsat cu 
alâta, ci aii trimis și el soli cu daruri scumpe la craiul Leșesc Vla- 
dislav lagelo. Ailat-aiă solii lui Stefan Vodă pe craiul la Lânceţi (2) 
Și 'și-aii dat solia, arătând craiului cum totă țera, poftâsce şi priimesce 
pre Slefan Vodă, și mai bine să ţină cu Stefan Vodă, craiul, pe 
carele "1 priimesce ţâra, decât pe lliași Vodă, carei urit țărei, că 
şi Stefan Vodă se făgăduieâsce a fi cu priință. craiului, și neclătit va 
remâne în poruncile crăiescă, precum ati fost și tată-săi, Alexandru 
Vodă. Și atunce, prin solii aceia s'aiă rugat craiului (3) și pentru 
greșala ce ar hi făcut tată-săii Alexandru Vodă, împotriva lumina- 
tului crajă, să ierte, ca un stăpân milostiv. Deci, măcar că lliași 
Vodă ţinea pe Sofia, sora lui crai, ce dentru socotâla (4) tuturor 
ai ales să rămână Stefan Vodă la domnia țărei, și atunci, prin so- 
lii lui Stefan Vodă, văq6nd priință către sine, iai dat Craiul lui 
Stefan Vodă ţinutul Şipenului cu Cecunul și cu Hmelovul. Iară lui 
liaşi Vodă 'i-aă dat un ţinut să ș6qă cu casa sa, şi să nu se a- 
meâstece la domnia ţărei. 

După aceste şiruri M. C. urmeză, mai jos, aşia : 

Năzuit-aii liași Vodă și al doile rând la L6și (5) să mai stringă 
oşti să vie în ţ6ră, ce (6) văgendu-l Leșii că nu se așâdă, "l-ai luat 
cu porunca craiului şi "l-ai închis în cetatea Siregiului, ce e cu zid 

(î) Vedi pag. 142 T. 1. ed. II a Letop. 
(E) Codex AA. Văcăr. adaoge : măcară că cu agiutorul <muntenese apucase dom- 

nia ferei» după «Stefan Vodă». : 

(2) «Lâncenţi» în cod. AA. Văcăr. INI 

(3) Cod. AA. Văc. cân ce a vătămat pe Craiul, înaintea norței sale, tatăl-să 
Alezandru Vodă, potricindu-se lui (Svidrigel), cum sati pomenit mai sus, să iarte 

Craiul şi pagubele ce s'a făcut pe acea vreme în Podolia, ca un stăpân milostiv 

să le lase». ]. textului. - 
(4) Cod. AA. Văcăr. : «din sfatul» |. «dentru socotdla». 

(5) Codex AA Văc. adauge după: «Leși» nu se așeză ci caută vrâme să». 

(6) Cod. A4. Văc.: «pricepând nitolii (2) din porunca Craiului Pai prins şi 

Lai aședai» |. textului.
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împregiur, pre apa ce se chiamă Varta, împreună cu domnă-sa S0- 
fia, și cu copiii sei, punând și pază, însă cu cinste. 'Trimis-ată craiul 
pre urmă solii săi la Stefan Vodă de aă și giurat înaintea solilor 
crăiesci în Sucâva; dis-aii Stefan Vodă cum şi înaintea craiului (1) 
va merge unde ar fi, să se credă. — Arătat-aii Stefan Vodă, curând 
după acâstă legătură, slujbă, Leșilor, că gătindu-se Tătarii să intre 
în țera Leșescă, i-ai lovit Stefan Vodă şi 'i-aii stricat ră ; și ce- 
tatea Braslavul, care era (2) sub ascultarea lui Svidrigel, aiă luat de 
la Gmenii lui Svidrigel și ai închinato lui craiă Vladislav. (Scrie 
Cromer în cart. XX, și Stricowski în cartea XVI zac. 4, în sfârșit). 
Acest craiii Leșese, Vladislav lagelo, în anii de la Hristos 1434, 
fiind la un târgușor, anume Grodec, (3) cale de patru mile de la 
Liov, acolo aștepta pre Gmenii lui Slefan Vodă să sosescă den (eră; 
și mâind sub cort, craiul, să audă cântând privighitorile primă-vâra, 
fiind vr6me râce aii răcit noptea și ai cădut (4) în bolă şi în a 17-a 
di ai murit, într'o qi, lună. După mortea lui Vladislaă craiul Leşesc 
aii stătut la crăie fiul săi Vladislati III, cu acest nume. Serie Stri- 
cowskie la istoria sa, (Cartea XVI, zac 1) precum la Coronaţia a- 
cestui craiii să fie fost și Gmenii lui Stefan Vodă. lar în anul 1435, 
acest Craiii not sa pogorit la Siragi pentru Seimul. Atunci o semă 
de boi6ră I6șesci (5) s'aii rugat lui craiul să slobodă pe Iliaș Vodă 
de la popreală. Ce craiul n'ai primit, că agiunsese Stefan Vodă, cu 
solii s&i și la acest Craii; ce după acesta (6) curând, ori cum aii fost lucrul, ati scăpat lliași Vodă din Cetatea aceea, și iar ati intrat în ţeră, în al III-lea rând. (*) 

(1) Coa. AA. Văcăr, adaoge : «singur» după «<Craiul să se încredințeaze». |. «să se credă». 

(2) Cod. AA. Văcăr, «cu dmenă pe acea erâme a lui Svidrigel> |. textului. (3) Co. AA. Văcăr. <Brodec» 1. <Grodee» 
(4 Cod. AA. Văc. «în Jriguri cu lîngăre şi 16 ile în b6lă, la luna lui Maiti într'o luni aă murit» |. textuluf. 
(5) Cod. AA. Văc. ada uge : <prictenii lui Iliaşi Vodă» după «Lâşi». (6) Cod. AA. Văc. : «cu șcirea Starostelui acelui oraș, al Siragiului, ori cum scrui unii din nepaza strejarilor ce erai păzitori lui Iliaşi Vodă» |. textului ante : <a scăpat». 

| (*) Materia acesta, din nota | de la pag. 142 a D-lui M. Kogălnicânu este din codex C, 
Eată textul ain Cromer : 

prana a aSrodecum (oppidi id nomen est, in Rusia) pervenisset, înter 

uod nocte praecedenti correpius est. Quam inde accidisse existimatum est tusziniuei & praece enti, quae praeter tempus anni frigida, fuit, in syluis diulius 

pn 5ese de more oblectans, coeli intemperiem petulisset. Ubi vitae
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Frag. N. XVI. (*) 

Viadislai Craiul Leșese vădend atâta netocmslă (**) și între aceşti 
doi frați pentru domnia ț&rei, i-aă aședat prin solii săi, că le au 
împărțit țera, în d6uă : lui Stefan Vodă i s'aă venit țâra de gios cu 
cetatea Albă, cu Chilia și cu 'Lighinea; iară lui lliași Vodă, ţâra de 
sus, cu Hotinul, cu Sucâva și cu alte locuri den sus și laşii (pre- 
cum scrie Stricowskie la cartea XVII, zac. 2). lliaşi Vodă nezăbo- 
vind vreme ai mers la Craiul la Liov, împreună cu boiarii să, (cum 
scrie Cromer la Cartea. XXI) de ai giurat, fiind Craiul de față, puind 
stegul țărei la piciorele Craiului, precum că va fi credincios Craiu- 
lui și gata în poruncele Crăesci, împotriva a fieșce căruia nepriten 
a Craiului. Și atuncea i-ai legat să de (***) pe an 100 de cai și 400 
de boi pentru cuhnia Crăsscă, 200 camene de morun și 400 bai- 
barace sâi haine roşii; măcar, cum serie Cromer : peșcele și boii 
numai în acel an. Ai dat Iliaș Vodă Craiului și ținutul Scepinului, 
ce ai fost dat Craiul lui Alexandru Vodă, tatăl lui Iliaș Vodă, cu 
uric de aședământ; le aă întors Craiului Iliaș Vodă, pentru pagu- 
bile ce aii fost făcut tatăl săă Alexandru Vodă Leșilor, când ati pră- 
dat Colomea și Sneatinul. Iară Craiul ai dat lui liaș Vodă cetatea 
Haliciul să-și ție acolo averea. Așișderea, și Stefan Vodă într'acesta 

suae finem adcsse sensit, sacris mysleriis procurari se postulavit : offensas om- 
nibus remisit, sibique vicissim ab omnibus remitti petivit; testamentum condidit : 
si quid cuiquam per injuriam abstulisset, reddi jussit. Filios proceribus prae- 
sealibus atque nobilitati commendavit : ac Vuladislaum quidem diligentius. Nam 
eum tenerius diligebat. Sbigneo vero episcopo annulum nuptialem ab Hedvigi re- 
gina, quo nihil charius ipse in orni vita sua. habuerat, dono misit, veniam su- 
periorum omnium admissorum ab eo petens et animam suam liberosque super- 

stites ei commendans. Deinde pridie Cal. Junias, Septimodecimo die posteaguam 

aegrotare coeperat, animam exhalavit, cum regnasset annos duodequinquaginta 

et tres fere menses........ (Liber Vicesimus, pag. 313, edit. Col. Agrippinae 1589.— 

Stricowskie (Cartea XVII zac. 4 la fine scrie : | | | 

<Potym do grodka na Rus czeterzy mile ode Iwowa. jachat, gdzie mia pr- 

zyjac€ hotd; przysie se od Stephana Wojewody Wotoskiego, a w drodze wediug 

zwyezaju wlesie stuchal stowika szezebieczacego do pulnocy, a iz byto lato nad 

zwyezaj zimne, przeziabi, skad wpadl w febre a przyjechawszy do grodka w 

wigilja Swiateczna, u stotusudzac, przy postach Wojewody Wotoskiego, Srogo sie 

rozuiemâgt » 

(*) Vedi pag. 1&f, T. 1. ed. ]I. a Letop. 

(%*) Kogăl. srăsbde» 1. <netocmelă». j 

(***) C pune aci numele de ; Alexandru Vod, din erdre,
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chip aii trimis solii săi la acestaș Craiul Vladislav cu daruri făgă- 
duindu-se şi el a rămânea sub poruncile lui Craiii, ce la giurământ 
nu laii mai silit Craiul, socotind că Stefan Vodă va voi a trăi cu 
frate-săi Iliaș Vodă precum s'aii fost legat amândoi cu giurământ în cetatea Albă. lară la al patrulea an ai și mai giurat domnii cu tâtă 
boerimea, Craiului și țărei și atuncea Stefan Vodă ati adaos să de 
5000 galbeni de aur pe an și 400 cai, când ar trebui lut Craiă, (Scrie Cromer la curtea XXI și Stricowskie, cartea XVII, zac 2. %), 

(*) Textul adus de D-nu Kogălniceanu la nota 1 de la pag. 144 este aprâpe identic cu textul nostru de sus, împrumutat din Cod. (. Veai şi AA. Văcăr. fila 126 şi verso. Pentru motivele deja ar&tate may sus punem între lucrările lui _M. Costin şi fragmentul acesta. | 
lată citaţiunile din scriitorii polori : 
Din Cromer (Cartea XXI pag. 413 ediţiunea din Cracovia 1611), dăm textul cu ortografia alterată căci tipografia pare literile a Şi e cu semnul de desubt. RR «Wiec tez am Wiadystaw podwakroc od niego skutku nie mogac od nies€ od czasu o nego poki on ieno zyl iu mu wigcey cZone dokuczâd niecheial. Pod tenZe tez czas krol miedzy pany Woloskimi bradia rodzona ugode przez posly vezymi podzieliwszy miedzy nich takin sposobem pafistawo : ze nadolna. y nad- moiska kraina Bessaraba Yzeczona wtorey zameck Bialogrodstoi wice de tego Kilia -Stephanowi dziatem przypadla: gorne zasuzierzawy to iest zachodnie Yz Rusia ogsaniczne spolnie yz soczawa tameczna stolica na strone Heliaszowa skoczyy. ktory to heliasz krora wszelkiego opocudo Lwowa pizyiachawszy kro- lowi obecnemu y w krolewskim ubierze na majestacie scedzacemu spolnie z se- natorami strony Swoiey pezysiege czyni choiagiew iawnym obizadkiem pod nogi krolewskie Ktadzie y statecznic podwiara y obrona tak iego iako y wszystkich od tad krolow Polskich zawsze przebywâ€ y przeciw kazdemu ich, nieprzyia- cielowi ze wsyystka moca swoia, stawic sie przyrzeka. Co skoro odpravwi! zâraz go krol podzwignionego pocalowal : Senatorom za wotoskim reke dat a zaraz ua nich podatek roczny stokom y tâk wiele aboiako wiec drudzy udaia, czterd- Ziesci sztuk materyey ledwabney co pospolicie Kamcha, nazywaia do tego takeze tez Wiele wolow y tez âwieăcie wozow Wyziny (iest to rodzay ryby haniebnie Wielkiy w Dunaiu sie mnoZaccy) ustawi?. Chocia rybe y woly iakoby ză podarki iylko Krolna ten czas wziac od niego niat niektorzy napisal:, Sczepinski zasie powjat y zaraz 0y ca swego przywiley ktory darowizy powiaku tamecznego Ste- phanowi przysadzat za, spoleczna ustawa nâzad od niego Krol odebral : a towz- „ pledem nagrody szkod od oyca iego Alexanâra Rotomeyskiemu y Sniătynskiemu Starostwu poczymonich. Aezei dopiero tego roku ktore krol Wiadistaw zginal zamki powialu przerzeczonege szyiowskiemu lanow. Kasztillanowi y Staroăcie Krakovwiskiemu a Piotrowi Odrowenzowi W oiewodzie y tez staroseie Ruskiemu rocco bo Mary ny Heliaszowey ad Parkalaba Chocimskiego przy- MR decat 7 jemnie zasce krol Halickiego zamku oziaatozei he- vi prawem ustepit.. e'c Şi ceva mal la vale : <OSwiadezat sie w prawdzie w ley mierze teză y Stephan Wu 

_ . . prawiwszy do- krola Z bogatymi podar anii y z wyliczaniem przeciw 
ko niemu swoich checiy
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Frag, N. XVII. (%) 

Așijderea, la anul de la Christ. 1449, acel Mihailo împreunându- 
se cu Tătarii aii intrat în ţâra Sibirului și ai lovit Starodubul, No- 
vogrodul, și alte multe cetăţi rusesci. Și aicea de vreme că am po- 
menit de acel Mihailo, um socotit să însemnăm pricina fugirei luă 
din țera leșescă, spre aceste părți. (**) Acest Mihailo. feciorul lui Jic- 
mond en6zului de Litva, după perirea lui Vladislav craiul Leșese la 
Varna, și el nădăjduia că va apuca crăia Leșâscă, lară duă ce 
slătu Cazimir pe acea vreme sai rugat craiului de cnezia tiătâne- 
săi, la Latva. Ce vădând Mihailo că nemică nu isprăvâsce, cunos- 
cend pre craiul cu ură asupra sa, ati fugit den Litva la Mazovia, 
la socru-săii, tatăl muierei sale și de acolo la Pruși; ce și acolo vă&- 
dând că nu va putea trăi, s'au dus la Smolensca și de acolo pen 

zaskug Swezych poselstivo Ze y on sam takiez mu chce poprzyăiezenie uczynic na 
krole drugo przadtim pozwolie niecheiat. leno niewiem czemu wlym abo sam 

zwtoke uczymt abo-wiec odrzucony by? : chyba podobus dosye na tym zdato 

sie bydz krolowi Ze on Heliaszowi Hospodarowi bratu swemu iuZ byl wiare w 

Bialogrodzie pobrzyazcagi : lednâkze przedăce po ezwartym Roku tak on iako 

y brat iego Heliasz ze wszytkim Senatem swoim powlore temuz krolowi wiare 
poprzySiegali etc.» 

Stricowskie (edit. din 1582, esemplarul carele a aparţinut lui M. Costin, la 

pagina 587, la finea zăcelei a ]l-a scrie: 

<Tego? roku Heliasz Woiewodzie Woloski uciekt taiemnie z zamku Sieradz- 

kiego. na ktorym by! chowan poi straza. Pioira Szalranca gwoli Stephanowi Bratu 

a przyszedwszy do Wotoch, zarazem woysko na brata Stephana zebrat, za czym 

ieden drugiego wyganiaiac, wszystke Wotoska ziemie krwia. obleli. Az potyrm 

roku 14135 krol Wladyslaw obudwu przez posiy pogodzil y rozăzielii im na dwie 

czeăci Woloskie krainy, Stephan wziat za udziat Biatogrâd z portem Morza ezar- 

nego Tebhinia, Kilia, Silistria y obtucice kt6ri dzis zamki, iakom sam widziat, Turcy 
opanowali. Heliasz za$ otrzymat te strone od Niestru, Chocim, Szocawe, lassi (gdzie 

dzis Stolica z Soczawy po zabitym Despocie przeniesiona) Brailow, Berlad, Uszy, 

Tehucz, ete. ktore miasta przymnie by Iwonia wypalik roku 1373. Tak potym 

przyiachot Heliasz do Lwowa găzie z ezezei tey Wotoch krolowi Wiadistawowi 

hold uczynik y tan na kazdy rok z teyze ezesci postapil naprzod dwie woz6w 

v?yziny zyby Dunayskiey, eztery sta Wolow do krolewskiey kuchiney y eztery 

sta szarlatnich szat albo purpurowyeh y sto koni za pewny tribut a krolmu 

posttpit zamku Halickego dla chowania skarbow. Stephan zas miat placic z dru- 

giey czeei D000 Zioiych czerwonych pa Kăsdy rok a 409 konnych na kazda 

potezebe Erolowi stawi€ a to dziă wezystko Turcy ozieneli.» 

(%) Vedi pag. i46. T. 1. ed. II. a Letop. i | SI 

(**) Vorbele în italice nu sunt în Coitex C, dar sunţ în Codex, A.A. Văcăr,
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țera Ungurescă îm Moldova, la Petru Vodă (7). Cazimir craiul Leșese, 
după acea solie, grăbindu-se să mergă în Litva, pentru că se apro- 
pia vremea seimului Novogrodului, luând veste de Petru Vodă că 
vine la Hotin să facă giurăment singur lui craiiă Cazimir, ată trimis 
craiul patru soli la Hotin, la Petru Vodă ; iară craiul aă purces la 
Litva,. neașteptând venirea solilor săj, (77) Iară Petru Vodă aii giurat 
înaintea solilor Leșesci, împreună cu boiarii săi, (*) cum vor fi cu priință lui craiă. lar încă fiind craiul la Cameniţă, să fie venit sol de la Hanul Crimului la craiul, îndemnând pre craiul asupra lui Pe- tru Vodă. Iară cu ce răspuns îl va fi întors pre acel sol Tătăresc, nu scrii istoricii Leșesci ; numai însemneză, că pe taină 'l-aă por. nit. Acest Petru Vodă să fi dat Chilia Cetatea Ungurilor, serie leto- pisețul Moldovenesc, iar cronicarii leșesci nemica nu însemnâză pen- tru ce să fi dat acea cetate Ungurilor, asia departe de ei fiind. lar Cazimir craiul Leșesc bine n'a sosit în Litva, iară 'Tătarii aă intrat la Podolia de ai ars'o și ati prădat; ce la întorcere, 'i-aă lovit la strimtori "Teodor Bucâţki Staroste Podoliei şi ati scos mulți robi. In anul de la Christ, 1448 Ioan Huniad, ocârmuitorul ț&rei Ungu- resci, după ce ati perdut r&sboiul la Varna şi a perit Vladislav cum sa pomenit, de isnâvă, într acestași an, aă purces cu oști asupra Turcilor ; ce den vicleșugul lui George Despotul Serbesc, fiind încun- giurat Huniad de Sultan Murat. Imp&ratul "Turcesc în câmpii Merulii, la marginea Bulgarilor, au perdut Huniad r&sboiul și ai perit creş- - tinii 8 mii; și fugind Huniaq l-ai prins George Despotul şi ai căutat lui Huniad a pune zălog la George Despotul pre Vladislav, fiul săi cel mare, până ati trimis preţul s&ă de rescumpărare (**). 

  

__(T) Codex A.A. Văc.: <și de acolo la, Prusi, ce şi acolo vădând că nu va pute trăi, s'a dus la Smolinska şi de acolo pen țera Ungurescă au venit la Petru Vodă în Moldova». Pag. 180. 
(îi) (Serie Cromer Cartea XXII). Acestă notă lipsesce în Codex C, dar există în Cod. A. A. Văcăr, 
(*) <Impreună cu toți boiarii țărei> Cod. AA. Văc. (*%) D-nu M. Kogălniceanu esirage acest fragment din Cod. c pag. 84-—115 dar lipsesce în nota Domnie: sale de la pag. 146 şirurile de Ia: acest Petru Vodă» până la, <iar Cazimir». Mai sunt şi alte variante fără de valore, deci un le relevăm. Iată textul din scriitorul citat : «Nam is (e vorba de Michael S'gismundi ducis filtus) quum insidiari capili Suo regem intelligeret, e Lituania in Masoviara ad so erum, inde in Prussiari et quum ne ib: quidem tuto esse posset, in Silesiam, ad extremum in Vala- chiam profugerat. Et ad praestandum guide jusjurandum Venturum se esse Petrus, accepta a rege fie, recepit ; Michaelem vero qui ad secum fugisset, ut proderet necque ex file sua, necque ex diznitate regis fore respondit : sed jus-
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Frag. N. XVIII. 

Miron Costin scriind redacţiunea ce dă Ureche la cap lĂ (Letop. 
ed. II 'f. ] pag. 113), o adaogă cu vorbele următore : 

«Serii dentr'un letopiseţ lătinesc, să fie adaos aceste domnii (*), ce 
căi în letopisețele leşescă nu aflu, ce cum le aă fost scurtă domni, 
așia le-i scurtă şi voroava lor.» 

(Codex C pag. 48 verso și AA Vărăr. fila 130 verso.) 

Frag. N. XIX, (*%) 
lară după mortea lui Petru Vodă și acelor 2 domnișori, Ste- 

fan și Ciubăr, ai stătut la domnia țărei Bogdan Vodă, făcându-se 
fecior lui Alexandru Vodă celui bătrân ; ce precum scrie Siri- 
cowskie la Cartea istoriei sale XL, zac. 2, n'aii fost fecior cu 
cununie lui Alecsandru Vodă acest Bogdan Vodă. (7) Iar acest 
surum se, deinceps ut is finibus suis excederet ...... Non exspectavit autem 
rex Petrum, sed missis ad cum quatuor legatis Chocimi promissum jusjuran- 
dum absens ab eo consiliariisque et nobilitate Moldavica accepit : quo dissserte 
llud cavebatur, izzita fore esseque foedera, quae Petrus et Valachi cum quibus- 
vis hominibus atque principibus prius icissent.> 

Aci Miron Costin suprimă câte-va şiruri din Cromer, apoi iarăşi dice după: 
acestaș scriitor» «Venerat autem ad eum (la regele) Tattarorum principis le- 
gatus Cameneciam, auxilia contra Petrum Valachum pollicens ; eumque rex cum 
secrelis mandatis dimiserat.» — Miron Costin adaogă informaţiunea, pe care p'o 
aflăm în Cromer, despre darea cetăţii Chilia la Unguri afirmată de Letopiseţul 
Moldovenesc şi după acesta urmeză naraţiunea, lui Cromer în modul următor : 

<Vix autem in Lituaniam ad constituturma locum venerat, quum Tattari rapidi 
torrentis in modum in Podoliam populabundi sese diffuderunt, ferro et igni cuncta 
vastantes. Quos tamen palatos Teodoricus Buciacius praefectus Podoliae cum ex- 
pedita manu impeditis in locis aliguoties adortus non laevibus incommodis af- 
fecit, multosque captivos liberavit. Revertentes autem Taltari. .... > De aci iar 
nodifică, scurteză textul de la pag, 338 din Cromer. După acesta nareză : «Un- 
garorum ezxpeditio contra Turcos». M. Costin rezumă, dar nu traduce acest pasagiă. 

(*) E vorba de domnia lui Slefan şi Ciubăr Vodă. 

(**) Vedi pag. 147. T. ]. ed II. a Letop. . 

(Î) «e Awszakze Bogdan ktory przyplodkiem bedac Alexandra Hospodara prawd- 
Ziwim oynem czynil sie Panstwo Woloskie iakoby dziedzicznym prawem wedlug 

braciey na sie przy-hodzace nesachat. (pag. 443. Cromer.) 

Stricowski e r&i citat aci din cartea XI zac. 2, căci pasagiul e din cartea XVIII 
zăceala a 5. Aci se scrie: 

<Posmierci Petrila Wotoskiego Woewody, Bogdan ktory sie liczyl bic Synem 

acz nie wlasnego 1oZa Alexandra Woiewody Woutoskiego panstwo Wotoskie o: 

panowat przid ktorym Alexander mati syu Hiliaszowy matka do Polski ucicki, 

ktorego zas sienienski za roskzanin krolewskiem na Hospodarstwo wprowadzit 

a Bohdana wypedzit>,
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Bogdan Vodă sati lovit cu Alexandru Vodă, April 22 la Tă- 
mășeni..... ete. (*) 

    

Frag. N. XX, (**) 

La Cap. X. din Ureche, M. Costin, unde predecesorele săi na- reză că Polonii se stătuia ce să facă cu Moldova, adaoge : 
«.... Să pue județele sale printr'insele, iar lui Alexandru Vodă sii dea în ţera Leșescă vre un olat pentru traiul să&ă.» 
<Părutu-s'aii altor sfâtnici acesta forte lucru cu greă şi primej- dios întrun norod nesuteritorită de stăpâni streini și către acâsta pentra megieșie aprope cu Turcii (cari de curând luase sub stăpâ- nia sa Bulgaria și țermutile Dunării,) cu greii se socotia lucrurile ȘI dicea că mai bine este să se apere de după peretele altuia de cât de după al săii. Mai sănătos sfat ai ales acest de pe urmă, că cu pulere streină și cu primâjdie streină mai bine este a se apăra și a se mântui de vrăjmași ca 'Turcul, (7) 

Prag. N. XXI. (++) 
Și până va veni Alexandru Vodă la virstă, că era atunce de 15 ani, să țină Bogdan seaunul țărei, tăgăduindu-se, precum mărtu- ris6sce Dlugoș, istoricul leșesc, şi Mihovie, (*) 70,000 ughi 'Tur- 

(%) D-nu M. Kogălniceanu pune în nota | de la pag. 147 tom. 1. ed. I], ur- mătorul text drept textul nosteu scos din AA. Văcăr: «lară după Stefan Vodă şi Ciubăr Vodă sai ridicat domn Bogdan Vodă, făcendu-se fecior lui Alexandru Vodă celui bun > ce precum scrie Stricowskie. cartea istoriei sale XL zac. 2, naă fost fecior cu cununie lui Alexandru Vodă Acest fecior s'aă lovit cu Alexandru Vodă, ete. (**) Vedi pag. 147. 7. 1. ea. II. a Letop. 
(1) Puțin alterat este textul din Cod. C urmat de D-l Kogălniceanu în nota 2 de la pag. 147 şi alteraţiunile nici merită atențiunea. Peg; Cod. 44. Văcărese. fila 132 verso. 
(77) Vedi pag. 1.8 T. 1. ea, IN. a Letop. 
(*) Mihovie raporteză r&sboiul contra luş Bogdan, dar nu şi condiţiunile pă- cel. la pag. 313 (ediţiunea din 1521). Eată ce scrie Dlugoş 4[. Il pag. 61). *Omnibus pax melior visa est, praesertim cum homine latebris et syluis assueto- Preuga itaque ficmata, septem dies in tractatu pacis, exercitu ad flumen Lipo- riecza stante, abssumpti sunt, et juxia certas conditiones et capitula, quibus gu- bernatio terrae Valachiae, usque aq qiii ndecimum annum Iliehnonis, (IZichno alia Aevanrler, dice Miechovins ed, 1521 pas. 312) sub ânnuo, septuaginta millium aureorum Turcorum censu. în maânus Hegias tradendo, Bohdano permittebatur, pax sahbato, ante festum nativilatis sanctae Marae Virgin's inscribitur et fir- matur»,
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cesci, iară precum scrie Vapovskie 7000 ughi Turcesci, să dea cra- 
iului pe an, și alte daruri multe făgăduia, numai să-l apere 'craiul 
de Turci 4%) 

Fraz. N. XXII, (+) 

Insă n'aă lăsat I.6șii trupurile hetmanilor săi, ce pe Petru Odro- 
vansz ducendu'l la Liov, Taă îngropat acolo, şi acolo, în Liov, frate- 
săi Episcopul Liovului, de jalea frăţine-săii, de pe ce Vaii îngropat 
ai murit şi el. (Ț) 

Serie Cromer la Cartea XXII (șţ) că după acestă bătălie a Leșilor 
cu Bogdan Vodă, înțelegând Tata de perirea Lecilor în Moldova, 
curând aă intrat în Podolia de aiă prădat şi ț6ra Rusâscă până la 
un târgușor anume Grodec, mai sus de Liovssi până la margi- 
nea ţărei Bilzii. Scrie Cromer că, după ce aă sosit Alexandru 
Vodă în țera Leșâscă, ai mers la Craiul împreună cu mamă-sa 
Domna Maria, la Sambor, că acolo venise craiul, de după seimul 
den Litva. Rugatu-s'aă craiului de agiutor fiu-săă lui Alexandru 
Vodă, să-i dea împotriva lui Bogdan Vodă. Ce pentru ca să se mân- 
tuescă Craiul de acea dâmnă Maria. ace dată ati răspuns cum la 
Seimul viitor va socoti» (*). 

Yrag. N. XXIII. (2) 

lară Cronicarul Leşesc serie, că unul de cei ce era cu Alexan- 

Cromer scrie : «.... Impetravitque ea lege ut Alexandri nomine donec is ad 
quintum decimum annum pervenisset, Moldaviae praeesset, regique septuaginta 
nillia, quemadmodum Dlugossus scriptura reliquit, vel ut Bernardus Vapovius 
habet, septem millia modo Turcicorum .aureorum, equorum certum numerum et 
certos pecorum greges quvtannis penderet (pag. 339) (Pre Vapovie nw'l citâză 
direct M. Costin, ci amintesce faptul că Cromer ai menţionat aserțiunea lui Va- 
povius, relativă la suma tributului de 7000 galben «vel ut Bernardus Vapo- 
vius habet, septem millia».) 

() Textul de sus, care este nota [ de la pag. 148 T 1 ed. IL. intercalat la 
resboiul ce aă dat Bogdan Vodă lui Alexandru Vodă şi Lâşilor, din cronica vi 
Ureche, este identic în Codex AA Văcăresceanu, fila 133. 

(**) Acest text este după Codex AA. Văcăr. pag. verso 14. 

(î) Mihovie in Chronica reg. pol. edit. din Cracovia 1821 pag CCCXIUL. este 
citat aci de M. Costin. 

47) Vegi pag. 340 edit. din 1583, 

(*) «Venit etiam eo Maria Eliae defuncti Valachorum palatini uxor cum A- 
lexandro filio, regis opem adversus Bogdanum implorans. Rej: cta res ad comilia 
proxima» Cromer pag. B+l ed. 189 liber. 22. 

(**) Veqi pag. 150, T. L. let. ed. il. nota 2,
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dru Vodă, anume Petru, fecior nu cu cununie (*) lui Alexandru 
Vodă celui bătrân, vădend că craiul Leșesc (**) gătâză oste, îndem- 
nat de Alexandru Vodă, asupra lui Bogdan Vodă, intrat-aă în țeră 
acel Petru, fără vâste, (1) și aflând pre Bogdan Vodă b&t, "l-ai omorii. 
Și cu vicleșug despre Alexandru Vodă aă apucat scaunul țărei, și (2) 
aii pus gând cum ar putea să omore şi pre Alexandru Vodă. — 
Așia, scrie Cromer istoricul. . 

Alexandru Vodă, văqându-se amăgit de Petru Vodă Aron, ce se 
făcea fecior lui Alexandru Vodă, serie Cro mer, în cartea XXII, () că 
iar să fi luat agiutor de la Craiul Leșese, asupra lui Petru Vodă 
și "l-ai aședat în domnia țărei ; iară l6topiseţul ţărei nostre scrie, 
că ati venit Alexandru Vodă, tatăl lui Bogdan Vodă, etc. Numai, 
mă& mir mult de acest Alexandru Vodă, că "| mărturisâse (3) I&topise- 

(*) Cod. AA. Văc.: «fecior de după gard al lui» |. textului. 
(**) Cod. 44. Văc. : ad «Cusimira după «eşese». 
(7) Cromer scrie : «At illi, qui ad componendas res moldavicas desigoati erant, 

dum moliuntur, interea Bogdanus a Pelro Alexandri senoris notho filio (qui et 
ipse sibi ius in dominatu Moldaviae vendicabat, et foedus atque societatem cum 
Alexandro iniverat) ebrius per dolum intesfectus est. Nec multo post, ipsum 
quoque Alexandrum idem ille Petrus rupto foedere de medio tollere conatus est: 
fecissetque ade, ni se ille subduxisset.» (pag. 241). 

Și apoi mai la vale: 
«Reversus autem cum praesidiis Polonorum Alexander, nihil tamen propter hy- 

bernum tempus anni, et quod Petrus in interiora secesserat, agere potuit> pag. 341. 
Dlugoş citat mai sus, n'a putut fi cunoscut întreg neci de Ureke necă de Miron 

Costin, cel puţin n'a putut fi utilizat după ediţiune de tipari, căci edițiunea lui completă ma-apărut decât în 1741 şi 1712 sub titlul : «loanis Dlugossi seu 
Longini, canonici quondam Cracov. [istoriae Polonicae libri XIL Quorum sex posteriores nondum editi, nunc simul cum prioribus ex manuscripto rarissimo 
in lucem prodeunt ete. Francfort 1711], Lipsca 1712. 2 vol. in folio. — Primele 6 cărți fură editate încă în 1615 la Dobromil de Felix Herburt. Eată de ce eă bă: 
nuesc că şirurile de sus: «Iară pentru mârtea lui Alexandru Vodă până la: «la nevoia sa Alexandru Vodă», ai fost adaose după 1711 de către N. Costin. Eată însuși textul la care se referă pasagiul de sus: «Alexander, filius Stephani Valachiae Voievodatu, brachio et assistentia Casimiri Poloniae Regis, potitus, illico pettulantiae, et nimiae libidini, atque hebrietate dedit.:s, veneno ab his, quo- run uxores filiasque stuprasse afferebatur, extinetus est. In cujus locum Petrus quidain Valachus, qui filius naturalis Alexandri quondam Voevodae Valachiae dicebatur, surrogatus est» T. 1] pag. 180. ed. Lipsca 1712. | (1) Dăm acest text dupăiD. M. Kogăln. care Pa luat din Cod. C. Aducem prin- cipalele variante din Cod. AA. Văcă.» Coa AA. Văc.: ad.: «făcându-se fecior de domn, cum Su dis mai Sus» după : eveastes. — (2) <îndată acest Petru Vodă» după : «şi». Apoi ad.: «că vicleșug» duţă : “ar pute. — (3) ad. : calte» după: mărturisesc» .
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țele, că aii fost tată lui Bogdan Vodă. Nu sciti de unde aă luat a- 
c6sta, că cronicarii Lâșesci mărturisesc că Bogdan Vodă, să nu fi 
fost cu cununie fecior lui Alexandru Vodă celui betrân, carele de 
câţi-va ani ati murit. Iară acest Alexandru Vodă, carele ati avut 
bătaie cu Bogdau Vodă nu '-aă fost tată ; că Alexandru Vodă aă 
fost fecior lui lliași Vodă; şi era de 15 ani de vărstă când s'a 
bătut cu Bogdan Vodă, și-l aduceaii Leşii să-l pue domn în scaunul 
jăreă, și Bogdan Vodă era în vîrstă. Ce nu pociii adeveri de acest 
Alexandru Vodă, tatăl lui Bogdan Vodă, că nu-l mărturisesc seri- 
itoriă (1) Moldovenâsci, de unde aă venit acest Alexanâru Vodă de 
S'aii bătut cu Petru Vodă Aron; că alt Alexandru pe acâle vremi 
nu se află scris în cronicele Lâșesci, fără de Alexandru Vodă, fe- 
ciorul lui Iliași Vodă, ce aă luat agiuto» de la Cazimir (2) craiul 
Leșesc, ce-i era văr primare, și după ce 'l-aă scos Petru Vodă (3) 
den ţeră, iar în țâra Leșescă ai năzuit. 

lară pentru mortea lui Alexandru Vodă, scrie Dlugoş Leah, că 
l-ai otrăvit Petru Vodă, carele aii stătut Iomn țărei ; şi 6ste de 
credut, că nu la cetatea Albă ai murit Alexandru Vodă, ce în țera 
Leșescă, otrăvit de Petru Vodă; că de unde avea nădâjde acolo aii 
năzuit la nevoia sa Alexandru Vodă. 

Petru Vodă în câte-va rînduri ai trimis soli la craiul Leșesc, Ca- 
zimir, să-l primâscă sub apărarea sa, giurându'i că va fi cu priință 
crăiei, ce, de odată nu "l-ai primit.. lară Cromer, cronicarul, în 
cartea XXV serie, că aii cetit în Cracăiă, în cămara cră6scă, așe- 
dământurile Moldovei, scrise cu slovă sârbâscă, că în anul de la 
zidirea lumii, după cum numără biserica răsăritului, 6963, (4) Petru 
Vodă, Domnul Moldovei, aă făcut giurământ craiului pre nevoința 
lui Ozdrovă&ţ, (5) Voevodul ţărei Rusesci, şi a toți boiarii sfetnic, 
în care se făgăduesce Petru Vodă să dea agiutor craiului Leșesc (6) 
pre obiceiul vechiă a domnilor trecuţi de mai înteiii de dânsul, la 
oștile crăiesci. lară maicii sale Mariei lâsă”i tergul Siretul, cu oco- 
lul lui, până când va face craiul între dânșii alt aședământ. Aice 
se vede că aii fost Petru Vodă și Alexandru Vodă, feciorii lui Iliaşă 
Vodă, pre carele precum serie Dlugoș, 'l-aii omorit (7) Petru Vodă 

(1) ad.: «letopiseţelor» după «scriitorii». — (2) ad.: <asupra lui Bogdan Vodă» 
după : «Casimir» şi omite : cei era ză primare». — (3) ad. : «Petru Vodă Aron 
din scaunul Ţărei, pe acesta Alexandru Vodă feciorul Iliaşi Vodă iar în ţtra 
Leşiscă ai năzuit» |. textului. -- (4) ad.: «jar de Za Crist. 1455» după data «6963» 
(5) «Odrivot> loco : «Ozdrovit>.— (6) ad: «și Crăiei» după: «Craiuls. - (7) AA. 
Văc.: cotrărit» 1. «omorît»



206 

  

acesta ; şi dice că acest Petru Vodă aii fost fecior lui liași Vodă, 
frate cu Alexandru Vodă, pre carele "l-ai otrăvit frate-săă Petru. 
Că și pre domna Maria o face cronicarul mamă lui Petru Vodă, și 
dice : «şi acest Petru Vodă, din sfatul boiarilor săi într'același an 
aii trimis solii săi la Sultan Mehmet, împăratul Turcesc, de ai legat 
bir, pre an 2000 (1) galbeni, respundând Lâșii, că nu pot da a- 
giutor Domnilor din Moldova, fiind învăluiță cu oști asupra Pruşilor.» 
Intr'acest an ai murit şi loan Huniad, vestitul cârmuitor tărei Un- 
gurescă; iară la al doilea an ati murit și Vladislaiă craiul Unguresc, 
în vremea nunţei sale, în oraș în Praga. 

Iară în anul 1453, Sultan Mehmet (2), împăratul "Turcesc, ii 
luat “Tarigradul, cu mare jale și grijă a tâtă creștinătatea, 50 de 
dile bătându-l; și luarea lui mai mult o qie că sati luat din vicle- 
șugul grecesc, (3) anume Ghierlak, care ai arătat locul până unde 
era mai slabă cetatea; iară pre urmă nu'l lăsă Dumnedeii pre acel 
grec fără pedâpsă ; c'aii poruncit Sultan Mehmet de "l-ai muncit 
»ână ati murit. Perit-ati la porta cetăței și Imp&ratul grecesc, Pa.- 
leologul, în r&sboită. 

Sadahman, (4) Hanul de preste Volga, fugind cu 9 feciori af săi, 
și cu o s6mă de mirzaci Și ispravnici mai de frunte ai săi, ai nă- 
zuit la Litva, ca la nisce pristini ax să. Ce s'aiă amăgit [că "l-ai 
prins boiarii Litvei, propuind pre dânsul să nu fie venit pentru ri- 
sipa Litvei ; şi voind să fugă din Litva, "l-ai agiuns Litvânii pre a- 
cel Han, după Kiev, și "l-ai prins, punându-l la închisâre în cetatea 
Romna, (5) și acolo aă fost închis până la mortea lui. 

Sidor, Mitropolitul Kievului, care s'a timplat şi la soborul de la 
Florenţa, pre care 1 făcuse cardinal Papa Evgenie de la Răm, shin-- 
Sati multă, șlehtă Ruse&scă și ste, de ai mers în!r'agiutor împăra- 
tului Grecesc, la Țarigrad, unde mare vitejie ai arătat. Ce, pre- 
cum (6) s'aă scris mai sus, că ai rămas isbânda la Turei, luând 
Țarigradul. 

(I) AA. Văc.: cughi» 1. cgalbeni».—- (2) ad.: «feciorul luă Sultan Murat> după: «'Tuycese>. — (3) ad.: cunui grec anume Gherla]: (uită-te ce neam sânt Grecii) 1. textului, Adăogirea din paranteză nu pâle fi de Miron Costin, — (4) ad. : «Sa dahmat> |. Șadahinan». — (5) <Rovkas 1. <Bomnas. — (6) ad.: precum s'a vomenit mai sus, stând bărbătesce Paleolog la pârta cetăței au perit şi luându-l capul un enicer, Paă dus la Sultan Mehmet, şi aşia până as tă-di Turcii stăpă- nese Tarigradul pentru păcatele creştinilor, cu mare pagubă a t6tă creştină- tara Țarigradului.» Nu mai rămâne îndoială că nimene altul de cât M. Costin, nu îi scris textul atribuit de d. Kogălniceznu lui N. Costin. Confruntarea amănunţită ue cionici polone şi românesci, intră în deprinderile istorice ale lur M. Costin
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Frag. N. XXIV. 

La domnia lui Petru Vodă poroclit Aron (letop. 'Tom. 1. pag. 151 ed. Il.) aflăm adaosul acesta : 
«După firea Moldovenilor, gata la domnii noue.» 
Și ceva mai jos: 
<Măcar că scriă unele letopiseţe Moldovenesci, că ai prins pre 

Petru Vodă Aron și "l-aă omorit Stefan Vodă, ci nui adevărat. Cro- 
nicarii cei leșesci într'alt chip scrii, că ai scăpat Petru Vodă în 
țera Leșâscă, cum vom arăta pre urmă, unde se va pomeni de r&s- 
boiul lui Stefan Vodă cu Mătiaș, craiul Unguresc, de ce pricină a 
stătut. ($). 

Frag. N. XXV. 

Când Vaii strîns ţâra Lu locul ce se ehiumă Direptute, şi a 
rădicat Domn pre Stefan Vodă. 

Stefan Vodă (1) aii strîns boiariă, și mari și mici și altă curte 
măruntă, împreună cu Teoctist Mitropolitul, și cu mulți călugări, 
la (2) direptate; (3) și i-ai întrebat pre toți : este cu voia tutulor 
să le fie Domn? Atunce toți cu un glas ai strigat : In mulţi ani de 

„la Dumnedei să domnesciă! Și cu voia tutulor "l-ati rădicat Domn, 
și "l-ai pomăzuit de domnie “Teoctist Mitropolitul. Şi de acolo ai 
luat Stefan Vodă, schiptrul tărei Moldovei, și ali mers la scaunul 
pomnesc, la Suc6vă. 

Informaţiunile relative la. Mitropolitul Kievului și părtăsia lui la sinodul de Flo- 
rența, parantesele ca : «După firea Moldoreuilor gata la domnie nouă» din. înce- 
putul capului următor al domniei lui Stefan cel Mare, exclamaţiune pre care 
şi d. Kogălniceanu o atribue lui M. Costin în nota Nr.1 de la pag. 151 Tom. 1 
ed, IL; tâte aceste temeiuri ne fac a alribui cu drept cuvânt lui M. Costin pa-- 
sagiul de mai sus. 

(î) Acâstă lecţiune este de M. Costin. D-uu Kogălniceanu încă lui o atribue în 
nota 2 de la pag. 151, T. ]. ed. II, după Codex C urmat de domnia lui şi care 
în forte puţin şi aci în nimic esenţial diferă de Cod. AA. Văc. Cu drept cuvânt 
M. Costin contestă exactitateă aserțiunei lui Gr. Ureke, înteineindu-se pe croni- 
cile polone. 

(1) Dăm aci textul D-lui M. Kogăln. şi notăm unele variante. Cod. AA. Văc.: 
«după ce ai vemas Stefun Vodă biruitor asupra lui Petru Vodă Aron sati strîns» 
!. textului, — (2) «la locul ce se chimă Direptate» 1. textului. — (3) «și cu toţii 
teii ridicat domu, cu voia tuturor şi buă pomăzuit spre Domnie Theoctist Mitro- 
politul și acolo asi luat Stefan Vodă stejul țrei Moldovei și uit mers la Suceatu,. 
lu scaunul ţăvei» 1. textului începend de la :«și ai întrebat»
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Deci Stefan Vodă, gătindu-se de mai mari lucruri să facă, nu 
cerca să aşede ţ6ra, ce de răsboie se găti, că ai împărţit Gstei sale 
steguri, și aii pus Hotnogi și Căpitani, care tote cu noroc i-ati venit, 

Frag. N. XXVI. (*) 

«Mai mult nu serie alt letopiseţ, ce aii isprăvit Stefan Vodă la 
Chilia (). 

Frag. N. XXVII, 

Cunoscutu-s'aii îndată Stefan Vodă. la începutul Domniei sale, că va fi mai mult plecat spre răsboie de cât spre pace, că îndată ai dat oștilor sale stâgui și hotnogi și Căpitani (++) 

Frag, N. XXVII, (%) 

y 
dată trimise solii săi cu daruri din dobânda sa la Cazimir, craiul Leșesc'; şi-l aflară în Liiva, în oraș în Vilna, solii lui Stefan Vodă mulțămind craiului de agiutor, poftind și inainte să nu-i lipsâscă agiutorul. 

lară Bonfin, istoricul Unguresc, nice cum nu priimâsce acâstă isbândă a lui Stefan Vodă; că el laudă în partea lui Mătiaz, eraiul Unguresc, voind să acopere ocara Ungurilor ; iară ce scrie, min- ciuni scrie! Istvanfie, biruința lui Stefan Vodă o scrie deplin asupra lui Mătiaş craiul, precum s'aă pomenit mai sus, Iară Mătiaş craiă, decă aă scăpat de odată la Ardeal, aă dat vina boiarilor săi şi Ardelânilor, cum să se fie agiuns cu Stefan Vodă; Și le-ai luat 400,000 galbeni de aur. | 

lară Stefan Vodă, după isbânadă și hiruinţă asupra Ungurilor, în- 

(*) Veqi pag. 152. 1.1. ea. U. a Letop. 
(Î) Acest fragment cuprins de D-nu Kogălniceanu în nota 2 de la pag. 152 T. L ed. 11. este cuprinsă chiar în textul Cod. AA. Văcăr. (7) D-nul Kogălnicenu atribue tot lui M. Costin acest fragment, la pag. 152 

de la pag, 153 (t. L ed. II.) le atribue lut M. și N. Costin. De bună s&mă amân- do! nu puteai scrie același lucru. In Cod. AA Văcăr. coprindându-se textul a- cesta în locul capitolului Iur Ureche, noi îl înregistrăm aci ca lucrare a lui M. ostin.
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Mătiaș crai se mai găti de ste; ce nesciindu-se încă adevărat, 
aii trimis craiul Leșese la Stefan Vodă, cum îi va da agiutor asu- 
pra lui Mătiaș craiă. Insă, aces gălire pe urmă Mătiaș craiăi aii fă- 
cut-o asupra Cehilor, ce le qic Bohemi. 

lasă, întăiii ce era să se pornâscă Mătiaș craiă asupra Cehilor 
ai trimis soli la Cazimir, craiul Leșesc, legând întăiii pace, Mătiaş 
craiul Unguresc, cu Friderich împăratul Nemţesc, trăgând în partea, 
sa acea domnie a Bohemiei, avend Cazimir craiul Leșese despre 
seminţia sa trebă la ace Cnezie a Bohemiei. Ce n'aii primit Ca- 
zimir craiul Leșese, pofta lui Mătiaș, craiul Unguresc; ce dăruind 
bine pre solii lui Mătiaș s'aii întors inapoi. 

Pricina, oștirei lui Mătiaș craiti asupra lui Stefan Vodă, o scrie pe 
larg Mihovie, (1) istoricul Leșesc, la cart. XXVL. După ce ai biruit 
Stefan Vodă pre Petru Vodă Aron, era atunce în răsboiă cu Petru 
Vodă și un Berindel, ce trăgea. nădâjde și acela de domnia țărei ; 
ai năzuit amândoi cu Petru Vodă în ţâra Leșâscă la Cazimir craiul 
Leșesc, rugându-se de agiutor să le dea împotriva lui Stefan Vodă. 

Ci craiul Leșesc, având de mai întăiii preteșugul legat cu Stefan 

Vodă, (2) nu le-aii dat nice o nădejde. Deci Aron Petru Vodă cu 
Berindel v&dendu-se căduţi gios de agiutorul Leşilor, seiind pre Mă- 

tiaş craiul Unguresc nepristen lui Stefan Vodă, pentru prada ce fă- 

cuse Stefan Vodă în ţâra Săcuâscă, aii trecut în ţera Ungurescă la 

Mătiaș craiă, rugânduse de agiutor, şi îndemnând şi pre singur craiul 

asupra lui Stefan Vodă. lară Mateiii craiul, și pentru pricinile ce 

avea de mai nainte asupra lui Stefan Vodă, și fiind semeţ pentru 

câte-va răsbâie cu noroc, ce aii avut și cu Turcii și cu alţi megi6și 

ai săi, şi răvnind să tragă şi ț6ra sub stăpânia sa, că de multe ori 

se lăuda că isbândele ce face Stefan Vodă, că cu puterea lui Mă. 

tiaș craiu le face, și făcea pre Stefan Vodă că este ispravnie, pus 

de dânsul, socoti să nu lase vrâme ca aceea, având domni gata, pe 

Petru Vodă Aron și pe Berendel, însă, mai ales (3) pe Petru Vodă. 
Și îndată stringend ca 40 mii de Unguri, și altă adunătură, au purces 

singur Mătiaș craiti, şi aii venit preste munţi asupra lui Stefan Vodă. 

De odată ai trimis soli să se închine; și ati eșit cu oștile Mătiaş 

crai, pre Oituz, (4) și ai venit drept la Roman, și aii şedut 6 dile. 

« Cromer». Şi în adevăr Cod. C greșâsce numele autorului. (1) Cod. AA. Văcăr.: 
(2) Cod. AA. Văcăr. adaogă: «precum se va mărturisi aice, după ce se ra a- 

răta sfîrşitul acestei bătăi între Mateiaş craiul Unguresc şi Stefan Vodă.» 

(3) Cod. AA. Văcăr. : «pre gldte» 1. «pe Petru Vodă.» In AA. V. este erore. 

(&) Cod. AA. Văcăr.: «pe Zrotug» |. « Oituz». 

| 14 
Hiiron C. 1]. 

” Pa
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de sait odihnit ; și purcegând, aii aprins târgul Romanul în urma 
lui, de ai ars; și aă mers drept spre Sucâva ardâna şi prădând. 
lară Stefan Vodă neprimind solia lui Mătiaş crai, sta gata cu 6s- 
tea sa, de-l aștepta să-i dea răsboiii. Avea Stefan Vodă agiutor și 
de la Cazimir, craiul Leșesc; însă, să tîmpine Stefan Vodă pe Mă- 
tiaș crai la loc larg nu cuteza, ce-l astepta să-l potă lovi mai la 
strimtore, Iară Mătiaș crai, nevrând să lase nici un unghiii în ț6ră 
necălcat de Gmenii săi și neprădat, sai abătut spre Moldova, şi 
„au sosit la târg la Bae, Decembre 14%. Și acolo cum nu vrea avea 
negi o grijă de Stefan Vodă, așia aii lăsat ostea fără de neci o pază 
la băuturi și în pradă. Iară Stefan Vodă, înţelegend den limbi, că 
sait abătut Ungurii spre Bae, socoti să'i lovescă acolo la loc strimt ; 
şi îndată ati purces din Sucevă, sâra, cu tote stea sa, pedestrime 
și călărime; și aflând pre Unguri adormiți fără de grije, și ameţiţi 
de beţie, n6ptea, când tote se văd mai sirașnice și mai grâsnice, 
aprins-ai târgul asupra Ungurilor. Intrat-ată oștenii lui Stefan Vodă 
in Ungurii lui Mătiaș craiă, atâta cât nu avură de ce se mai a- 
puca Ungurii, fără cât cine încotro putea, așia pleca de fugă, noptea, 
să scape cu dile de spaima focului și de morte. Și nime nu se mai 
întorcea ; și prin munţi, pre police, le ținea calea țăranii, trimiși 
de acea trehă gata; îi tăia cu cose și cu fușturi, și cu topâre pre 
câți îă timpina. Iară singur Mătias craiii cu câţi s'aii aflat lângă 
dânsul atunce, rănit cu trei vane, cum scrie Cromer, lăsând tâtă 
tabăra, aă scăpat preste munţi. (1) Perit-aii pre loc 10 mii de 
Unguri ; perit-aă și Berindel ce trăgea nădâjde de domnie, iară 
Petru Vodă Aron ai scăpat în țera Leșâscă. Așia sai timplat 
laudei lui Mătiaș craiă, după cum scrie sfânta scriptură : Dom- 
nul, celor mândri (2) le stă împotrivă. 

Frag. N. XXIX, (*) 

lară după ce ai legat pace Mătiaş craiul cu Stefan Vodă, trimi- 
s-a și Cazimir craiul Leşesc soli la Stefan Vodă, anume pre Do- 
bieslav Bișovski, Castelanul Belziei, și pre Stanislav Tecinski, feciorul 
lui loan Castelanul de Cracăă, mai întărind prieteșugul Craiului. cu 
Stefan Vodă; şi adăogând și acesta, ca să nu oștescă asupra ni- mEnui, Stefan Vodă, fără scirea, craiului Leșesc ; așijderea, şi craiul, 

(1) Cod. AA, Văcăr.: cavend Povaţă pre un Moldoven». (2) Coa. AA, Văcăr. adaog): «şi Semeţi», (*) Vedi T. 1. Let. p. 156 nota 2. edit, 11.



mi 
meci pre un nepristen a lui Stefan Vodă, să nu-l priimescă, sub a- 
părarea sa. Şi pornindu-și solii la Stefan Vodă, în luna lui Iunie, 
iară însuși s'aii întors la Visliţa. 

lară la al doilea an, după ce aii aședat între dânșii (1) pacea, ve- 
nind craiul în Liov, aştepta venirea lui Stefan Vodă la dânsul, pen- : 

„tru să facă singur întăritură și legături de pace. Ce ai respuns Ste- 
fan Vodă solilor» crăiesci, că acea dată nu pote să, mergă la craiul 
pentru multe valuri ce avea despre Turci și despre Unguri. Poie 
fi că avea și prepus despre o semă de svâtnici, că mergând la craiul 
Leșesc, să nu-l oprâscă, (La Gmeni mari, și prepusurile mari!) Iară 
înaintea, solilor crăiesci, (2) Stefan Vodă ai făcut giurământ eraiu- 
lui, adeverindu-se pre altă-dată, ori la Cameniţă, ori la Colomea, 
ori la Sneatin, va veni însuși cu sine la craiul, numai. scire să aibă 
«de venirea craiului, cu dâuă luni mal nainte. Pre atunce ai nime- 
zit solii și de la Hanul 'Tătăresc, Mengli (3) Gherei, la craiul Leșesc. (*) 

(1) Cod. AA. Văc. adaoge: cîn anul de Za Ils. 1466 Ghen.» 
(2) Cod. AA. Văc. ad.: «Joan Muzin Voevodu Podoliei şi a lui Stepka Iaroslav, 

„potcomoru de Praemisla». 
(3) Cod. AA. Văc: «Migli» |. eMengii». 
(*) Fragmentul de sus pentru aceleaşi cuvinte pentru cari D-l Kogălniceanu a 

-atribuit pe cele anteri6re lui M. Costin, "1 atribuim noi acestuia, de 6re-ce este 
“coprins în codicele cu textul lui Miron, între cari codice este şi cel de pe care 
-am corectat acest fragment, adecă Codex AA. Văcăr. 

Eată citaţiunile din Cronicile streine : 
Bonfin in «Rer. Ungaror» Lider I. Decad. IV. pag. 396 scrie : 
«Rex pacata provincia, dum divae Catharinae sollennia celebrantur, Transsyl- 

'vania egressus, in eam Valachiae partem castra movet, quam Moldoviam nune 
„dicunt. Hic Stephanus Vaivoda late dominabatur : et cum sub regis Ungariae 
ditione versaretur, omniaque stipendia, exsolvere, ac imperata facere deberet, e- 
latus animo, ac ferus ingenio, praeterea impiger, et bello asper, detrectarat ob- 
sequium : Transsylvanas etiam factiones foverat, ut perturbatis rebus libertate 
Arueretur. Rex igitur per silvas, angustiasque,montium iter facere cogitur, ut re- 

bellum Vidalachum ad obsequium revocaret, ubi obstructas arboribus, mul taque 

materia fauces invenit, partim igni, partim ferro sibi viam aperit, patefacto iti- 

nete, cum in latiorem regionem exivisset, ad oppidum Remanuasiar castra lo- 

„cavit, quod Romanum îlli forum interpretantur ; lignea. huic sunt moenia, agere 

fossaque munita, Serethus hoc amnis abluit: ad ripam arx lignea, praesidio po- 

tius quam arte munita. Stephanus hic erat Provinciae Regulus, cui Moldavi om- 

mes juxta parebant. Rex primo impetu Romanum forum occupat; quod ubi ab 

„hoste visum est, postero die per iniernuncios de pace agi coeptum. Multa ultro 

«citroque de concordia agitata sunt; nihil tandem confici potuit. Post ubi Mat- 

Ahias sibi ab hoste verba dari senserat, infecta pace, castra hine ultra movet, 

:antequam abeat, succendi diripique oppidum edicit. Incenso Romano foro qua-
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Fragz, N. XXX. 

Bine ai dis un poetic (scriitor de stihuri) : când nebunese Im- 

cumque iler facit, pagos et oppidula igni ferroque passim cuncta vastat, homines: 
ac pecora cum ingenti praeda miles ahbigit. ” 

Ad civitatem demurm tertio die pervenit, Episcopo haud quaquam ignobili prae-- 
ditam, quae Moldavis Bania dicitur : ubi în prima vigilia noctis, Rex cum in- 
sidioso callidoque hoste confligere cogitur. In hoc quisque bello forlunam Regis. 
cum virtute conjunctam fuisse perhibet. In parte fori, Regis erat hospitium, qua 
ad Episcopatum spectat, ubi duae quoque viae congruunt, quac basilicam amplec- 

„tuntur. Caeteri Pontifices, Proceres, legionumque Praefecti, circa forum hospitia. 
occuparant, ut ex usu Regi preesto semper addessent. Inter coenandum ad Re- 
gem câptivus quidam Sythotus adducitur, rogatus, accitus, interprete, quis esset, 
unde et quo tenderet et quae causa fuerit itineris ? Respondit, Interprete, nequa- 
quam sibi opus fore, se Ungarum et Transsylvanum esse : ac rerum ignarum, 
ad revisenda suo praedia nunc in Moldavia venire, quae caduca uxoris bona 
forent : in itinere Valachorum duodecim millia haud procul hinc offendisse, qui 
Ungaros prima. vigilia noctis incautos adorirentur, trucidarentque : se gentis 
charitate properasse, ne silentio nefario suorum exitium pateretur. Cum haec a. 
principio parum crederentur, ne salutis forte gratia illa, cominisceretur, et a Rege 
minae interjicerentur, mox adjecit : ut adhibitis seipsum custodibus asservarent : 
si falsa nunciasset, ultimum de se supplicium continuo sumerent. Rex komi- 
nem asservari et Drach Berthotdum, ea tempestate dispensatorem suum, eguitem 
fortissimum, et ad gerenda bella, natum, convivas bene tractare jussit. Incoe- 
natus ipse mensae se subtraxit, optimates omnes, centuriones et Praefectos e- 
quitum extemplo cogit, iniminens ab hoste periculum enasrat, omnes clam arma 
sumere praecipit : stationes in civitate per omnes vias, portasque disponit : ad 
fori aditus praetorianas cohortes collocat. Ducentos veteranos et eos quidem 
gravis armatura, pro suo hospitio statuit, ut ă duobus vicis qui ibi congruunt. 
hostium impetum excipiant, turmas equitum per compita cuncta distribuit. Vix 
haec ita. disposuerat, cum sub primam noctis vigiliam hostis advenit : ligneam 
urbem vimineo muro circumseptam, a, tribus repente partibus immisso incendio 
adoritur, maximus utrinque clamor et tumultus oboritur. Valachi immisso per 
urhem igni, intro penetrant : injectus uirisque ignis per coecam noctem tantume 
luminis praestabat, ut evidentissime dimicarent. Ad portas primo, deinde per vias et trivia magna strages agitur : tanto utrinque impetu pugna conseritur, ut. 
nil infestius agi videretur. Ex industria, quadrata duo agmina duplici via ad: 
regale hospitium contendunt : veteranos îbi instructos oftendunt, acerrimum attro-: 
cissimumque hic proelium agitur. Cadunt hic multi e Valachis et dum ii hostes: 
domo ejicere, illi contra, vincere, et vitam servare nituntur, multum hic sangul- 
nis exhauriunt Michael Palatinus, Nicolaus Chiupor et Joannes Pongratius, Vai- 
vodae Transsylvani : Niccolaus Banfi, Stephanus Bathor, caeterique proceres, 
fori aditus 'obstinatissime pro se quisque tuebantur et irruentiurm impetus re- pellebant. Non lalebat enim, capto foro, haud secus atque arce, caetera facile 

peritura. Ubique inter tela, incendia, pertinacissime dimicatum. Valachi tandem 
ex omni fori parte rejecti, post mediam noctem terga dedere. Instant ă tergo
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pEraţii, piere norodul. Așia şi biata ţâră Secuescă, câtă pradă, ri- 

Ungar et antequam urbe se hostes surriiant, quamplurimos intercipiunt, alios 
prae aviditate fugae in flammam multos in enses agunt; dum in propria, festi- 
natione sese conglomerant, aut pilis ă tergo confodiuntur, aut mutuo caesi sese 
ollidunt. Vix quatuor millia. urbe exiluere. caeteri in urbe deprehensi, ad unum 
-omnes trucidati sunt. Rex ea nocie modo pro hospitio suo cum veteranis cer- 
“tans, modo in foro staliones percurens militis et Imperatoris optimi praestitit 
officium. In acerriina, quaque pugna primus affuit, nunc fortes hortando, nunc 
increpando timidos, nune liberantibus suecurendo et fortissime ubique dimicando, 
se exercitumque servavit. 

Gravissimas e rebellantibus Valachis poenas exegit ad internecionem, nam- 
que septem ubi illuxit, Valachorum millia caesa, ex, numero comperia sunt: 
ex Ungaris, mille et ducenti, caeteri magna ex parte saucii. Quin et rex ea, nocte 
haud procul ă spina dorsi sagitta Getica confossus est: ubi cum excussa, fer- 
rum hasta altius inhaesisset, quatuor annos non sine gravi molestia pertulit. Et 

„cum, ubi insederai, tabescente plaga remitteretur : deinde repellente natura, 
sensim excussum est. Ea nocte pro vita polius, quam dignitate, pugnatum. Finiti- 

ma quaegue oppida vicique pariter incensi, direptique. Rex vulnere gravatus, 
caeso ad interneciorem hoste, pedem in Transsylvaniam, deinde in Ungariam 

refere statuit. Servatorisque natalibus Brassoviam rediit : ibi in reos perfidiae 
serverius animadversum est. Michaelem Transalpinum, nobili Vaivodarum genere 

matum, supplieio affecit. Ex rebellionis autoribus, Michaelem Zekel, Aladarium 
et Nicolaum, cui ex Visakna cognomentum erat, ă quaestore captos, ad Colos- 

var candentibus per urbem foteipibus cireumvectos, discerpi feustillatim, ac de- 
mum obtruncari jussit. Ex diro supplicio tantum terroris omnibus, qui cum Rufo 

-conspiraverant, incussit, ut clandestina sine liberis et fortunis fuga in Polonos 

-et Valachos elaberentur. Eorum bona aut in aerarium relata aut postulantibus 
nonnullis dono data, Nondum e Transsylvania pedem extulerat, cum supplices a 

Stephano Vaivoda literas accepit, quibus audaciam et temeritatem suam inge- 

nue fatebatur, quod adversus regiam Majestatem, cui plurimum numinis inest, 

nefaria arma sumpserit : non minus justas quam cummulatas poenas se de- 

-disse dicebat, demum quia post supplicium venia sequitur, postula bat gnosci; non 

difficilem sibi putabat veniam fore : et reconciliatum regis animum precabatur. 
Rex, ne plus severitatis, quam misericordiae prae se ferre videretur, spem ve- 

-miae dedit : quam ex quotidianis rebus ac dictis si ille vellet, augeri posse sig- 

nificavit, si oksequia grata legitimague praestaret, se nunquam  difficilem futu- 

rum : si minus martem cruentissimum litem esse direpturum, illum humanorum 

scelerum ultorem esse justissimum.> 

Istranfie. Regni Hungarici Historia per Nicolaum Isteanffium Pannonium, €- 

jusdem vegni Propalatinum, libris XXĂIV exacte deseripta. fol. Col. Agripp'nae 

1683. — Prima ediţiune a lui Istvanfi e din 1622 din Colonia. La pag, 3% serie: 
<Mathiam regem (quanquam astu potius et fraude quibus uti solebat, quam 

vera vi) nocturno proelio apud Baniam Moldaviae oppidum non procul a Sereto 
:amne fusum, et sagitta în incertum emissa vulneratum, finibus suis submovit ; 

“cum quo tamen sine mora in gratiam rediit, vires ejus et arma veritus, clien- 

telaeque osbequium obtulit.» 

Mâhovie scrie în lib. 4 <Chronico reg. pol.> pag. 334:
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sipă şi robie ai luat de la Stefan Vodă, pentru nepri6teșugul cu 
Mateiași Craiul Ungurese ! (*) 

Frag. N. XXXI, 

Scrie Stricowskie cronicarul, că într'acel răshoiii ai cădut în ro-- 
bie la Stefan Vodă un fecior al Hanului, și să fie trimis Hanul de: 
preste Volga soli la Stefan Vodă să-i sloboqă feciorul din robie. Ce, 
Stefan Vodă, vădând solia Hanului, cu semeţie trimisă la dânsul, 

<Tribus de palatinatu Moldaviae videlicet Stephano, Petro et Berenden aliquot 
annis contendentihus et se de prosapia Alexandri Palatini descendere disseren-. 
tibus. Stephanum quoniam astu, factivitate et solertia, praestabat, facile aliis. 
duobus exclusis, apud Valachos prineipatum obtinuit. Anno autem predicto 1467. Mathias rex Ungariae contra eum veniens et Berenden Valachiae preaficiens, ac- Palatinum instituens, per palatinum Stephanum in oppido Banya profliga tus est, tribusque vulneribus rex sauciatus, de loco certaminis in leetica elatus est, et multa, millia Hungarorum occisa. Haec est vei veritas quis Hungari regis Ma-- thiae blandientes aliter factum retulerunt.» | 
Cromer în De rebus Polonorum C. 27. pag. 398. încă serie : 
Tres de principatu sive palatinatu Moldaviae aliquandiu certarant, Stephanus,. Petrus et Berendeius : ad extremum a, Stephano reliqui duo ejecti, ad Cazimi- run confugerant. Sed cum is nihil opis ipsis afferet, atque adeo. Stephanum. principem esse juieret, Berendeius in Ungariam profectus, Mathiae regis opem imploravit. Qui subigendae ejus provinciae occasiorniem non amittendam sibi esse ratus, comparato exercitu quadraginta miliium hominum, per montes at- que silvas Ungariam ac Transylvaniam claudentes cum in Moldaviam penetras- set crudeliter eam ferro et igni vastarat. Stephanus vero quamvis ipse quoque: exercitum coilegisset, auxiliaque ă Polonis accepisset, tamen aperto marte hos-- tem adoriri non ausus, quod se imparem esse viribus ejus cerneret, negue ma- snopere suis fideret, insidiis eum appetebat, donec Mathias in oppido Bania ca-- strametatus, rei bene gerendae occasionem ei praebuit. Summisis enim homi- nibus prima noctis vigilia, nihil tale expectantibus Ungaris, oppidum pluribus- locis incendit : ipseque statim cum expedito peditatu affuit, et re innopinata perturbatis, nocturna caligine omnia majora et formidabiliora faciente colligendi- sese „Spacium non dedit. Itaque Ungari ancipiti periculo ferri et incendii con- Stricii, omissa defendendi sui cura, qua quisque poterat, ex oppido sese ejicie-- bant, Nec ullus plane ab his quidem fugae, ab illis vero caedis modus fiebat quoad în Transsilvaniam perventum est. Desiderata tune esse dicuntur Ungaro-- rum ad decem millia. Rex tribus vulneribus acceptis, relictis impedimentis cum reliquis dissipati exercitus, per ignotos imontiurm tramites Valacho quodam duce: evasit, Vias enim Stephanus  succisis arboribus impedierat et obsederat, Hic sune sui m spa us Ani Miserat autem Moldavus Cazinniro regi Vilnam dona. e 

ae argumenta, : et in posterum consilium et au-- xilium ab eo petebat». 
(*) Tot de M. Costin este a se considera ; : : acest fra p î Ş Codicelui AA. Văcăr, ragment coprins în textuk,
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aii poruncit de ai omorit pre feciorul Hanului, înaintea solilor ace- 
lora; apoi aii poruncit de aii înțăpat pre solii aceia; numai pre u- 
nul ati lăsat, cu nasul și cu urchile tăiâte, să mârgă să spună Hanu- 
lui ce aii v&dut. (De acestea Dlugoș și Cromer, și Mihovie seriă (4). 

(7) Stricowshie tom. 2. pag. 271 scrie : 

«Przesirzegi byi w tym kr6la Mendlikierej, carz Prekopski, jako przyjaciel, ale 
Litewskich panâw acz kr6l kazat, nie wiele sie bylo zebrato, w Podolu Pol- 
szeze nalezacym, mato szkody uczynili, bo Polskie i Ruskie wojska zaraz sie 
do Trgbowli Zebraly y Raphalem Jarostawskim Lwowskim i z Pawlem lasien- 
skim Belskimi i Chmetninskim Starostami, dlo czego Tatarowie ustepi€ musieli, 
a w Wotoszech trzykro€ porazeni od Stephana rrojewody W otoskiego, îz ich 
mato uczio, i carzowic starszy poiman od Wolochâw, ktârego carzowica, gây 
sie z pogrozka i odpowiedzia poimanego carz Zawolski, jaco ojeiec syna upo- 
minat przez posiy, kt6rich byto sto koni, kazat go Stephan przed ich oczyma, 
rozsiekac, a 90 postatic6w na pale powbijac, jednego tilko puscil z ta, nowina, 
do Maniaka carza, obrzezawszy mu uszy i nos, aby wszystek postepek z caro- 
wicem i postami carzowi swemu powiedzial.» 

Dlugosius t. II, Cartea 23 pag. 450 ed. 1712 scrie: 

<Residua autem Tartarorum pars in Valachiam divertens, bis a Valachis, lo- 

corum iniquitate adiutis, profligata est. Tertia tamen congressione victrix man- 

cipia mortalium plura cepit. Filium vero, caesaris sui, Manyak vivum a Vala- 

chis captum, amisit : quem processu dierum Manyak, minis recuperare posse 

ratus. Centum legatis ad Stephanum Vojevodam Moldaviae missis, superbi illi 

denunciat, ni filium suum libertati reddat, aut quicquam in eum gravius con- 

sulat, gravi ultione illum multaturum. Sed Stephanus Vojevoda, ingenti spiritus 

vir, ea legatione irritatus, quae forsitan alium tevruisset, ex probrata fraude 

Manyak, quod indiffidato beilum ei intulisset, filium suum sub Legatorum Con- 

spectu, in quatuor portiones dismembravit, "omnes vero Legatos uno duntaxât 

excepto, cui naso abscisso, et ad Manyak remisso, ut factum illi nunciaret, în . 
palis suffixit suorum sic ultus est manes.» 

Cromer in cartea 27 pag. 403 ed. 1589 scrie : 

«In Valachia vero ter, opportunitate locorum utentibus Valachis cum Stephano 

palatino, profligati Tattari retrocesserunt, filio ducis amisso. Quem Captura, 

cum a patre minaci legatione repeteretur, Stephanus praesentibus centum lega- 

tis dissecari, et mox ipsos quoque legatos palis suffigi jussit, uno excepto quem 

truncato naso et auribus, nuncium rei gestae ad Maniacum remisit,> 

Mikorie în Chronico reg. Pol pag. 335 scrie: 

«Anno quo supra Maniak Imperator 'Thartarorum, Ultrauolhanus, tripartito e- 

xereitu, duas turmas in terras Russiae et Lithuaniae, terciam in Valachiam misit- 

Hanc Valachi conflixerunt, et filium imperatoris Maniak vivum captivaverunt. 

Quem processu dierum Maniak minis recuperare posse ratus. Centum legatis ad 

Stephanum Palatinum missis superbe denunciat, ut filium ejus libertati redderet. 

Stephanus autem ingentis vie spiritus, ea legatione irzitatus, filium suum sub 

legatorum conspectu, in quattuor petias divisit. Omnesque legatos, uno dum- 

taxat excepto, cui naso absciso, et ad Maniak remisso, ut factum illi nunciaret, 

în palos subfixit.>
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Pre acea vrâme 'Tătarii de preste apa Volgăi, cu Hanul săi Mai- 
nac, trecând Niprul, împărțindu-se în două părţi, ati lovit unii la 
Litva, alţii la Podolia, carii în Litva și în Podolia, la Volin, tâtă 
acea margine pre lângă Cameniţă, pre lângă Jitomir, Ruzmir, Vla- 
dimir, ai prădat, și ai robit 10 mii de omeni. Că Litvânii, fiind 
strinși puţini, n'aii cutezat să-Y lovâscă pre Tătari. Precum serie Kro- 
mer, (Ț) a fost dat scire mai 'nainte lui Cazimir craiul Leșesc, Mengli 
Gerei, Hanul Crimulvi, având prieteșug acel Han cu craiul Leșesc. 

  

(Ț) Cromer Cartea 27. pug. 403, serie: 
«Per quos dies Tattari Zavolgenses, hoc est qui ultra Volgam sive Rha fluviun 

habitant, Maniaco duce cum Borysthenem transmisissent, tribus agminibus factis 
in Lituaniam, Podolia, et Moldaviam sese infuderunt. Ac în Lituania quidem sive Podolia Lituanicae dilionis, et Volynia omnem oram circum Cremeneciam 
Zithomiram, Cusminios, Zudoviam et Vuladimiriam impune depopulaii, ad de- cem millia hominum : begerunt, Lituanis propter paucitatem resis tere ncn ausis. Praemonuerat quidem regem de adventu eorum Mengligereş dux 'Tauricanus a- micus et focderatus : verum pauci tamen Lituani quamvis jubente rege accur- verant. In Podolia Polonicae ditionis nihil fere incommodi acceptum, retroce- dentibus Tatiaris cum ad Trebuwliam justus Polonorum et Russorum exercitus Raphaele laroslavio Leopoliensi, et Paulo lasenio Belsensi et. Chelmensi prae- fectis ducibus praesto esset.» 

” Noi aducem pe lângă textul lui Cromer, şi pe acela a lui Dlugosiu. Diugosius în Cartea 23 og. 450 edit. 1712 Tomul II. velativ la acest frag- ment scrie : 

* Casimiro Poloniae Rege, apud oram Lithuanicam cum Elisabeth Regina con- sorle sua agente, frequens 'Tartarorum exercilus, ex fugitivis praedonibus et exulibus, quos sua lingua Kozakos appellant, collectus, sub ductu Man yak Cae- “Saris, ultra Volhin, terras Regni Poloniae trifariam partitus irrupit. Et uno qui- dem pars, districtus Wlodomiriensis, Crzemeneczensis, Kuzminensis, Czudovien- “sis et Zithomiriensis gravi captura hominum, ad decem millia, aestimata, expleta, in propria, nihil laesionis passi, cum captivis divertunt, Lithuanos, qui ad eon- grediendum cum eis expedhii fuerant defensionem non facientibus, suae pau- citatis et illorum multitudinis respectu, et agrestibus, caeterisque mortalibus, fugam et riverticula, non facientibus, in paludinosa, saltuosa et abdita loca, ob diuturnam pacem, el frequentem Tartarorum, perprius illis factam Qenunciatio- nem, ad irritum recidentem. Altera vero pars, enm versus Trabowlya cursum direxisset, cognito Polonorum exercitu, in propinquo stativa agere, raptis tan- tummodo quadraginta, hominibus, festinato cursu, ne sequeretur abiit. Casimirus enim Poloniae Rex de Tartarorum praefatorum irruptione, ă Caesare Tartaricos Cziswolhano. Megligeren, filio Eczigeri, amico et conioederato suo, tempestive veloci Nuncio avisatus, omnes suos tam de Poloniae Regno, quam de Lituaniae ducatu, tempestiva missione în arma coăgerat, Quapropter singulae terrae Rusiae. Regni Poloniae, sub ductu Raphaslis laroslaveki Leopoliensis et Pauli Iaszienski Belzensis, Chelmensisque Capitaneorum, exercitu congesto, ad 'Trabowlia con- Bregatae, advenium Tartarorum decernere cm illis paratae observabat.
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Iară mai înlăuntru b'a îiputut strica acei Tătari, că era, strînsă 6stea 
Leșescă și Rusescă, la Trămbole, cu Rafael (*) Iaroslavskie, starostele 
Liovului, şi cu Pavel Iasinski, starostele Belzalui și a Helmului (**). 

Frag, N. XXXII, (7) 

Zavistia, mama tuturor r&utăţilor în lumea acesta, ste, precum și 
aice vedem între Radul Vodă, Domnul Muntenesc, şi între Stefan 
Vodă, în anii de la Christos 1470. După obicâiul nostru omenesc, 
că cu cât ar avea nescine mai mult, cu atât zavistuâsce la averea 
altuia, cum n'ar avea ; așia Stefan Vodă, nu-i agiungea al săi, ce 
zavistuia Radului Vodă. Serie cronicarul Leşesc, (ÎÎ) că pe vremea ce 
sci6 Stefan Vodă că se apropi6să vrâmea să mergă singur la craiul 
Leşesc, precum se făgăduise, se pogorise craiul cu 3 mii de omeni 
spre țera Husâscă, să aștepte venirea lui Stefan Vodă. Ce iarăşi 
pricea că Radul Vodă împedecă pre Stefan Vodă, de nu putu merge 
însuși la craiul Leșesc; iară soli ati trimis Stefan Vodă, cu cărți 
iscălile și cu pecetea sa, în care se adeverea, cum la anul viitor, în 
una lui Mai, va mârge la craiul. Simţise craiul Leșesc de gătirea 
lui Stefan Vodă asupra Radului Vodă, și în mare grijă era craiul, 
ca să nu agiungă Radul Vodă la agiutorul Turcilor, și să nu fie a- 
poi risipă ţ&rei Moldovei. Iară de venirea lui Stefan Vodă înțelegând 
craiul, s'aii aședat în şâse luni, după ce se va da scire lui Stefan 
Vodă de la craiul, să mârgă Stefan Vodă la craiul; ce atunce se 
întârse craiul la Corcin. (*) 

(*) Am corectat numele din Israel în Rafael, după cum e în Cromer, 
(**) Insuși D-nu Kopălnicânu atribue acest fragment lui M. Costin. 1 repro- 

ducem după Codex AA Văcăr. 

(7) Vegi pag. 157 T. IL. ed. II. a Letop. 

(Îi) Dlugosius C. 25. T. IÎ. p. 258 scrie: 

Undecim hebdomadis Casimirus Poloniae Rex apud novam Civitatem absump- 

tis, die Veneris tredecima mensis lulii exinde egressus per Tharnow, Pilzno, 

Robezicze, Przemist, in Russiam processit. Et Leopolim perveniens novem heb- 

domadis, prope tria millia militum secum habens, iilic în caristia omaium vic- 

tualium demoratus : Stephanum YVoievodam Valachiae, qui se illi pro festo as- 

sumptionis Sanctae Mariae Virginis in Camyenyecz Civitate Regia pactus fuerat 

praestare homagium, frustra opperiebatur : Bello etiam _finitimo cum Radulone 
Voievoda Bessarabiae oecupatus, licet pluribus nunciis Regiis, inter quos et 

loannes Palatinus Podoliae ad illum fatigabatur reguisitus, venire distulit : af- 

ferens periculum ubi et suae terrae notorium, si abscederet, bello atroci per 

pacem vel inducias non composilo imminere. DI | 

(*) Acest fragment e coprins în textul codicelul AA. Văcărescn. Despre Zavis- 

tia de care aci grăiâsce, M. C. a scris o poemă întregă, ce vom da, mal departe,
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Frag. N. XXXIII. (*) 

Stefan Vodă fiind aprins pururea spre lucruri de vitejie, strinsu- 
și-aii Ostea și aă luat cu sine pre Basarab, să'l ducă să'] pună Domn 
tărei Muntenesci. Inimile mari, mari lucruri rîvnesc, de multe ori 
a face și a se lăţi peste hotarele sâle! Stefan Vodă sătinduse de 
răsboii asupra Radului Vodă cu oste, Noembre în 8, ai sosit la 
margine și s'aă lovit cu Radul Vodă. — Apoi urmâză redacția ki 
Gr. Ureche (Ș). 

Frag. N. XXXIY. (++) 

După isbânda sa, Stefan Vodă ai trimis solii să la Cazimir, craiul 
leșesc, făcându-i scire de isbândă asupra Radului Vodă, trimiţân- 
du-i și 28 steguri, luate de la Radul Vodă. Iară încă abia solii lui 
Stefan Vodă aflându-se nepuresși de la craiul, iată și alți soli so- 
sesc de la Stefan Vodă, la Cazimir Craiul, cerând agiutor Stefan 
Vodă împotriva Radului Vodă, făcendu-i scire cum Radul Vodă, lu- 
ând agiutor de la 'Turci, ai intrat în țeră de o pradă cu foc și cu robie. Pornit-aii îndată Cazimir, craiul leșesc, pre Dobieslav Caste- 
lanul și pre Eghidei Sohodolschi, la Radul Vodă, pentru să'l împace 
cu Stefan Vodă. Iară lui Mihai Buciavschi Staroste, i-ai poruncit 
de sirg, să pornâscă șleahtă, din Podolia într'agiutoriă lui Stefan Vodă. 

Frag. N. XXXY. 

Măcară că firesc lucru sînt aceste cutremure când se întâmplă, că pricina de se cutremură pământul nu ste alta fără de multă umeqâlă a pământului se strîng resuflătorile pământului și atunci din umeqâlele acelea închise înăuntru pământului se isvodâsce vin- tul și acel vînt fiina închis înăuntru îşi cârcă loe să sufle şi să iasă afară, unde neaflându-și de grabă loc, pentru că sînt încuiate acele găuri s6ă resuflători ale pământului se isbâsce cu mare tărie acel vint şi isbindu-se așia de lare, cutremurâ pământul, până atuncia până când găsâsce de iasă afară, lar pot să qic că sâmne și art- tare, cutremurile, vremilor viitâre sînt; precum și atuncia aa în- 

(*) Vedi pag. 159. 7.1, ed. II. a Letop. (î) Codex AA. Văcăr, (fila 146 verso şi 147), dă acest text cu nedreptul a- ? tribuit lui N, Costin, când este al lu Miron, tatălui-săă, (57) Veqi pag. 159 7, I. ed. II. a Letop.
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semnat acel cutremur, mare vărsare de sânge și jugul păgânilor pe 
biata Moldova și pe alte părți creștinesci până la acâstă vreme d'a- 
cum, precum vojii arăta la locul săi. (*) 

(*) Vedi Cod. AA. Văcăr. fila 145 zerso. Ori cât ne va, părea răi să aflăm pe 
M. Costin superstiţios din respectul cutremurilor, nu putem să nu-i atribuim 
fragmentul de sus, De altmintrelea M. Costin şciă de cutremure ceea ce, plus- 
minus, se șci€ de geologii timpului săi; şi cât pentru superstiţiune, el era omul 
secolului s&ă. 

Este curios să se confrunte cu textul lut M, Costin, de sus, cele ce scrie Hum- 
bold despre teoriile cutremurilor de pământ, din vechime. 

Cât privesce credinţa lut M. Costin că un cutremur de pământ este în legă- 
tură cu un eveniment omenesc, de ce să rîdem de el? Eacă o scrisâre ce aflăm 
în: «Le salut public», jurnal din Lyon, de Duminică 27 Februar 1887, în care 
se va putea vede că și astădi chiar, bărbaţi culți din secolul nostru conservă 
aceeaşi credinţă ! 

«Les prâdictions du capitaine Delaunay. 

Nous recevons de M. Gaspard Bellin la. lettre suivante, constatant que M. le 
capilaine Delaunay avait prâvu et annoncă la catastrophe du 23 făvrier. 

Monsieur le directeur. 

A la premiere nouveile de la catastrophe de Nice, ainsi que. de son irradia: 
tion, jusque dans nos contrâes, il m'est revenu ă Vesprit un vague ssouvenir de 
prediction, ă ce sujet. Je me suis done empress& de consulter mes tables quo. 

tidiennes. Le mot «s6isme» m'a, renvoy& au Salut public du 9 octobre 1885 et 

dans ce numsro, jai trouvă, en eflet, sous la rubrique Paris, un article intitulă 

VAnnde tragique, en parlant de 1886. Il y est question de annuaire publig, 

sous la direction du capitaine Delaunay et auquel il venait de mettre la der- 

niste main, avant son .depart pour Hu6, ou il aliait remplacer un officier d'ar- 

tillerie, mort en Cochinchine. 

D'apres les calcuis de M. Delaunay, Pannte 1886 derait €tve fertile en pertur- 

bations atmospheriques, et, par consequent, en 6u&nemenis politiques, les unes exer- 

cant d'apres lui, une influence directe sur les autres. Il ajoutait que cette mâme 

annâe devait €lre marqu€ par de grands tremblements de terre. Jusqu'4 ces der- 

niers jours, toutefois, la pr&diction n'avait pas 6t6 accomplie, quant & la partie 

purement matârielle, mais hâlas! ă ce point de vue aujourd'hui, les Nicois n'ont 

rien perdu pour attendre. Bien plus, le capitaine Delaunay pourzait voir une 

confirmation de sa theorie du paralelisme des r&volutions psycho-physiques. 

Ce retard de la nature inorganique dans l'aliure de ses desordres n'a-t-il pas, 

en effet quelque analogie avec les souftrances de la comptabilii€ publique, d&- 

voiltes nagu&re par la cour des comptes (Senat, săance du 3 fevrier)? Toujours 

est-il que, ă quelques mois pres, les prâvisions du savant officier se sont cala- 

miteusement râali:6es, comme s'tait râalisee en 1883, au sujet des tremble- 

ments de tevre d'Ischia et de Java, la prediction consignte dans son Memoire 

adressâ, en 1879. a Academie des sciences. mpressons-nous donc de procla-
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Cod. C. dice numai : Măcar că firese lucru este acâsta, cutremu- 
rul când se timplă, iară pot să dic, că s6mne și ar&tare. cutremurul 
vremilor viitâre este. Precum și atunce aii însemnat mare vărsare 
de sânge, și giugul păgânilor în biată Moldova, şi în alte părți creş- 
tinesci, până adi; precum vom scrie la rândul săi. (%) 

Fraz. N. XXXVI. 

In anii de la Hr, 1478 Mateiaș craiul Unguresc ai pornit 16000 
de ste cu Toma Tarcet de ai prădat pe sub munte în țâra Leşescă. 
Așişderea, Sultan Mehmet Impăratul 'Țurcesc ati prădat ţâra Bosnei 
și bătând Cetatea lanţa, cu mare ruşine s'aii întors, lăsând tunurile 
tote înnecate în apă. 

Husan cazan Imp&ratul Perșilor, biruind în câte-va rânduri pe Sulian Mehmet Împăratul Turcesc, așia cât la un r&sboiii, câte-va deci de mii de 6ste i-ai tăiat și aii robit de a lui Sultan Mehmet şi i-ai luat în Azia, crăia Trapezuntuluă şi Sinopul la Anadol (E). 

Frag. N. XXXYII. (7) 

In anul 6983, iar de la Hristos. 1475, Sultan Mehmet, Impăratul Turcesc, neviând să lase pre Radul Vodă, fiind supus Împărăției 

restre, qui vient d'eclater sur divers points de notre Europe occidentale, d'es- pârer avoir atteint la fin d'une de ces periodes de vingt-huit anntes, gui ont abouti aux tempetes s&ismiques de 1858, 1829, 1800, 1773, 1717, 1689, 1653. 1631, 1575. | 
Agrâez, etc. 

Gaspard Belin. 

(*) Adaosul de M. Costin este la pasagiul în care Gr. Ureche scrie despre 

(**) Vegi fila 145 vorso âin AA. Vă. DM. Kogăln. pune acestă lecţiune în nota de la T. 1. pag. 158 edit. [| 
(Î) Acest fragment este din Codex AA. Văcăr,, după dînsul corectat. Motivele cari au militat în favârea atribuirei lur M. Costin a anteridrelor fragmente sub- sistă şi aci. Iată textul original al cronicarului Stricowski : 

pomagat i zholdowa? go sobie, postat tez sto i dwadziescia tysiecy Wojska Tu- reckiego z Tatary i z Muliany do Wotoch na, burzenie, cheac te Stephana. shot- dowac. Ale Stephan Wojewoda W otoski, wziawszy pomoc od Cazimirza Krăla Polskiego dwa iysiaca jezânich, Wotochâw tez ezterdziesci  tysiecy zebrawszy
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Turcescă, într'atâte pagube ce-i făcuse de multe oră Stefan Vodă 
gătind o sută și două-deci de mii ste 'Tureâscă cu Tătarii, Genarie 
în 20 s'a pornit Radul Vodă asupra lui Stefan Vodă, vrend să supuie 
și pre Stefan Vodă, nu că-i era milă de Radul Vodă. Iară Stefan Vodă. 
Juând agiutor și de la Kazimir 2000 6ste călăreţi Lâși, şi avend și 6s- 
tea sa 40 de mii, şi mai avea 5000 Săcui, (1) cu acâstă 6ste Stefan 
Vodă, nu așia că va putea sta tăţiși împrotivă la atâta mulțime de 
Turci și Munteni, cu Radul Vodă, ce cu meșterșug aii socotit să în- 
e6pă cum ar putea. (2) Că întăiii ati trimes de ati pârjolit iarba preste 
tot locul în calea 'Turcilor, de le-ai slăbit caii. Iară după ce aii in- 
trat Turcii în locură strimte, de asupra Racovăţului, la apa Berla- 
dului, acolo ai dat răsboii Turcilor, (3) supvind o sâmă de 6meni 
în luncă, de unde aii început a da semne de r&sboiii, în trimbiţe, 
în buciume și în tobe. Și întorcându-se Turcii asupra glasului bu- 
ciumelor și altor sâmne de răsboiu, că și negura nu-i lăsa pre 
Turci să pricâpă de unde le caută a da r&shoiă lui Stefan Vodă, 
atunce Stefan Vodă aii lovit pre Turcă din dos; și de mulţimea Tur- 
cilor se ameţise oștenii lui Stefan Vodă, biruitori văqându-se, și 
singur Stefan Vodă (4) îmbărbătându-i pre ai săi, cu agiutorul lui 
D-deii r&maseră biruiţi Tureii, cât ei în desine se omoriai. 

Serie cronicarul loan Stricowskie, cart. 20, zac. 3, la o sută de 
mii de trupuri să fie cădut într'acel r&sboiii, precum dice Stricow- 

  

i piec tysiecy czaklow, ktore byi Matiaszowi Kr6lowi Wegerskiemnu odjal, z tym 
ludem wiecej fortelu niz mocy uzywajac, Tureckie stiaszliwe a wielkie wo- 
josko zewszad trapii, a tym ich wiecej zdsatot, iz nadolna, ziemie, gdzie Turey 
mieli ciagna€, przediym byt sam wypalit i wyglodzil i trawe ogniem posuszyi, 
za czym sami i konie ich roskoszne z giodu ustawali. Potym găy ich przywidt 

w uie bespieczne miejisca nad jezioro Rakowiec u rzeki Berladu, uderzyi na 

nich i tam Turkow i Tatârow za pomoca Boza malym ludem sto tysiecy na 

glowe porazit, trupy pobilych Kazat spaiic, z kleryeh jeszeze dzis zna€ kogei, 

wielkie a wysokie gromady, com sam do Turek jadac roku 1575, wlasnym o 

kiem widzial, î trzy krzyze na znak tego zwyciestwa murowane stoja,; kitko 

tei hassâw hetmanow przedniejszych zabito, choragwi Wojennich wiecej niă 

sto wzieto ; poimanych wszytkich kazat na pale powbijac, a cterzech, przedniej - 

sczych wiezni6w i 36 choragwi Wojennych, takze czeăt lupow nieprzyjaciel- 

skich celniejszych Casimirowi Kr6lowi w Litwie na ten czas mieszkajacemu 

przez panyswoje postat,» | | 

(1) Cod. AA. Văcăr. adaoge: <dobindise de la Mateiași Craiul Unguresc.» 

după <Secui>. 

(2) Cod. AA. Văc. omite: «cum ar putea». | i j 

(3) Cod. AA Văc. ad.: «Stefan Vodă cu agiutorul lui D-deii supusese». 
(4) Cod. AA. Văc.: «în fountea oștilor sale nepărăsind îmbărbăta pe ai săi».
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skie, că aii vădut cu ochii să grămădile de âse, unde ai fost acel 
r&sboiii, la acel loc, viind el din țera Tureâscă, în anul de la Hris- 
tos 1575; și era și trei cruci de pâtră, puse în semnele acei ves- 
tite biruinți a lui Stefan Vodă. Perit-ati câți-va Pași într'acel răs- boiii, al6și, și mai multe de o sută de steguri. Pre câți “i-ai prins 
vii, 1-a înțăpat. Iară pe patru robi 'Turci, mai al6și, 6meni de frunte, 
şi 36 de steguri şi 0 parte de dobândă ai trimes Craiului Leșese 
în Litva, mulţămindu-i de agiutor. Scrie cronica Leș6scă : patru Pași 
aleși aii căqut într'acest r&sboit, (1) Ar&tatu-s'aă Stefan Vodă, după acel r&sboiă, plecat cu biruința ; de la singur D-dei aă numărat că este isbânda. Patru dile nici o mâncare n'aăă mâncat, fără numai 
pâne cu apă. 

lară solii trimiși de la Stefan aă aflat pe Craiul Cazimir în Litva, unde aii fost mers la anul noi, trimițând 4 robi mai aleși și 30 de steguri și parte din dobânda sa, căci șci6 Stefan Vodă, că nu se va lasa păgânul cu acea ruşine. 
Rugatu-s'aii Stefan Vodă, prin soli Craiului Lâșesc, ca să se a- propie Craiul cu oștile sale spre țera, Rusescă, să fie mai aprope de Stefan Vodă, și audind 'Turciă apropierea luă, să aibă grijă. Rădicat-aii Stefan Vodă atunce pre mulți din prostime la sta- tul de Nâmeși, pentru răsboiele ce aii avut, și arătând ei vitezie la acele ră&sbâie. 
Trimis'aă Stefan Vodă şi la Sultan Mehmet soli cu daruri, să facă jalobă, că nesce Gmeni răi din țera Turcâscă ati venit de ai prădat ț6ra, și X-a căutat ași apăra țâra de acei omeni r&i cum aă putut, socotind că ce au făcut, fără scirea și fără porunca Lii- pă&răţiei sale ai făcut; sciind Stefan Vodă că nu se va lăsa cu a- tâta Sultan Mehemet, Impăratul Turcesc, neci va uita pevirea oști sale de Stefan Vodă. () 
Așijderea și Papii de Rom și lui Mătiaș, Craiul Unguresc, ai tri- 

(3) Cod. AA. Văe. adaoge : <stdguri mai mult de o sută luate și dice măcară că și lui Stefan Vodă nu fără mare vărsare I-ai remas biruința despre pă- gânl. Incepuse a se ameți stea lui Stefan Vodă, ce însuşi Stefan Vodă înaintea Ostei dând răsboiu a deșteptat răsbuiul», | 0) Textul din Cod. AA. Văc. aduce variante la acest pasagii, care D nul M. Kogălniceanu Pa luat âin Codex C. Iată redacțiunea acestui pasagiă din Cod. AA. Văc.: «Poruncind Solilor să facă jalbă, că nisce 6meni răi din ţ&ra Turcescă, eşind, aă prădat locurile lui, de cară apărându-se ţ&ra, i-ai căutat lui Stefan Vodă de aă bătut pe acei făcători de prădi și Sati rugat Sultanului ca pre cel ce vor fi scăpați, să se dea lui Stefan Vodă, la ped&psă, socotind că ce sat fă- cut, aceea fără porunca şi șcirea Sultanului.»
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mis Stefan Vodă frumâse daruri, poftindu-i și pre dânșii de agiu- 
tor împrotiva a unui aşia putemie de obşte vrăjmaș a totă creș- 
tinătatea. 

lară Mătiaș Craiul îndată ati luat asupra sa acea isbândă a lui 
Stefan Vodă; lăudându-se aii răpedit cărți pre la megieși, dând 
scire, că Ispravnicul săă Stefan Vodă ai bătut pre Turci, măcar că 
nu de mult mai înainte petrecuse rușine mare de Ispravnicul săti 
Stefan Vodă, când au fost trimis 6000 de Unguri, cu Sărdarul săă, 
Maer Balas, să prade în Moldova! 

Intr'acestaș an venit-aii soli la Cazimir, Craiul Leșesc, trimisi de 
I6n 'Trapezunânul, Ahusan Cazanilor, îndemnând pre Craiul Leșesce 
asupra 'lurcilor; şi de la Craiul Leşesc acestiași soli ai trecut la 
alți Domni creștinesci, tot cu îndemnarea asupra 'Turcilor.. 

lară Stefan Vodă nu părăsia a trimite soli la Craiul Leşesc, rugân- 
du-se de agiutor împrotiva Tureilor ; că înţelesâse Stefan Vodă de is- 
codele sele, precum Sultan Mehmet strîngea mulţime de oști la Udriii. 

Sfătuia Litva pre Craiul Cazimir să apere pre Stefan Vodă în 
Moldova de “Turci, cu t6tă puterea sa, să-i fie ca un părete Mol- 
dova, de cât perdând-o să-i fie a se lupta cu Turcii pentru ţera 
Leșescă; ci nimică n'a folosit, nică aiă clătit acâste sfaturi pre Ca- 
zimir Craiul, necă îndemnarea și poftele alor săi; că se strinsese 
toți sfetnicii la Craiul, în Liublin, în luna lui lulie. Fost-aii 15 dile 
vorova pentru Turci și pentru Stefan Vodă; şi acolo cu mânie s'aiă 
sculat, cu sfatul Domnilor tuturor, asupra Craiului Dieslav Rizvan- 
ski Voevodul Cracăului, Iani Rizvanski Castelanul Sandomirului, şi 
Marșalul Crăiei, gicând Craiului că cu nepăsarea de s6mă a lui, 
precum și a tată-săi și a frate-săii, ca nisce blăstemaţi ati adus 
Crăia Leșâscă în slăbiciune; Crăia Leșâscă care o a luat în flâre 
acum nu numai nepristenii, ce și tovarășii nu o bagă în s6emă. 

Despre Litva, iar răi. Care Crăie, din puterea și statul ei s'ai risipit, 
și s'aii scurtat și-i împuţinată. 

lară cu acâste vorove a lor altă n'aii isprăvit, fără cât a trimis 

Cazimir Craiul soli la Sultan Mehmet, pre Martin Vrocemovski (*) 
Stolnicul Cracăului, poftind pre Impă&ratul, aducându-i aminte pri6- 

teșugul vechiii, care era între Impăraţii Turcesci cu Craii Leşesci, 
să-și părăsâscă oștile de asupra, Moldovei, care 6ste subt apărarea (1) 
Crăiei Leșescă; că într'alt chip totă puterea sa, Craiul Cazimir, îm- 

(%) Cod. AA. Văc.: «Vrocemolveski» loco « Vrocemovski». 

(1) Cod. AA. Văcăr.: «stăpânirea» ]. saperarea».
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protiva celor ce sar rădica asupra alor sei, "i-a căuta a o pune, 
măcar că mai "nainte, fiind de toți Monarchii crestinescă îndernnat 
Cazimir Craiul asupra, Tureilor, neci-odată n'aiă priimit să se redica 
asupra Turcilor. De aii greșit ceva Stefan Vodă Sultanului, acea gre- 
șală, cu sfatul tuturor» sfâtnicilor trebue să o deslege giudeţul. (*) 
“Iară 'Tureii aă pornit 70 de galione la Crim, și aă poruncit 'Tă- 

tarilor de pre uscat, și aă dobândit Kefea, cetatea vestită a Geno- 
vezilor, care neputendu-o 'Tătarii mai mult apăra, a șesea qi o ai 
luat-o 'Turcul subt ascultarea sa, cu vicleșug. Și dobândind cetatea, 
indată pre nemiși, cu femeile și cu copiii săi, și împreună cu sin- 
gură viclenitorii, şi cu hanul Crimului Mengli-Gherei, eu doi fraţi a 

“lui, carii, ori din tîmplare veniți acolo, oră de frică au venit dela 
câmp, ca să seape în cetate, pre toți i-ai trimis la Țarigrad. ară 
pre prostime, lăsându-i pre loe până la o vreme, apoi %-ai mu- 
tat pre aiurea. Pre neguțători, (1) pre solă și alţi cercători, pre toți 
i-ai omorit. 

„Numai un galion ce avea înlăuntru 150 de copii tineri, luaţi din 
Kefea, pentru spureata sodomie a prea-curvarului Ture, şi ce era 
dobândă mai bună aă dus la Sultan Mehmet, fiind ispravnic pre 
acel galion un grec (iată şi pezevenchi Greci! 2); şi acest galion: 
era despărțit de alte galione, și era 24 de Turci în galion per- tru apărare. (3) 

i Aceste le serie cronicarul Leșese (î) dintr'un pisar Crăiesc, carele 
x . vs ., 

” 
a 

(*) Aci Cod, AA. Văcăe. adaoge : «Ce cu acestea cu tâte stai întors solul Ț. 2 a a 
x * » pa. ăroini 

Vrocemoski îmbrăcat cu o cabaniţă cu soboli, cu mărgăritar cusute mărginile, de la împăratul Turcesc, cu care solie abia la anul s'aă întors de la Impăratul, întâmplându-se multe piedice pe cale.» i (1) Cod. AA. Văc. adaoge ; < Moldoveni». 
(2) Cod. AA. Văc. omite parantesul. 

(8) Cod. AA. Văc. adaoge după 
urmă 0 căi luato Stefan Vodă». 

(7) Cromer. 0. 38. Pag. 419 'ed. 1589. 
"«Interea vero Mahometes soptuaginta n 

missa, Tattaris vero cum equestribus c 
Caphatam urbem maritimam munitissimam Genuensium ditionis, celebri emporio, nubilem, terra marique vbsedit. Et quamvis reiecti essent ab oppidanis, Tattari tamen intra sextum diem in potestatem suam vedegit, proditione primorum ci- vium Italorum totis quihque annis instrueta. Capta, urbe, nobilitas cum uxoribus et liberis, ipsisque proditoribus et Mengligere Tauricanorum Tattarorum principe, ac duobus fratribus ejus, qui sive fortuito eo tunc venerant, sive servandi sui câusa ex agro in urbem se receperant, Constantinopolim translata : plebs di- midia parte facultatum multata, in suis sedibus aliquandiu relicta est; postea 

după <neguțători», 

: «apărare» : cai nimerit la Chilia care pe 

scrie : 

avium classe în Tauricurm Chersonesum 

opiis presto esse jussis, Capham sive
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pe acea vreme s'saii timplat la Crim, trimis de Cazimir, Craiul Leșesc 

la Mengli-Gherei Hanul. (1) Atunce ai luat Sultan Mehmet, cetăţile, în 

lang, pe împregiurul Crîmului stând ; luat-aii și cetatea Albă. (4) 

lară când s'aii întors solul Leșesc, Marlin Vrocemovski, de la Im- 

păratul "Turcesc, aii spus Craiului cum aă aflat pre Sultan Mehmet 

în Bulgaria, la Varna, cu nenumărate oști, viind spre Moldova a- 

supra lui Stefan Vodă. 

Acest răspuns ati adus Craiului de la Sultan Mehmet, Impăratul 

Turcesc : precum bucuros ar fi fost să. facă îndestul poftii Craiului, 

de nu "l-ar fi aflat purces din Odriii cu oști asupra Moldovânului ; 

dicând că acea oștire pe rugămintea Muntânilor şi a Tătarilor, bir- 

nicilor săi, face, pre carii nu-i pâte să-i părăsâscă. Ar fi dat pace 

Moldovenilor, de nu ar fi oprit birul cel legat pre an, și de ar fi 

slobodit robii, și de ar fi întors cetatea Chiliei. | 

Scrie cronicarul Leșese, (*) că repedia Stefan Vodă soli după soli - 

tamen et ipsa alio traducta. Moldavi mercatores, legati et exploratores centum 

sexaginta omnes trucidaţi. Una tamen navis quae centum quinquaginta ephe- 

bos Caphensium formosissimos contumeliae et libidini barbari tyranni destina- 

tos, et luculentam supellectilem ex praeda coactam ferebat praefecti, qui Graecus 

erat, opera ă caeteris segregata, ac Turcis viginti quatuor qui presidii causa in 

ea, fuere, partim per speciem aquandi emissis, partim interfectis, Kiliam ap- 

pulsa, in Stephani postestatem dedentibus remigibus venit. Capha, et arcibus 

castellisque circumjacentibus potitus Turcicus exercitus, ad Moncastrum sive 

Bialogrodum navigavit, eamque urbem ad ostia Tyrae sive Nestri fluvij in pon- 

tum Euxinum sese exonerantis sitam, adjuvantibus ă terra Tattaris expugnavit, 

ut vult Bernardus Vapovius. . . .» 

(1) Cod. AA. Văcăr. adaogă: «<Obiscinil și țfra Leștscă şi Cazimir Craiul de 

luarea Crîmului şi de Kefea de către Sultan Mehmet Sultanu Turcesc, mare groză 

aii adaos ţărei Leşesci şi întru inimile Lâşilor, aşia ca când ar fi prădat Tur- 

cil Podolia şi era Leşsscă. lar strîngându-se Lâşii la Seim în Corein se sfă- 
tuia să facă oști împrotiva Turcului; ce unia sfătuia să nu zădărâscă-pe un 

puternic păgân ca acela; alţii, să aștepte pe Vrocimovski, care era, trimis sol la 

Sultan Mehmet. sfătuia. Dat-ai nădâjde lui Stefan Vodă, Cazimir Craiul, că îi 

va da agiutor, prin Sianislav Vontrobca, Voevodul Belzului şi prin Andrii Bori- 

sovski proboscil ad. Praepositus Penceciului, 

(î) Vedi Cromer pag. 420 Ed. Col. Agrip. 189. 

(*) Tego tez 1475, Machomet Cesarz Turecki, Kaphe albo Theodosia miasto 
wielkie a stawne, ned morzem Ponstkim w Tauri ce atbo w Precopie lezace, 
ktore na on czas Gemensowie Wroszy trzymaly, opanowal przez zdrade i po- 

dame zărajeâw Wlochow, zlotem zepsowanych. A bronito sie to miasto Tur- 

kono lat 24 od wziecia Constantinopola. Slachla Wszyatka z Zonamii z dziat- 

kami, takze zonymi zdraycami Wtochy do Constantinopola przeniesiona, a zdrajce 
do wieziemia wsadzemi, lud prosty na polowie majetnoăci skarany, na swych 

miejscah zostawieni, jeden tylko okret, w kt6rim bylo poltorasta mtodzienias- 

Biron C. II. 15
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“la Ceaiul Leșese pentru agiutor, arătându-i precum toți Moldovânii 
vădendu-se acoperiţi de atâta mulţime de Turci, cineși de sine se 
socotesce, şi pre ins singur îl lasă; iară de ar vede agiutorul cră- 
esc, toți vor sta pre lângă dinsul, Și alte ca acestea arăta Stefan 
Vodă lui Craii. Inţelegând Craiul (1) aceste, poruncit-aii să mârgă 
totă țera Rusâscă, Podolia și ţâra Belzii, să stee de strajă la mar- 
gine. Iară agiutor lui Stefan Vodă n'aii vrut să'1 dea. (%) 

Frag, N. XXXVIII. (5%) 

De înturnarea lui Stefan Vodă după ce ai pevdul resboiul cu 
Turcii, la Valea-Albă, ce am citit la unele l6topisețe, cum să fie mers 
de isn6vă, Stefan Vodă în gână după Turci pre cară să-i fie agiuns 
la Dunăre, la trecătore, de i-aii speriat atâta, cât le. ati căutat a lăsa 
tot pleanul ce luasă din țeră, pe mâna lui Stefan Vodă, nu pot ade- 
veri deplin, căcă I6topiseţele streine nu pomenesc de ac6 înturnare. 
Iară este şi de credut, că cine era Stefan Vodă, ori cu ce mijloc 
se va fi nevoit spre rescumpărarea aceea despre 'Turcă, lară Dom- 
nut Muntenesc Basarab Vodă, mare ocară și r€ cuvântare aii avut 
despre taţi Domnii megiași crestinescă, (Codex AA. Văe. N. 353). 

Serie cronicarul leșese, (Î) că aiă trimis Sultan Mehmet după res- 
boiul ce ai avut cu Stefan Vodă la Craiul leşesc Casimir, cu da- 
ruri. Așijderea și de la Hanul tătărese, pe ac6 vreme : Nadul Ghi- 

„„Zk6w  napiekniejszyeh i urodziwszych z Kaphy na sromotne sprawy Tureckie 
tyranna przebranyeh, z drogimi tupami w rece Stephana wojewody Woloskiego przyszedi. Tam tez Machomet carza Prekopskiego Mendligereja z dwiema braty 
w Kaphie poiwal, Kktory, jaco przylegIy sasiad, z pola, dta lepszej bespieeznoăci 
do murâw sie Wtoskich hyt przeniost. ete. (Siricowskie pag. 280 edit. modernă). 

„Și ceva mal la vale: <A Turey, zwvojowowszy Wolochy az do Chocima, do Po- dola wtargneli i kilko wsi spalili, co usiyszawszy Kazimirz, zaraz ruszyă Ruska, ;„». Podolska i Belska, slachte; ale naszy gdy lezeli dtugi czas 'u Kamenienea obo- zera, a bez kr6la, za, granice nie cheieli, ani do domâw wroci€ sie Smieli, nie mniejsza szkoda Podolska, Ziemie jako i nieprzyjaciel utrapili, az Cazimirz z korupa do Belza sie ruszyl, aby swroja, osoaa, serca swoim dodal.... ete. (pag. 281.) * (1) Cod. AA. Văc. adaoge: «Cazimir, de sîrg tâtă ţera Rusâscă, Podolia şi țera Berzului ridică, care cu Pavel Iasinski și Podscarbi şi cu starostele Ber- zului şi a Helmului aă pornit, să stea, la marginea, ţărei, de strajă». „___(*) Vedi cronica lui Stricowskie, Cartea 20. zăcela 3. (pagina 280). | (**) Vedr pag. 165 let. T.]. ed. 1. Vedi Codex N. 155. AA. Văcărescân, cu care redacțiunea gin pag. 165 a D-lui M. Kogal. este destul de apropiată.. Vedi fila 57 verso, din Codex C (N. 115), - (7) M. Costin se referă la cronica lui Cromer, care la pag. 426 (liber 29) dice
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ei Sultan, pentru priâteșugul ameEndoror, cu Cazimir craiul Leșesc, şi dice cronicariul : ce pricină ar fi fost poftele lui -Sultan Mehmet de pace de la craiul Casimir, -nu aflu, fără cât grija lui să nu se unâscă creștinii asupra lor și pentru scăderea ce aă făcut Sultanul lui Stefan Vodă și țărei, să nu tragă Craiul Cazimir și alți Domni creştinesci asupra Tureilor, rescumpărând paguba, ce ai făcut Sul- tanul în Moldova, mai nainte, lui Stefan Vodă. Respuns-aii (raiul le- șesc Cazimir solilor, așia celor turcesci, cum și celor tătăresci, că primâsce pacea, și pentru întărirea păcei va, trimite și el solii să. 
Intr'acest an Ion Impăratul Moscului aii luat Novgorodul cel mare Şi mare parte din (6ra-Rusescă cea Albă, adecă B6lo-Rosia, care mai nainte vreme asculta de marele Cneaz a. Litvei. 
Intracestași an aă murit Sultan Mehmet, aprope de orașul .Nico- 

mediei, stând în locul lui Împărat, Sultan Paiazit. 
Vrajba între doi păgâni. luzum Turcul, căruia îi dice unii Selim, 

fiind biruit de Sultan Baiazit împărat, aii scăpat la Sultanul Eghip- 
tului și dându-i agiutor Sultanul de Eghipt, de isnovă fiind biruit de 
Sultan Baiazit, ai fugit luzum la Rodos, de acolo la Rom, iară pre 
urmă omorit. 

Frag. N. XXXIX. (*) 

Ce nu pot sci de acâstă ziditură la cetatea Chiliei, că nu ar fi 
putut întrun an să o isprăvâscă; ce aii adaos Stefan Vodă vr'o 
cetățue mai mică, către cetatea cea mare, (**) sâii dires și aii în- 

că: Venit ad eum (l« Casimir) illuc, Mahometis Turearum imperatoris orator, 
cum non contemnendis muneribus, Tartarorum quoque principis Nurduuuladi 
legationem secum ducens, amicitiam et societatem petitum amborum nomine : 
adjiciens : Tattarum „Mahometis auctoritate eo adductum esse. a. | 

Quid autem Mahometem ad petendum foedus tune adduxerit, non reperio ; 
nisi fortă res adversae, cladesque superiori bello Moldavico) terra marique ac- 
ceptae : et quod non solum ejus, quem Stephani clientis sui injuria.m ultum ire 
credehat, sed plerorumque omnium Christianorum principum socia arma, con- 
juctasque vires metuebat. Audiebat enim eos dudum dissidentes, in gratiam re- 
diisse studio belli communi consilio et junetis viribus sibi faciendi. (edit. Col. 

ED et notă atribuită şi de d. M. Kogăl. lui Miron Costin, e 0 observare 
ce face Miron la arătarea lui Ureche, că Stefan Vodă a rezidit Kilia (pag. 166 TI. 
ed. II.) Cod. AA. Văcăr. p. 156 verso «care lucrare nu se pote crâde să o is- 

e) Cm am înţeles de o sâmă de boiari de țeră, ales din Panaiot ce au 
fost Postelnie mare, (Cod. AA. Văc.) Eată aci o nouă dovadă că M. Costin a 
seris şi acest pasagiu căci Panaiotache Morona e contempuran cu el. Vedi cronicul 
pentru descălecarea dentăi de M. Costin, la pagina 22 (ediţiunea nsiră, T. D.
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mn 

tărit cetatea Chiliei, simțind Stefan Vodă de cugetele păgânilor asu- pra acelor cetăți, trăgendu-i și alte pânze, că luase cetatea Albă Sultan Mehmet, cum s'a pomenit. (7) 

Frag, N. XL, (+7) 

Aici mă mir cum pote să fie cu cale, de scrie pentru aceste Dâmne Lâtopiseţul ţărei; că Ștefan Vodă acmu luasă Dâmnă pre Voichiţa, fata Radului Vodă; ce pote fi așia cum ai scris Ur6che Vornicul: care aii murit înteiă și care pre urmă. 

Frag. N. XLI, 

Și mai cu deadinsul a intrat grijă şi gând în Casimir Craiul, şi în toți Lâșii, vădând slăbită era Moldovei de Turci, să nu se în- chine Stefan Vodă la 'Lurcă, și să scape de la prieteșugul s&ă. Că nu fiesce-ce Domn era Stefan Vodă de vestit între Domnii creștini, pentru multe ră&sbâie cu noroc, ce aii făcut în tote, asupra 'Lătarilor și Tur- cilor, și a Ungurilor. Socotit-a dară Cazimir Craiul, să trimită agiutor lui Stefan Vodă, mai mult apărând de oști otarul ţârei Leșesci, nă- . vălind oștile țărei Turcesci și Tătăresci. Măcar că Craiul Casimir silia neci o pricină să nu de Turcilor asupra sa, ce socotia că a- vând încă părâte pe țera Moldovei, totuși are nevoie, Podolia, cra Rus6scă şi Litva; cu cat mai mult lipsind părstele, adecă Moldova, 

(£) Cod. AA, Văcăr, adaogă : «s'a niscai turnuri adăogendu-i către dânsele, pânzele, bastele, șanțuri întărindu-le» 
(îî) Letop. ed. 1. 7.1, p. 166 scriind informaţiunea din Gr. Ureche că : <âp- tracest an Decembre 29 pristavitu-s'ast Dâmna Maria ce era de la Magop» în Cod. AA. Văcăr. se dice : <Aice mă& mir cum pâte să fie cu' cale de aă scris şi Ureche Vornicui că într'acestași an s'au pristăvit Dâmna Maria ce era de la Ma- gop, dară Stefan Vodă avea Dâmnă. pre Voichiţa fata Radului Vodă : ce pâte să fie murit înteiă aceea, apoi să fie luat pre Dâmna acesta de Ja Mago p.= (Cod. Aa. Văcăvescen fila 156). Coaex C. nu observă nimic la aserțiunea lut Gr. Ureche despre Maria de ia Magop, ci may adaoge, mai jos: <Murit-aii şi. Cneajna Dămna luy Stefan Vodă». Aice ME Tip... (ca în textul de Su8). La monastirea Putna se conservă covorul de pe mormântul Dâmnei Maria, eu chipul el şi cu inscripțiune care constată, că ea a murit la aniy 6935 luna De- cembre 19, ad la 1475, deci întocmay data ce este în cronica, lui Ureche (Vedi la finea volumului inscripțiunea). A doua aserțiune a lu Ureche, că tot la 6955. August, a murit «Oneajna» este însă în adevăr neesplicabilă. Câte-va rânduri ma! la vale, copistul iar revine a pomeni de mârtea Domnei : «Intr'acestaşi an şi întracâstă lună 25 au murit şi Bogdan Vodă. Aice văd că iară. sa pristăvit Cneajna, (numele nu-i scrie.....) Veqi fila 156 verso Codex AA Văe.
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sar răsipi de tot Podolia, ț6ra Rus6scă și Litva, și cunâsce ori cum 
ar fi vătămaţi Moldovânii, fiind părăsiţi de agiutorul lui. Iar de o- 
dată ati socotit tot Craiul să se augă de pogorirea sa cu oști la, mar- 
ginea țărei Moldovei, pentru că și Turcii ar ave grije, de n'ar su- 
păra ț6ra așia des. Şi adevărat și pre ac6 vrâme ave Turcii grijă 
de Craiul Leșesc. (ţ) Şi aşia la începutul tomnei, în anul de la 
nascerea Domnului nostru Is. Hs. 1485, s'aii pogorit Cazimir, Cra- 
iul Leşesc, la (*) marginea țărei Leșesci, la Colomea, cu t6tă șlehta 
Rusescă și a Podoliei gata de Gste, pentru să se audă la Turci po- 
gorirea sa la margine, despre ţâra Moldovei; că și Turcii pre a- 
tunce ar av grije de Leși. Nu după multe dile, acolo, la Craiul, în 
câmpii Colomeei, venit-aii Stefan Vodă cu boiarii săi şi cu curte 
împodobită, și bine grijiţi slujitorii săi, și Stefan Vodă viind pre un 
cal forte arătos și mare. Staă Polcovnicii, și alte căpetenii crăescă 
împregiurul cortului, și descălecând aprope Siefan Vodă, îndată i-ai 
eșit înainte Domnii crăiesci, de 'l-aă dus la Craiul sub cort. Si a- 
nume făcuse într'acel loc pat înalt, pre care şedea Craiul la adu- 
dare cu Stefan Vodă, în podobe Crăiesci, împregiur stând sfâtnicii 
crăiesci, ţiind a mână Stefan Vodă stegul ţărei, cu pecetea ei, în- 
chinându-se Craiului după obiceiul Moldovenesc, plecând stâgul ţărei 
la piciorele Craiului. Atunce slobodiră Și aţele cortului, dându-se în 
lături, cei ce sta împregiurul cortului de departe priivind. 

Atunce a giurat Stefan Vodă craiului Leșese, şi ce ati fost de trebă 
ai vorovit, cum că t6tă țera sa va fi cu priință Craiului Cazimir, 
Șil va avea stăpân, să dea agiutor Craiului împrotiva a, toţi nepri6- 
tenilor săi, și cu nime nu va îmbla, neci cu o tocmâlă împrotiva 
lui, și nu se va arăta neci o dată nepriâten, sii priitor nepriste- 
anilor crăjesci. Și oști sâii pace cu nimenea să nu facă, fără porunca 

“Craiului, dicând în taină și de Matei Craiul Unguresc, câ și Matei 

"Craiul se făc6 stăpân Moldovei. Află-se în aședământurile crăiescă 
hrisovul lui Stefan Vodă de dînsul pecetluit, și de 14 boiari ai lui. 
Și așia rădicându'l Craiul, și sărutând mâna Craiului, "l-ai ospătat, 
ședând Stefan Vodă la masă cu boiarii sti. Și i-aii cinstit, și i-aă 
dăruit bine Ceaiul. Și purcedând Stefan Vodă de lu Ceaiul,  dat'aiă 

-3000 de ostași călăreţi, tot întw'ales, despre tote poleurile, pre care 

„cap ai pus pre I6n Carcowskie ce se poreclise poleac (leah), slu- 

(4) Textul din M. Kogăl. T. [. pag. 167, e după Codex C, fila 59 verso. 

(%) Cod. AA. Văc.: «La liov, unde tâtă Șlâhta ruse&scă și a Podoliei s'aă 
strîns gata de Oste.
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jind în 6stea lui Jicmund Impăratul nemţesc. lară Craiut Cazi mie s'aii dus de la Colomea la Cracătă. (*) - 

Frag. N. XLII, 

In anul de la Hs. 1492 au murit Craiul Cazimir, Craiul leșesc, lă- sând în locul săi Craiă pe fiul săi Vladislav cu testament, Serie ($) cronicarul leşesc (77-) că în luna luă Decembre, cu 15 dile maă nainte de mortea lu Cazimir, S'aii vedut pre ceriii spre amiadă-di trei sori și pre urmă după apusul sorelui şi ste ca o mătură s'a arătat. După aceste sâmne aă murit Craiul Cazimir, erăind 45 ae ani, iar cu versta sa de 64 de ani fiind. 
După ce aă îngropat pre Cazimir Craii cu mare cinste în Cracăi, S'aii strîns toți Domnii leșescă și Litva, în luna lui August, la Pe- tricov, să alegă crai noii. Acolo îndoite voi a Lâșilor asupra ale- suluă din feciorii lui Cazimir Craiului ; mai mulți poftia crăia lui Olbrebt, mărturisind vitejia asupra Tătarilor şi de înțelepciunea şi vârsta luă. Alții dicea că vitejia acestuia asupra Tătarilor, că aă fost mai mult din oștenii cei vestiți viteji ce asi fost cu dânsul; şi aceia părtuia luă Alezandru al doilea după  Olbreht. Iar o parte ține cu Jigmont cel maă mic frate al lor. Litoa, după mortea bă Cazimir alestse pe Alexandru Onezul Litveă. Sta împotrivă alții, dicend, cum Litva, împotriva aședământurilor vechă ai făcut, că fără sfatul Senatului leşesc şa ales loruși cnezi şi nu ste lucru cu cale la alesul craiului să wrmeze pre aceia, fiind-că înteii Alexandru să fie cu Onejia Litvey, iar Iane Olbriht, după cum eă aședase Vladis- lav frate-săii, cu Posvolenia sfetnicilor Unguresci şi a Cehilor, să ră- mâe cu Cnejia Cehilor, cu nădejde pre urmă de craia Ungurescă ; iară Jigmond cu Gre-care făgăduinţe, sâii din prevederea Dumnede- 

verso. Noi lam corectat după Coa. AA. Văc, 

dentem Solem aâpparuit, prodigia, ut creditum est, mortis regiae. Regnavit au- 
tera in annoş quadraginta-quinque, vixiţ sexaginta, quatuor, 

(Cromer, Fait. Coloniae Agrippinae 1589, pag. 437.)
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€scă (npuekakpa) craiă lăsat Leșilor şi înseninat să stăpânescă 
țera leşescă, de vrâme că el cu îsteță minte, şi chipul mai cinsteși 

întrece pre alții. Inţelegend acestea Elisaveta (Gnucaga) Crăiasa, de 
sîrg stringend „aX' (1600) de 6sle călărime, pre bani, făcuţi, i-ai 
pornit cu feciorul stă într'agiutor lui Frederic Episcopul de Cracăii 

şi la toți câți țină în partea luă Iane Olbriht, între cari muiţi era 

de aceia carii mai luusă lefă în țera Ungurescă, cu Ioan Olbreht. 

Atuncea îndată începu partea, lui loan Albreht a se întări mai mult 

de cât celea părţi și așia în 27 de dile ale lui August, după calindarul 

Romului, fu ales Ioan Albreht Craii Leşesc, care de sirg la Oracăii, 

după obiceiii pomăzuit fu de Zbignev Arhiepiscopu şi corunit (*). 

Serie L6topiseţul Leşese : (**) îndată după coronaţia Craiului Ol- 

breht, să fie nimerit soli de la Veneţiani și sol de la Sultan Baiazit 

împăratul turcesc, de bine menind lui Olbrehi stăpânia. Solia Vene- 

țianilor era la craiul leşese cu poftă : să gidice și el ste asupra 

(4) Vedi pag. 1%j,s. Codex AA. Văcărescân : 

<Casimiro sepulto, ad medium Augustum Petricoviam nori regis creandi 

causa itum est. Ibi varia fucre procerum în regis defuneti filios absentes par- 

tita. johanni Alberto favebant plerique propter aetatis praerogativam et speci- 

men virtutis bello tartarico editum. Non nulli, elatione animo et supereilio ejus 

oifensi, partae de Tattaris victoriae Ungaricum bellum adverso eventu gestum 

opponebant : illam virtuți militum et fortunae, hoc imperitiae ducis acceptum 

ferentes. Hi vero partim Alexandro natu proximo, suavioribus moribus et li- 

beralitate praedito, partim Sigismundo juniori regnum destinabat. Pro Alexandro 

erat foedus, quo Poloni et Lituani lagellonis regis opera conjuncti, sub unius 

imperio semper se fore promiserant, et expedire id maxime. regno videbatur. 

lam autem Lituani patris morientis iussu, quem admodum dictitabant, Alexan- 

drum ducem sibi creaverant. Refellebant hoc alii : Litvanos contra pacta-conventa 

venisse, qui inconsulto senatu Polonico ducem sibi creassent : indignuum esse, 

Polonos in rege creando eorum regni sententiam, quibus ipsi praeire deberent. 

Haberet sibi Alexander Litvaniam, loannes Albertus Silesiam a Vuladislao fratre 

assentientibus Ungaris et Boemis proceribus pacto promissam cum ipse regni 

Ungariei : Sigismundum fato quolam aut providentia divina, Polonis regem în 

relictum ac disiinatum esse, ei generosioris indolis.... 

Aci M. Costin suprimă un pasagiii din Cromer, apoi coulinuă pag. 438: 

„ <Quo comperto, regina Elizabetha mille sexcentos equites aere suo Craco- 

viae raptim conductos ad Fridericum filium Episcopum Cracoviensem, et caete- 

ros, qui Ioannis Alberti partes tuebantur, praesidii causa misit.. Ex his complures 

erant, qui sub Ioane Alberto in Ungaria stipendia meruerant. Ibi tune supe- 

riores esse coeperunt Ioanis Alberti partes... (Suprimă iară din textul lui Gro- 

mer)... Vicesima Septima die mensis Augusti loannes Albertus rex renunciatus 

est... Cracoviam deinde reditum est, ibique de more novus rex a Shignes Ar- 

hiepiscopo ritu solenni unctus, diadema, suscepit» (Cromer pag. 438). 

(%*) Cromer la pag. 438 (liber XXX): < Quo (adecă la Cracovia) venerunt ad
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Tureilor, căci le luasă Sultan Baiazit Veneţianilor Albania, pustiind-o și cetatea pre lângă mare Derhia. Iar solii turcesci, aducând da- ruri Craiului, aă arătat prieteşugul și pacea stăpânu-săă cu Crăia leș6scă. Stătulai câtă-va vreme Olbreht gândind în ce chip ar face; că de oparie pacea cu 'Turcii ei arăta folosul săi ; dintraltă parte agonisita numelui și lăţimea stăpânirei sale, apoi şi rescumpărarea unchiă-săă despre Turci, de la Varna. Era îndemnat și de Unguri Olbreht, să se ostâscă asupra Turcilor. 'Pemplându-se pre ace vreme și morte împăratului N emțesc, lui Frederic, i-a cătat a irăgăna, res- punsul solilor până la anul, legend pace 3 ani cu Sultan Baiazit, care sai întărit cu giurământ despre amândouă părțile. (După Codez AA. (Văcărescen.) 

  

Frag. N. XLIII, 

R&shoiul (*) lui Stefan Vodă cu Olbriht, Craiul Leşese. (**) 
Zac. ]. Venit-aă pre urmă Vladislav, Craiu] Ungurilor, (1) și cu A- lexandru, Cnzul Litvei, la Liov, feaţă lui Olbreht, Craiului Leșesc, și a avut vorbva pe taină (2) fraţii între sine, sfăluind de ste împrotiva * Turoilor : ce midlooc ar afia mai bun ? Și acolo (3) ai pomenit și pen- „tu Stefan Vodă să-l sectă din domnie, și să puie pre fratele lor, (4) 

- eum. legati Venetorum, et Baiazeţis Turearum principis, utrique regnum ei gra- tulamtes. Ac Veneti quidem praeterea, quibus Baiazetes Albania per illud ipsum tempus pervastata, captoque Dirrachio urbe maritima, e propinquo imminebai, ad bellum in Turcas suscipiendum regem cohortabantur. 'Turea vero per amplis do- 
nis oblatis, pacem et amicitiam ei deferebat.... (Aci M. Costin suprimă mai multe 
Şiruri, apoi urmâză de la pagina 439: «Diu fuit anceps loannes Albertus quid 
faceret, Venetisne, an Tureis gratificaretur ? Huc enim pacis commoda invitabant, 
illum insitum gloriae regnique Propagandi studiu et uiciscendi patriu apud 
Varnam a Turcis înterfecti cupiditas impellehant.,... Occurebant animo ejus in 
primis Ungari qui tunc a 'Turcis vexabântur.., Fridericus imperator senio mor- 
boque.... per 1dipsum tempus Viennae obierat. His ita maturo consilio apud se 
constitutis, vix tandem intra vertentem annum legationem Tireicam rex âi- 
miSit, trium annorurna inducias cum Baiazete pactus jurejurando utrinque in- 

„terposito.» 
(*) D. M. Kogălnicânu publică în appendicea V campania Regelui Polon con- 

tra lui Stefan Vodă, care diferă de naraţiunea lui Ureche, de la pag. 175 T. 1 
al Letop. ed. II. Noro dăm aci întregă, după D. M. Kogăl. adică după Codex C 
ŞI aducem variantele ain Cod. AA. Văe, (“*) Cap. 31 de la AA. Văc. pagina 162, 

. 
(1) Și a Cehilor, Cod AA. Văc. — (2) Au avut vorâva pre iaină. Cod. AA. 

Văc. — (3) akoone, AA. Văc. — (4) «Pre frate-săi> AA. Văc.
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pre Jigmond. (1) Spre acâstă oștire, Olbreht Craiul ai tras pe taină, 
pre frate-săă Alexandru, Cnszul Litvei, și pre I6n Tifenie, Mistrul 
Prușilor, și pre Conrad, Cn&zul Mazoviei, și pre frate-săii Jigmona. (2) 
Și aii poruncii la tâtă şl6hta Leșescă, și Prusilor, şi Pomeranilor: 
şi Slonscăi, la luna lui Mai 1497, (3) să se alle toți purceși, şi 
strînși la Liov; și către acestea multă „Oste pre bani aiă făcut. Așij- 
derea aii răpedit sol la Stefan Vodă, făcându'i scire de gătirea sa 
asupra, Turcilor, îndemnându-l și pre densul, după datoria crești- 
n6scă, după vechile aședăminturi ce era de mai nainte (4) legate cu 
Craii Leşesci, și cum să'i rescumpere Cetatea Albă şi Chilia care le 
luase Turcii de la Stefan Vodă. ȘI așia îndată după ce aă pornit (5) 
solul săi la Stefan Vodă, s'au și pornit eu frate-săă Jigmond, și cu 
Ostea ce avea în I6fă; şi sosind la Premisla ati așteptat câte-va dile 
cea-l'altă (6) să nemerâscă acolo. La Premisla, 'l-aăi agiuns Craslav 
din Nuronva canţelariul, și Episcopul Kievului, (7) trimiși de Fri- 
derik Cardinalul la Olbreht Craii, că se descoperise vicleșugul lui (8) 
asupra lui Stefan Vodă, și aă dis Craiului cu frumose cuvinte, şi 
cu pricină, ca aedle, abătându-l de la socotela şi cea fără cale o- 
știre asupra lui Stefan Vodă; ce nimică n'a isprăvit, că cu sudalme 
iai gonit Craiul, (9) dicend Episcopului să-și păzescă slujba bisâri- 
cei, (10) cum se cade unui preot, iară nu de Oste; că de i-ar sei că- 
meșa sfaturile lui, o ar arunca (11) în foc. (12) Aşijderea Alexandru 
Cnâzul Litvei, la Seim, la, Parciov, pre taină aședase cu frate-săii, 
cum ei cu Gstea Litvei va merge (13) în Moldova pre la Breslav Și 
pre la Soroca. Și așia Alexandru Cnezul ai purces (14) pre altă parte: 
Litva, Smuzii, Rusii, Volinia (15) şi Polleașii; și după ce ati sosit la 
apa Buhului, "l-a întrebat marii (16) Litvei: unde merg ? nesciind ei 
nemic de acel sfat al lui. lară Alexandru, Cnezul, i-ai poftit (17) să 
nu bănuiască, căci nu le pâte descoperi taina (18) : de vrâme ce Al- 
breht Craiul aii respuns Lâșilor că de ar sci cămâșa lui, sfatul lui, 

  

(1) Cod. AA. Văc.: Zăcdla II. începând la linie. — (2) Cod. AA. Văc. aă.: 
<Pre care v€ săl pue Domn ţărei scoțând pre Stefun Vodă». —. (3) AA. Văe. 
nu pune data. — (4) Cod. AA. Văc. ad.: <orâme». (5) Ad.: «Albert solii sei.s— 

16) AA. Văc. Ad,: <âste». — (7) AA. Văc,: <Kuiaoului». — (8) AA. Văc. ad. : 
<Olbreht Craiul». — (9) AA. Văc. ad.: «pre acel cancelariă». — (10) AA. Văc.: 

<eturghiile» 1. «slujba biscriceis. — (11) AA. Văc.: car arde-o» 1. saruneas. — 

(12) 44. Văc. : pune aci zăctla a III-a. — (13) AA. Văc.: <oa trage le 1, -<oa 
1Hârge». — (14) AA. Văc.: sait clătit» 1. <a purces». — (15), AA. Văc. omite: 
<Volinias. — (16) AA. Văc.: <Boiarii» |. «marii». — (17) AA. Văc. ad.: «pre 
doiarii Litvei». — (18) AA. Văc. adaoge : «căiei lor».
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o ar arunca în foc, i se cade a ţine în taină sfatul (1) crăese, Res- 

puns-aii boiarii lui Cn6z Alexandru : «De vr&me că tu despre noi 

ai tăgăduit sfatul socotelelor tale, noi mai departe cu tine de aice 

nu vom merge, și nu ne vom oști nicăiurea. Și așia neputând Cn- 

zul Alexandru să facă în destul sfatului celui de taină a frăţine-săii 

Olbreht Craiul, asupra lui Stefan Vodă, (căci boiarii, sfatul și totă 

ostea Litvei mai vrut să mai mârgă cu dânsul,) atunce ai pornit 

întru agiutorul lui Olbreht pre marșalâcul săi, Namesnicul, anume 

Stanislav Petrovici Kişka, și pre Cnâzul Simeon Ivanovici, cu câte-va 
mii de dvorâni, 6meni alâși. lară singur Alexandru, Cnâzul Litvei, 
aii poroncit să facă cetatea Breslavul, carea mai nainte era arsă 
de Moldoveni. 

lară Stefan Vodă ai pornit cu mare părere de bine și bucurie 
pre solii Craiului Albreht; carii, după ce aă sosit la Craiul, i-ai 
spus, precum Stefan Vodă (2) cu bucurie aă primit acestă oştire 
a lui împrotiva 'Tureilor, vrăjmașii a tâtă creștinătatea, făgăduind 
hrană, a griji de stea crăscă, și însuși cu oștile sale că se va 
uni, numai să pornâscă întăiti Craiul în gios, spre Cetatea-Albă și 
spre Chilia, | " 

lară boiarii Unguresci, (3) cunoscând că Lâșii îmblă să ia țâra 
Moldovei de tot subt stăpânirea sa, îndată (4) prin solii săi daii 
scire lui Stefan Vodă să fie trez pregiur sine, că Olbreht Craiul ie- 
șesc nu asupra Turcilor, ci asupra lui face Oste, să puie Domn în 
locul lui în Moldova pre Jigmond, frate-săi, care ei 'l-aii gonit den 
țera lor. Și așia cunoscând Stefan Vodă vicleșugul Craiului Leșese 

Olbreht, început-aii a se păzi tare, și îndată prin iscode aii cercat 
adevărul, (5) Iară Olbreht Craiii, făcând căutare oştii sale la Liov, 
la sferşitul lui lunie, după calendarul lor, sai pornit dirept spre 
Moldova. Și atuncâși s'aii și arătat sâmne rele şi de primâjdie Le€- 
ilor : că un târgovăţ, anume Eroba (6) nebunit, striga prin Liov 

(1) AA. Văc. : «frătine- sei, lui Albreht Craiul Leşese» |. «sfatul Crăese». .A- 
pol ad. <Şi de aice se cundsce vicleșugul lut Oibreht Craiului asupra lui Stefan 
Vodă (ca cum Var fi răbdat D-deă.) Cu acest răspuns a Cu6zului Alexandru tul- 
burându-se boiariă Litvei, ai vespuns într'acesta chip. — (2) AA. Văc. : < Acestă oştire a îui împrotiva Turcilor a t0tă creștinătatea vrăjmașului de cap, forte bu- Curos ai primit» 1. textului, — (3) Vedi Cromer pag. 663. — (4) AA. Văc. ad. : «cum de multe ori şi sub crail Unguresci se afla țera, de sîrg>. — (5) AA. Văc. ad.: «sfatului lui Oibriht>. — (6) Vapovie dice că cine voi să îm- pedice pre Albert de la acestă espediţie fu «Fredericus frater regius supremi ordinis antistes Cardinalis... Pag. 24. Asemenea şi Cromer lib. 30 pag. 662.
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că merg Lâșii la peirea sa. Aşijderea subt Craiul, podvodnicul, ce 
era mai ales, într'un pîrâi mic ati cădut și s'aii înnecat. (1) Pre un 
șiehticiii subt cort "l-ai detunat, și 12 cai. Preotul făcâna slujbă, aă 
scăpat tainele de pe pristol, precum scrie Vapovie (2), Miehovie, (3) 
şi Bielski, (4) privind singur Craiul, ai arătat. (5) 

(6) Iară Stefan Vodă cunoscând deplin vicleșugul lui Olbreht, 
Ceaiul Leșesc, vădând că nu mârge (7) pre cale dirept spre Ceta- 
tea-Albă și spre Chilia, ce trage la Pocuția și mai trez sai făcut 
Stefan Vodă, lucrurilor iui Olbreht. Și îndată aă trimis de credință 
soli ai săi, din boiari de ţâră, pre 'Tăutul Logofătul și pre Isac vis- 
ternicul, la Craiul (8), întrebându-l : cu mijloc priâtenesc aii cu vrăj- 
mășie vine (9) spre ţera Moldovei? că, de mârge asupra 'Tureilor, 
mai direptă cale aii avut pe aiurea; și cum se adeverise solilor cră- 
esci, că la marginea ţărei de gios ar fi adus hrană de agiuns oștii 
crăescă și a Litvei; și singur Stefan Vodă acolo întru agiutor sata, 
era să vie, numai cât ar fi fost Craiul cu oștile sale la hotarul ţă- 
rei Turcescă. Ce, nemică solii lui Stefan Vodă n'a cunoscut pe 
Craiul, că îmblă cu înșelăciune. Ascundând cuvântul, pre soli cu bu- 
Curie i-ai primit și darurile ce-i trimisese Stefan Vodă. Iară res- 
puns le-aii dat, precum mârge asuţra, Turcilor. 'Trimis-aii Craiul și 
soli la Stefan Vodă, ca să întărescă cuvântul; iară el venia (10) cu 
Ostea spre Pocuția. 

Inţelegând Stefan Vodă cum Craiul se apropia cu stea de mar- 
gine, de isnâvă ati roftorit soli; trimis-aiă (11) la Craiul iarăşi pre 
Tăutul Logofătul, şi pre Isac Vistiariul cu multe daruri; și Pai tm- 
pinat pre Craiul peste Nistru ; și trecend Nistrul (12) s'au descoperit 
vicleșugul Craiului. Atunce solii aă avut poroncă de la Stefan Vodă 
să dică Craiului : «De vei să faci stea acâsta asupra lui Stefan 

(1) AA. Văc. ad.: «în puțină apă acest cal era mai mult drag lui Craii» —- 
(2) Wapowski B. 'Kronika polska ob. Bielski Mar. pag. 24 ediţiunea.: Scriptores 
Rerum Polonicarum. — (3) Miehow (Matth) Chronica Polonorum & prima propa- 
gatione et ortu Polonorum usque ad ann. Christi 1504. Cracoviae. Hier. Victor, 
1521 în tol. 379 pg. Pistorius în tom, Il. a dat altă edițiune. — (4) Bielski Mar : 
Kronika, Polska. nowo przez loach. Bielskiego syna iego Wydana. Aracow. lak 
Sibeneycher 1597 în fo. — (5) AA. Văc. ad.: «lui Craiă privitoriii». — (6) 
AA. Văc, pune aci zăcela d. — (7) AA. Văc. «nu trage spre Cameniţă de unde 
iar fi calea mai drâptă şi ma! aprâpe la Chilia şi la Cetatea-Albă» |. textului. — 
(8) AA. Văc : «Cracăă» L. «Craiul». — (9) AA. Văc. ctrage Craiul 1dte oștile 
stle cu sine spre Moldova ?> |. textului. — (10) AA. Văc.: <saă întors» ]. ve- 
Dia. — (11) AA. Vâc.: «înaintea lui Craii» |. textului din Cod. C şi M. Kog.— 

(12) AA Văc. aq.: <7a sat la Mihaliceni».



Vodă, fără de neci o pricină de vătămare, pune-va Stefan Vodă 
nevoință, cât te vei căi, căci ai rădicat sabia asupra lui Stefan 
Vodă (1). Cu acestă solie semeță a lui Stefan Vodă s'aii măniat (9) 
Craiul; peste obiceiul stăpânilor lumei, pre solii lui Stefan Vodă la 
închis6re i-aă trimis, în Liov, puși în obedi ; și îndată, neașteptând 
oștile Litvei, neci a Prusilor, nece pre Mazuri, s'aiă pornit (3) de 
aii intrat în ţră cu vrăjmășie mare ; și aii mers de ai încungiurat 
cetatea Sucevei, și începu de a o bate de patru părți; nădăjduind 
că Moldovenilor li sar fi urit cu Stefan Vodă pentru atâte resbâie cu vărsări de sânge ce făcuse Stefan Vodă, mai nainte cu Turcii, cu Tătarii și Ungurii, iproci, şi că se vor închina lui, părăsind pre Stefan Vodă. Ce răi s'au greşit Craiul în socotelele sale (precum aiă „ deprins mai de multe ori pre cei mândri și semeţi ei amăgesce no- rocul orh); că măcar că aă avut Craiul opt-qecă de mii de 6ste, (4) fără altă adunătură (5) ce se trag după oști, care se număra la patru-deci de mii, și altă (6) pihotă și cu căruciore trei-deci de mii în tabără. Iară, cetă[Snii tare se apăra : că unde glonţurile spăr- ge diuoa, iară ei noptea tocmia (7) cu pământ, cu scânduri și cu petră ; că grijise bine cetatea Sucevei Stefan Vodă (8). Iară Stefan Vodă, după ce eși din Sucâvă, s'aii tras spre Roman cu stea sa; și acolo la Roman s'aii strins toţi oștenii săi, avena agiutor şi de la Turcă, și de la Munteni, și Craiul Unguresc ei trimisâse două mii de S&cui. 

(9) Iară Stefan Vodă, măcar că lăsase străji să ţie vadul Pru- tului la Cernăuţi, împrotiva L&șilor, (10) aii purces din (11) Roman, Avgust 27. Eşind (12) de o data nu le da Leșilor câmp ; iară pe unde se r&șchira Lâșii pentru pradă și jac, pre unde (13) și găsia Ome- nii lui Stefan Vodă, acolo îi omora. Și atâta îi strimtorise pre L6și, cât neci din tabără nu cutuza să 6să. Și vădendu-se Leșii închiși de tote părţile, ati început, de-o-dată pe taină, iar apoi striga prin 

(1) AA. Văc. pune acâsta la persâna a treia. — (2) AA. Văc.: «pornându-se în mânia sa Albreht Orasul» ], textului. — (3) AA. Văc. <ca un vrăjmaș asupra t&reă, şi stând la Sucâva îndată de 4 părţi înconjurând Cetatea cu tabără, aă început tare a bate Cetatea.» — (&) AA. Văc. aă.: «de răsboiă cum gice : <com- butovi> ad, : «pe Catastih» ante “fără altă». — (5) AA, Văe.: »adunătură» | «mulțime de oști». — (6) AA. Văc. : «Jără alte case era cărucidre, fără alte 30000 în tabără» 1. textului. — (7) AA. Văc.: <astupa» |. stoemia». —— (8) AA. Văc. ad.: «stând dară câtă-va vrâme Lâşii împrejurul cetăzei». — (9) AA. Văc. pune zăcâlă. — (10) 44. Păc. aa. iară până a se strînge 6stea. — (11) AA. Văc. «spre I. «dens. — (12) AA, Văc. Aq.. «den Sucdras. — (13) «i prindea» 1. ei găsia»
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tabără și grăia (1) rău de Craiul lor, și dicea : «Să ne lase Craiul să 
ne ducem la casele nostre». (2) Că (3) nu le venia nici de o parte 
hrană, neci agiutor : neci de la Litva, neci de la Prusi, că Mistrul 
Prusilor rămăsese în Liov, unde i se templă și mârtea. Iară Stefan 
Vodă trimisâse de ţinea tote drumurile, (4) de nu lăsa se vie în ta- 
băra Lezâscă neci hrană, neci 6ste întru agiutor. Neci socotise Le- 
și, cu Craiul lor, că vor cădea într'atâta lipsă și strînsâre de 6- 
menii lui Stefan Vodă; și stând pregiur cetatea, trei săptămâni, bă- 
tend'o den puscă dioa şi n6ptea, și nemic folosind, iată veniră solii 
de la Vladislav, Craiul Unguresc, (5) la (6) Albreht, Craiul Leșesc în 
tabără, intrând la midloe pentru (7) pacea între Stefan Vodă și între 
Crajul Albreht. Primit-aii bucuros Albreht pacea, (8) fiind și bolnav 
de frizuri Craiul. (9) Iară neputându-se toemi âmbe părţile în pun- 
turi, căci silia Vladislav, Craiul Unguresc, să facă o pace înteme- 
iată între Stefan Vodă și între Albreht, Craiul Leșesc, având grijă 
de Stefan Vodă, să nu se închine la 'Turc, şi să le facă mare pe- 
rire (10) țărei şi crăici Leşesci; ce ati legat pace între dânșii până 
la o vreme, (11) și aii aședat să se întârcă Craiul cu stea sa de 
la Sucevă pe șlâvul (12) pe unde aiă venit, şi pe unde aă intrat în 
(eră. Și îndată se clătiră Lâșii (13) de la cetatea Sucevei ; și ai tri- 
mis (14) Crajul la frate-săi Alexandru, Cn6zul Litvei, (15), ce era 
tot la Braslav de tocmia Cetatea, dându'” scire, să nu se (16) mai 
trudescă ostea Litvei. (17) Strigat-aă și pren tabără să se întorcă 
la casele sele, căci aii făcut pace cu Stefan Vodă. Şi ati purces 

(1) A4. Văe. ad. «de». — (2) AA. Văe. pune pers. II. —3 AA. Văc: «fiind 
cuprins de tote părţile, lipsa, că fărşise bucatele şi hrana de cai și striga de di- 
cea : că neci Litva, neci Prusii nu le-ai venit într'agiutor» 1. textului. — (4) Ad. 
«şi căile» Neci despre ţera leş&scă, neci de aiurea să vie Lâşilor neci ajutor şi 
Leşii încă fără de nădâjde fiind-că vor păţi atâtea nevol cu Craiul lor nu soco- 
tise de maj înainte, să se fie întărit, luând s6mă de locul peunde ar trâce ş 
le-ar fi fost mai l€sne şi fără grije de a le aduce hrană. Şi așia între acestea 
strîmtori aflându-se Leşii cu Craiul lor, cum s'aiă dis, bătând cetatea 4 săptemâni 

şi dioa şi nâptea» 1. textului până la : «și nemic folosind», — (5) Ad. «şi a Ce- 

hilor>. — (6) Ad. «frate-săii», — (7) <Qe» ]. «pentru». — (8) Aq,: «(că la acea 
strmtâre era, i-ai căutat a primi). — (9) Ad. <vădând și marea scădere dentru 
Cârmuirea sa în stea sa». — (10) «risipă> |. eperire». — (11) Ad. : «până atun- 

cea să se pâtă întemeia acestă pace legată sub Suceva cu Albreht şi cu Stefan 

Vodă şi întrac€ legătură a aşedat>. — (12) AA. Văc. omite: «pe şleavul pe | 
unde ati venit». —— (13) Ad. «lăsară cetatea» 1. text. — (14) <repedit> ]. <frimnis.» 

— (18) «care încă se afla la Breslaiă» 1. text. — (16) omite «sex. — (17) Ad. 
«Şi îndată ai pas Craiul de au strigat pren».
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Craiul de la Suceva, Octomvrie în 19, (1) însă, (2) nu pe șlâv pre 
unde venise, ce pe altă cale, ori pe unde le-ar fi mai aprope de 
țera lor, ori prin locuri întregi, pentru hrană. lară Stefan Vodă vă- 
dând că Lâșii (3) nu merg pre unde ai venit, trimis-aiă sol la, Craiul 
dicându'i să se întârcă pre calea ce aă venit, (4) că pre unde ai 
purces nu va avea cale deschisă : că sînt păduri dâse, şi d6luri 
mari, și stânci, și închise drumurile cu lemne, și este cu grije ca 
să nui facă țăranii vr'o smintelă, fiindu-le grije de Leși, fiind nm 
gros și neplecat, (5) să nu ţie calea Leșilor la strimtori ; arătând 
solii lui Stefan Vodă și mijlocirea păcei Craiului ce legase : «să se 
întorcă pre unde aă venit» ; că Stefan Vodă era bucuros să se 
mântuie de L6și, să iasă mai curând din țeră. fără de neci o pri- 
m6jdie. Ce n'a înțeles Leșii aceste, nece aii credut pre solul luă 
Stefan Vodă, qicând că cu vicleșugul âmblă Stefan Vodă, să-și a- 
pere locurile acâle, să nu'i prade ţera. (6) Deci, mergând Leșii cine 
cum putea și pre unde vrea (7), la al patrule conac ai agiuns ta- 
băra la codrul Cosminul. (8) Prin codru drumurile năruite, închise; 

(1) Cod. Văc. Ad. <joi».—(2) Omite până la: «Iară Stefan-Vodă».— (3) AA. Văc. <prealtă, cale se întorc, nu pre unde venise (pâte fi socotia Leşii că le ar fi mal aprope, sâu căci sci că acea parte de loc, în cătro mergă e, &ste necălcată de oşti, pre unde mergând ar afla, hrană) ai trimis» |. textului din M. Kog. — (4) <aducându-i aminte, că pre care cale ai purces să se întârcă ; spre stânga 
nu va fi aşia largă, ca, ceea, pre care a venit, ci că iaste plină de păduri dâse: 
de dâluri mari şi stâncă şi astupate de lemne. Trebue Craiului să aibă grijă.» — (5) ad.: «şi neascultători şi cu grei înfrânaţi şi însuşi Stefan Vodă de vre-o 
faptă arăta să nu se întărite, prin păduri întru desime, la strîmtori asupra L&, şilor, apărându-și casele şi pagubele sale. Tâte aceste prin goli le-ati arătat Ste- fan Vodă lui Albreht Craiul Leşesc, ar&tându-ă și mijlocele păcei cum aședasă să se întorcă pre unde intrată în țeră. Vedese şi acâsta, cine va lua, s&ma. pre amănuntul, că era hucuros Stefan Vodă, să nu vie Lâşii la primejdie, căi sfă- tuia să mergă pre cale lârgă; măcar că Mihovie. (Pegi teztul la fine) Cartea 4 list. 357 Cap. 75 şi Belskie. (Vedi textul la fine) şi Vapovie. (Vegi textul la fine! numeră vicleșugul lui Stefan Vodă act risipă întru acâi codri, a L&şilor, despre care vom pomeni aicea, iar Cromer. (Vegi textul la fine) Cartea 8 list... și Her- bat (5) Cartea 18 list. 341 şi l&topiseţele rusesci serii că mai mult din netoc- mela şi îndărătnicia Leșilor s'au templat şi cum vre să scâță Craiul Leşesc Albreht pre Stefan Vodă, din domnie, cu acel sfat al lui, pre taină, cu frații să!, cum s'a dis mai sus; C3 mată înțeles acestea Lâşii» ete. Urmeză ca, în tex- tul de sus. — (6) Aa. : («ce şi acâsta încă ai avuţ datorie Stefan Vodă să o so- “cotescă a'și apăra țera, ce remăsâse încă nestricată de ostile lui Alhreht. Pag. 167 verso). — (7) «Pe unde pute» Î. «pe unde vrea». — (8) Aq.: «Care codru este plin de copaci, pre deşi, de 2 mile de loc, ce se chiamă codru Coz- minului ; drumurile năruite, deluri, stânci forte: dese întru acel codru.»
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deluri mari, păduri forte dâse şi stânci mari întru acel codru. Ne- 
norocitul Craii aii poruncit de ai bagat întâiii. carele, și ai tre- 
cut fără de nică o scădâre. -— Iară Mihovie și Belski scriă că în- 
dată Craiul înteiii ati intrat în codru cu Velcopol6nii. Ce, cum scrie 
Cromer cronicarul, adoua-di aii intrat în codru (trimițând înaintea 
lui puscele și carele) numai cu curtea sa, pre urma lui apoi șlehta, 
acei mici și acei mari țărei Leșâsci, și Rusimea; fără orândusilă, 
fără toemâlă, fără arme, goli ca la casele sele, fără grije âmbla, 
prin păduri. Mai pe urmă venia Lefecii. — Ce Belski scrie, că pu- 
scele era în mijloc puse, peste obicâiii, spre mai mare perire L6și- 
lor. Venise la mijlocul codrului carele crăesci și alte care și greime, 
când iată țăranii din tote unghiurile pădurilor daă glas și năvală 
asupra taberei crăesci, taie, împung și omor pre Lâși, strigând : 
ucide, ucide! Resipesc carele, jăcuesc, desbracă, şi obâră copacii 
asupra Lâșilor, că era abia înţinață, și numai cât îi clătia îndată 

cădea cu sunet mare preste drumuri, de nu mai putea, Lâșii să mai 

mârgă. (1) Unde și Stefan Vodă, fără nădejdea Leșilor, aii nimerit, 
Oetomvrie 27, cu multă (2) ste călăreță și pedestri, și avea și 

Turci 2000; măcar că scriii unii (3) că era Stefan Vodă în sanie, 
bolnav de podalghie, acolo cu mare năvală aii lovit din dos pre 

Lâși. (4) lară pre urmă (*) se îndreptară Lâșii, și se apăra (5) băr- 
bătâsce ; ce fiind fără orândudlă, fără H&tman, neci Rohmistri, neci 

siegari, neci alte sâmne de ostași, și neci mai aud (6) de sunet 

de huet (7), de trăsnet, cădând copacii, de loviturile armelor, de 

nechezăturile cailor, iproci ; care tote în codri mai strașnice şi mai 

cu spaimă resunând, se pare. Văqându-se Lâșii periți de oștile lui 

Stefan Vodă, s'aii întors la tabăra sa; 48) ce şi acolo i-a încun- 

giurat stea lui Stefan Vodă, cât perduse I.6șii totă nădejdea şi 

de viață; numai spre cer căuta; unii striga de agiutor la icona 

prea Sfintei Născătorei de Dumnedeii, ce'i la Censtohov ; alții 
striga pre sfânta cruce; alţii se făgăduia la mormîntul St, Iacov. 

Ce nu i-ati îngăduit Moldovenii până acolo, ce de tote părţile 

îi omora, până dela o vreme le-ai trimis Craiul agiutor din sluji- 

torii curţii sele într'ales ; carii, eșind din pădure cu tobe, cu trim- . 

(1) ad. :; «să păşăscă mai nainte». — (2) Ad.: «și tare». — (3) cune ldtopiseţe 

vusesci» |. «unii». — (£) ad.: «atâta cât se armestecară Leșii, lovindu-i alt ră 

peste nădejde, — (*%) «de la o vreme» ]. «pe urmă». — (5) ad. acât putea să a- 

pere». — (6) ad,: sunii pre alții». — (7) aa. : «de ţipete, de rinchezeturile cat- 

lor, de cădăturile copacilor şi de trosnetele l&mnelor, care t6te> ete. — (8) 

ad. : «de unde nu de parte eșiră Leşii atuncea».
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biţe, cu armele goie, aii aţițat iarăsă (1) ră&sboiul cu 6menii lui Stefan 
Vodă. Se (2) întorsese asupra acelora și Stefan Vodă, şi dând răs- 
boii îndoit a dat dos Lâșii, de fugea cine încotro aii putut; şi 
at scăpat din păduri de ai năzuit unde era Craiul, abia eșit la 
sat la Cosmin și pe urmă și dvorelnicii Craiului cu mână vitejâscă 
apărându-se s'ai întors prin păduri la Craiul lor. După ce aii ire- 
cut Craiul preste codru la Cosmin, aii (3) așteptat pre cei scăpaţi 
și rătăciți de s'a strins de prin păduri la tabără. Iară prea multă, 
șlehtă Leșescă și Rusâscă ati perit, unik uciși și alţii prinși, și 
astăqi (4) staii (5) movile de osele celor periți, de care scrie Stri- 
cowski că aii vădut cu ochii săi forte movilă mare, și 6sele numai 
acelor periţi, când aiă trecut pe acolo, în anul de la Hristos 1574. (6) 
Seriii cronicarii leșesci (7) de tirănia lut Stefan Vodă, mai mult de 
cât păgânii să fi făcut cu Lâşii cei robiți întru acest răsboiă ; cari 
pre câţi ai prins vii pre toţi îi omora. Numai câţi ati încăput în 
mânile 'Turcilor (9) pre aceia i-ai luat în robie. Dintre care mai a- 
leşi era : Neculai Grebie din Tencina, Voevodul țărei Rusesci, și 
Gavril al doile 'Tencenski din Moraviţa, moșan, și Avenie Herbort. 
Stând aceștia tare la r&sboii, ai perit. Iară lanuș, feciorul lut 
Zbegnev, (10) a Podcomorului Cracăului şi a Starostelui Malibor- 
cului, pre care îl numâsce cronicarul: Marșalul cel mare, 'l-aii ro- 
bit 'Turciă, și pe urmă ati scăpat, și aii venit în țâra Leșâscă la. mo- 
șie și, precum scrie Mehovie, Cartea IV. (12) Așijderea, de Petru 

  

(ID) AA. Văc.: «de jsndră> 1. «iarăși». — (2) <Acmu se întorsese asupra ace- 
lora Stefan Vodă, cu carii dând răsboiii într'ac ună dată. cei ce era. încungiu- 
rați și încă cu viață în tabără, luând carele şi altele tâte ce au avut, cine în 
cotro ai putut fugia» 1. textului. — (3) Ad. caii ședut Craiul Albreht pe loc aş- 
feptând>. — (4) Ad. <în locul acela». — (5) «stă movilă» 1. plural, — (6) Pe larg 
aduce Stricowskie naraţiunea acester bătălii a lui Stefan contra lui Albreht la 
pag. 672—674. Despre movilă, dice : Wedziatem sam mogite bardzo wielka y 
tosăi sprochniate Roku 1574 — (7) Stricowskie serie de acesta la paz. 674. — (8) Ad. «poruneia dei omoria». Aci M. Costin care ave multă afecţiune pentru Poloni adauge, în Cod. AA. Văcăr, acstă, paranteză. : Acâsta (ad tirania) astupă alte bunătăţi ale lui Stefan Vodă, că se cuvine ochi! Domnului să fie depăr- taţi de tirănie, măcară că ar ave pricină de o:norit, ce departe de la dâusul şi de ia ochil lui să se facă !> Vai ! acest sfat îl urmă apol C. Cantemir, ucigând pre M. 
Costin, departe de ochii lui, la Roman! — (9) Ad.: «carii venise întragiutorul lui 
Stefan Vodă». — (10) ad. «dinivacestași Tencen Grabie podcomorului Cracăului 
şi a starostelui. ete.— (11) <Ktorego Lâtopiszee mârszalkiem wielkim zowie» scrie Stricowskie pag. 674. în esemplarul consultat de însuşi M Costin. Numele proprii le-am corectat după Siricowskie. —- (12) Miehovius pune bătaia de la Cosmin în «Prima luce 26 Octobris quae fuit feria quinta ante Simonis et ludae» pag. 352 ed. Cracovia, 1521. <Qui Thurciam adductus erat postea per fugam. liberatus».
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Prohnițki, și de alţi mulți, au scăpat din robie din ț&ra 'Turcâscă, 
precum mărturis6sce Cromer. (1) Iară pentru feciorul lui Odrovanţ 
voevodul țărei Rusesci, era îndoâlă, în al opt-spre-decelea an scă 
pând din robie; mulţi dicea că nui fecior lui Odrovanţ acela, ce 
este vecin lui. Ce respundându-se că'i feciorul lui, “l-aii primit ma- 
mă-sa la moșia. tătâne-săii. Iară pre urmă mare beţiv s'a ales a- 
cela, care aii cheltuit și ai răpus la beţie totă averea tătâne-săă, 
pe obiceiul bețivilor și a desfrânaţilor. 
"Iară după ce a eșit Lâşii din pădure, făcându-se mai înţelepţi, 
după atâte pagube, ce aii avut, legând tabăra și tocmind stea în 
rândudlă, s'aii pornit de la codru, că Moldovânii (2) nui lăsa, cei 
tot pișca pen pregiur; și într'o npte fiind vânt mare aii aprins 
&rba uscată asupra taberei ; bătea vântul și ațiţase un pojar mare. (3) 
Ce ai apucat Lșii de aii cosit erba pen pregiurul taberei. 

Intracea dată venia şi șese sute de Mazur, trimiși întru agiu- 
i0r Craiului, de la Cn6zul Conrad, cu un poleovnie și de a Crija- 
cilor, însă pe altă cale. De cari înțelegând Stefan Vodă, ai pornit 
împrotiva lor pe Boldur Vornicul cu 3000 de 6ste alâsă, (4) și i-ai 
tempinat peste Prut mai den gios de Cernăuţi, la Henţesci, unde 
este ocopul săpat, și acole i-aii înfrânt pre acei Mazuri, și ai pe- 
rit mai toți în r&sboiii. Cu care biruință și mai semeț Stefan Vodă 
ai apucat tot malul Prutului cu 6stea sa, puind nevoinţă la trecă- 
tre, să resipescă de tot pre stea leșâscă. Sosind Craial la (5) 
Prut, aă stătut trei dile cu tabăra legată, și tot se slobodia Leșii pe 
aprope de apuca și prăda ; (6) ce, puţini se inturna, de Omenii lui 
Stefan Vodă. Iară acolo, în Cernăuţi, ai lovit (7) spaimă pre L6şi, 
cum s'aii înglotit ostea lui Stefan Vodă și din noii vine asupra lor; (8) 

(1) Cromer narăză tote peripetiile r&sboiului de la Cosmin, în lib. 30 pag. 
441—443. Citaţiunea, ultimă unde este acâstă notă este din Cromer: «Petrus 
Prochnicius st non nulli alii aliquando post postliminio rveversi sunt. De Odro- 
vanzo palatini Russiae filio» ete. Urmeză întoemaă ca În M. Costin, ea. mai sus.— 
(2) «Că nu-i lăsa Moldovânii den î6le părţile să nu-i cehă&scă şi să nu-i pişce, că 
într'o npte» 1. textului. — (3) AA. Văc. Ad. casupra taberei leșesci ; şi sar fi a- 
prins tabăra, de nu ar fi apucat de sirg Lâșii să cosâscă». — (4) «pe carii i-au 
lovit Oct. 19 de cea pirte de Prut, la. un sat ce-i die Lănţescii precum se văd şi 
tslă-qi oxenSpuae făcute de Leşi pre hotarul acestui sat> |. textului. — (5) «la 
Cernăuţi Oct, 29 de dile»> |. textului.— (6) <de apuca din ţcră pradă» 1. textului. — 

(7) sai lovit pre Leşi o vâste, care întăiii la singur Craiul o ati adus-o, pre- 

cum> ete. 1. text, — (8) «Vre Craiul, pe taină să lase ostea și să fugă, ce aiă 
împlut îndată pre toţi Leşii acestă vâste, care o ai credut-o cu toții şi îndată 
înspăimaţă fiind, mai ales Velcopolânii, când începuse a'şi lega, ce ave pre cai 
se gătea să fugă, cu mare ocară. Scrie Cromer» L. text, 

Miron C. ZI, 16.
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și înfricoșându-se, toți se gătise numai să fugă, și mai ales Veico- 

polenii începuse a'și lega pre cai ce avea, precum scrie Cromer, 

vrend să'și lase carele cu totul; ci oblicind Craiul, (1) aă mers sin- 

gur de s'aii arătat oștii, și a potolit acestă veste; âmblataii totă 

n6ptea cu f&nare (2) şi'i bucura, şi mergea pe la corturile boia- 

rilor, până (3) saii potolit spaima. lară (4) adoua-di, gătindu-se 

Craiul de purces, aii nimerit câte-va mii de oste călări, Litvâni, tri- 
miși de Alexandru, Cnszul Litvei. Implutu-s'aă Craiul de (5) bu- 
curie, şi mai vesele inimi. 

Serie Lâtopiseţul cel Rusesc, puind pricină acestor Litveni, pre 
carii ai fost povăţuitor Stanislav Petrovici Kișca, și Cnezul Simeon 
de care s'aii pomenit mai sus, cum nevrând altă ste a Litvei de 
la Breslav să mârgă după Craiul, aă fost orânduit pre acâstă ste 
întru agiutor Craiului; care întârdiase a merge după Craiul, (6) și 
i-aii tempinat stea lui Stefan Vodă dincoce de Nistru, şi dândule 
r&sboiii, aă înfrânt Litvânii pre Ostea lui Stefan V6dă, și ai străbă- 
tut de aii venit înaintea Craiului la Cernăuţi, Ce, acâsta necă Cromer, 
neci alte L6topiseţe Leșesci nu o serii; că de ar fi fost, cum ar 
hi fost tăcut, ales Cromer? Iară acâsta serii, cum aă nimerit Lit- 
venii la Craiul; și serie Cromer, că Litvânii aceia s'aiă cerşut de la 
Craiul să'i slobodă să mârgă în pradă la Moldova, ce nu "i-ai lăsat 
Craiul, dicend căi bolnav, și pentru bola lui se grăbesce să mârgă 
în ţera sa, 

Mai datu-le-a răsboiii Stefan Vodă la trecătorea Prutului, ce ne- 
mică acolo nu le-ati stricat Lâșilor ; iară nu i-ati lăsat până în Snia- 
tin; și pre Mazurii, carii apăra pre Craiti, i-aiă lovit la Șepinţi. (*) Ce 
cu puţină oste ai scăpat Craiul la Sneatin. 

Zac. î. lară după ce ai lovit (7) Craiul în Sneatin, aii slobodit 

(D AA. Văc. Ad. <Săvai bolnav cum era, slab, i-aă căutat a se aria oştei tri- 
miţând şi pre fratele-săiă Jigmond pre la boiari de ati potolit acâstă veste şi i-ai 
înbărbătat, că îmblă»> 1. text. — (2) ad.: «și luminâri de vânt, pre sineși tâmpina 
ei». —- (3) «şi aşia abia saă potolit ace veste» 1. text. — (4) «ară a doua di după acestă veste, stând Craiul să se clătescă din tabără, eată,....» (5) «de mai bună 
nădejde şi mai vesele inimă» |. textul. — (6) <Lâtopiseţul rusese serie, precum şi pre acâstă 6ste a Litvci să o fie întâmpinat, după ce aă trecut Nistrul, &stea lui 
Stefan Vodă, cu care să fi avut mare răsboiă, ce biruind pre stea lui Stefan 
Vodă. aă străbătut de aă eşit înaintea lui Craii, la Cernăuţi ete» 1. textului. — 
0) Şepinţ fu moșia lui Miron Costin, lângă Cernăuţi. — (7) <Sosit Craiul la Snea. tin, îndată aă slohodit stea, ca din robie pre acasă, și Litva s'ati dus la Bre- slav și mai încolo de Breslav, să fie lovit câtă-va ste tătărescă, să se fie bătut cu Litva, precum scrie Lătopiseţul rusesc.» din Cod, 44. Văe.
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stea pre a casă ca din robie; și din Litva s'aă dus la Brasiav ; 
iară mai dincolo de Braslav i-ai lovit 'Tătarii. | 

Zac. 8. Iară Craiul Albreht după ce ai ajune den Moldova la 
Cracăă, după acea bătaie rușinOsă, ca când ar fi isprăvit vr'un lu- 
cru bun, aiă început a se veseli cu ospeţe, cu beții, cu jocuri. Spun, 
că într'o nâpte, mergând însuși al-treile în uliţă, (1) teptil, bet, 
ai nimerit pre nisce bâţi, s'aă întăritat sfadă între dânșii, și în- 
tracea sfadă ai rănit pre Craiul de a zăcut multe dile. 

Serie cronicarul Leșescă, (2) dicând : anume Lai fost pedepsit 
Dumnegeii cu acea pagubă rușinată, orbindu'l a nu 'și ved6 ocara 
ce păţise în Moldova (3). Mare jale ai făcut tuturor în țâra Le- 
șescă acea oștire nesocotită a acelui Craiă Leșesc, dâcă aii venit 
veste de atâţi boiari și ficiori de boiari şi de atâţi viteză, cum, uniă 
în r&sboiă ai perit, alţii în robie aiă cădul la Tătari, la 'Turci, (4) 
carii cu sângele lor, aii răscumpărat viaţa lui Craiii. . 

Punea vină mai mare Leșii pre Filip Calimah, a cărui sfatul mai 
mult asculta Craiul Albreht de cât al altor Gmeni ai sej. Așia pe- 
tree Domnii cu sfatul și cu apropiârea străinilor la sine ! Acest Filip 
Calimah era de n6m Ital, din oraşul Florenţia, om învățat, dascal 
lui Albreht Craiul, om nestătător la cuvânt, prost la sfat, pentru 
aceea îl gonisă din Italia și aă venit în ţâra Leșâscă; care şi 
din țâra Leșâscă fugise preste mare, pentru nisce fapte ale lui; 
apoi, pre cărţile lui Albrehi Craii aii venit în ţera Leşescă, și 
acolo aii murit (5). 

(Î) «pe ulizile tergului» AA. Văc. - (2) «Ferturque quodam tempore cum 
noctu in urbe uno aut altero fortassis ministro comitatus absque, lucerna, ob- 
ambularet, et in ebrios juvenes incognitus forte incidisset, exorto temeră iurgi 
vulnus accepisse : ex quo laboraverit aliquandiu, ita ut immemor conditionis | 
ac dignitatis suae, plaga illa non sine dolore et rubore officii sui divinitus ad- 
moneretur. Nihilo tamen magis utilium rerum suis quicquam providit, negligens 
acceptae in Moldavia ignominiae, cladisque, nec mermor, quod Stephanum ani- 
mosum et ferocem hominem ivritasset. Quae res gravium incommodorum et magni 
luclus Polonis atque Russis deinceps causa fuit. Etenim Stephanus acceptam ab 
ipso injuriam, bellumg. sibi, immerito illatum ulcisci satagens, primo vere inse- 
quentis anni...ete> Oromer. pag. 4î. (3) AA. Văc. ad: «Nimica de folos nu socotia 

nice-ş aduc aminte pre acel nepricten groznic și îndrăzneţ, pre Ştefan Vodă aă 

țițat asupra sa. Pe urmă mare pagube şi grâle mâhniciuni ai crescut Leşilor și 

Ruşilor; mare jale şi mâhniciune tuturor». — (4) AA. Văc. ad: «la Azia, la 

Kapadokia, unii, peste mare că se afla», | | _ | 

(5) Despre acest Calimah vedi și Miechovie pag. 352 ed. Oracov. 1521. Aci 

în AA. Văc. (codex pag. 172) urmăză două mică zaceli, cari lipsesc în edițiunea 

d-lui M. Kogălniceanu şi deci în Cod. C. Eată-le:
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lară Stefan Vodă, vrând să-și rescumpere strimbătatea ce avu 

despre Lâși, și să-și întorcă pagubele ţărei sele, la al doile an, pri- 

măvera, aii intrat în ţâra Leșâscă, avend în stea sa Tătari și Turci 

de ai prădat Podolia și ţâra Rusâscă, pân la un târgușor, anume 

Comciuga, (1) mai sus de Liov, și pân la apa Visloka, în lung și în 

lat prădând. Mare grâză și frică aii pus peste t6tă crăia Leșâscă, 

cât nime să-i stea împrotivă lui Stefan Vodă s6ii să-i îndrăsnescă 

nu era; ce toţi gata de fugă, nu numai pe la orașe și pre la ce- 

lăță, ce la munţi și prin coâri, (2) fugea; de unde mulţi robi, așia 

bărbaţi cum muieri, copii s'aii robit de Stefan Vodă, pe cari îi agiun- 

gea pe cal, fugind cu bejenile. Mulţi (3) ai luat Tătarii şi Turcii în 

robie. lară și Stefan Vodă ca la o sută de mii a adus de i-ai a- 
ședat în ţeră. Turme de oi multe, și de alt fel de dobitoce ati adus 
din era Leşescă. Ars-ati Stefan Vodă atuncea Premisla, Radomna, 
Iaroslav, Prevorska şi Buceciul. Multă nevoie aii avut şi Podhaeţul, 
și alte mai -mică terguri și sate, fără număr prădate, aprinse și arse. 
Numai un lucru ati făcut Leșii loruși pe ac6 vreme de folos, însă 

de frica lui Stefan Vodă : aă întărit Cracăul despre amiaqă-qi. cu 
baște, cu zid și cu șanțuri; și ai slobodit pen șanțuri de subt Ce- 
tate apa RHudava, adăogând și alte case câte-va pre lângă ziduri 

lară (4) Stefan Vodă s'aii întors cu pace la scaunul săi la Sucâva, 
și cu bucurie pentru biruinţă. 

Albreht, Craiul Leșesc, vădând prada și r&sipa ţărei sale ce-i făcuse 
Stefan Vodă, nu vru să lase; ce strîns-aii ste și aă intrat în 

țeră, și ai prădat până la Botoșani. Stefan Vodă, dâcă aii prins de 

veste, încă strîngend 6ste, și eșind înaintea Lâşilor, le-a dat r&s- 

<Hae. 9. Intracest an 1498, după perirea Lâşilor la Codru, s'aii făcut mare 

fomete în Litva şi începusă a, se aţița mare bolă în Gmeni, în ţa Leşăscă, de 

la Răm adusă acea b6lă şi din ţâra Leșâscă la Litva. 
“Zae. 10. Lăsatu-s'a Jigmona de Domnia erei, căruia i-ai dat cnezia Glo- 

govului şi a Opatrului în Slonska». 
(1). Kaciugloga Gin Codex AA. Văc. este Canciuga în Cromer, pag. 444.—(2) AA. 

Văc. ad. «codri mari şi deși» — (3) «Din carii mal mulţi ai ajuns robi pe la 
Dobrogia şi pe la, Machedonia şi în Grdele tătăresci şi peste mare mulți. Scos-a 
Stefan Vodă multe turme de tot feliul de dobitâce din era Rusescă şi ca, la 
100,000 de robi i-ati aşedat de trăâsce și pănă astă-di aice în ţâră limba ru- 
sescă> ]. text. Veqi Cromer pag. 444. — (4). Lipsesce de la vorbă «Iară Ste- 
fan> pănă la «Albreht» în Cod. AA. Văc. — In Cod. €. și în M. Kogălnicânu 
este redactat alt-fel pasagiul care urmeză, la pag. 397 T. |. ed. Ila letop. Eată-l 
după Cod. AA. Văc.: 

«Curând iarăşi încă bine ne sfirşindu-se prada lui Stefan Vogă, iată Tatari! 
lăsând pl&nul luat mai nainte din țera leşescă la Crim, de isn6vă, în luna lui
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boii, la târg la Botoșani, şi înfrinse pre Leși. Scrie de acest răsboiii 
Letopiseţul țărei, iară cronicarii Leșesci nu pomenesc. (*) 

In anii 7009, aședatu-s'aii între sine Albreth, Craiul Leşesc, cu 
frate-săii Vladislav, Craiul Unguresc și cu Alexandru, marele Cnâz 
al Litvei, (**) cu mari legături, vădând risipile şi pradile olatelor sele 
despre Turci și de 'Tătari, (4) să aibă a se agiutori unul pre altul la 
nevoie și la grija sa; și dâcă ar simţi vre unul dintre denşii că face 
pace pre taină s6i ste cu Turcii, să nu-l lase; iară de nu ar vr6, 
atunce să nu fie dator a-l agiutori ; (ȚŢ) căci, încă bine nu se sferșise 
prada în ț6ra Leșescă, de Stefan Vodă, iară Tătarii ai intrat de 
aii prădat în Podolia și în ț6ra Rus6scă. Deci Albreht, Craiul Leşesc, 
vădând mari banaturi de către toţi, de sîrg aii poruncit la t6tă șlehta 
Rusâscă de s'a strîns la Sandomir, să mergă împrotiva 'Tătarilor. Ce 

până a se stringe ei, iar Tătarii cu mult plean se întorsse, fără de 

nece o grijă. Şi înțelegând Lâșii de înturnatul 'Tătarilor, și ei acolo la 

Sandomir ce ai putut aii luat și ai stricat în olatul Sandomirului. 
Nu (1) lăsăm a nu pomeni aice semnele ce sai templat în di- 

lele acestui Craiii, după ce sai întors de la Sandomir; căci, şi sin- 

gur Craiul alergasă din Cracăii la Sandomir, pentru grija împrotiva 
Tătarilor, cum s'a pomenit mai sus (2). Saă născut un vițel cu 

doă capete, la jidovi, în orașul Cazimirul; un cap era în locul c6- 

dei, iară coda era în midilocul spinărei den drâpta. Acest semn, de 

nenorocire îl chiama (3) Gmenii ; precum, nu preste multă vreme, 

lunie, ai slobodit mare ciambur în Podolia, şi în ţâra Rusâscă de ai ars și au 
prădat ; iar Cralul Aibreht vădând asupra sa mari banaturi de către toţi, de 

sîrg ai poruncit la ttă şlehta leșescă, să se pornâscă şi să se strîngă mai cu- 
*ând la Sandomir. Şi singur Cralul, pănă a se strînge Leşii la Sandomir, și pănă 

a se porni de acolo împrotiva Tatarilor, iară Tatarii se întorsâsă cu mult plen, 

nefiind cine să le stea împrotivă. Înţelegând dară Leșii de întarnarea Tătarilor, 

ce ai putut şi ex, în olatul Sandomirului fiind sirinși, ai stricat şi au luat, şi 
iarăşi Craiul s'a întors la Cracăii». 

(*) Pasagiul acesta şi cel următor, în Codex AA. Văc. vin mal departe, după 

ce Stefan Vodă cu stea lui îmbrăcată ca Lâșii bate pre Turci, întorși den espe- 

diţiunea lor în Polonia. In AA. Văc, se dice: «Ce am însemnat aic6 iară pote 
să nu fie adevărat acest reshoiti, ce atâta am aflat la letopiseţul lui Ureke Vor- 

nicul>, |. textul care e din C. 

(**) Vedi Miehovii pag. 358 şi Cromer p. 445. 

() AA. Văc. omite: «Și de Tatari». 

(îț) ad. ecielalză pe acel>a. 
| 

(1) «Nam lăsat aice a nu scrie semnele» |. textului. — (2). AA. Văc. omite a- 

cest period şi continuă: «Scrie Kromer : în oraşul Kazimirul s'a născut un 

viţel>. — (3). <orajia 1. î] chiăma». .
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tomna, (1) aii intrat în țâra Leşescă 70.000 de Turci, (2) și tâte lo- 
curile pe Nistru, pre la Halici, pre la Jidaciov, pre la Drohobici, 
pre la Sambor, cu foc și cu sabie le-aii pustiit, și mulți robi (3) aiă 
luat. Și de nu s'ar fi întors singuri păgânii de bună voie, nime nu 
le eșia înainte se le stee împrotivă; ce numai singur Dumnedei (4) 
i-ai bătut, făcându-i-se milă de norod; ca aceea iarnă de grabă 
cu omeţi mari și cu ger aii căqut, cât nu putea Turcii străbate cu 
caii prin omet. Ce aii rămas înghiețaţi ca la patru-deci mii de 
Turci (5). Îi afla 6menii ucigându-și caii, și intrati în coșul lor (6) 
de se învălia. lară câţi aiă rămas (7) trecend pre aice prin țeră, le 
ţinea calea Moldovânii; făcându-se L6și, (8) îi ucidea, cât abia dece 
mii de or hi hălăduit preste Dunăre. 

Stătut-aii la miqiloe pentru pace între Jigmond și între Stefan 
Vodă solii lui Vladislav, Craul Unguresc. Și pe acea vreme sai 
impăcat și Stefan Vodă cu  Albreht Crajul Leşese. Din ce pricini 
neci Lâtopiseţul Leşesc nu scrie, fără cât fiind mai mult datoria 
creștinâscă, aducându-și aminte şi de prieteșugul ce aă avut cu Ca- 
zimi» Craiul, tatăl lui Albrehi; făgăduind unul altuia să dea agiu- 
tor împrotiva nepridtenilor ser, Legatu-s'aii la acâstă tocmală de 
pace, să nu se primescă neci dintr'o parte pribegii și fugarii. Iară (*) 
de ar fugi la crăia aceea vrun Domn de la Turci, să aibă, ori în 
ț6ra Leșescă, ori în Litva, al primi slobod, și să-i aibă a da agiutor 
cât sar putea să-l ducă să] așede iar la Domnie. Si acea aședare : 
cum Ungurilor așia şi L6şilor, împrotiva TPureilor, oştindu-se, depu- 
rurea să fie întru agiutor; și de n'ar putea singur a mârge cu a- giutor, pre ficiorul săi a] trimite. ară Turcilor împrotiva L6șilor 
sei a Ungurilor oștind, să nu le dea agiutor, fără cât de mare silă, 

(1) AA. Văc. ad.: <spre luna luă Sept.» — (2) Ad.: cîn zdra rusescă». — (3) «Luând robi și mult plen.» — (4) Ad. «din cerii».-—(5) Ad: <ne-fiind Turcii şi caii lor de- prinşi la atâta răcâlă, Pre mulți afla Ginenii ucig6ndu-şi...» - (6) cintrață în bordul de se învălea cu pielea cailor lor>.—(7) ad. <de 
şi degeraţi» 1, text.—(8) aq. 
or fi trecut 10,000.» 

«ară Stefan Vodă prădând țera Leștscă, cum s'a pomenit mai sus, sati în- tors cu mare dobândă, fără de neci o smintelă, treeâud Nistrul la Haliciă şi aii pradat şi de cestă parte și de aci aă venit la scaunul sei la Suceva, cu mare bucurie și cu biruință.» 
„Aci urmeză în C pasagiul. In anul 7009, iar de la Hs. 1489 asedatu-'aii între sine Albreht cu Vladislav frate seu Craiul Unguresc». Vedi mat sus. 0) <lară de s'ar tâmpla vre-un Domn de la Turci a fugi la Crăia aceea să albă»... 1, textului, 

n Turcă trecură prin țeră, flămând 
; <i-aă lovit la strîmrori de i-aiă omorit, cât abia de
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când sar afla strînși. Și să aibă urechi deschise pururea Domnii 
din Moldova despre "Turci, ce ar înțelege, să dea scire Lâşilor și 
Ungurilor, păzîndu-se unii pre alţii. Strimbătăţi ce s'ar face la mar- 
gine, de ambe părţile, s6 le cârce Starostii de Cameniţă, de Hotin 
și de Cernăuţi. De s'ar face despre partea acestor starosti vre-o 
strimbătate, atunce boiari mari de âmbe părţile să se trimită să: 
cerce; și să fie slobod amânduror norâdelor a face neguţitoriă unii 
la alţii. Și pre aceste aședeminturi și scrisore s'aiă făcut, care se 
află și astă-di în Metrica crăâscă, în Cracăiă. (1). Serie Vapovski, 
cronicariul Leșescă, că pe acea vrâme să fi trimis și lon Cnezul, 
Impăratul Moskicesc, legând și el prieteșug de pace cu Craiul Leşesc,. 

Nezăbavă vreme, (2) Sultan Baiazet, Impăratul 'Turcesc, înţălegând 
de legătura păcei între atâția Domni creştinesci, aă trimis și el soli 
de pace la Albreht, Craiul Leșesc; și aii primit și Craiul acea pace 
cu Turcii. Incepând 6ste eu Veneţianii, avea grijă Sultanul să nu 
se rădice acei Crai, ce s'aii pomenit mai sus, că aii legat pace în- 

(1) «Cum Stephano quoque palatino Moldavorum et filio ejus Bogdano pax tune 
facta est, foedusque ictum, Ioannis Albesti regis, Alexandri et Sigismundi du- 

cum nomine: quo professus est Stephanus, omnem culpam et injurias a rege 

sibi clementer condonatas, ac dominatum Moldaviae relictum esse; et contra 

quosvis hostes totis viribus semper praesto se ipsi futurum esse promisit. Cau- 

tum est eliam eo foedere, ne profugi et exules alterorum ab alteris receptarentur : 

Palaiino autem ipsi si exulare contigeret, ut tutus peteret receptus in Polo- 

nia, et Litvania,: et liber inde discessus, auxiliaque darentur, recuperare sua cu- 

pienti : ipse autem Ungaro juxta ac Polono contra Turcas bellum gerenti 

praesto ut 'esset: aut si non posset per se ipse, filium cum copiis milteret. 

Turcis vero contra, quos ne opitularetur, nisi extrema vi adactus. Caeterum 

ipse contra eos a foederatis defenderetur : de hostibus et periculis praemone- 

rent de invicem principes. De injuriis mutuis subdilorum et controversiis, Ca- 
menecensis, Cernechoviensis et Chocimensis praefecti simul cognoscerent : de 

gravioribus vero controversiis inter ipsos praefectos, judices a principibus de- 

legarentur; commercia utrobique ut essent libera. Haec ita, ut tune convenere, 
literis mandata, extant in Arhivo arcis Cracoviensis. Quin et Ioannes Moscorum 

dux, de pace, amicitia et societate tunc ad regem Polonorum misisse et impe- 
trasse, a Vapovio memorantur.» | 

Va să qică M. Costin şi aci nu citâză direct pe Vapoviii ci apud Cromer. — (2) 

Cromer scrie : «Nec multo post ipse etiam Turcarum imperator Baiazetis cum de 

confederatione tot ac tantorum Principum cognovisset, insignem legationem ad 

loannem Albertum regem de pace vel induciis prorogandis misit. Providebat enim 

prudens et cautus bellator ne pluribus ac diversis bellis eodem tempore im- 

plicaretur. , 

Nam Venetos bello terra marique adortus erat et classe quidem Aegeum et Io- 

nium mare et Peloponnesum, quae in ditione eorum erat, infestavit>. pag. 446,
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Dinti 
4 

tre dânșii asupra Tureilor, carii luase de la Veneţiani Morea și al- 
tele multe. 

Nenoroeit era acest Craiii Leșesc, Olbreht : că, de câte ori lovia 
Tătarii în ţera lui, neci-odată gata nu se afla împrotiva lor, ce tot 
cu pleanură se întorcea ; precum și în anul 1500, după ce făcură 
aședămînturi de pace între Domnii ce sai pomenit mai sus, aii 
lovit Tătarii la Volin și în ţ6ra, Russcă, pre la Belzu, pre la Kra- 
noslav, pre la Toruben și pre la Liboblin, până în Visla, (*) de aă 
prădat și aii robit;, şi până a se găti Craiul să mergă asupra, lor, 
ei s'aii întors cu multă pradă, fără de neci o smintelă (5%), 

Întru acestaș an 1500, mare r&sboiăi s'aii făcut în Italia, bătân- 
du-se Hișpanii cu Franţozii pentru crăia Neapolii ; și Macsimilian 
cu Şvițerii; așijdere și Papa cu Florentinii; Veneţianii cu Genovezii; 
Mediolanii cu stăpânul săă, Ludovik Sforța. 

Frag. N. LIII. (4) 

În anul 1501 sai strîns Seim în țera Leșescă (1) la Petricov. (2) 
Venit-aă sol la acel Seim de la Stefan Vodă de aii cerut pe Petru 
Vodă... Socotit-aii Craiul ce ar face? Să dea pe un om nevinovat, 
şi care s'aii plecat la Crăie, se părea. lucru tirănese ; să ţie iarăși 
pe nepriâtenul lui Stefan Vodă, era împrotiva aședământurilor legate 
cu Stefan Vodă și cu Craiul. Înţeies6se Craiul (3) că de nu-l va da, 
Oste se va. face pentru dinsul. Craiul era gata, (4) să purcedă la Prusi. 
N'aii cutezat a lăsa cererea lui Stefan Vodă jos, să'și lase în urma 
sa nepristeni ; ci din sfatul tuturor, aii ailat să nu dea pe Petru 

(*) Miehovie pag. 354 : «Statim Thartari Regnum Poloniae intraverunt,' et cica Lublin, Thurobin, Belsz, Krasnyslav et alia loca eis propinqua, depopulando vastaverunt. 
(**%) AA. Văc.: edodatla» |. <smintelă. 
(7) Vedi pag. 176 şi 177 7. 1, letop. ed. II. D. M. Kogăln. atribue aceste lui N. Costin, dar ele se află în Cod. AA. Văcăr, și deci în codicele care ne dă lucrăzile lui Miron Costin. 
(1) AA. Văcăr. ad,: «din porunca Craiului». — (2) Cod. AA. Văc. ad.: «și templându-se încă solii turcescă neporniţi, atunce urnind încă la 6 ani pacea, ai întors solii turcesc! bine dăruiță de Craiul Albreht. Și la acela seim ai ni- merit şi solii lui Stefan Vodă pre aşedământurile legate trimeși, cerșind pe Pe. tru Vodă Aron feciorul lui liași Vodă, care era pribeg în ţâra, leș&scă. Pentru-că simțit-ată Stefan Vodă, cum Petru Vodă pre mulţi din Domnii l6șesci îi trăsese în partea sa de îndemna să facă 6ste asupra lui Ştefan Vodă. Stătut-ai Craiul la sfat», ete. — (3) Coâ. AA. Văe, ad. : «dintre solii lui Stefan Vodă». — (4 ad, : <pe aceea vrâme».
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Vodă, ei înaintea solitor lui Stefan Vodă aii poroncit de i-ai tăiat 
capul. Și pentru să dică norodul că "l-ai omorit pe dreptate, aii 
poroncit Craiul de aii sunat, precum Petru Vodă aii făcut cărți vi- 
clene. Și deci, aii pornit înapoi solii.lui Stefan Vodă. 

După ce se obărși Seimul de la Petricov, s'aii pornit Craiul la 

Prusi; și sosind la Torun, ai trimis sol la mal marele Prusilor, sfă- 

tuindu-l să vie de bună voia sa, să i se plece lui, de cât să vadă 

armele Leșesci asupră-și (1). | 

lară Albrecht, Graiul Leșese, așteptând răspunsul să'i vie de la 

Prusi, (2) când Prusii era îndemnați de Nernţi să se rocoșâscă asupra, 
Lâşilor, aîi r&spuns Prusii, că ei sînt plecaţi Lâşilor, urnind până 

le-a veni agiutor de la Nemţi; ce într'aceste amestecături ce era între 

LEși și între Prusă, aîi murit Albrecht, Craiul Leșese, de ciumă, și 

"l-ati dus în Cracăii de 'l-aii îngropat. Acest Craii n'a fost însurat. 

Iară tomna, precum scrii L6topiseţele Leșescă (3) și Mihovie, (4) 

(Î) Cromer raportă aceste fapte aşia : «De Stephani autem postulatis cum a- 

liquandiu consultatum esset, dedere guidem insontem et supplicem, dirum et 

immane videbatur : servare autem aemulum, infidi socii, quem is metuere et 

cavere necesse haberet, non inutile quidem Polonis erat, sed foederi durum icto 

repugnabat : ac bello eum Stephanus repetiturus esse putabatur, aique adeo le- 

gati id minabantur. Nolebat autem Rex ad Prussiam spectans illum a tergo 

inimicum relinquere, His ita disputatis, deditus quidem non est Petrus, verum 

capite plexus inspectantibus legatis. Et ne injuste id factum esse existimaretur, 

vulgatum est crimen falsi in literis regiis eum commisisse»>. (pag, 448). — Cro- 

mer dice acâsta : «Dimissis legatis (a lui Stefan Vodă) et Convento soluto, rex 

cum non nihil temporis apparatui belli Cracoviae dedisset, post medium Aprilem 

in Prussiam contendit. Toruniam cum pervenisset, ad Fridericum magistrum le 

gatos misit hortatum, ut is sua sponte officium faceret potius, quam Polonorum 

vim et arma experiretur». (pag. 448 colon, 11). După acest pasagiti urm&ză cele ce 

dice tlreke că : «Acesta era Petru Vodă ce s'a pomenit mai sus» (Letop. ed.i 

Tom. i, pag. 142, alineat 3). Codex AA. Văcăr. aduce pasagiul acesta din Ureke 

mal abreviat. Urmâză apol un adaos, cel de la alin. 3 din fragmentul de sus: 

Acesta însă este împrumutat de la Cromer, pag. 448, unde dice: «Dum eunt 

redeuntque legati, Ioannes Albertus rex apoplezia (Miron Qice că de ciumă) vitam 

finivit. Corpus ejus revectum Cracoviam, in basilica arcis honorifice sepultum 

est, matre funus prosequente. ....Coelebs tamen extinctus...» (pag. 448 col. ID — 

12) Cod, AA. Văc. ad. şi modifică : «Ales căci Prusii urniâ răspunsul, se arăta, Cra- 

iului a fi plecaţi, iară aştepta ajutoru-i să le vie de la N&mţi, că mai mult Nemţii 

îndemna pre Pruşi să se rocoșescă asupra Lâșilor, ce întracâle amestecături în- 

tre Lâşi şi între Pruşi, iată Albreht Craiul de ciumă ai murit, Dusu-l-aă la, Cra- 

căii», ete. — (3) AA. Văc. : «Rusesci» |. <leșeseă». — (€) «.„„Septima Decembris le- 

gati Szachmetezar imperatoris Thartarorum Zavolhensium venerunt...> (p. 363) 

«..„Advenit ad eum Legâtio Schahmatis Zavolgensium Thartarorum principis» 

dice şi Cromer (pag. 449).
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venit-aă Șahmet Girei Sultan Hanul ordelor de peste Volga, feciorul 
lui Ahman, într'agiutorul Litvei asupra Moscalilor. Serie Cromer, ca 
la o sută de mii de Turcă să fie fost cu acel Han. Și ati mers Ha- 
nul cu stea sa la țera Sibirului, şi aă stătut subit Novogorod, și 
aii prădat ţâra Moscului până la Bransco, și aîi dobăndit Novogo- 
rodul, și alte cetăţi s'aă închinat. (1) 

Decă ai murit Albrecht, Craiul Leșesc, s'a strins țâra la seim la 
Petricov, fiind cap Seimului (2) Friderich, Arhiepiscopul Gneznii, 
care deodată și Episcop Cracăului și Cardinal. Stătut-aă mult (3) 
pentru alesul Craiului noă, fiind multe şi nepotrivite socotălile L6- 
șilor, pre care dintre feciorii lui Cazimir Craiii 'și -ar alege șie Craii; 
că mulți poftia să rădice Crai pre Vladislav, Craiul Unguresc, di- 
când că Vladislav cu uverea sa va lăţi și va întemeia Crăia, și'i va 
apăra de ;Turci şi de Tătari. (4) Alţii poftia pre Jigmond. Ce aă 
biruit socotela celora ce poftia pre Alecsandru, Cnâzul Litvei; căci 
era şi mai mulţi, și aă avut dovadă mai bună pre alesul Crăiei 
Leșesci (5). 

Frag. N. LIV, (%) 

Strîngându-se Episcopii şi tot clirosul bisericei, şi sfetnicii crăiei 

(1) Cu totul alte localităţi pomenesce Cromer şi anume : <Tattari Tauricani cum Podoliam, Russiam et Sendomiriensem tractum populabundi perrogati, Res- soviam, Iaroslaviam, Radimnum, Belsum, Dauniciam (quae forte Donaiovia est), transmissoque Vistula, flumine Opatoviam, Lagoviam et Cunoviam oppida diri- puissent et exussissent, ad Pacianoviam usque pervenere>. (p. 450 colon. 11). — (2) AA. Văc. ad: «după obiceiul vechii». —(3) «Catoa» |. «mult» şi ad: <îndoiți» după ccatoas. — (4) Ad.: «Şi au fost trămis la Unguri cu povățuirea, lui Peru Rimit (?) postelnicului Craescu, den sfatul pe taină a o semă de Domni, a lui Petre Mișkovski Voevodul Lineiuculu! şi a Iti Necolae Vroblovskie Canonicului Cracău- luă, îndemnând pre Vladislav la Crăia Leşăscă>. — (5) Aci M. Costin înterca- l&ză, aproposit de alegerea lui Alexandru ca rege al Poloniei, uu capitol (za- câla 20—22 inclusiv), în care descrie modul de încoronare a Regilor poloni. D. M. Kogăl. atribue şi acâstă materie lui Necolae Costin, dar nime mai bine ca Miron, care a <drorit la curtea polonă» nu pută să scrie asupra acestei materii. Apoi acâstă scriere există în codicele cele mai vechi și mai apropiate de Mi- ron Costin, cum este Cod. AA. Văe, și în Cod. C. — <Aice am socotit a fi cu cale a se scrie orenduiala și obic&iurile Leșilor câna fac și ridică crajii noi» dice M. Costin începând a, scrie de acâstă materie (Codez. AA. Văc. fila 177 vers0). (*) D. M. Kogălniceanu pune acâstă monografie în anexa VI (Tom. 1 letop. edit. II pag. 389), O coregem întru câtva după cod. AA. Văc, Acâstă monografie este o traducere făcută de Miron Costin, fie după Gragni- nus, carele o dă în cartea sa, edițiunea din 1584, de la Franctort, (Rerum Polon.
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așijderea, și altă boi6rime, (1) toţi la:Cracăii, atunce Craiul cel -a- 

Tomus [. pag. 274-292) s€ă după Stricowski din ediţiunea din 1582. Dăm aci 

mai jos textul latin din Guagninus, suprimând numai acâle <orationes> pre cari 

le a lăsat afară însuşi Miron Costin. 

Că anume de Miron şi nu de Nicolae e acâstă traducere se probeză şi prin fap- 

tul că monografia e coprinsă în codicele de filiaţiune directă şi apoi şi prin 

adnotaţiunea. auiugrafă a lui Miron Costin, în esemplarul din Stricowski, ce i-a 

aparţinut, la pag. 211. 

Eată textul : 

Ordo gualiter serenissimus rex Polouiae justa veterem consuetudinem 

coronatur, et guae solennitas et cerimoniae circa id servari sint solitae, 

În primis congregantur episcopi et consiliarii regni aliigue officiales, item ab- 

bates infulati, ad minus ex Dioecesi Cracoviensi, qui omnes convenire tenentur 

pro die statuto Coronationis. 

Rex itague electus parabit se ut digne accedat mensam divinam corpus Christi 

sumpturus în die coronationis, unde jejunio eleeinosyna et confessione expiabit 

peccata sua. Sequenti autem die guae erit Dominica, gua rez est benedicendus. 

Archiepiscopus et sufraganei, Abbates infulati aliique, Praclati omnes conveniunt 

mane in Cathedralem ecclesiam, omnes amicti stolis, piviahibus mitris, infulis, su- 

perpiliciis et id gener sacerdotalium, senatores quogue omnes et equestris ordo 

congregatur, quibus sic peractis, processione ordinata per -magistrum Ceremonia- 

un, cum turibulo et agua benedicta aliisque episcopalibus de ecclesia în palatium 

eunt, schola cum  sacerdotibus et abbatibus ad scalas palatii vemanentibus, soli 

episcopi cum avhiepiscopo palatium ascendunt, ad deducendum principe în eccle- 

siam Cathedralem, qui antea induitur per supremut regni Marschatcum, vel per 

magistru ceremoniarum sandaliis, tunica, chirotecis, alba dalmetica et pallio sive 

cappa quem sic ovrnatum et inter barones primoresque regni stantem, arhiepiscopus 

agua benedicta aspergit, post hoc collectam dicit : 

Deus humilium institutor, qui nos sancti spiritis illustratione consolaris, prae- 

tende super hunce famulum tuum, (Henricum) gratiara tuaun, ut per eum tuum in 

nobis adesse sentiamus adventum. i 

Hinc vez în ecelesiam per Cracoviensem et Cuiaviensem episcopos deducitur, a 

deztra league apprehensa, praeferentibus Castelluno Cracoviensi coronam, Palatino 

sceptrum, Vilnensi item Palatino potmum Gureum, ei Andrea & Zborow gladium 

evaginatum, episcopum arehiepiscopo cruce praecedente abbates infulati, et coeteri 

principes 'suo ordine guihibei succedebant. Regalia supra dicta a senatoribus qui 

copertebant, accepta în altare deposita sunt, rez în solo sistitur ante que. ar- 

chiepiscopus certas arationes pronunciat. 

Omnipotens sempiterne Deus, coelestium ac terrestrum moderator, qui famu- 

lum tuum ad regni fastigium, dignitatemque dignatus es provehebere, concede 

quaesumus ut ă cunctis adversitatibus liberatus et ecclesiasticae pacis dono 

muniatur et ad aeternae pacis gaudium, te donante, pervenire mereatur per 

Christum Dominum nostrum, Amen. 
(1) Ad: <aşia mirâni cu preoți».
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les se grijesce întâiă prin sfanta ispovedanie, prin milostânie, și prin 

Finita oratione admonet diligenler regem, de fide, de pietate în Deum, et de aliis virtutibus regis dicens - 
| 

Cum hodie per manus nostras, optime princeps, qui Christi salvatoris nostri vices in hac re fungimur, quamvis indigni sacram unctionem et regni insignia sis suscepturus, bene est, ut te prins de onere, ad quod destinaris aliquantulum moneamus. Regiam hodie suscipis dignitatem et regendi fideles populos tibi commissos curas sumis : praeclarum sane inter mortales locum, sed discriminis laboris, atque anxietatis plenum : verum si consideraveris, quod omnis potestas a Domino Deo est, per quem regnani reges et legum conditores justa decernunt, quodque, de grege tibi commisso, ipsi Deo rationem redditurus, primurm pietatem servabis, Dominum Deum tuum tota mente ac puro corde coles, Christianam religionem ac fidem Catholicam, quam ab incunabulis professus es, ad finem usque inviolatam retinebis, eamgue contra omnes adversantes, pro virihus de- fendes. Ecclesiarum praelatis ae reliquis sacerdotibus, condignam reverentiam exhibebis, ecclesiasticam libertatem non conculcahis, justitiam sine qua nulla societas diu consistere potest, erga omnes inconcusse administrabis, bonis praemia, noxiis debitas pvenas imponendo, viduas, pupillos, pauperes, ac debi- les, ab omni oppressione defendens, omnibus te adeuntibus benignum, mansuetum atque affabilem pro regia tua dignitate praebebis et ita. te geres ut non ad tuam, sed ad totius populi utilitatem regnare, praemiumque benefactorium tuorum non in terris, sed in coelo expectare videaris, quod ipse tibi praestare dignetur, qui vivit et regnat Deus, in saecula saeculorum. 
Absoluta oratione interrogat illum episcopus his verbis, — Vis fidem sanctam, ă Catholicis viris traditam Zenere et operibus justis servire ? R. Volo. 
— Vis ecelesiis ecclesiarumgue ministris tutov et defensor esse? R. Volo. 
— Vis regmum a Deo tibi commnissum secund Justitiam, Pâtrum tenere, regere et defendere? 
R. Volo. 
Et în gquantum divine Fultus sufragio ac solatio omnium fidelium suorum va- luero îta me fideliter per Omnia acturum esse promitto. Finita înterrogatione, rex coran archiepiscopo genuflezus capite adaperto, di- cit în haec verba ; go (nomen), Deo aunente Juturus rex Polonorum, profiteor et promitio coram Deo et Angelis ejus, deinceps legem “et Justitiam et pacem ecel side Dei populogue mihi subiecto, proposse et HOsse, facere atque servare, salo condigno misericordiae Dei 7espectu, sicut în consilia fidelium meorum, melius Dotero învenire. Pontificibus Quogue ecclesiarum Dei, condignum et canonicumn | honorem ezhibere, aique ea gquae ab împeratoribus et regibus ecclesiae collata et reddita sunt, imoiolabiliter observare : abbatibus, comitibus et vasallis meis con- Jruum honorem, secundum consilium fidelium meorum praestare. Post hoc, utramque manum ponet supra Evangelia dicens : sie me Deus ad- juvei et hac sancta Hvangelia, 

POSTEA DICIT ARCHIEPISCOPUS COLLECTAM. Omnipotens sempiterne Deuş, creator, omnium imperator angelorum, Rex
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pocăință, cu o qi mai nainte; Duminică, se pricistuâsce. (1) Adoa- 

    

regum et Dominus Dominantium, qui Abraham fidelem servan tuum de hosti- 
bus triumphare fecisti, Moysi et Josuae populo tuo praelatis, vietoriam multi- 
plicem tribuisti, humilemque David servum tuum tegni fastigio sublimasti et 
Salomonem sapientiae pâcisque ineffabili munere ditasti, respice, quaesumus, 
Domine, ad preces humilitatis nostrae et super hunc famulum tuum (nomen,) 
quem supplici devotione veneramur dona multiplica, eumque dextera potentiae 
tuae, semper hic et ubique circumda : quatenus praedicti Abrahae fidelitate, 
Moysi mansuetudine fretus, Josuae fortitudine fultus, David humilitate exaltatus, 
Salomonis sapientia decoratus tibi in omnibus complaceat et per tramitem 
justiciae inoffenso gressu semper incedat. Tuae quogue protectionis galea muni- 
tus el. scuto inseparabili jugiter protectus armisque coelestibus circumdatus, 
optabilem de hostibus crucis Christi victoriam fideliter obtineat et triumphum 
feliciter capiat, terroremque suae potentiae illis inferat, et pacem sibi militan- 
libus laetanter reportet per Christum Dominum nostrum qui virtute crucis tar- 
tara destruxit, regnoque Diaboli superato, ad caelos victor ascendit : in quo 
polestas omnis regnique consistit victoria : qui est gloria humilium; et vita, sa- 
lusque populorum : qui tecum vivit et zegnat Deus per omnia, saecula saeculo= 
rum, Amen, 

Postea Aschiepiscopus sedet, rex vero "genua ante cum provolutus Dalmatica et 
priviali exuitur.  Archiepiscopus ante intincto pollice deztro în oleo sacro ungit 
iii deztram ă palma, ad cubitum, et inter scatulas et în brachio deztro, dicens: 

Ungo te in regem ex oieo sanciificato in nomine patris et Filii et Spiritus 
sancti, Amen. 

Paz tecum. 

R. Et cum spiritu tuo. 

Postea Episcopus ahiquis, cotum manu gestans înuneta loca detergit, dicens : 

Deus Rex regum et Dominus Dominantium per quem reges regnant, et legum 

conditores juria decernunt, dignare propitius benedicere hoc regale ornamentum 

et praesta ut famulus tuus rex noster (nomen) qui illud portaturus est, orna- 

mento bonorum  morum ei sanciarum actionum, in conspectu tuo fulgeat e 

post temporalem vitam, aeternam gloriam quae temporis non habeat finem 

sine fine possideat, per Dominum etc. 

Demum înduit regem piviali et dalmatica dicens : | | | 

Accipe pallium, quatuor iniliis formatum, per quod intelligas, quatuor mundi 
partes, divinae potestati esse subiectas, nec quem quam posse feliciter regere in 

terris, nisi sibi potestas fuerit collata de Coelis. | 

His absolutis archiepiscopus manus abluit, et deposita înfula dicit confessioneni, 

Rez vero deductus în solium, orat, et post alleluia în missa orationes pro rege 

aliquis episcoporum dicit. Postea regi genuflezo, arhiepiscopus gladium porrigit 

dicens : , o II , 

(1) «care se face în Qioa Duminicei cu o qi mai înainte la Prea sfânta, Cumi- 
iti a z nicătură, (kSaenerzar5pz)>.
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di, când 6ste să'l blagoslovâscă pre Craiul, se strîng preoții des di- 

Accipe gladium de super Altari sumptum per nostras manus licet indignas, 
vice tamen et auctoritate sanctorum Apostolorum consecratum regaliter tibi con- 
cessum, nostraeque henedictionis officio in defensionem sanctae Dei Ecelesiae, divi- 
nitus orâinatum, ad vindictam malefactorum laudem vero bonorum et memor 
esta ejus, de quo Psalmista prophetavit dicens : Accingere gladio tuo, super femur 
tuumpotentissime, ut in hoc, per eandem vim aequita is exerceas, molemque, ini- 
quitatis, potenter destruas, Et anctam Dei Ecclesiam, ejusque fideles propugnes 
atque protegas, neque minus sub fide falsos, quam Christiani nominis hostes 
execves, ac disperdas, viduas atque pupillos clementer adjuves et defendas, 
desolata restaures, restaurata, conserves, ulciscaris injusta, confirmes bene dis- 
posita. Quatenus in hoc agendo virtutum triumpho, gloriosus justitiaeque cultor 
egregius : cum mundi Salvatore, cuius typum geris, în nomine ejus, sine fine 
regnare merearis, qui cum Deo Patre et Filio et Spiritu Sancto, vivit et regnat 
Deus per omnia saecula saeculorum, Amen. 

Ibidem ulterius în Missa proceditur et accingens îlli gladium archiepiscopus, dicti : 
Accingere gladio tuo super femur tuum potentissime, et attende, quod sancti 

non în gladio, sed per fidem vicerunt regna, 
Postea ei diadema împonens dicit : 
Accipe coronam regni, quae licet ab indignis, episcoporum tamen manibus ca- 

piti tuo imponitur, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. .. .. 

Demum poinun typum mundi veferens în sinistram et sceptrum în dexiram ei 
dedit, dicens : 

Accipe virgam virtutis atque veritatis, etc. . . , . E 
Inter ofertorium, rex panem et vinum în altare oferit pacemque (ut dicitur) ex 

osculat et sacrosanctum corpus divimum accipii. Post hoc gladius ei diseinditur. 
Absoluto sacro,in thronum medio templo orăinatum deducitur, ubi ab archiepis- 
copo intronisatur et gubernaculis vegni praeficitur, dicente : 

Sede et retine amodo locum tibi 4 Deo delegatum, per auctoritatem omnipo- 
tentis Dei etc. 

Tandem  archiepiscopus exorditur, “Te Deum laudamus, quo absoluto, stans ă 
deziris regis dicii ; birmebur manus tua et exaltetum dextera tua. R. Justicia et 
judicium praepavutio sedis tuae. V. Domine exaudi orationem meam. R. Et cla- 
mor îmeus ad te veniat. V. Dominus vobiscum, BR. Ei cum spiritu tuo. 

Oremus. 
Deus qui victrices Moysi manus, in oratione firmasti etc. 

Oremus. | 
Deus inenarrabilis auctor mundi, conditor generis humani confirmator regni, 

qui ex lumbis fidelis amici tui, patriarchae nostri, Abrahae praelegisti regem saeculis profuturum, ete. 

7 . Tune vez acceptă în munus sacro ylacio, aliguos tu nobiles, tam consiliares 
2iros, habita caeri moniae diguitate, ad equestris ordinis dignitatem, praecinetos 
provexii. His peractis rez in pălatium deducitur cibun capessurus, ubi înstructis
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min6ță la cetate, în biserica Episcopiei, a lui Stanislav, îmbrăcân- 
du-se Episcopul în mitră episcopâscă, Așijderea sfâtnicii și boiarii 
toță se află la acea adunare (1) de preoți. Atunce Arhiepiscopul cu 
î6tă preoțimea, pre orândutla bisâricei Apusului, purced (2) din bi- 
srică la curţile crăesci, cu cinste și Dumnedeire ; și acolo, înaintea 
curții crăescă, rămâind ședlele și alte chipuri ce merg la alaiii, nu- 
mai singur Arhiepiscopul cu Episcopii intră în curtea crăâscă, să 
ducă pre Craiul noi la biserica iEpiscopului. Și întâi prin postel- 
nicul cel mare, seă prin alt chip mai de cinste între preoţi, îmbracă 
pre Craiul în haine Episcopesci, puindu'l între Domnii Și între boia- 
rii cei mai de frunte. Iară Arhiepiscopul îl stropâsce cu apă sfin- 
țilă și dice acestă rugă : - 

MOLITYVĂ. 

Dumnedeule, Ziditoriule celor plecaţi, care cu lumina Sfântului Duh ne bu- 
cură, trimite asupra acestui şerh al t&ă icutare) darul tăă, ca prin trânsul să 
cunâscem venirea ta între noi. 

De acolo duc pre Craiul doi preoţi (3) mai de cinste, ţiindu'] u- 

mensis, accumbebat summum thronum îpse ac deinde per ordinem caeteri principes 
suds mensăs accumbunt, iune primores barones et senatores loca sua occupant. 
Marschalcis caeterisque officiariis munia regalia obeuntibus, Dapiferis Architri- 
cliniisgue, praeuntibus cum suis scipionibus, argenteis canistris panem et auratis 
patinis varia tuceta, leucophaga, strictellas, tortas et guicquid praeclarum ars 
apetitia ex gquisitissimas sumptuosissimasque per ordinem epulas copiose apponunt, 
assa, eliza, jusculenta, friza, pastillia, promulsidaria, pultaria, crustulenta a- 
liague lautissimorum teduliorum genera sapidissimis succorum multijugis con- 
dimentis sufțusa guae DL. Luculli Romani mmensas superabant. Tondem die Iunae 
seguenti  iisdem guibus antea însignia praeferentibus, în forum Summa cum ce- 
ieritate deducta, a civibus in edito solio ad id pulcherrime juxta praetorium fac- 
t0, jusjurandum et argenti îngentia peramplaque nunera accepit. Ibi etiam assu- 
mens în manum  aureum pomum, tum evaginatum  gladium aliguot strenuos et 
benemeritos viros equestri ordini ascivit, ac aurata militia condonanit. Lis peractis 
ad Andreae Zborovii nuptias pedes, omnibus plateis et tectorum summitatibus 
multitudine oppletis, ivit. Peracto prandio hastiludia rege înspiciente exercebantur 
extra muros, ibidem et postera die sacra regia majestas liberalissime tractabatur, 
Samuel autem Zborowski qui ad coronationem neglezerat venire, centum viginti 
equites sumptuosissimo ornatu Hungarico ei ostenderat. Plurimi postea dies în 
dudiendis gratulantium principum externorum legationibus în quibusdam causis 
decidendis transactis sunt. Atque hanc teram coronationis augustissimi Poloniae 
prineipis descriptionem, lector candide, boni consule. | 

Vedi şi Stricovschie tom. Ii p. 458—-466 asupra Coronaţiei regilor Poloniei 
Nu mai reproducem acâsta, fiind o monografie identică aprope cu cea, de sus, 

([) <strânsâre» 1. <adunare». — (2) ad. : «la ace privlă», — (3) <doue chipuri 
mai de cinste preotesci».
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nul de mâna dirâptă, și altul de mâna cea stângă; și înaintea lui, 
un Domn dintre si6tnică duce corâna, și altul schiptrul, al-triele roă- 
rul de aus, ar patrule sabia golă duce, și preoții înainte crucea, ȘI toți cei de biserică și boierimea, cineși la rândul săi. Viind la bi- 
serică, acele odore crăesci le pun pe Pristol în altar : corona, schip- 
trul, mărul și sabia. Si pre Craiul, până obârșind oraţiile sale, Ar- 
hiepiscopul și Episcopii, îl pun în scaunul crăese. Apoi un Episcop 
dice acestă molitya : 

<A tot putârnice, prea vecinice Dnmnedeule, ocârmuitorule acelor ceresc Şi a celor pământesci, carele pre robul tăă ai voit a'l rădica la stepena şi la vred- nicia Crăiel, rugămu-ne, lasă ca, făcându'l slobod den tote împotrivirile, să se întărâscă cu darul păcer bis&ricei, şi spre bucuria vâcinicei păci, din darul tăă să se învrednicâscă a, ajunge pren Hristos Domnul nostru, Amin.» 
Sfârșind molitva, îi aduce aminte tare Craiului, pentru credinţa către Dumnedei, și alte înțelepțiuni (1) ce se cuvin Craiului să le pă- zescă, dicând : 

_ «De vreme ce astă-di prin mânele nostre, pre bunule Domne, carii 
puriăm întru acesta slujbele lui Hristos Domnului nostru, măcar că nevrednică, sfânta unsore și s6mnele crăiei le primesci, 6ste bine întăiti să'ți aducem dre-ce aminte, de sarcina la care esci însemnat. Astă-di, vrednicia crăescă, și a cârmui pre credincios norodul tă ţi-e dat; iar grijăi, luminat, adevărat între cei muritori, loc plin, însă plin de scădâre, de ostenselă și de srijă; și adevărat de vei cugeta că i6tă puterea de la Domnul Dumnedeiă 6ste, prin care cresc craii, și făcătorii legilor cele drepte aleg; și de turma ce ți se dă pre mână, unuia. lui Dumnedeiă vei să dai sâmă, (*) Întăiă să păzesci Dumnegeirea ; pre Domnul Dumnedeul tăi eu "t6tă mintea și cu curată inimă să'l cinstesci, Legea creștinâscă, ere- dința Catolicescă, care din pruncie o ai mărturisit, până în sfârșit să o ţii nevătămată, și pre acesta împrotiva tuturor împrotivitorilor după puterile tale să o aperi. Ispravnicilor bis6ricei, și tuturor preo- ților, să le dai cinstea ce li se cuvine. Volnicia bisâricei să nu o strică, Dreptatea, fără care nice o tovărășie îndelung a sta nu pote, spre toți neclintit să o stăpânesci. 

- Celor buni hărăzitor, celor răi certări ce se cuvine puindule (2). Pre cei meseri, pre cei slabi, de tote supărările săi aperi ; tu. luror celor ce vor năzui la tine, bun, blând și primitor să te arăţi. 
(1) Coa. c: “Ameţelă» 1. cînțelepțiuni», — (2) C. și M. Kogălniceanu : «oer- tări să le dai, chipă. vădire». . 
(*) Pasagiă de Sigur alterat de diaci, de aceea necorect.
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Și aşia să te porți, cât nu spre al tăi, ce spre a tot norodului fo- los să stăpânesci, şi harul bunătăților tâle nu aicea pre pământ, ce în cer să ţi se pară că aștepți; care acela să'ți hărăzâscă ție, ce viețuâsce și împărățesce, Dumnedei, în vâci de veci, 

Sfârșind acestă vorâvă întrebă] Episcopul, cu aceste cuvinte : — Vei să păzesci sfânta credință dată de Biserica Catolicâscă, și stând pre lângă direptate, să, te porți cu cale? 
Răspunde Craiul : 
Voi. 

— Vei să fii apărare bis6ricei și a slugilor bisericesci? Voi, 
— Vei erăia dată ţie să o păzesci după direptate, să o chivernisesci și să o aperi? — Voiă Și cu agiutorul lui Dumnedeii și cu sfatul credincioșilor mei, așia întru tote a păzi le juruesc, cum voii pu- tea mai bine, 
După (1) aceste cuvinte, îngenunchie Craiul înaintea Arhiepisco- pului ; luându'şi șlicul, dice acâste cuvinte : 
«Ei (anume. 2) cu voia. milostivului Dumnedeiă, făcându-mă Craii 

Lâșesc, mărturisescu-mă și făgăduese înaintea lui Dumnedei și (3) 
a norodului pre sâma mea dat, după putință și direptate a face şi 
a păzi, privind la vrednicia milei lu* Dumnedeă, precum mai bine 
îmi va putea arăta sfatul a credincioşiior mei. Episcopilor și preoţilor. 
bisricei lui Dumnezeii a da cinstea ce se cuvine, și. aceea ce s'aă 
dat și s'aii aședat de Chesarii şi de Craii creștin esci Biscricei, în- 
treg voiiă păzi. Arhimandriţilor, egumenilor, tuturor ostașilor și șleah- 
ticilor, cinstea ce se cuvine, după sfatul a credincioșilor mei, a a- | 
răla și a da, voi și mă făgăduesc.» 

Acmu'şi pune amând6ă mânile pre Evangelie și dice : 
<Așia să'mi agiute Dumnedeii și acestă Evangelie.» 
Apoi, Arhiepiscopul dice molitva acesta : | 
<A tot puternice, Dumnedeule, tuturor împăraţilor Impărat, și Dom- 

nul Domnilor, carele pre Avraam credinciosul robul tăi "l-ai făcut. 
biruitor asupra vrăjmașilor, lui Moise şi lui lisus a lui Navi, povă- 
țuitorilor norodului t5ă, mare biruință le-ai dat, și pre smeritul Da- 
vid, coconul tăă, "l-ai înălțat la împărăție, și pre Solomon l-ai în- 
destrat cu nespuse daruri a prea înțelepeiunei și păcei ; privesce, 

(1) «Obersind acâste intrebări, Craiul înaintea Arhiepiscopului îugenunchind, 
iuânduși șlicul, aceste cuvinte dice : — (2) «(impiaz> |. “anume», — (8) ad,: “în 
dintea îngerilor lui, îndată înteiii acest cs giudecata şi direptatea și pacea hi- 
sericei, a lut Dumnezei şi norodul lui pe stema mea dat», 

17 Miron C, ZI.
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rugămu-te Domne, la rugele smereniei nâstre, şi acest șerb al tăă 

(cutarele) pre carele cu smerita cinste îl cinstim șil al6gem Craiă; 
îmmulțâsce“i darurile blagoslovenielor tele, și pre dînsul cu drepta- 
tea puterei ile pururea acmu și fiesce când îl îndrepteză; ca ur- 
mând credința lui Avram, blândeţile lui Moisi, tăria lui lisus a lui 
Navi, agonisind smerenia lui David, fiind înălţat cu prea înțelep- 
ciunea lui Solomon împodobit, întru tâte ţie să'ţi placă şi pre că- 
rarea direptății cu norocit pas pururea să pășescă ; și cu coiful a- 
coperemintului tăi să se îmbrace, şi cu pavăza nebiruirei să se a- 
copere, învăscut (1) cu armele bisâricei, să dobândescă cea poftită 
asupra vrăjmașilor sfintei cruci biruință, și să ia isbânaă norocită, 
și să le adaogă lor spaima putârei sale, și pace celor ce vor oști 
împreună cu dînsul, cu bucurie şi cu veselie să aibă pre Hristos 
Domnul nostru, carele cu putârea crucei ai zdrobit (2) Iadul; biruind 
împărăţia diavolului, biruitor sat suit la ceruri, întru care tâte pu- 
terile și biruința crailor stă, care este mărirea celor smeriţi, și viață 
și mântuința norâdelor, care petrâce toţi vecii, Dumnedei, Amin!» 

Și iar mai cetâsce alte molitve, ce nu le-am mai scris aice, pen- 
tru lungimea vorovei. Iară după ce cetâsce molitvele, Arhiepiscopul 
îngenunchi€, și Craiul pre cruce şâde culcat. Iară praveţii cântă 
nisce stihuri ce nu le-am mai scris. (3) Apoi toți Episcopii (4) cu 
totă, preoțimea îngenunchind, fac litie asupra Craiului. După aceea 
Arhiepiscopul. cetâsce Otcenaş, și alte molitve. Apoi mai cetese mo- 
litva pentru Craii, și ședend Arhiepiscopul, iară Craiul îngenunchind 
înaintea lui, se desbracă de hainele preoțesci. Iară Arhiepiscopul 
își întinge în mir (5) și unge mâna sa direptă de la palmă, degitul cel 
mic, până la cot, și între spete, și în umărul cel drept, dicând : 

<Te ung pre tine întru Craii, den untul sfințeniei, în numele 'Ta- 
tălui, si a Fiiului și a Sfântului Duh, Amin! 

Pace cu tine! 

Și răspunde Craiul : 
Și cu Duhul t&ă. 

Apoi citesce molitva, precum îl pomăzuesce Craiii, și alte ce le 
las ne scrise aice, pentru scuriarea, vorâvei. Pe urmă după ce ci- 
(esec molitvele, toți Episcopii ţiină pre mână pomăzuituri de bum- bac, șterg locurile cele unse a Craiului, dicând molitva : 

(1) <înfășurat» L. învăscut», — (2) <sfărâmai> |. zdrobits. — (3) «carele iarăși le trec aicea» AA. Văc. pag. 181. — (6) ad.: «și protopopii>. — (5) <muind dăgetul cel mic drept în sfintul mir, Îl unge mâna dreptă începând de la palmă, până la cot și între spate și în umărul drept». |
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<Dumnedeii ! Impărate al Impăraţilor și Domnul Domnilor, pren care Împărații împărăţese, și făcătorii legilor fac giudecăţile, să blagoslo- vesci acestă imbrăcăminte crăâscă, și fă ca șerbul tăi (cutarele) Craiul nostru, care este să o porte, ca o haină de bune obiceiuri și fapte sfinte înaintea ta să lumineze, și după viaţa trecătore (1) 
mărire vâcinică, ce nu are sfârșit, să moștenâscă prin Domnul nOs- 
tru lisus Hristos.» 

Și așia îmbracă pre Craiul în haină, qicână : 
«la haină făcută de patru începături, prin care se înţelege patru 

părți a lumei a fi supuse putsrei Dumnedeesci, că nime nu pote 
cu noroc a stăpâni pre pământ, de nu i se va da lui putere din cer.» 

Acâste dicend Arhiepiscopul, își spală mânele, și puindu'şi infula, 
haina, cetâsce : Vearoio ve edinago boga, îprocă, ducând pre Craiul 
la scaunul Crăesc. Apoi la liturgie făcând toţi Episcopii rugă pen- 
tru Craiul, și îngenunchind Craiul, Arhiepiscopul îi qă sabia, di- 
când molitoa : 

«Primesce sabia de sus dată, de la altar, pren mânele nostre, de 
și (2) nevrâdnice,> iproci. 

Și atunce, la liturgie, încingându'l cu sabia, diee Arhiepiscopul : 
«Incinge'ţi sabia, ta peste mijlocul tăă, prea puternice, și ia aminte 

că sfinții nu în sabie, ce prin credință ai biruit impărăţiile. » 
Apoi îi pune corâna pe cap, și dice : 
<Primâsce corâna crăiei, care măcar că de nevrednici, iară de 

mânele Episcopilor ţi se 'pune în cap, în Numele Tatălui, a Fiiului 
și a Sfântului Duh,> iproci. | 

Mai pre-urmă mărul de aur; rătundirea lumei închipuind, în 
stinga, și în direpta schiptrul, adecă toiagul crăesc, îi daă qicând : 

«Primesce toiagul înţelepeiunei și al adevărului,» iproci. | 
Și când aduce de pune pe pristol pâne şi vin, și Craiul sărută 

sfințeniile (care se qice pânea) se cuminecă atunce Craiul. Apoi îl 
descing de sabie, după liturgie. După ce îl pun în scaun, atunce 
Arhiepiscopul îl înalță la crăie, și orândui6la, crăiâscă îi dă, aceste 
cuvinte gicând : 

<Șegi, și ține de acum locul ţie dat de Dumnedeii,» iproci. 
Apoi Arhiepiscopul începe psalmul : 
«Pre tine, Dumnedeule, te lăudăm,> iproci. 
Și sfirșind (3) stă din drâpta, răspundând : — 
«Direptatea și giudecata, puterea scaunului tă, iprocă.» 

(1) <orâmnică» 1. «trecătăre». — (2) cezaali  Hespbannue |, «deși nevrtdnice», — 
(3) <Care obărșind» |. «și sfirșind».
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Apoi citâsce d6ă molitve, după care obărșesc orândusdlele și obi- 
câiurile coronaţiei. Atunce cu toţii, cum sînt strînşi sfatul, cum cej 
bisericesc așia cel mirenese, petrec cu mare cinste, şi cu multe 
steguri pre stăpânul noii a lor, ducându'l la curtea cetăței, unde 
stai dvorâlnici și alte orânduiale, dupre obiceiul ce se face. 

A doua qi îi jură Ispravnicii tergului, aducându'i în tipsie, aco- 
perită cu taftă roșie, cheile târgului, făcute de aur, și alte darui. 
Apoi face Craiul cavaleri, dându-le sabie golă, iproci. 

Și aceste pentru mai deschise lucruri, și a Crailor Leşesci, cu 
care se megieșeză țera n6stră, măcar pre-scurt am scris aice, iară 
să venim la rândul nostru, de unde am lăsat.» 

Frag, N. LY, (*) 

«După ce aii stătut Alecsandru, Cn6zul Litvei, la Crăia Leș6scă, 
îndată se grăbi a mârge (**) cu 6ste asupra 'Tătarilor de la Volga, 
carii se rocoșise pe Hanul lor, și cerea Hanul agiutor de la Craiul 
Leșesc, Că rocoșindu-se Tătarii acei de peste Volga pe Hanul lor 
anume Șahmet, neputând sta Hanul, aii fost fugit la cetatea Albă 
cu trei-deci de mii (+) de Tătară, că se agiunsese 'Tătarii ce se 
rocoșise cu Mengli-Gerei, Hanul Crimului. Deci, Hanul acesta ai 
dat scire la Turci; și vrând 'Turcii să'] prindă de la cetatea Albă, 
el aii fugit şi de acolo pin pustie, şi ai mers la Kiev. Ce și acolo 
n'aă putut sta fără grije, că prindendu-l Voevodul Kievului "l-ai 
trimis la Vilna, în Litva, și acolo i s'aii poruncit să aștepte venirea 
Craiului. Ce pre urmă, vădendu | că âmblă să scape şi de acolo, 
'l-aă închis cu pază tare pre Șahmet». 

Frag. N. LVI. (ţ) 

Serie Letopiseţul leşese, că având gând Stefan Vodă să lovâscă 
Pocuția, aii îndemnat ântâiii pre Tătariă Crimului, de aii lovit cu 
pradă la Podolia și în ţ6ra rusâscă. după carii și singur Stefan Vodă 
sloboqind 6stea asupra ţărei rusesci, tote ţinuturile între Nistru 

(*). Acest pasagiii urmâză după monografia Coronaţiei Regilor poloni, ca ză- 
cela No. 23 fila 182 verso AA. Văe. 

(**) <a purcâde». 
(|) <Cu i de 6meni» 1. 30,000 dice AA. Văc. 
(ff) Acest fragment nu este dat de D. M. Kogălniceanu, căci nu este în Cod. 

C după care D-sa a luat -adaosele la Cronica lui Ureche. Noy îl estraserăm din 
Cod. AA. Văcăresceanu, fila 183 verso și 184.
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șintre munte, care loc se numesce Pocuția, fără de neci o dodăslă şi făr' de nădejdea, L&șilor o ai luat-o și O aă stăpânit-o Stefan Vodă, dicând că locul acela, Pocuția, aii fost de Moldova. Vădându-se Lâșii între atâte greulăți și orije, irimițend adese cărți Lâșii la raiul Alexandru, i-ait căntat Craiului a purcede din Litva. Și la Octomvrie ati venit la Leoblin și acolo aă făcut stat cu sf&tnicii săţ și ati intrat Leșii în țeră cu multă scădere a ț&rei, așia cât ati căutat lui Stefan Vodă a părăsi și a €eși din Pocuția, fiind atuncea și slab de picidre Stefan Vodă; de care slăbiciune hu peste muită vrâme și-ail dat datoria omenâscă,. 
Sai fost supărat și (Erei cu Stefan Vodă. Acest Stefan Vodă, cum serii cronicarii I6șesci (*) și ales Stricovskie, aii fost om hătru (Xarp3) 

(*) « „llla autem aestate Tattari Tauricani Podoliaim et Russiam rursus hostili ncursione vexarunt, ă Stephano Palatino Moldavorum ut creditum est, concitati, Ipse quidem immisso in Russian  finitimam exercilu, tractum omnem inter Nestrum amnerm, et Sarmaticos montes, quem Pocuce Vocamus, nemine repu- gnante, ac ne expectante quidem quicquam ejusmodi, subegit : sive, ut ipse dicti- tabat, de sua ditione injuste prius detractum, recepit. His rebus, atque adeo erebris Polonorum procerum literis et nunciis exercilus rex e Lituania, Lublinum extremis diebus mensis octobris venit, ibique comilia procerum habuit. Placuii, ut in aestatem proximam milite mercenario res contra Moldavos gereretur, et Pocuce repeteretur.» 
Apoi mat la vale : 

«Per id tempus (1504) Moldavia infestata ei vexala est a nostris, ita ut Ste- phanus e munitionibus Pocucensihus praesidia deducere coactus sit, praesertim 
cum ipse gravissimo pedum dolore affligeretur, quo ad extremum confectus 
haud ita multo post extinetus est, vir magnitudine animi, astu, peritia rei mi- 
litaris, et rebus contra, Turcarum, Ungarorum et Polonorum reges, ac Tattaros 
feliciter gestis omni aevo inemorabiliso, (Cromer, Col. Ayrip. 1589 pag. 453), 
Bernara Vapoviu (edit. Cracovia 1874. £. Li din Seriptores rerum Polonicarum) 
amintesce aceste fapte la pag. 52: 

<Bius anni estate post Frederici Cardinalis decessum, Slephanus Moldaviae 
palatinus Alexandri regis, qui tunc in Lituania erat, absentiam nactus et regrum 
Poloniae ahsque gubevnatore conspicatus, Tauroscythas, etiam Tarlaros orien- 
talem regni partem, nemine repugnante, impune urere ac vastare, et ipse, ne 
in tanta rei bene gerendae occasione, rebus suis deesse videretur, Polucie sub- 
montanam trans Tyram amnem regionem, Moldaviae contiguam, misso sub 
signis exercitu, hostilliter invadit atque occupat ad Haliciam usque cum Colomia 
e aliis plerisque oppidis. «Ba insigni regni sui mutilatione Alexander consterna- tus, optimatium regni crebris nunciis, ul vigilantius regni sui defensioni inten- 
dese! pulsatus, ac ex Lituaniae revocatus, tandem extremis mensis Octobris 
diebus in Lublin venit... Placuit senatui mercenarium militem pro estate ventura 
conduci et pecuniam ex oppidis et agrestibus in stipendiura militibus corrogari, 
decreium etiam publico consilio, ut provincia Pokucae cum Colomia, Stephani Palatini inde ejectu presidio, ad regnum retraheretur, Moldaviaque excursionihus
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și norocit; om nu înalt la stat, și la minte ascuţit; isteț și sciutoriii 
lucrurilor de r&sboie, făcând r&sboie cu noroc asupra 'Turcilor, asupra 
Ungurilor, asupra L&șilor și asupra Tătarilor, la toţi vecii sciut, (+) 

infestaretur. ... Esercitum inde non contemnendum in Podoliam sub signis misit qui Moldaviam crebris incursionibus tam diu infestabat, tot damna ei genti ferro et igne intulit, ut Stephanus Palatinus, Pokuce, regni Poloniae provinciam cum Colomia oppido, in quo olim juramentum  fidelitatis ac subjectionis Casimiro regni suplex ac demissus prestiterat, relinquere fuerit coactus». 
Și mai la vale : 
«Nec multo postea (1504) die secuada Iulii (7) Stephanus terrae Moldaviae in Valachia Palatinus etate ingravescente et adversa podagra valetudine confee- tus, vila decessit ; strenus sane, astulus et fortunatus Bellator! Quippe qui Mathiam Ungariae vegem apum Moldabanae oppidum tribus ex sagitta vulne- ribus saucium, nocturno proelio vicit; Tartaros Schyihas sepenumero profligavit; Mahometem Turcorum imperatorem, qui post captam Constantinopolim cum centum et viginti milibus Turcorum Istrum iransiverat et Moldaviam vastabat, ingentes hostium copias' apud Barladum amnem Polonorum auxilio fudit fa- gavitque; Albertum insuper Poloniae regem, qui patri Casimiro successerat, pace adsimulata et exiremis agminibus profligatis majore aliquanto damno quam clade „altecit. Fuit Stephanus heroicis virtutibus praeditus, ut praclaris in re militari viris valeat merito aseribi.» (pag. 53). 

(7) Stricowskie (pag. 689) amintind aceste lucruri cit6ză cântecul în ondrea lui Stefan Voaă.: «Stephan. Stephan Woiewoda Stephan, Stephan Woiewoda byi Turkow, bit Tatarow. byal! Wegrow, Ru Y Polakow.> ete. | La finea domniei lui Stefan cel Mare, o serie de codice puin monografia, cu titlul : Povestea şi tocmala altor feri ce sînt penpregiur, cum nu se cade să lA- să a nu pomeni fiindu ne mogitși de aprope. I. Cum este zera leşdscă.» Nu cutezăm să atribui acestă monografie lui M. Costin, pentru că n'o aflăm în Codex AA, Văcăr., neci în Codex C — D. M. Kogălniceanu a publicat-o în Anexa VII ca lucrare a luf Simion Dascălul.—- Codex Dubeii. confirmă. în prefața copistului Vasile Damian (scriind pe la 1695) adecă imediat după mârtea lui Miron Costin, că acestă inonografie e din Cronicul lui Ureke, de pre un letopiseţ a lui Sunion Dascălul (vedi T. 1. al nostru pag. 11). Codex Dubsă coprinde textul acestei monografii la pagina ?(: verso. D. M,. Kogălniceanu l'a publicat după Codex B. Racoviţian (pag. 25). Aceste codice nu “oprind cele-l-alte monografii şi fragmenie ce am adus din codicele directe ale lui Miron Costin. 

fiuni, ce nu putem aduce aci. Nu vom face acesta aci pentru ca să respundem la atacurile unui Ore-care I). Ghibanescu, care după ce a <zătărit» definitiv pre Sionesei, în e omânul», aă tăbărit asupra nostră. Ce credem, de acest isteţ hio- graf al zătarilov Sionesey. vedă-se în note, la pag. corespundătâre. 

(ri) Ureke pune tot data de 2 Juliă pentru mârtea lui Stefan cel mare,
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Prag. N. LII. (%) 

După mortea lui Ștefan Voâă, pre carele îl poreclâsce și până 
astă-gi în veacii noștrii Bun (mortea, hotarul viței omului, hotă- 
râsce lucrurile și aţița ori bine de cel bun, ori r&ă de cel răi Domn 
a grăi norodul ; precum și lui Ștefan Vodă, cred, după mârtea lui mai 
mult și mai tare i-aii qis cel Bun. Nemuritor nume este acest <Ezrger> 
Bun. Uitaţi-vă, Domnilor, la acest neputred şi nemâncat de viermi 
anume «Bun», ca uitându-vă să'l urmaţi și urmând să! agonisiţi. 
Fericit Domnul după acăruia morte jălsce norodul și-l poreclâsce 
Bun și milostiv!) stătutaiă cu voia tuturor Bogdan. (**) 

Frag. N. LIII. ($) 

După aceea aii trimes soli la Craiul Leșesc, pre ac vreme A- 

lexandru, pre care Lai aflat solii lui Bogdan Vodă dus din Rado- 

(*) Din Cod. AA. Văc. fila, 158 și verso. D. M. Kogăln. pune după C, cu mici 

variante, acest fragment în nota 2 de la pag. 179. 1. 1. al letop. ed. II. Cine 

citind frumâsele pasage de felul celui de sus în tom. I. al operelor lui M. Cos- 

tin, nu va recunâsce condeiul lui în fragmentul de sus? Apoi să nu se uite 

că el se află în tâte codicele directe ale lui Miron Costin. 

(**) Despre mârtea lui Stefan cel mare stă ce scrie Miehovius, la, lib. 4 
pag. 375: «Anno quo supra quingenquatro supra mille, die Martis, secunda ]ulii, 

Stephanus Valachiae Palatinus, bellis, aetate et podagra, altritus, fato absump- 

tus în aeternam clausit lumina noctem post ortum solis una-hora. Hic fuit a 

natura praeditus, fortuna, astutia, et pluribus victoriis. Hic Mathiam regem Hun- 

gariae in oppio Banye bello superatum, et tribus sagittis non letaliter in dorso 

vulneratum, de Moldavia ejecit. Hic Mahumetum imperatorem Thurcarum cum 

centum viginti milibus in Valachia parva manu (mirabile dictu) fuit, et cum ig- 

nominia expulit. Hic denique loanem Albertum regem Poloniae post pacta, et fir- 

matam secum pacem ad terras sui regni ex Valachia exeșcitus suos sub tide 

sibi data ducentem, usque ad extrema suae provintiae telis et armis persecutus 

est. Hic Thartaros Zavolhenses et Przecopenses saepe numero stravit et fauste 

repulit. O virum triumphalem et victoriosum de omnibus regibus vicinis gloriose 

triumphantem. O felicem hominem, pleraque omnia numera fortunae plena. cornu 

tenentem. Quodque aliis natura per partes donavit, quibusdam prudentiam cum 

astu, quibusdam heroicas virtutes et justitam omnium virtutum praeclarissi- 

mam. Nonnulis vero de hostibus vietoriam, huic cuncta simul largita est et 

concessit, ut esset in omnibus, justus, providus, astutus et de omne impetitore 

vir victoriosus. Non inmerito inter heroas in nostra aetate computandus. Successit 

ei in principatu Valachiae Bogdan unicus filius, uno occulo orbus, , 

(î) Aduseram acest fragment întreg din AA, Văcăr. D. M. Kogălniceanu nua 

reprodus decât partea finală în nota & de la pag. 179, T. 1. al letop. eă. II. L'am 

adus întreg, fiind-că diferă forte mult de redacţiunea lui Gr. Ureche.
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mba la Cracăii, fiind bolnav de bla cei die doftorii «paralisis». 
Acolo aflându'l solii lui Bogdan Vodă pre Alexandru Craiul, între 
alte arătate legături de prieteșug între dânșii, aiă cerșut Bogdan 
Vodă pe sora luj Craii, pre Elisavetha luisă D6mnă, făgăduindu-se 
că va întoree Tismeniţă şi ținutul Cesibisei Craiului, care ținut l-ai 
fost luat tată-săii Stefan Vodă de la L6și și le-ai fost stăpânind 
încă Bogdan Vodă precum serie Mihovie (*) : ori că măcar nu le ave 
acâstea Bogdan Vodă, iară gândia să le ia de la Lâși, într'alt chip 
nu pote afla cronicarul leșesc (**) vrând Bogdan să se arâte Leșilor 
și blând și semeţ. Nu Vaii primit neci fata, necă mama fetei pre Bog- 
dan Vodă, pentru grozăvia lui, care o ave la față și orb de un ochi. Jară nevrând L6șii să întărite pre Bogdan Vodă și den pri6- ten să'l facă nepriâten, a aruneat asupra fâtei, cum nu iar fi voia 
și aşia mulțâmind Craiul de darurile lui Bogdan Vodă, prin soli, pentru logodnă aii arătat lucru îndoit, 

Alexandru Craiul după ce aă pornit pre solii lui Bogdan Vodă n'aii fost fără grijă de Podolia și de țâra rusâscă, ci sfătuia cum ap pute depărta pre Bogdan Vodă de la Pocuția și orânduise I6tă slujitorilor pentru apărarea ţărei leșescă pe margine. Că Bogdan 
Vodă, măcar că din solia dinteită perdusă nădejdea de sora lui Crai, so aibă luiși Dâmnă, sciind că mama fâtei mai multă stă, împotrivă. 

Frag. N. LIX, (4) 

LEșii, vădând paguba de Bogdan Vodă tăcută, trimis-aiă patru mii de oștâni, cu bani făcuţi (1), și prea l&sne a împins pe Gmenii lui Bogdan Vodă din Pocuția. Și pre urmă aii intrat Lâșii în ţâră de ai prădat până la Botoșani, unde aiă perit doi frați Șl&htici, ce le dicea Strus, omeni aleși și viteză, tineri, amândoi podâba Şl6hiii Rusesci. Alergând mai înlâuntru cu 80 de voinici pentru pradă, (2) 

(e, Anno quo supra (1506) circa festum Michaelis exercitus stipendario- rum Polonorum, quasi quatuor millium» sexingentos Valachos de texritorio Rus- siae prope fluvium Nyeste per eos in antea occupato et possesso ejecit. pag. 379. lib. £. Miehovius. - 
(**) Vegi textul adus la vale ae la pag. 455 din Cromer, 1) Vedi pag. 180 T. 1. al Letop. ed. II, 
(1) AA. Văc. ad. : «din porunca Seimului trimis-aii în fera rusescă, carii lovind la Pocuția pe Gmenir lui Bogdan Vodă, carii era de pază lăsaţi la Pocuția, cu l6s::e, cum aă fost dobânâit-o Bogdan Vodă, ţinutul Pocuţiei, aşia cu l&sne Paă luat Leşii, den Gmenii lui Bogdan Vodă:.—(2) AA. Văc. omite : «pentru pradă».
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dat-aii peste câţi-va Moldoveni slujitori de ai lui Bogdan Vodă, şi acolo aă căqut amândoi fraţii. Era numele acelor doi fraţi Cșeșni (1) 
şi Georgie şi ducendu-i la Bogdan Vodă, împreună cu alți robiţi, le-aii tăi6t capetele îndată înaintea sa. . Ce și acâstă perire acelor 
puțini Leși, mare perire ai adus țerei; că îndată agiungând Lâșii 
pre Ostea lui Bogdan Vodă, și dând răsboiii tare, ai r&mas biruiţi 
Moldovenii. Perit-aii într'acel răsboiii Părcălabul de Hotin; iară 
Copacii Hetmanul abia aă scăpat, scrie cronicarul Leșese. (5%) 

(1) Cod. AA. Văc. ad.: <care vădându-l frate-săi cădut, anume Gheorghie, 
aă nevoit să-l apere şi cădend cu calul Paă prins viă, Omenil lui Bogdan Vodă, 
pre carii ducându-i la Bogdan Vodă, împreună cu alţi robi, îndată ati poruncit 
înaintea lui de le-ai tăi6t capetele». 

(**) Cromer (pag. 455) dice : 

<Constitutum deinde, ut a, rege nova moneta argeniea cuderetur et usitatum 
tibutum ab agrestibus et oppidanis in stipendia militum, qui ad fines Russiae 
et Podoliae defendendos, ac depellendum Pocucensi territorio Bogdanum mitte- 
bantur, conferretur. Etenim Bogdanus nuptiarum Elizabethae regiae sororis com- 
pos non factus, quod regina puellae mater, adversata esse diceretur, ubi cognovit. 
Teginam esse morluam, iterum ea de re ad xegem oratores miserat, Sed cum 
puella negaret se ipsi nupturam, ira percitus, Pocuce cum infesto exercitu inva- 
serat: et cum nullum ibi esset regium praesidium, nec validae munitiones, 
parvo negocio in potestatem suam redegerat. Igitur quatuor millia mercenario- 
rum militum decreto comitiorum in Russiam missa, Pocuce sub signis ingresta 
sunt : profligatisque ac depulsis sexcentis Valachis praesidiariis, territorium 
omue, non multo majore negocio, quam erat amissum, recuperarunt. Deinde 
Moldaviae fines infestis incursionibus vexarunt. Ubi duo Strussi fratres adoles- 
centes nobiles et bellicosi, decus Russicae nobilitatis, cum ala quinquaginta, 
equitum longius provecti, cum in longe plures Valachos forte incidissent, auda- 
cius quam par erat cum eis congressi, a multitudine hostium oppressi sunt, 

Ac Felix quidem in proelio fortiter dimicans cecidit : Georgius vero dum fratri 

laboranti per medios hostes animose invectus fert opem, suftosso equo ad ter- 

ram defluxit, ibique captus, et ad palatinum deductus, cum octo aliis, tyranno 

înspectante, capite plexus est. Sed non inulta mors eorum Valachis mansit. Postri- 

die enim ejus diei nostri hostem victoria recenti exultantem consecuti ei adorti, 

magna strage ulti sunt. Caesus praefatus Chocimensis : Copacius vero dux 

exercitus Valachici fuga elapsus est. Nec tamen memorant Miechoviensis et 

Vapovius, quinam belli hujus Valachici exitus fuerit. Sed non icto foedere fini- 

tum esse colligimus, argumento litterarum Alexandri regis, quae extant in Ar 

chivo. Inde enim apparet, Bogdanum tres oratores ad regem denuo misisse, 

ipsisque cum eo convenisse, ut Elizabetha, Bogdano nuberet his legibus, ut is 

ad Romanae et Catholicae Ecclesiae ritus cum âulico suo comitatu accederet ; 

in Moldavia item ut templa, sacerdotes et unus, episcopus Romani ritus insti- 
tuerentur ; Romanus Pontifex Bogdano postulante matrimoniurn id approbaret ; 

Bogdanus regiis ditionibus foederatus ut esset, et cum caeletis Christianis prin-
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Prins-aă pre mulţi boiâri de țeră, șij pre toți], în mânia ace- 
lor doi frați, i-ai omorît în Camenița. Iară cum s'aă obărșit 
acestă oștire cu Bogdan Vodă, nu scrie Leavul Mehovita neci 
Vapovski. (7) 

Dice Cromer, (4) cronicarul Leșese, că ai aflat el că cu tocmală 
între Bogdan Vodă și între Alecsandru, Cnezul Leșesc, s'a hotărit 
între dânșii armele; și dovadă pune cronicarul din scrisârea Craiului 
ce s'aii aflat întru visteriile Cracăului, cari scrisori deplin dovedesc; precum și a treia 6ră, după răsboiul și prada Lâșilor ce aă făcut în ţeră, ai mai trimis Bogdan Vodă trei soli la Craiul Leșesc, și cară ati aședat între denșii acâste legături : Să dea Craiul pre soră- sa Elisafta după Bogdan Vodă; numai, să priimâscă Bogdan Vodă obicâiele (1) bissricei Apusului cu totă curtea sa; să urmeze rân- dudlile Romlenesci, să facă biserică în ț6ră, în care preuţii Râmulni după orânduidla Papii de rând să slujâscă, şi singur Papa să întă- rescă cununia lui Bogdan Vodă cu sora lui Craiu Alecsandru, Şi să se plece Bogdan Vodă, cu totă țera, Crailor Leşesci. Și așia împreună cu alți Domni creștini, Bogdan Vodă să rădice Oste asupra Tureilor. Ce acâste nu s'aă Putut hotări între Bogdan Vodă și între Craiul Alecsandru, pentru m6rtea Craiului Alecsandru, ce s'aii tâm- plat; şi aii rămas neisprăvite neci de o parte. Că stând Jigmond Craii, pe urma frăţine- să lui Alecsandru, tote acelea s'aiă uitat. Și scrie cronicarul Leșesc, cum să le fie trimis tote acele scrisori Bogdan Vodă la Jismond, Craiul Leşesc. 

cipibus contra barbaros bellum inciperat. Nec tamen haee pacta rata fuere. Adac- fusque postea, bello Bogăanus, Sigismondo regi Alexandri litteras illas reddidit, Sed haec postea » 

Vedi Miehovie pag. 379 lib. 4, 
Ahehovie încă amintâsee despre cererea de căsătorie a lui Bogdan cu Elisa- veta, la pag. 367 cap. 82, unde dice: 
«...Subsecuti sunt (la Cracovia) oratores Bogdan Palatini Valachiae, qui in Radom advenerant et Elizabeth virginam ultimo nalam, sororem regum in ma- trimonium suo principi postularunt, quod ut facilius assequerelur, distrietus junctos Russiae Valachiae Czessihieszi et Thieszmienieza, quos pater ejus vi et armis occupaverat, regi Alexandro redăiăit. Sed virgine percitus dissentiere, et quod esset alterius ritus, ac monoculus ohjiciente, infecta re inconsolati absces- serunt. Regniaque Poloniae Elizabeth, regum et Virginis genetrice, penultima Augusti moriente, spem conjugii protraxii eţ abstutit.» (T) Aci M. C. citeză textual vorbele lui Cromer (pag. 455). (T1) Cromer pag. 455. 

(1) AA. Văc.: «lâgea bistricej apusului> |. <obicliuvile>.



267 

  

Frag. NI LX, (%) 

Vădend Bogdan Vodă paguba țărei s6le făcută de Radul Vodă, 
nai putut suferi atâta risipă. La Omeni mari cu grei se pâte suferi 
acele ce aduc micșurarea și uitarea cinsteli numelui săi. Socntind 
atâta, visipă și numele tătâneseii, lui Stefan Vodă, să nu peră, fiind 
și el ispitit în câte-va rînduri cu lucrurile resboelor, spre care mai 
mult îi era firea plecată, vrând să urmeze lucrurile tatăne-săti despre 
partea vitejiei. 

Frag. N. LXI, (%*) PE 

Ai deprins lumea a gice: de n'ar fi morte în lume mai bine ar 
fi! Ci mare greşală fac pentru acesta, că nu numai firei omenescă ce 
și politiei lumesci este trebuitâre în lume mortea. Cum și aice să se 
uite la Radu Vodă: de nu "l-ar fi hotărit mortea p6te fi deiznâvă s'ar fi 
ațițat perirea și risipă bisţilor muntâni. Că cine era Bogdan Vodă 
pre acea vreme, n'ar fi trecut să nu fie r&scumpăratii despre Radul 
Vodă stricăciunea ţărei sâle şi aceea s'ar fi făcut iară cu risipa bie- 
ților lăcuitori a țărei Muntenesci. Trebuitore dară este în lume mortea: 
care nu altă, ce hotar face lucrurilor omenâsci. 

Murit'aii dară Radul Vodă, intr'acesta an, după Pasci (1) și aă 
stătut în urma lui Domn ţărei Muntenesci, cumplitul Mihnea Vodă 
care a omorit pe boiarii Muntenesci. Răi ai deprins a părea a o 

semă de Domni a acestor țări; căci pre cei rei și cumpliți Domni 
îi hulesce lumea. 

Ar vrea de toți într'un chip să scrie istoriile lumii, ce acâsta în 
zădar o fac. Căci, de sar lăuda cei răi și cumpliți Domni, într'un 

chip cu cei buni și blândi Domni, nemica altă p'ar fi, fără cât hulă 
celor buni și laudă celor răi. Ce, căci muritorii alergă mai mult 

după laudă de cât după hulă, ar alerga toți Domnii după răutăți 

Şi tiranii. (2) 

(*) Vedi Let. T. |. pag. 181, unde d. M. Kogăin. dă, la nota 1 acest pasagii din 

Codul c. Noi aducem varianta din Codul AA. Văcar, și atribuim lui M. Costin 

şi acâstă bucată, aiflătore în Codicele lui directe şi atât de conformă cu stilul luk 

adese sententios. Conf. cu Cod. C pag. 72, care dealtmintrelea în puţin diferă de 

lecțiunea ndstră de sus. 

(**) Vedi Let. T. 1, pag. 182. | 

(n. Kog. în lecţiunea sa de la pag. 182 nota I, dă data de 7016, care lip- 

sesce în Cod, AA. Văc. şi în Cod. C.—(2) Vegi Cod. C. pag. 72 verso. D. M: 

Kog. a luat lecţiunea sa în Cod. C.
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Frag. N. LXII, (%) 

Eraă bucuroși și Caminiţânii lui Bogdan Vodă, fiind ae l6ge pra- voslavnică toți Podol&nii, și pe sâmne având dodădlă de Lâși pen- tru l6ge, să fie de toți uniaţi, cum may apoi în dilele lui I6n a] treile Sobieţki, Craiul, tota țera Leșescă, Rusâscă, și Podolia făcuse unie. Audit-am spuind tată-meii, Miron Logofătul, cum ţinea minte că era scris în porta Liovului chipul lui Bogdan Vodă, și după multă vreme stând, "l-ati șters Lâșii. (**) 

Frag. N. LXUI. 

Și prădând în lung și în Gurmeziș (Leșii) ţra, ai agiuns până sub Suceava, precum scrie cronicele leșesci, (Ț) că Bogdan Vodă după prada ce făcuse în țera leșescă, slobodisă tote oștile pre a casă şi a căutat de odată a se da în lături de la Suceava, iară Lâșii neputând strica nimica cetăței Sucevei, a prădat 20 de dile ţera. S'aă întors înapoi la țera sa cu mult plean și robi. Ci neputând Lâșii a duce atâta duium pre cale, ati poruncit de le at tăiat și le 

(*) Vegi pag. 181 nota 2 din 7. I. Letop. ed, II. (**) Acest pasagii este lecţiunea luată ae D. M. Kogălniceanu din Cod. C (pagina 73), după redacţiunea, lui N, Costin. Acesta însă nu numai a audit pre tatăl săă Miron Costin grăind despre chipul luy Bogdan Vodă din pârta Liovulut, ci lucrul a fost chiar seris de Miron. Codicele AA. Vă. dice despre acâsta, că «serie Miron ce asi fost logofăt, cum ținea minte în porta Liovului,.. et.» (7) Redibat pervastata Moldavia regius exercitus, praeda. onustus vicesima die abeo quo primum Poloni Valachiam sunt ingressi, <În fuga caesi plurimi (dintre Moldoven!) capti ex gentis illius primoribus qu ordines ductarunt, triginta ex aliis inferioris ordinis aliquot centena. Ex quibus Nicolaus Camenecius, Cracoviensis Palatinus, omnium copiarum dux quinqua &inta gladio percussit, in ultionem et recompensam Polonorum totidem quon- dam apud Trebovuliam arcem per Stephanum Moldaviae Palatinum captorum et apud Podhaice aliam arcem pari modo abscicsa gladio cervice peremptorum Forum interitum hoait tumulus editus e terra congestus testatur : quo aliquando Nicoluus Camenecius conspecto. illachrimans, votum vovisse fertur, non prius se quieturum, quoad totidem Valachos pari mortis genere trucidaret, quod tune ea 

stephus . +. 
Incidit haec omni aevo memorabilis victoria, in divi Francisei diem quartam ctobris, qui propterea inter festos ab eo tempore apud Polonos haberi est coep- tus. veluti ipse, cujus die res tam praeclare gesta est, et tam inclitam vietoriam ut pium est credere, nonnihil contulisset. (pag. 542 Papoviu).
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aii ucis. Și sosind Kameniskie Hetmanul cu oștile lui la Nistru, unde 
începusă și șlehta leșâsca a trâce Nistrul, numai 6stea c6 pe bani 
și curtea Crăi6scă aii fost încă remași pe marginea Nistrului de câstă 
parte, cărora rămăsâse cap Tvorovpie de la Buceaci, om ispi- 
tit la lucrurile răsbâelor. Și acolo i-a agiuns o s6mă de oștâni ai 
lui Bogdan Vodă. Stătut-aiă tare L6șii la r&sboiă, iar și Moldovenii 
tare le da resboiă, și așia de ambe părțile, aţițându-se tare bătaia 
iară fiind Moldovsânii mai puţini, de la o vrâme aiă dat dosul și Iuăn- 
du-i în g6nă L6șii mulţi ai cădut în prins6re, anume Matei Logo- 
itul, Carje și Homenicul (?) (*) amândoi ori Stolnici ori Meel- 
niceră, (că cornicarul leșese îi numâsce) Safar (2) Patrikie și Do- 
rotheiă și alți boierănași de ţâră, ca la 50) (ni **) cărora din pa- 
runca lui Kameniţki le a tăiat capetele dicend cum că și Ştefan 
Vodă tatăl lui Bogdan Vodă, pre omenii lâsesci ce-i prinsese la Trem- 
bovle, i-aii tăiat cu toporul lui Podhaeţi, cărora vădându-le Kame- 
nițki mormînturile și movila, ai lacrimat și s'aii giurat și el să facă, 
așișderea Gmenilor lui Bogdan Vod. (4) 

Templatu-s'aiă acest răsboiti în dioa unui sf. ce-i die Leâşii: Fran- 
cescu, în Octovrie 14 dile după calendarul lor şi de atunci și mai 
mult serbeză Lâșii pre acest sfânt. 

Serii cronicele leșesci (Ţ) să fi fost şi Turci în 6stea lui Bog- 
dan Vodă și așia Kameniţki Hetmanul cu isbăndă din Moldova, și 
cu robi aii aflat pre Craiul în Liov, forte bolnav şi la Liov fiind 
Craiul de isnovă, aiă venit soli de la Vladislav Craiul unguresc (*) 
anume Osvald Carlaciu și Bornomisa, şi aii aședat pace cu Bogdan | 

    

(*) Este Dobrostephul. | 

(**) Cod. C. (şi dec? lecţiunile d-iui M. Kogălniceanu) pun «80» 1. 500, 

(î) Restul acestui pasagiii nu există în Codul C. şi deci, nu se află neci în 
edițiunile d-lut M. Kogăln. A | 

(7) ... quum repente Molgavi ex insidiis Propinquorum nemorum cum 
Turcis ac Tartaris, quorum aliquot erant millia, consurgentes horibili sublato ela- 
more, in Polonos, nil tale inspirantes, impetum fecerunt (pag. 541 fraamentum 

Vapovii). | 
(5)... Vladislaus Ungariae et Boemiae rex toto eo bello inter regem fratrem 

et Bogdanum palatinum per Osvaldum Carlaciumn (am corectat în teztul român 

numele după Vapoviu) et Bornomisam  oratores citro ultroque missos, pacem 

solicitare non destitit: gquae postremo Bogdano palatino castigato ac proelio 

victo, confecta est ea lege, ut Bogdanus omnem sacram supellectilem quam ex spol- 

iatis templis nefarie compilaverat, cum captivis et rebus aliis omnibus quae 
extarent restitueret, damna incendiis ei vastatione illata hinc inde sunt compen 

sata, eisi Poloni Moldavis longe maiora intulerint. (Pag. 543 Bernard Vapovius 
la calcâiul lui Cromer. ed. din 1589 din Col. Agrip.
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Vodă, întracesta, chip : să întorcă Bogdan Vodă Leșilor totă paguba 
care o ai făcut-o în ţâra rusâscă și craiul încă să întorcă robii şi 
alte pagube lui Bogdan Vodă, și așia s'aă sfârșit oștirea între Jig- mond și Bogdan Vodă (*) 

Frag. N. LXIV. (*%) 

Zn. 3. Pre acâstași vreme (Î) aii venit Hanul Crimului cu oștă asupra Nohailor, ce stringendu-se Nohaii, ai dat tare răsboiă Crimeanilor și i-ati bătut, cât doi nepoți ai Hanului, ai cădut în- tr'acel răsboit și singur Hanul cu puțintei ai scăpat. 
Zac. 4. Intvacest an mare cutremur s'aii făcut în Țarigrad în 40 de dile. Surupatu-s'aii multe geamii turcesci, iară vrând Dumnedeă aii ferit bisâricele crestinescă, Multe mii de 6meni aă perit de acel cutremur, cât aă căuta împăratul turcesc a fugi la Odriă, ce nici acolo nu s'aii cutezat a se aședa, ce în câmp cu corturile aiă ședut. Intr'acestași an aă murit și acel Tekel vestit tălmăcitoriul I6gei lui Mehmet (ȘȚ) 

Frag. N. LXY. (fţ4) 
Intr'acest an de la Hristos 1509, Vasilie Ivanovici, Impăratul Mos- chicese, în luna lui Octomvrie, a luat un oraș mare în Litva, anume Pico (1) care stă deasupra unui ezăr mare, (2) și din ezăr cură apă prin mijlocul orașului, și în șâse mile de loc (3) acea apă cade în- tun ezer ce se chiamă Ciucno, (4) spre țera Liflandia, (5) de la Riga 60 de mile (6). 

(*) DM. Kogăln. aduce la pag. 183 (Let., T. 1.), cu mult mai pre scurt a cest pasagiă, în nota 1. D-lui 6] atribuie lui Neculai Costin. Noi dăm lecţiunea mal completă din opul direct al lui Miron Costin. (**) Acest fragment îl luăm din Cod. AA. Văe. (fila 192 verso). El nu esiste în Cod. C şi deci nu a fost cunoscut D-lui M. Kogălniceanu. (7) adecă 1509 V. A. U. 
(17) Cine este acest Ze; de care M. Costin face menţiune aci ? Este 6re vreo interpolare streină lu M, Costin ? Voesce cel care a făcut-o să facă menţiune despre Emeric Tokeli ? Apoi acesta muri la 1705 și deră de mârtea lu! nu pâte scrie Miron Costin. Deca vom da de explicarea, acester dificultăţi, o vom aduce în 0 notă la finea volumului, 
(îti) Nota 1. de la pag. 184 Tom. 1. (Letop. ed. II). Vedi acest fragment la fila 193 din Coa. AA. Văe. , (1) Cod. 0: <Paco. — (2) AA. Văc. aq.: <pe care îmblă şeice şi alte vase mai mic». — (3) «de la oraș» |. «de loc». — (4) «Ciocico» apud AA. V. — (5) AA. Văc.: <Iflantiei» |. Liflandier, — (6) AA. Văc. ad.: <de la Novogorod cel mare 86 de mile; de la Narva şi de la Ivangorod, care sînt cetaţi cu scalele sale, de 40 de mile.»



  

Frag. N. LXVI. (% 

In anul de la Hristos 1511, (1) venit-aii la Jismond Craiul Leşese, 
sol, de la Iulie (2) Papa Romului, (3) îndemnând (4) pre Craiul îm- 
preună cu alți Domni creștini asupra 'Turcilor, sfătuindu-l să aibă 
pace cu domnii din Moldova, (5) şi să așâde țâra Leșâscă despre 
Moldova, și ţâra Litvei, despre Mosk, și să împreune oștile sale cu. 
oștile lui Vladislav, Craiul Unguresc, și să pureedă asupra Turcilor. 

In luna lui Martie în 12, după călindarul Leșese, agiuns-aă solii 
la Craiul Leșese și de la Bogdan Vodă, (6) fiind și solul Turcesc 
nepurces de la Craiul. Iară a patra qi după ce aii purces solul 'Tur- 
cesc, sai adunat solii lui Bogdan Vodă cu Jigmond Craii, aducând 
odorele bisericilor (7) ce luase Moldovenii lui Bogdan Vodă, când 
prădase ţera Rusescă, de argint și de aur; și robii de ambe păr- 

țile atuncea s'aii întors. Și făcând (8) legături de pace, s'aii întors 
solii lui Bogdan Vodă înapoi. 

Aşijderea, în luna lui Maii, (9) aii mai agiuns (10) soli de la 

Bogdan Vodă la Jismont Craiul leșesc (11) ; pentru oștirea Turcilor 
atunce ai făcut vorâvă. 

Venise și de la Ispravnicul cetăţii Albe un trimis (12) la Jigmond 
Craii, îndemnându-l asupra Tureilor. Vedi (13) urită stăpânirea Tur- 

cilor âncă de pe acea vreme, când âncă nu supusâse de tot acâste 

țări. Socote, dâră, ce ar dice creştinii de giugul cest de acum! 

Nemerit-aă pe urmă soli şi de la Împăratul Moscului, aședând 
Litva despre ţâra Moscului. 

Scrii cronicarii Leșesci (14) că la Noemyrie în 7, pe călindarul 

(*) Letop. T. 1 pag. 18% nota 3 ed. IL., după Cod. C. Insuşi D. M. Kog. atri- 
bue lui M. Costin acest fragment. | 

“(1) AA. V. pune data 1510 (şâgi). — (2) Ad.: «al doilea cu acest nume». — 
(3) Ad.: anume Iacob Peso, carele at aflat pre Craiul Jicmont la Cracăii». — 

(4) Aq.: <Papa». — (5) «Moldovei» |. «din Moldova». — (6) «Ati venit sol de la 

Bogdan Vodă la Jiemont Craiul leșesc, unde fiind și solii turcesci, a patra di 

după ce ai pornit pre Turci Sai împreunat». 1. textului. — (7) < Aducind aur, 

argint, ce ai fost luat de pre la bistrici, când ati prădat jtra leșescă», ete, ]. 

textului, — (8) AQ.: «de isndvă>. — (9) Ad.: cîn 13 ile». — (10) <asi cenit de 

isndvă>. — (11) «și atuncea a fost vordva pentru oștirea dor asupra Turcilor» 

l. textului. — (12) <Sol> |. «trimes». — (13) c Unită stăpânirea păgânilor depre 

acâle vremi când încă nu supustse de tot aceste ţări, se socotia; dar ce dici, să. 

race creștine, de jugul acesta de acum ?» 1. textului de sus. — (4) <Advenerunt 

haud multo postea. Julii ejus appelationis secundi Ro. Pontificis, nec non Maxi- 

miliani Rom. Regis, ac aliorum regum et principum christianitatis legati, qui
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lor, aii mai trimis Bogdan Vodă sol la Craiul Leșesc, să'i dea agiu- tor împrotiva Tătarilor Crimeni ; și ai maj poftit să'i slobâdă solul săi să trecă pin Litva la Vasilie Impăratul Moscului, Sloboditu-i-aiă 
Craiul solul de aă trecut la Mosc cu. pace. 

Prag. N, LXVII, (*) 

lară în anul de la Hristos 1514, aă dobândit Vasilie Împăratul Moscului, cetatea Smolenska, bătend'o în 12 săptămâni, cu multă vărsare de sânge ; și multă avere ai luat Moscalii din Smolenska. Și mai nainte pentru acestă Șmolenskă, în dilele Crăiei lui Cazi - mir, și lui Albrecht, și a lui Alexandru, ispitindu-se în multe rân- duri Moscalii cu oștile sale ai mers în Litva să dobândâscă Smo- lenska, şi n'aă putut; fiind ispravnie cetăţii Smolenski, Solohur, în dilele lui Jigmond, sai apărat bărbătâsce. Iară cronicarii Litvei scriă că cu vicleșug o ai dobândit Moscalii. (>) 

Sigismundo invictissimo regi, prospera omnia, precari, de Valachica, victoria pu- blică sunt congratulati. A lulio Pontifice lacobus cognomento Piso venerat, qui ultra faustae in Moldaviam expeditionis ae inclitae victoriae gratulationem Si- gismundum regem contra immanissimos Turcos Vladislav Ungariae et Poloniae rege sibi in commilitum assumpto est exhortatus....> Vapoviu pag. 542 fragmen- fum la călcâiul lui Cromer. ed. Col. Agripp. In Miehoviu a esauriţ M. Costin, în pasagiul următorii : , <a....Bogdani Palaţini Valachiae legati uti in pacis conditionibus cautum fue-. rat 12 Martii venerunt, hi Vero quando magis necessarium videretur  priinum auditi, die quarta postquam advenerant Tegem adierunt, deferebant tune templo- rum abactam suppellectilem et ea quae praeda ex Russia aurea argenteaque re- ceperant, manu missi sunt item haeredes Rohatin oppidi, item populi districtus illius, et hii quoque, palatini proceres qui ex proxima pugna capti Leopoli tanti fuerant, confirmata pace simul cum Vladislai legatis Qimissi, per Hungariam in Daciam redierunt, eadem prius quae cum Polonis pace confirmata. Tredecima de hine mensis maii a Wladislao Hungariae rege Cracoviam venit praepositus Al- beregalis legatus, Bogdanus item Palatinus Valuchiae legatum misit, cujus le- gationis summa de Thraciae rebus erat. Venit paulopost Craccoviam legatus Ba- silii ducis Moschorum de rebus adhuc Lithuaniae et Moschoviae 'acturus.» Și mai la vale (pag. 74): 
| Deinde septima Novembris, Bogdani Palatini legatus Craceoviam venii ; hujus legationis summa fuit, ut rex auxilia contra Tauricos Thartaros ili summitere possit, utque ad Basilium Moschorum ducem legatum per' Sarmatiam transmi- tere possit, haec ut mox Promissa ita, servata fuere, legatusque dimissus est,» (*) Vedr pag. 185 7. 1. ea. IL a letop. Ia nota 2. (*) Fragmentul lui Vapoviu (la călcâiul lui Cromer pag. 468 până la 553 ed. Col. Agrip. 1589. La pag. 553 este luarea Smolenscului de Vasile a] Mosca- lilor. M. Costin n'a citat însă pre Vapoviii, de. astă dată,
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Frag. N. LXYVIII. (+) 

În anul de la Hristos 1516, iară de la zidirea lumii 7024, ai mu. 
rit Vladislav, Craiul Unguresc și Cehesc, (1) și aă rămas Craii în 
locul lui fiii-săă Ludovic, cocon de dece ani fiind. (2) 

Frag. N. LXIX, (2) 

Pentru acest Stefan Vodă Cronicile Leșesci nu pomenesc, ce scrie 
că după Bogdan Vodă aii stătut Domn ţărei Petru Vodă Rareş. 

Pre Michoviă M. Costin urmeză aci, mai mult (pag. 87—88 din însuși esempla- 
rul carele a aparţinut lui M, Costin, eâiţiunea din Cracovia 1521. Informaţiunile 
din Miehoviă, le dă însă Miron Costin cu mult mai pe scurt. Cod. AA. Văc. dă 
ceva mal pe larg acest fragment la pag. 196, zăzâla 2. 

(*) Vedi nota 3 de la pag. 185 Tom. 1. letop. ed. 1]. 
(1) AA. Văc. ad.: «fiind în vârstă de 60 qe ant. — (2) AA. Văc. aq.: «Iară 

la al doilea an s'a arătat pre ceriă mare şi de mirat vâcurilor semn, despre 
miadă-nâpte, ca în chip de om, strălucind multă vreme şi iarăşi s'au ascuns, 
Așişderea curând după acâle semne întracestaşi lună, s'aă făcut într'o luni, cu- 
tremur mare de pămănt.» Confruntă cu aserţiunea lui Gr, Urechie, identică, mat 
puţin vorbele, de la p. 152. T. 1. al Letop. eâiţ. 1. 

(**) Vedi pag. 186. T. 1. Letop. ed. Il. nota 1. 
Acâstă aserțiune a lui M. C. este eronată. Vapovii amintesce de Stefan Vodă, 

fiul lui Bogdan Vodă, la pag. 590 şi 591 din ed. Cromer. 

Vapovii fragmenta pag. 599 ed. 1589. 

Sub eo tempore Stephani Palatini Moldaviae oratores ad Sigismundum Re- 

gem venere, fidem, observantiam, foedera et inscriptiones a maioribus su: fac- 

tas, cum Regibus et Regno Poloniae, Palatinum observare velc ex fide profi- 

tentes. Orarunt insuper, ut pro bono pacis limitaneis castellorum praefectis 

mandaretur, latrocinia prohiberent, et pro illatis injuriis justitiam ad se recur- 

rentibus administrarent. Petierunt etiam ut Palatini Moldaviae legatis ad Ba- 

silium Magnum Moscoviae ducem per terras Regias et Lituaniam liber pateret 
transitus, 

Palatini Legatis ad primas legationis purtes benigne responsum : hortari jus- 

sus in officio permanerei, et inscriptiones cum Regno Poloniae dudum initas 

maiorum suorum exemplo diligenter servaret. Quod justitiae administrationem 

altinet, Sigismundo Regi nihil esse optabilius, quam ui Moldavi cum Provin- 

cialibus Podoliae pacată agerent daturum que operam, ut illarum terrarum Prae- 
fecli cum Moldavis amica, foederata, gente, pacem observant. Postremum, ui o- 

ratores Moldavi in Moscoviam ire et redire libere veleant, Sigismundus Rex con- 

cedere noluit, cum haec res suspecta essent, ne gentes rilus graecanici diver- 

saeque ă Polonis et Lituanis sectae, hostilia molirentur : mutuaque facta con- 

spiratione terras Regias a diversis hune et inde partibus invadereni. în hunc 

modum Valachiae Moldaviae legati sunt expediti et per haec annus quartus et 

vicesimus supra millesimum ac quiengentesimum transivit. 

18 Miron C. ZI,
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Frag, N. LXX. (*) 

Dice Plutareh filosoful : că Domnii cei buni din cei răi cu acesta 
se despart, că celui răi Domn numai ascultare, iară celui tin și 
ascultare și dragoste i se artă. Părăsiră boiarii a avea dragoste spre 
Domnul lor, pentru grâza și tirănia ce făcuse cu Arbore şi cu fe- 
ciorii lui. Ce toți sait rădicat asupra lui; însă, cu greii €ste a afla 
pre tiranul adormit, că din fire 6ste fricos; și după ce'şi împreună 
fapta cu firea, şi mai fricos ste, Căci fapta cea cumplită a Dom- 
nilor turbaţi (1) le arâtă de pururea înaintea ochilor griji şi pri- 
mejdii. Așia şi Stefan Vodă, după ce'și arătă fapta sa cu mârtea 
lui Arbore, (2) se cunoscu împrotivitor (3) boiarilor săi, și avea griji 
pururea, în care grije era lrez pregiur sine, | 

Frag, N. LXXI. (%%) 

„Acești Turci aii prădat ţâra Leşâscă, olatul Liovului, şi a Sa- 
noucului, și a Belskii, și țâra Podoliei, și neci o smintâlă de Leși 
n'aii avut. Ce cu mult plean s'aii întors, că n'aii cutezat Lâșii să” 
lovâscă undeva, precum scrie cronica Leşâscă de acestă oste Tur- 
cescă, în anii de la Hristos 1524; iară de Stefan Vodă nu pome- 
nesc cronicele Leșescă. (7) 

(*) Nota 1 de la pag. 188. 7.1 al Letop. O notă cam ca acesta se află și la 
pag. 187, relativă la uciderea lui Arbore de către Stefan Vodă fiuY lu Bogdan 
Vodă. N'o putem atribui lui M. Costin pentru că, în uepotrivire cu obiceiul lui, 
acolo se citâză, cam pe neales, pre Seneca, pre Salustiu, pre Claudiu și Valeri 
cel Mare.... Nicolae Costin numai face paradă de asemenea citaţiuni. Ana puts crede că şi fraginentul de sus este a se atribui tot lui N, Costin, de 6re-ce se 
citeză şi aci pre Plutare. Cugetarea, ce coprinde este însă deja rostită de M. Costin, sub altă formă; când a dis : Fericiţi Domnit cărora, ţările le slujesc din dragoste, nu de frică. (Vedi pag. 231 T.1 ediţ. |. , (1) Cod. AA. Văc.: «cumpliți» 1, <turbați». — (2) AA. Văc. ad: «şi a feciori- lor lui Arbore». — (3) «se împrotivia tutor> e mai bune lecţiune din Cod. AA. V. (**) Vedi nota 2 de la pag. 188 T. 1. al Letop. ediţ. II. 

(7) Cod. AA. Văc. aduce acest fragment aşia : «Intr'acelaşi an 47032) întor- “c&ndu-se o s&mă de Turci din pradă de la ţera, leşâscă, le-ati eşit Stefan Vodă înainte la Prut, şi din 4000 de Turci puţintei ai hălăduit la locurile sale; nu pomenesc cronicarii leşesci, căci cum am dis de acesta, Stefan Vodă nu scrii, fără numai la anul de la Hs, 1624 pomenesc de o 6ste turcâscă şi tătăcâscă, ce aii lovit în era leşăscă ae aă prădat olatul Liovului şi a Sanoucului şi a Belskii şi țâra Podoliei, caril fără neci o smintelă de L&şi sai întors, cu pleau ce L&șiI n'aii cutezat să iasă să”! lovâscă undeva.
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Frag. N. LXXII (*) 

In anul 1526 aă rămasă biruită Ludovic, Craiul Unguresc (1) de 
Sultan Selim, Impăratul Turcescii, la cetatea Mohaci, cu mare pa- 
gubă, și cea de pre urmă peire și r&sipă Unguriloră ; că fugind 
Lodovie Craiă, s'aii noroilă într'o mlaștină, căleatii de calul sei, şi 
acolo s'aii nădușitii. Iară Sultan Selim într'același ană ai luat Buda 
și alte cetăţi și tîrguri. i 

După ce ati perită Ludovic Craiul Ungurescii, ai rădicatiă Craii, 
o s6mă de Unguri, pre loan Zapoli; și îndată aii mersii de aă luat. 
cetatea Budii înapoi de la Turci. Iară alesul crăiei lui I6n Zapoli 
n'aă fostii acea dată de temeiii. Ce dâcă se strinseră la Pojon mul- 
țime de Unguri, fiindă și Crăiâsa cea văduvă a lui Ludovicii (2) a- 
colo, aă alesii pre Ferdinand (3) Craii Ungurescii, și îndată (4) ai 
mersă cu oști de ai «at cetatea de subt ascultarea lui Zapoli, iară 
lui l6n Zapoli i-ai căutată a fugi în țera Leșescă. 

In anul de la Hristos 1530, Jigmonăd Craiul Leșescă, fiind b&- 
irână, aă coronitii (5) pre fiu-seii Avgustiă, copilu fiindă de 10 ani, 
cu voia tuturorii Leșiloră. 

Frag. N. LXXIII. (6%) 

După ce perdu războiul in Zapoli Craiul, ce aii avutii mai pre 

Vapovius Fragmenta, pag. 588 ed. Cromer 1589. , , 

Ea aestate Podolia ac Roxia orieniales Regni Poloniae Provinciae Turcico 

primum et inde Tartarico tumultu agitatesunt. Turci ac Bulgari Istro ae Tyra 
amnibus transmissis (tredecim circiter equitum erant millia) Podoliam hostiliter 

ingressi tumultu ac trepidatione omnia. replerunt. Sincovium oppidum subito et 
insperato interventu ingressi, direptum incendio absumpserunt ; arcem contiguam 

Stanislai Ochoionusii frustra. oppugnarunt, egregi& defensa est, Tureique ; cum 

multa caede inde rejecti, per Podoliam demum ac Roxiam effusi, transgres- 
S:que Leopolim fexro et igne eas teras populatii sunt. DN o 

(*) Vei pag. 189. T. 1. al letop edit, 1. Nota Î. (D. M. Kogăln, însusi at: „ue 
lui Miron acest fragment. El este numal o altă redacţiune din istoria Ciăiey 

Unguresci. (Vedi în urmă la pag. 30 şi 3t a acestui volum.) a fat 

(1) AA. Văc. aq.: «nepotul de fecior al lui Cazimir Craiului şi „epo, de rate 

lui Jismont Craiul Leşesc». — (2) AA. Văc. ad. : «Maria». — (3) AA. de, aa 

«cel ântâi cu acest nume». — (4) AA. Văc.: «de sirg» l-i «îndata» — (5) . 

Văc.: «di ia şi alesul tuturor.» _ 

(**) Vest nota 1 de la pag. 191, T. 1. al letop. edit. îl după Cod. C. 

Veqi Cod. AA. Văc. fila 202 verso.
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urmă la Tokai cu Ferdinand, i-ai căutată a 'ȘĂ lăsa crăia (1) și aă 
năzuitii în țâra Leșâscă la Jigmond, Craiul Leșescii, și aă intrat în 
țera Leșescă, a descălecatii la I6n Tarnovski, cu mare nume și cu- 
nosculii între toți Lâșii. Acesta dar 'Tarnovski cu bucurie 'l-ată pri- 
mitii în casa sa spe, (2) și % lăsă cetatea cu totulă să "1 fie de 
hrană și de slujbă, adăogându'i tâte argintării ce ar fi trebuit la 
masa unui Craii. 

lară aice în țră, înțălegândi Petru Vodă Rareș de atâte ames- 
tecături între Craiul Ferdinand și intre I6n Zapoli, în Ardeal, și a- 
VEndi grijă, ca să nu se aţiţe dintru aceea, tulburare în ț6ra lui, ca 
și în Ardeal, aii trecutii (3) ste și ali lovitiă fără de veste pre 6me- 
Dii lui Ferdinand de i-ai tăiată și i-aă risipilă, luându-le tabăra, și 
s'aii înapoi în ţâra sa cu mult pleaniă. (4) Iară l6n Zapoli, audind 
în țera Lesescă de risipă a Gmenilori lui Ferdindand, de Petru 
Vodă, mare bucurie avu; şi îndată trimise sol la Petru Vodă, de 
X mulțămi, și "li rugă să fie într'agiutori, să “șI potă dobândi 
Crăia sa. Petru Vodă (5) iar ati intrată în țera Ungurescă, fiind 
aprigii la prădă ; și ai dobântit de la Săcur cetatea Bistriţa. Ce nu 
o putu ţine îndelung, având grije de Sultan Selim să nu % vie 
bănat, ce ai prădat'o și o ai lăsat pustie S&cuilor. 

lară L&topiseţul ţerei scrie, că după solia și pohta lui Ion Za- 
poli, aă pornit Petru Vodă cu ostea sa pre Groza, Vornicul cel 
mare, și pre Barbovgki Hetmanul, şi aă învăţat, etc. 

Frag. N. LXXIV. (%) 
Semeţia mai de multe oră isbesce pre Gmenii cei mari ; precum aice pre Petru Vodă Rareș, că semețindu-se de atâtea răsboie cu noroc ce ai făcut în Ardeal, socoti că același noroc îi va sluji și cu Leșii, 

(1) AA. Văc, ad.: «şi fera>. — (2) AA. Văc. ad.: «pe Craiul On înstreinat de la țâra sa». — (3) AA. Văc, : <aă intrat cu 0 semă de dste» l-textului, — (£) AA. Văc.: cmare pleanii» |. «multa. — (5) AA. Văc. : «De isnâvă Petru Vodă, nu aşia jălind sorta ce r6 a lui I6n Craiul, cum fiind pornit şi aprins la prăd), aui intrat în ţâra Uugurâscă şi aă luat de la Secuy cetatea Bistriţa. la margenea Ardea- lului. etc». 
(*) Veqi nota dela pagina 192 7. 1. a] Letop. ediţia, 11, după Cod. C. M. Costin mai îndreptă în textul lui Gr. Ur6ke câte ceva, la $ cu titlul: «Petru Vodă ai prădat Pocuția în era Leșiscă.» Aşia numesce după. vorba Craiă pe «August Jigmond» ; dă întreg numele lui Zarnovshi hetmanul trămis contra lut Petru Vodă şi qice că era: Jiu Hrabii Tarnovski (AA. Văe. Jila 205 verso); spune că semnul ce s'a arătat pe ceriă fu <o ste cu câdă, ce'i die Comita, care ai trăit



  

Frag. N. LXXY. (3) 

Și trimiţend (1) Petru Vodă 6000 de oșteni, iaii lovit Tarnovskie 
Hetmanul și i-aii răsipit aprope de târgușorul Gwvozdeţul (2). Iară 
după acea isbândă se înturnară și Lâşii înapoi, neavend grije de 
Moldovâni, de odată, că ar veni cu ste. Ce iată și Petru Vodă, 
precum scrii cronicarii leșescă (7) cu 20000 de 6ste, cu tunuri, 
sosâsce. ILmând veste Tanovskie Ietmanul, aă fost intrat în griji 
Lâșii, lăsându-și tunurile și tabăra și sfătuia să se ducă înapoi la 
cetatea Haliciului. Ce neprimind acesta (3) 'Tarnoski ai mers la O- 
bertin și acolo asedend tabăra aii făcut șanțuri împregiur ; şi sosind 
Petru Vodă cu ste, cu tunuri, i-ai încongiurat pre Leși cât nu 

avea grije Petru Vodă că el perde răsboiul cu Lâșii, cum avea grije 

să nui scape din tabără. (Lunecâse sînt lucrurile omenesci în lu- 

mea acâsta!) Amblai Moldovenii împregiurul taberei (4) Leşesci să 

amăgâscă pre L6și să iasă din tabără la harţ; ce având Lâșii loitre, 

se suia pe șanțură și rănia pe mulţi Moldoveni de a lui Petru Vodă. 

Și începură Moldovânii a bate în tabăra Lesâscă cu pusce; (5) ce 

puțină scădere făcea în L6și, că era îngrijită bine tabăra Leșescă. (6) 

câtă-va vreme». M. Costin spune că acâstă cometă sa ivit pe ceriă la Au- 

gust stilul noii «ce se prinde la noi Iulie 21» Asemene dice, că Leşii care tre- 

cură Nistrul spre Pocuția, erati în număr de 1200 (vegi nota 4 la T. I. al Letop. 

ed. Î. pag. 159; vegi fila 205 verso de la cod. AA. Văc.) Apoi Miron Costin con- 

tinuă naraţiunea, sa prin fragmentul ce dăm la vale sub N. 75. 

(î) Vei Letop. T. 1. pag. 193 nota. ed. Il. 
(fi) Vedi mat sus din Vapoviă şi din Bielski. i 

(Î) Coa. AA. Văc.: «şi pornind de sîrg Petru Vodă înainte 6000 de Gmeni», 
|. textului. — (2) AA. Văc. ad: «i-aă lovit Tarnoskie Heimanul cu Leşii și i-aă 

spart şi ai rămas Gvozdeţul pre sema Gmenilor leşesci». — (3) AA. Văc. ad: 

«rușine» şi după <Tarnovshie 2» <dicând că încă nevedând pre orăjmașul săi să 

dee dosul? Ce mai bine a muri cu cinste ai a iebândi. Și aşia au intrat la, 0- 

bertin». — (4 AA. Văc. ad.: «și carele împregiurul taberei le-aă împhut de pă- 

înânt în loc de dăşci şi pe după care aă orânduit strileți cu sineţe. Iară, după ce 

ai grijit bine Lâşii tabăra, iată şi Petru Vodă însuși, cu 6stea, sa se aretă Le- 

şilor şi sau tăbărit împregiurul taberei leșesci, orânduind 50 de tunuri să bată 

nepărăsit în tabăra leșâscă. Nu ave grije aşia Petru Vodă că va perde resboiul 

cu Lâşii, cum ave grije să nu! scape din tabără». — (5) AA. Văc. adaoge. :« 5 

câsuri». — (6) AA. Văc. ad.:; «că era bine grijiți şi legaţi cu tabăra. lară şi 

Lâşii având câteva tunuri, pre carele puşeaş mai mare era Staşcowskie, om 

meşter la îndireptatul puscelor, aii slobodit şi ei puscele în 6menii lui Petru 

ă și ă întrînşii, cât şi osii lui Petru Vodă Vodă și aă făcut mare gaură întrinşii, cât şi osiile la puscele 

le-ai sfărimat şi au omorit pre un puşcaş de al lui Petru Vodă. Și aşia au
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Dat-ai și Lâșii din pusce, cât depărtară pre Moldovenii ce năvăliati 
pe aprope, și le căută a se da înapoi. Eșit-ati o semă de ste Le- 

căutat celor ce năvălia la tabăra leștscă a se da înapoi. După aceea Tarnovskie 
scos'aii o s6mă de 6ste din tabără afară, Moldovenii vădând la porta taberei 
leşesci, unde sta Balenskie şi Andrei Tarnovski, după care și alți rothmaistri, 
aă dat acolo năvală. Ce îndată Tarnowski Hetmanul strigând asupra Leşilor, 
să păzescă asupra Moldovenilor, că înfrânsâse Moldovâniy pre Tarnowskie, cu 
Gmenii săi ; ce sărind şi Balinski cu Gmenit să, laă înfrânt şi pre acela, pi- 
când la ac€ năvală câţiva Lâşi. lar sărind și alte pâlcuri leşesci, de isnâvă 
sai aţiţat răsboiul între Leşi şi între Gmenii lui Petru Vodă. Era din căpe- 
teniile leşesci Nicolae Slinawskie, Macii Vlodec şi alții cu dânşii. Stătut-aă un 
răsboii tare între ei cu multă vărsare de sânge dentr'amend6ut părţile, până 
de isnâvă Procop şi Alexandru, frați amândoi, tot de Sineceşti, ai năvălit in 
tabără, din dos asupra 6menilor lui Petru Vodă, dându-le agiutor Tarnowskie 
Hetmanul cu 6ste prâspătă. Două câsuri acel răshoiu ati stătut între dânşii, până 
și Singur Tarnowskie Hetmanul cu tâtă 6stea pedestră, sai clătit din tabără 
asupra 6menilor lui Petru Vodă și au înfrînt pre 6menit lui Petru Vodă, cât 
n'a maj putut sta, ci ui purces în risipă. Iară singur Petru Vodă înt'o movilă 
aștepta să vadă sfârşitul răsboiului. Care vădend pre ai să! fugind, ati dat do- 
sul și singur Petru Vodă, lăsând totă tabăra în mânile Leşilor ; 1000 de Mol- 
doven! ai cădut în robia lui Tarnowskie Hatmanului; 50 de tunuri, fără alte 
sin6ţe mal mărunte le-au luat Hetmanul, care le-aă trimis tâtă la Cracăti. Că- 
măraşul Aşedlovului arunca bani pe uliţă de bucurie. (*) 

Zac, 7. lară Tarnowskie Hetmanul leșesc, după acâ isbândă a lui asupra lui 
Petru Vodă, lăsând 6stea la. Pocuția, s'a dus de grab la Craiul. lară Leşii cel 
rămași pentru paza. marginei la Pocuția, nerăbdându-se a merge adesea în pradă în ţ&ră, pre carii Omenii lui Petru Voaă îi strica, de le căuta Lâşilor cu mare 
scădere a se întârce înapot. Iară de isnâvă gătindu-se 1000 de Leşi să intre în țeră să prade, iată fără veste i-au încungiurat câtăva s&mă de 6ste a lui Petru Vodă, ia locul ce se chiamă Tărăsăuți şi aşia i-ai lovit, cât puţini din L&și ai scăpat. Că pre cum serie cronica Leșăscă (**) mar bine de 200 au cădut morți fără ce i-ai luat în robie vii. Acestea, înțeleg 
dând atâte amestecături între Leşi şi între Mo 
Ceaiul leșesc, care n'aă putut; isprăvi mai mu 
Scrie cronicarul leşese şi cu Ibraim Pașa să fi 
să întOrcă lui Petru Voaă puscele, care le a 
de la dânsul. 

Vapoviu scrie (pag. 605 la caleaiul îuă Cromer). 
von multo postea Cometes die prima Au 

duce, mille ducenti equites Poloni T 
Moldavos, qui in Pokuce pro praesid 

ând I6n Craiul Unguresc şi v&- 
ldovăni, trimis'aă sol la Jigmont 

It, fără cât întrun an s'a aşedat. 
e trimes la Craiul leşesc cu poftă 
ă fost luat Tarnowskie hetmanul 

gusti in coelo apparere coepit, quo 
yrum seu Nestrum amnem transeuntes, 
io erant, aggressi, posteaquam duodecies 

(*) Vedi tabloul anexat la finea. volumului representând bătălia de la Obertin. (*%*) Vapoviă serie acâsta : Vapotius fragmenta Pag. 607 ed, 7587. Anni novi initio qui fait hu 
mille equites Poloni ex Pocuce Moldaviam sub si 
tarentque, subito et insperato ă, Valachis apud Ţi:
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șâscă afară din tabără, și se făcu un r&sboiă mare, cu multă văr- 

diversis locis cum hostibus decertasset, iis victis, fusis ac fugatis Pokuce pro- . 

vinciam ad Regnum Poloniae retraxerunt. Post eam victoriam loannes 'Tarno- 

vius omnium copiarum Dux cum exercitu Pokuce ingressus, haud procul a Gu- 

vosdecia arce cum sex millibus Valachorum conflixit, et eos post cruentem 

caedem egregie superavit, Guvosdeciamque arcem ejectis inde Maldavis recu- 

peravit ac Polonorum praesidio firmavit. Paucos hic Ioannes Tarnovius dies 

immoratus retro ahire coeperat cum nunciatum est Petrum palatinum. Molda- 

viae cum ingeuti duorum et viginti millium exercitu tormentisque bellicis, magna 

celeritate adventare, et iam fines regni ingressum, haud. procul inde castra 

metaium esse. Polono duci quatuor duntaxat erant hominum miilia equitum et 

prditum, quae copiae in comparatione hostilis exercitus admodum erant exiguae, 

censebantque plurimi ut hoste non expectato bombardisque regiis relictis acce- 

lerato gradu Tyram amnem et Haliciam versus abirent, hostemque cum fre- 

mitu în se venientem eo modo eluderent. At Tarnovius ingentis animi vir, qui 

ad nullius unquam hostis conspectum iev»ritus fuit, praeceps abeundi consilium 

detestatus: Absit, inquit, ut tormenta regia fidei meae concredita ego deserere 

debeam, hic a me in vestigio, vel si cum omni sua potentia palatinus Molda- 

viae veniat, hostis expugnandus vincendusque. aut fortiter moriendum erit., Ea 

voce Poloni animati ad conflictum alacres se praeparabant. Castra inde com-.! 

muniri sunt coepta partim vallo et fossa, partim curruum cireumductione . 

pedites Sclopetarii prae curribus dispositi erant. Equites gravis-et levis arma- 

turae in medio stabant: loannes Tarnovius ordines ohegquitare ac incredibili 

alacritate tamquam jam vicisset, Polonos adhortari non cessavit, cum. Petrus 

Moldaviae Palatinus terribili belli apparatu et cum ingentibus copiis apropin 

quare coepit, castraque sua ex adverso colocavit, bombardas circiter. quinqua- , 

ginta longo ordine plantavit cui nulia maior cura inerat, quam ne Poloni. co- 

piarum suarum magnitudine consternati, fuga elaberentur propterea copias o- 

mnes suas per turmas divisas in Polonicorum castrorum circuitu consistere 

jussit. Castra inde oppugnari coepta et bombardae horrendo sono reboabant, 

ictibus magna ex parte irritis. Horis circiter quinque castra Polonica sunt o- 

ppugnata, maiore multo Moldavorum clade quam Polonorum, apud quos peri- 

tiores erant bombardarum magistri, certioreque ictu Moidavos prosternebant, 

Pedites etiam Sclopetarii prae curribus inumeros perimebant ut subinde Mol- 

davi retrocedere sint coacti et ardor eorum lauguesceret. Quo conspecto Tar- 

novius Dux, porta una equitatum Polonum in hostem emisit, Non minori animo 

Polonos în se irruentes Moldavi excepere. Accensa, pugna cerlatum est acriter, 

hinc et inde plurimis cadentibus, Tarnovius laborantibus subsidia submittere, 

ducemque egregium el militem subinde fortissimum se demonstrabat. Stelit 

pugna per sesquialteram ferme horam ancipiti fortuna et aequo Marte; cum 

Tarnovius ultimo connixus, universas copias in hostem immisit, quem bombar- 

dae, altera castrorum porta patefacta, certissimo ictu magna, strage feriebant. 

Non tulâre ferocissimum Polonorum impetum Moldavi; sensim primo rctroce- 

i ae aperto cursu fugere coeperunt. Polonus victor fugien-. 

tes insequi ac trucidare non cessavit: caedes in fuga ingens edita. Palatinus in 

colle edito stabat eventum pugnae expectando : at ubi suorum sitere aciem 

non posse animadvertit, mutato equo et :pse saluti fuga consuluit. Parum e- 

dere et inde praecipit
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sare de sânge de ambe părțile. Şi înfrângend pre Moldoveni, n'a 

tiam abfuit (tanto ardore eum Poloni insequebantur) quin in eorum veniret po- 
testatem, equus in luto haeserat. Elapsus tamen est, adjutus a suis et pernici- 
tate equi avectus. Moldavorum castra capta ac direpta sunt, bombardae omnes 
in Poloni Ducis  venere potestatem. 

Contigit haec inclyta Polonis victoria de Moldavis apud Obertinum vicum, die 
vigesimo secundo Augusti, Cometa, nocte quae praecesserat, splendidius solito 
fulgente qui inde altera ă victoria die disparuit, ut credibile sit, eam stellam 
victoriam Polonis, cum hostium pernicie et terrore Pokuciaeque recuperationem 
portendisse. Sigismundus Rex laetissimo adeptae victoriae nuncio accepto, gra.- 
tias Deo Optimo Maximo omnibus Templis fieri laudesque decantari fecit, ora- 
toremque Iacobum Wilamowski ad Solimanum Turcorum imperatorem misit qui 
ei se ingentes W alachorum copias profligasse et terrană Pokuce recuperasse nuncia- 
ret. Oravit praeterea ut Palatino Moldaviae, cum suus esset vectigalis, imperaret re- 
gnum Poloniae ne infestaret, sed suis finibus contentus esset. Ea legatione Solimanus 
accepta, Sigismunda Regi de inclyta victoria est congratulatus, admiratus, quod 
parvae Polonorum copiae, ingentem Walachorum exercitum profligassent. Nuncium 
inde ad Moldaviae Palatinum raisit ut cum Sigismundo pacem coleret, et regni 
Poloniae fines non infestaret, arma et exitium comminatus, şi secus fecisset. Post 
Moldavorum cladem apud Obertinum acceptam Polonorumque victoriam, Ioan- 
nes Tarnovius omnium copiarum Dux commeatus Polonici parte in Pokuce 
pro praesidio relicta, ipse cum residuo exercitu Lepolim perrexit, nec multo post 
ad Sigismundum Regem profectus, Cracoviam est ingressus. Signa, militaria nec 
non tormenta bellica, ex hoste capta, in super captivos Moldavos, nobilitate 
insigniores, longo ordine et militari pompa prae se agens. Venientem Sigismun- 
dus Rex, ut decuit, multa officiorum frequentia. excepit, et pro re in Moldavos 
bene gesta, gratias egit : tota ea, dies multa omnium laetitia iraducta. Die se- 
quenti pro re in Moldavos prospere gesta, in templo arcis augustissimo gratiae Deo optimo maximo actae: divinisque multa ceremonia peractis, tria praecipua vexilla militaria Palatini Moldaviae et gentis Walachiae ad Stanislai martyris tumulum sunt praefixa. Et quia Palatinus Moldaviae agnatam ferociam, post acceptam cladem prae se ferre videretur, bellumque reparare nunciaretur, man- datam equitum Magistris, qui in Pokuce pro praesidio relicti erant, ut Molda- viam sub signis ingressi incursionibus infestarent, ferroque et igne depopularen- tur. Poloni Moldaviam ingressi magnam inde praedam abegerunt. Cumque id aliquoties prospere fecissent, unus Equitum magister cum una ala equitum est periclitatus, insidiisque dum cum praeda retro abiret circumventus, in hostium venit potestatem. Alii Magistri Equitum in aceeptae cladis ultionem, repetitis incursionibus Moldaviam atrociter vastarunt : magna Moldavis damna intulerunt,
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mai putut sta, ce aii dat dos şi'şi lăsară tabăra cu totul în mâna 
  

Fată ce gice Bielschi la pag. 563. 

Petryto woloski wojewoda, zapomniawszy wiary i powinnosei 
przodkow swych, kt6rzy zawzly pezysiegami swemi obowiezowali sie 
kr6lom polskim bydz wiernymi i postusznymi koronie tej, wtargnat 
z ludem swym do Pokucia. wybrai, wypali! miasteczka, takiez wsi 
poddanyeh kr6lewskich, Kotomye, Sniatyii, Tysmienice i wiele in- 
nych az do Halicza i okolo wszedzie; przeto krâl przeciwko niemu 
Jana z Tarnowa z domu Leliwa hetmana koronnego z wojskiem 
poslal. Piarwszego dnia miesiaca sierpnia kometa sie ukazala, gdy. 
naszyeh dwanascie set przez Niestr sie przeprawiwszy do Pokucia 

wtargneli i z. Wolochy, ktorymi byilo zamki osadzono, dwanaseie- 

kro€ na râznych miejscach bitwe staczajac i one porazajac Pokucie 

zasie do korony odebrali. Za ktârem pofortunieniem Jan 'Tarnow- 
ski hetman z wojskiem do Pokucia przyszedlszy potoZyl sie obozem 

u Obertyna. Woloski wojewoda, majac sprawe o ludziech, posta 

szesciysiecy wprzd, kt6re niedaleko od zamku Gwozdzka Tarnow- 
ski porazit i zamek, Wolochy z niego wypedziwszy, Polaki osadzit, 

zaezem poczal sie ku domowi zwracaâ. W tem wiesc przyszla, ze 

Piotr wojewoda wotoski ze dwiema a dwudziesta tysiecy ludzi i z 

dzialy preako przyjezăza. Nas tylko eztery tysiace jezdy i piechoty 

bylo i przeto dla tak nierownej liczby z nieprzyjacielem radzilo nas- 

jeh wiele, aby dziala pozostawiwszy do Halicza sie pospieszyli; 

ale Tarnowski cziowiek serca wielkiego rzekt : Nie daj tego boze! 
abyeh ja kKlejnota pana mego odbieze6 a tyl nieprzyjacielowi, ie 

widzac go, podawat mia; tu abo umrzec, abo wygrac. Zaczem serca 

naszym przybylo. Hetman te: obez porzadnie zatozywszy okop jal 

ezyni€, wozy spinaâ, po woziech strzeleom, w pot obozu na placu 
jedzie zbrojnej i kozackiej, sta€ i gotowymi bydi kazat, takze we- 

solo objezdzajac swoje pewne im zwycieztwo obiecowat. A w tem 
Piotr wojewoda wotoski z wielkiem wojskiem sie przyblizyt i, obo- 

zem sie poloywszv piecdziesiat dzial zasadzil, nioczem nie myslac, 

jeâno zeby mu naszy niepouciekali ; i dla tego ufee jego w koto 

ob6z polski obstapili, zaczem armowac i najezdzac na obâz poezeli 

wywabiajae naszyeh na harc îi wykladajak naszyeh obyezaje. Drabi 

naszy cicho skradajac sie z rusznicami na nie ubili kilku. W tem 

na obâz szturmowaâ poezeto i strzelbe ogromna wypuszezono ; blisko 
piaci godzin bez mata bez wszelakiej szkody naszyeh strzelba trwala, 
Jecz polsey puszkarze, nad ktârymi byl starszy Staszkowski hezbu
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Bogorya, Wolochy tak parzyli, ze sie nazad poczeli uste owa. W 
obozie naszy w sprawie gotowej stali diuga ehwile, niz sie poty- 
kali. Woloszy ehytro sobie poczeli, baczac lud nasz na czele w spra- 
wie dobrej zbrojny, mniemajac posledniejszy bydz u posledniej brany, - 
obrocili sie ku niej, u ktorej sta! Balicki herbu 'Topori Andrzej 
Trojanowski herbu Szeliga, Sendomierzanie obadwa, za nimi drudzy 
rotmistrze. Krzyknie na nie hetman, aby sie w bozy czas potykali. 
Trajanowskiemu przysto bylo naprzâd, ale sie miodem i niezwy- 
czajnem towarzystwem wymowil ; jakoă to. dobrze uczynil, bo, mialby 
île sobie poczat a drugim -serce skazi€, lepiej sie wymowil; ale nie 
wymowil sie Balicki, ktâry, acz w leciech zeseli byi ale na sercu 

„mie, potkal sie meznie z Wolochy, lecz od wielkosci Wolochow 
sparci byli, gdzie towarzyszow kilka zabito. Drugie roty wystapily, 
votykaly sie z nimi dobrze, Mikolaj Sieniawski Leliwezyk, Maciej 
Wlodek nasz Prawdzic, ei wszyscy bili sie z nimi rzadnie. Prokop 
i Aleksander Sieniawsei i druday z rotami, ktorzy stali u przedniej 
brany, bedac chceiwi ku potkaniu wypadli 2 obozu w sprawie w bok 
Wolochom i zwiedli rzadnie bitwe z nimi. 'Tarnowski tyeh i owyeh 
czesto a gesto swieymi hufey posila. | juz przez poltora godziny 
bitwa, na Zadna strone nieukazujac zwycieztwa, trwala, gdy Tar- 
nowski ju ostatek wojska swego oboz przebrawszy wypuscit na 
nieprzyjaciela, takze strzelbe; zaczem Woloszy juzi nie mogli dalej 
mocy naszyeh wydzierzed, ale zaraz jeli ustepowa€ a potem obr6- 
ciwszy sie tyl podali; naszy uciekajace gonili bijac i w pogoni wielka 
porazke w nieh czyniac. Wojewoda wotoski, kt6ry stat na pogorku 
kotica bitwy ezekajac, ujrzawszy, ze jego bieza i hamowa6 sie nie 
dazda, koniem tez odwrâciwszy jat ucieka€ i uciekl. Oboz woloski 
Zolnierze rozehwyeili, dziala wszystkie cate hetman odebrat, ktoryeh 
bylo 50 oprsez tyeh inszyeh ; postal iwszystkie do Krakowa, takiez 
wieânie, ktryeh byto wiecej niz tysiac. Zaczem tryumiy sprawo- Wano w Krakowie, na ktoryeh Szydlowiecki podskarbi miotal pie- niadze po rynku. Byia ta fortunna bitwa nade wsia Obertynem, 
dnia, 22. miesiaca sierpnia. a w tej 7ginat Seweryn Herbort. Naza- jutrz kometa niedala sie ju nam tak Swietno widziec, jako przes- ziej nocy, ktora jezli nie te porazke woloska tedy susze podobno znamienowala, jakoz tego czasu byla susza wielka. A krâl 7ygmunt zaraz poslal do Solimana cesarza tureckiego Jakuba Wilamowskiego
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la Pocuția, nu se răbda, ce adese intra în eră de prăda. Iară 

  

herbu Orla, oznajmujac mu to zwycieziwo i odebranie Pokucia, i 
zZadajac go, aby Wotoszyna napominal jako swego holdownika, aby 
sie spokojnie zachowal a w swych granicach mieszkat. Soliman po- 
winszowawszy kr6lowi Zygmuntowi zwycieztwa dziwowal sie temu 
ze tak malym barzo ludem tak wielkie wojsko wotoskie porazone 
byto. Postal zaraz potem rozkazujac mu, aby z kr6lem Zygemuntem 
pokoj zawzdy chowal a granic jego potem nie siegal. 

Po tej porazee Wolochw Jan Tarnowski hetman, zostawiwszy 
w Pokuciu czes€ zolnie::6w, do Lwowa a potem i do Krakowa do 
krOla przyjechaj, a oddawszyv panu bogu chwale trzy proporce w 
kosciele s. Stanislawa na pamiatke tego zwycieztwa zawiesil. Potem 
mu na sejmie przysziym wzgledem tej postugi pozwolon byt pobâr 
po 2 grozsu z Janu. Co Zadnego przedtem ani potem hetmana w 
Polsce niepotykato. A oni, co w Pokuciu byli zostawieni, kilkakroc 

do ziemi woloskiej wtargiwali i niemata korzys€ z tamtad wynosili ; 

czego gdy ju nazbyt bywalo, zasaâzili sie na nie Wolosza i rote 
jedna zbiwszy roumistrza poimali. 'Takze kr6l Janusz widzac, ze ciezko 
woloskiemu, i Zalujac jego upadku, posiat do krola Zygmunta biorac 
mu stanie. 

(Pag. 563—564 şi 565) La pag. 564 este xilografia represintând minunat bă- 

tălia de la Obertin, ce anexăm în facsimile la acest volum. 

Strihowskie pag. 396. 

Roku potym 1531, Petrilo wojewoda Woltoski, zlamawszy hold i 

przysiege, wtargnal 7 wielkim wojskiem do Pokuckich krain Koron- 
nych z Wolochy, z Wegry, z Turkii z Multany, Sniatin, Kolomyja, 

Tismienice i insze miasteczka i wotosei az do Halieza zwojowal. 

Przeto kr6l Sigmunt zebrawszy Zolnierzâw szest tysiecy za pie- 

niadze, poslal ich przeciw krzywoprzysiescy Petritowi, z hetmanem 

pamieci stawnej Janem z 'Larnowa herbu Leliwy. 

Naprzâd tedy zZotnierze Polszey miely bitwe z kilkiem tysiecy Wo- 

lochow na urociscu ktâre Gozdziem zowia, gdzie za pomoca Boza 

fortelem ich porazili i tupy odbhili. 

Potym Jan 'Tarnowski hetman, widzac i sam wojewoda z wiel- 

kim wojskiem przeciw jemu ciagnie, polozyl sie z szeseia tysieey 

2ohhierzâw swoich u Obertina na miejscu obronnym, obwarowawszy 

obâz dobrze pasiekami i wozami zprzezonymi. Woloski wojewoda u- 

fajac w wielkosci wojska swojego, ktorego mial piecdziesiat tysiecy,
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și Omenii lui Petru Vodă, unde tâmpina pre L6și îi omora, cât 
Puţini se întorcea, cu mare scădere, înapoi. Așijderea gătin- 
du-se 1000 de L6și venise să prade iera ; iară lovindui Mol- 
dovânii lui Petru Vodă, pe Prut la Tarăsăuţi, puţini ai hălăduit la 
țera lor. 

s 

Frag. N. LXXYI. (*) 

Sultan Suleiman înțelegând (1) de atâte resboie ce face Petru Vodă 

  

przyblizyl sie smiele tuz pod obez naszyeh, a ku wietszemu strachowi 
z onymi ogromnymi ufami ukazat sie z g6ry, potym na harc naszych 
kazat wywabiac, i z dzial wielkich strzelac, ktore namniejszej szkody 
W naszyeh nieuczynily, bo iz nizej lezeli, tedy ich kule przenosily. 
Szydzili Wotochowie z naszyeh, ale 'Tarnowski naryehtowawszy 
dziala, swoje porzadnie i lud sprawnie uszykowawszy u bram obo- 
zowych, kazal tez na Wolochâw strzelac. Staskowski starszy nad 
dzialami, za pierwszym strzelenim pod dzialem Woloskim os utracit 
ai upadio i puszkarza obrazil. Wytoczyli sie potym z obozu Polszey 
rotmistrzowie Balicki, Mikolaj Sieniawski, Maciej Wlodek i inszy, 
podkali sie meznie, jako Leonides z Persami, z Wolochy ; naszy mest- 
wem, Woloszy wielkoscia przechodzili, krsyk mezow bitnyeh z obu- 
dwu stron, trzask z dzial i z rusnic, rannyeh pod konimi stekanie, 
koni bez pan6w zbityeh ogromne rzanie, Echo w lesiech i po g6rach 
rozdwojal. A w tym Prokop i Alexander Sieniawsey 4 herbu Leliwy 
rodzoni bracia, przypadwszy z rotami swiezymi w bok Wolochom, 
rozerwali ich, z obozu zas strzelbe gesta na drugieh 'Tarnowski het- 
man kazal wypuseid, a rozrzuciwszy pasieki obozu swojego sami 
Polacy, skoezyli Wszysecy zapalezywie do W'olochow, ktorzy zarazem 
tyi podali, r6âno po polach uciekajac, Polacy ich gonili daleko, bi- jac, siekac i wiazac. Tak ii za dziwnym foritowanim Bozym one 
pieddziesiat tysiac Wolochâw, i Turkow, naszych szess tysiac a pra-. wie garsc ludzi pobila, i rozgromila, wiezni6w zacniejszyeh  tysiac poimali, ob6z wszystek wzieli i dziat wielkich 50 krom malyeh i re- cznej strzelby : to Wszystko z triumphem do Krakowa prowadzono, a wojewoda Petrilo ranny ledwo samowtor ucieky, 

NB. Tipografia neposedând de ajuns litere petit cu semnele poloneze, siliți furăm a pune aceste note cu litere de text. 
(5) cVegi letop. 7. 1. pag. 194 nota). 
(1) <Vădâna multe amestecături ale lui Petru Vodă pentru care și Jicmont
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ânteiă prădând în țâra Ungurâscă, apoi în ț6ra Leșescă, — că şi 
Craiul Unguresc și Craiul Leşesc făcură jalbă la Sultanul Suleiman 
de prădile lui Petru Vodă. Aşișderea era pîra supra lui Petru Vodă 
din neguţitorii turci, ce trecâă (1) cu negoţ (2) de la Crîm prin Mol- 
dova în sus, că " jăcusee Petru Vodă, și "i omoră (3) cu 6menii 
sei. Și acele pusci ce le-ati luat Jicmond, Craiul Leşescii, de la Petru 
Vodă, le-aii fost luat Petru Vodă de la Perenie și de la Stefan Mai- 
lat, Hetmanii lui Ferdinand, a Impăratului Nemţese, de la Ardeal. 
De aceste jalobe a doi Crai, fiind ațițat de mânie Sultan Suleiman, 
că (4) şi de la țeră mersâse jalobă asupra lui Petru Vodă, îndată 
ali poruncit oștilor s€le să se grijâscă. De-o-dată aii trimis poruncă 
și la Tătari, că avea şi grijă Sultan Suleiman despre Lsâși, să nu 
aibă mai mare gâlcâvă pentru țeră. Și așia, tot pe o vrâme, când 
încă 'Tarnovski Hetmanul Leșese era subt Hotin, (5) cu stea Le- 
șescă, să dobîndescă cetatea Hotinul, îmvrăjbiţă fiind Leşii cu Peiru 
Vodă, cum s'a scris maă sus, pornitus-aă Sultan Suleiman cu ste, 
însuși cu ostea sa, și Tătarii pe de altă parte, aiă intrati în țâră, ar- 
dând și robind. Iară biții boiari, înțălegend de praâa Tătarilor, şi 

Craiul Leşesc şi loan Zapolie Craiul Unguresc, prin Gmenii ser făcură jalbă la 
Porlă, asupra lui Petru Vodă, care intrând în urechile lul Sultan Suleiman, s'aă 
scârhit răă pre Petru Vodă. Că Craiul Leșesc Jicmond, prin solul seă Rrefs- 
kowskie, aii arătat Porții prădile făcute de Petru Vodă la Pocuția şi alte prădi 
la Podolia. 

Sta tare solul Leşesc cu pîră asupra lui Petru Vodă, dicând şi acesta: că de 
nu 1] va, ridica împăratul din ţâră şi din domnie pre Petru Vodă, îl vor seâte' 
ei cu 6ste, neputând mai mult suferi reutăţile ce. sai iscat între dânşii, că Het- 
manul Leşesc loan Tarnovskie, din porunca Craiului Jicmond August al doilea, 

cu mare &ste trecusă Nistrul și începusă a bate cetatea Hotinul, asteptând și 

pre Craiul Leșesc August Jicmond, carele venise până Ja Liov, nu cu puţină 

putâre. Ce, scrie Strikowskie, că ar fi dobândit cetatea, că şi lagumuri gătisă să 

pue sub cetate, ce oblicind Petru Vodă, ai trimis de grabă la Tarnovskie cu 

poftă de ati lăsat Tarnowskie cetatea. larăși IOn 7apolie Craiul Unguresc, aii 

făcut iară jalbă asupra lui Petru Vodă la Suleiman împăratul turcesc, precum 

i-aă prădat şi i-au risipit Cetatea Prejmăului şi cum i-aă luat Cetatea Bistriţa, 

și către aceste şi de mortea lui Grit şi altora câţi-va polcovnici omoriţi de 

Petru Vodă. Așişderea era şi acestă pîră asupra lui Petru Vodă,» 1. text. din 
Cod. C. 

(1) «Ce merg&> [. ece trece», — (2) «cu sculele sale» |. cc negoț>. — (3) AA. 

Văc. omite : «şi-7 omoria> ad. însă după vorbele : <omenii săi» aceste vorbe : 

ccare “i ase însemnați și puşi pre ace trebă de țin drumurile neguțătorilor și jă- 

citâsce și-i omdră.» — (4) «Care înţelesdse și de tivaniile ce începusă a face Vodă 

cu locuitorii ferei, că şi din fâră mersesă pe taină jaltă asupra luă Petru Vodă» 

|. scă și de Ja pră». —— (5) AAV. omite vorbele subliniate, cu italice,
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de Impă&răţie că aii sosit la Dunărea, (1) se sfătuia, şi unul cu al- 
tul cerca, etc. (ţ) 

Frag. N. LXXVII. (*) 

a. lară mai tare se temea Petru Rareș să nu "| prindă boiarii să 
dea pre mâna lui Sultan Suleiman; pornitu'și-aă Dâmna spre munţi 
înainte, părăsit de ţoți. 

b. Ai nemerit la un sihastru duhovnic, unde este acmu monăstirea 
Bisericanii, și '-aii arătat cale spre ţera Ungurâscă. (5%) 

(1) Eată ce scrie Strikowskie : 

Roku zas 1537, znowu sie wojna zaczela Polakow 2 W oloehy, bo 
Petrito wojewoda Pokuckie wolosci czestymi wtarezkami po ontj 
Obertiriskiej porazce wojowal; przeto krol Sigmunt po rokoszu ktory 
miat z rycerstwem we Lwowie, wyprawil do Wotoch ludu sluzebnego 
kilko rot, po Ş Marcinie, ktrzy wzajem spalili i wybrali Czarnowee, 
Botussany i insze wsi i miasteczka az do Soczawy. 

Na drugi rok potym 1538, Petrilo wejewoda z wojskiem swoim 
Woloskim i z 'Turkami wtargnal na Podole, miesiaca Lutego, spa- 
liwszy Cerwone, oblegt Jagelnice i Czarnokozinee. 'Tam sie Polszey 
rotmistrzowie pretko przeciw jemu 7gotowali, zwlascza Andrzej 'Tec- 
zynski, Mikotaj Sieniawski hetman polny i inszy, a gdy bitwe stoezyii 
2 obudwu stron $miele, zfankowali naszy i musieli przez Seret obronna 
reka uchodzic, bo konie mieli bosse, a wtenczas byla wielka goto- 
ledz, na ktora byli Wotoszy i Turey ostro konie ukowali. Wszakze 
tak wiele Wolochow jako Polakow legto, miedzy ktârymi Pilecki i 
W'eglinski rotmistrzowie zabici, a Wlodek poiman. 

Przeto kr6l Sigmunt tegoz roku wyprawil do Wotoch znowu lud 
stuzebny z hetmanem Koronnym Janem z 'Tarnowa, ktory obegnawszy 
Chocim nad Niestrem dobywat 80 rozmaicie i juszby go byl dostat 
przes podsade prochow, ale wojewoda Petrilo laski i pokoju pod pew- 
nymi condiciami prosil, co otrzymal, gdy znowu uczynil przysiege 
kr6lowi Sigmuntowi, 

Strikoiskie pag. 398. 
(Î) Acest fragment este adus după Cod. C., de pe care Va copiat D. M, Ko- gâlniceanu. Cog. AA. Văc. îl aduse la fila 209, sub titlul: <Când ai venit Sultan Suleiman împeratul turcesc aşupra lui Petru Vodă și ai prădat zira. Cap. 42». 

(*) (Pegi letop. T. 1. pag.. 195 ed. IL.) 
(**) Fragmentul 2 nu este în cod. AA. Văc. E probabil că a scăpat din con- deiul diacului copist, 

O
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C. „..ce cură spre țâra Ungurâscă, spre Săcui, și eșind pe pâriul a- 
cela, aii nimerit de nișce pascari. (*) 

Frag. N. LXXVIII. (7) 

Cetatea Ciceului (1), în țâra Ungurescă, era dată de Matiaș Cra- 
iul Unguresc lui Stefan Voaă bătrânul, după ce se împăcară amin- 
doi, cum s'aii scris mai sus, la r6ndul săă, și era slobodă ace ce- 
tate de Craii Unguresci Domnilor (2) de Moldova să-și ţie acolo 
averea cu Omnil lor. 

(*) Fragmentele trei de sus sunt adaosături de M. Costin la narațiunea luy 
Ureke despre fuga lui Petru Rareş. Insuşi 1). M. Kogâln. le dă sub inițialele 
M. €. 

(1) (Vedi letop. T. 1. pag. 196 edit. 11). 
(1) Aserţiunea din acest fragment, trecut de D. M. Kogâln. la: nota de la 

pag. 196 T, 1. al Letop. edit. II, sub inițialele lui Miron Costin (M. C.), e con- 
firmată prin uricele domnesc, în care înşii Domnitorii Moldovei, aduce Şi «cre- 
dința» starostilor de Baita sei Kikilisvar, printre «credințele» bofarilor Diva- 
nului și ale pîrcălabilor. Cunosc bună Gră un uric de la însuşi Petru Rareş, ce 
am aflat în Bucovina la onorabila şi românescă familie a Baronului Stircea, 
In acest uric se menţionâză de <Mihul Stircea ptrcălab de Ciceii». 

Uricul este pe membrană 4 în limba slavonă, scris de Dumitru Popovici 

«of Xoyewyk> în 7036 April 8 (ad. 1528). Dice uricul că: 

Hau akpuin Boa'kpn nau Îwu eTpzaa NzpEZAAR XOTHHCKIH 7N BpaT ere Mnkoya Grpaua 

nzpizaas Kukhangepekki ?n cecrpa “uk deaka akru Hacrunu oipnspnoge..... Dice că sa- 

tul Boianul mare pe Prut, şi cumpărăturile alipite la el: wrrorkraa Hannk BAToe 

cesona aaaaccTu BparannuarăAa Mzi GTebana Botgoai ni "'HRaNkO 19 EziA NHcap 

<A EAHHAMA KPUBHAAH npuanaiamn LO Wu TOEANBY BANAA "n NOT w nakzi "n BTOYEHA 

CERC WacT wr 'Fore ceao SynianeTak KOAHBZ 3 RHA, rue "5 cznnumn Hekkphati cA- 

HOrO A9Tpa renAagem Ha spatannua vena, Mai GTrebana ROEROAZI HaluemS acman. VH nan &ga 

TanHu răagmzi GTedaNn ROEBOAA N92HABUIH €ro XHTpOCTZH YHKAkHCTEO "4 cu cro npi- 

RHAÎH K9HBÎH 1W9HX Sună coco XHTBSETIIO a WH Aaa WCERE H EPATHA MAHOY ÎWHOY crpzun 

napkanatn Xeruuekomoy n parere nano Muxoaoy erpaun n ceeTpn Hy EABa "Tor Bzi- 

iinHcanRoe ceanoio na naSrhk Haim geankin Rom... , 

Hotarele vor fi după uricul ce aă avut Pohaico sin Tebucea «wi npkaaa Hauere 

Wwr SlacăanAga BROEEOAN. ATaa Npughiala Gujie BziAa SV PSKH BEPNOMOV HBAHKOY 19 BZIA NHCAp 

n ecauc'k "nana AcTi vad NgH&Hala WHasc HX npagăa npuznata HNak HHKTO NHKOAHCATHAMUH 

NPAA pEUNHHANR EPHEHAH NPHEHATAAH ARIE MAAT'EFATH ĂNHAOEHI BATH Haci Hate TIpuRHALE 

NHKOAH Ha gkEzi> , Ra 

Urmâză Credinţa lui Petru Vodă şi a fiului săi Bogdan şi a Boiarilor : Hran. 

Vornic, Negrila, Grincovici, Tălabă Scripeo, Vladv, Mihul P. de Hotin; Carja ŞI 

Huru prăcălabi de Neamţ... şi Danciul de Novograd, Barboski portar Sucevei, 
Dra... Spatar, Dumşa Vist. Liciul.... asispa crean, Dan komis. _ | , 

(2) AA. Văe. «și era acâstă cetate slobodă de Craii Unguresci ; se ţinea su 

porunca Domniloi- de Moldova» (pug. 212 verso) :
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Frag. N. LXXIX. (%) 

lară I6n Zapoli, Craiul Unguresciă, înțălegând de clătirea lui Sul- 
tan Suleiman spre Moldova, asupra lui Petru Vodă, având grijă de 
vicleșugurile păgânesci, că dâcă va supune de tot țera Moldovei, să 
nu intre păgănul și la Ardeal să supuie ţâra Ungurâscă, fiind me- 
gieșe, măcar că eraii legaţi cu mare prieteșug I6n Zapoli cu Sul- 
tan Suleiman, ce nice odată creștinilor drag n'a fost păgânul. Cer- 
șut'aii agiutor Craiul Unguresc de ja Ferdinand, Impăratul Nemţese, 
după aședată pacea ce era între dânșii, să se agiutorescă unul pre 
altul la vreme de trebă, să trimiţă oști mai de grabă. lară și elă, 
stringendu'şi oștile Unguresci, va privighia ca la loc bun să ȘI is- 
pitescă norocul cu oștile, și cu singur Sultan Suleiman. Și trimiţend 
Imp&ratul Nemţesc 6stea sa, ca la opt mii, pre la Varadin, la înce- 
putul săcerișului, și de acolo aii mers la Ardeal. lară cum putea I6n 
Zapoli, silia să fie pren taină acea pornire de 6ste, să nu oblicâscă 
Sultanul, avend mare prieteșug cu dânsul. 

Frag. N. LĂXX, (**) 

Ce era, mainainte isgonit de Petru Vodă, și acolo la Sucâvă Im- 
p&ratul aă legat bir pre an săi dea țera câte «dece mii galbenă de 
aur ;» iară alte vistere ce n'ati fost apucat să le ridice Petru Vodă 
cu sine, tote le-ati luat atuncea Impărăţia. 

Frag. N. LXXXI. (4) 

Înţelegând Sultan Suleiman, după ce ai trecut Dunărea că I6n 
Zapolie, Craiul Ardealului cu ostile sale și cu ostile lui Ferdinand 
Imp&ratul Nemţese, ai apucat potecile munților, că de ar vre el cu 

(*) Letop. T. 1. p. 197 edit. II 
Textul luat de M. Kogălnicânu din Codex C, este cu multe schimbări sei 

deslocari de frase identic în fona cu textul din Codex AA. Văcărescen. Atât a- 
dauge acest codice, că spune, cum că Gstea, Nemţăscă, care avea să se strângă la Varadin era de 10.000 osteni. Codex c. pune cifra. ostirei la 8000 precum se pote vedea în fragmentul de sus. 

(**) Letop. T. [. p. 197 eait. II. 
Fragmentul de sus, relativ la Stefan Vodă Lăcustă, pus de Turci domn în locul lui Petru Rareş, este atribuit lut Miron Costin chiar şi de D. Kogălnicenu. (Vegi Codex AA. Văc. fila 214). 
(1) Vegr letop. 7. 1. p. 197 şi 198 nota, 2. edit. II,



SR 
Turcii să intre în Ardeal, să nu 7] lase, și cum că ste gata să se 
bată cu dânsul, de acea veste păgânul gemând și serişnind în dinţi, 
a prins de mânie ai trimis ceauşii la I6n Craiul dicându-i că aii 
uitat de bine-facerea lui și făcându-l nemulțămitor, să. "i spuie că 
curend va face de 'și va perde Crăia, și se va căi. Răspuns'aii loan 
Craiul, Turcului, cu multă plecare, cum el acea sgătire de oști nu 
împotriva Împărăției ai făcut, pre carele l-aiă cunoscut apărător 
vieţei sale și cinstei sale, ce împrotiva vrăjmașului săi Petru-Vodă, 
carele fiind sub porunca Crailor Unguresei, aii făcut de multe ori 
prădi în Ardeal, pe carele acmu 1 are închis la “cetatea Ciceul, şi 
în scurtă vreme ”] va avea în mânele sale. Iară împăratul neeci un 
bănat să nu aibă şi necă o îndoire de prieteșug ce Vaii legat cu 
dânsul (*). - 

Frag. N. LXXXIL, (*%) 

Iară Petru Vodă fiind silit în cetate în Ciceii în mare închisore, (1) 
se temea și de omenii săi ce'i avea de apărat cetatea, ca să nu-] 
dea în mânele Ungurilor. Iară neci se îndoia de tot cu mila lui Ion 
Zapolie, Craiul Unguresc; ce de bună voie eşind din cetate, ai că- 
dut cu rugăminte la Craiul să-i lase cetatea Ciceul pentru traiul săi 
cu casa sa, rugându-se să-i i6rte greşlele cele de mai nainte greşite 
de dânsul, arătând Craiului cum și el, măcar că este Craii, iară 
find om, este supus primejdiilor și vr&milor împrotivnice acestei 
lumi. (2) Făcutu-ș'-aii pace Petru Vodă de la Craiul Unguresc, și 
l-ai rugat de i-aă dat voie să se cârce la Portă să'și potă toemi 
lucrurile despre Impărăţie. Și dându'i voie și slobodenie, agiuns-aă 
Petru Vodă pre la prietenii săi la Pârtă, trimițând Petru Vodă da= 

ruri Vezirului și altor Agi împărătescă. : 

lară Stefan Vodă, aice în țeră, înțelegând că aii cădut Petru Vodă 

pe mânele Craiului Unguresc, nezăbăvind vreme, aii răpedit la Portă 

făcând scire, și rugându-se pen pristenii Vezirului, să poruncâscă; 

(*) Codex AA. Văc. numai în unele vorbe, dar nu şi în fond, aduce deo- 

sibiri la fragmentul de sus , 
*F) Letop. T. 1. pug. 199 ed. II. nota 1. . _ 

e Ureche ia Cap. XVI nar&ză : «Pentru multe nevoi ce asi petrecut Petru: 
Vodă de Unguri în cetatea Ciceul și purcederea sa la Tarigrad în anul 7041 

Ghenarie.» La naraţiunea lui Gr. Ureche M. Costin adaogă fragmentul de sus, 

sâii mal corect, cu acest fragment înlocuâsce naraţiunea lui Gr. Ureche. 2 mare 

parte Fragmentul de sus este după Codex C. — 0) AA. Văc. ad. : «şi că va 

şi craiul cunoscut de multe oră mustrările şi nestările himei acesteia». 

19 
Miron 0. Z7.
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Impărăţia la Craiul Unguresc, săi trimiţă legat pre Petru Vodă. Cu 

Petru Vodă își aședase lucrul de către Impărăţie, de-l chiama să 

mergă la Portă. 

Mergând Petru Vodă la Țarigrad, saii aședat la Galata, care ce- 

tate este făcută de ltali, și de un nm ce se dic Liguri, și se nu- 

mâsce la istorii Pera; acolo cură Boazul între Pera, adecă Galata, 

şi între Țarigrad. 
Stefan Vodă, aice întru nenorocita ţeră, multe și grele dabile (1) 

stringea de la bieţii locuitori; şi de la o vreme saii arătat mare 

vărsător de sânge; că fie pentru ce mică greșslă poruncia de o- 

moria, și încă de multe ori la masă chiămând, pre mulţi ca mâna 

sa îi omoria, 

I&n Zapolie, (2) când aii trimis jalobă la Impă&ratul Turcesc pen- 

tru Petru Vodă Rareș, cum saă pomenit mai sus, jăluitus'aii și 

pentru mortea lui Grit, de carele ne trage rândul să pomenim aice. 

Frag. N. LXXXIII. (*) 

După ce ai murit I6n Banfi, (3) ce era Voevod Ardealului, în qi- 

lele lui I6n Zapolie, Craiul Unguresc, aă stătut Grit ocârmuitor și 

namâsnic crăiei Unguresci ; însă, la acestă dregătorie a lui Grit, 

câțiva boiari Ungurescă n'aii vrut să se primescă. Ce stând și Lask 

Levul, care pe atunce era în mare cinste la Craiul I6n Zapolie, și 

cu Verbeţie în partea lui Grit, i-aii isprăvit dregătoria acesta de la 

Craiul; și (4) i-ai făcut şi ispisoc Craiul, poruncind Craiul să iscă- 

l6scă şi boiarii ţărei Unguresci. Ce n'aii vrut boiarii, necă ai pri- 

mit ac6 dregătorie lui Grit, şi boiarii ţ&rei Unguresci, pentru mare 
ură ce avea pe acest Grit. (5) Acest om era și trufaș, și pentru 

limba turcâscă, era cunoscut la împărăţia Turcului, (6) pe carele îl 

irimis6se ln Zapolie Craiul la Portă, după cel făcuse ocârmuitor 

ț&rei Unguresci, pentru să așede lucrurile țărei Unguresci, (7) că se 

(1) emară şi grile nevoi cu dările făcea» |. text. — (2) Cod. AA. V. De vrâme 
ce am pomenit de Grit pentru a căruia morte aii fost pîrit Ion Craiul Unguresc 

da Împăratul Sultan Suleiman, pe Petru Vodă, am socotit să spunem de dânsul, 
adecă de Grit, Gre-ce aict la acest rând» loco text. 

(*) Vedi apendicea a, VIII T. 1. Letop. edit. II. 

(3) Cod. AA. Văc. ad.: <Zindoa». — (4) ad. : «și ai poruncit de ati făcut și 
atișirif ui Grit, Craiul să cinstiscă în îvdlă>, — (5) Frasele resturnate în AA. 
Văc. dar aceleşi lucruri spun — (6) ad.: «şi bi Ibraim Paşa Vizirului pe 
ace vreme». — (7) AA. Văc.: < Ardealului» |. «făvei unguvesci».



n Bl e 
ațițase iar nelocmâlă între Domnii Unguresci. (1) Dic unii că acest 
Grit să fie vorbit (2) împreună cu Vezirul, trăgând la sine crăia Un- 
gurescă ; și aședase une lucruri spre peirea lui Ion Zapolie, Craiul 
Unguresc. Ce bine dice scriptura : că cine sapă grâpa altuia, cade 
în irensa. Așia și Grit, după ce ati purces de la Țarigrad. trecând 
Dunărea la Dristor, (Azperep) ati venit în țâra Muntenescă, (3) a- 
vând cu sine 3000 și mai bine de pedestrime enicâri, și călări 1000 
și mai bine de Turci, fără Unguri; (4) avea și ferman la Petru 
Vodă şi la Radul Vodă, Domnul Muntenesc, să asculte ce le-ar po- 
ronci Grit. 

Serie Istvanfie (*) să fie spânzurat la Dunăre pre un boiar Mun- 

tenesc, anume ]lie, arătând tuturor locuitorilor țărei Muntenesci să 
se temă de densul. (5) | 

Trecând (6) preste munți la ţâra Ungurâscă, (7) sai aședat cu 
tabăra la Braşov, şi îndată aii trimis Grit cărţi la Emerit 'Ţibah, ce 

era ispraumie Ardealului, (8) făcendu'i seire (9) să vie la dânsul, 
pentru sfatul a mari lucruri. lară Ţibah, nepuritând grije de viele- 

șug despre Grit, îndată cu dâuă sute de 6meni aii venit la Grit, și 

sau aședat ca de două mile de Braşov; şi acolo, n6ptea, fiind Ţi- 

bah sub cort, aă trimis Grit nisce Eniceri de 'l-aii ucis. Așijdere 

și pre Omenii lui, pre câţi aă putut prinde, i-aii omorit. (10) Decă- 

ai adus capul lui Țibah la Grit, v&dând cei-l-alţi boiari fapta tiră- 

n6scă a lui Grit, s'aii apucat de arme; și stringendu-se cu toţii la, 

(1) AA. Văcăr. artă cari sunt boiarii cari nu primiaii pre Grit, cu numele 

următâre, cari lipsesc în Cod. C. utilizat de D. M. Kogălnicenu: <cumu-i I6n 

Telie ispravnic. Belgradului, care-i în Ardeal, Stanislav Valărie, deregătoriul Bel- 

gradului Serbese și Țibah Episcopul Varadinului şi alţii între carii și Nadas- 

die. — (2) «pre taină> |. <împreună» și ad. după : câmpreună cu» : «Ibraima.-- 

(3) Rumânescă» 1. «< Muntenescă». — i&) ad.: «între cati unguri era Urban Bar- 
tan, Doţie şi Gaşpar Perusie, Horvat de neamul lui. Gheorghie Călugărul, îna- 

intea căruia i-aă eşit din Podolia şi Eronic Laskie». (5) AA. Văc. omite 

vorbele cu italice. — (6) ad.: «dară acest Grit». — (7) «la Ardeal» |.: «ftra 

Ungurescă>. — (8) Vorbele cu italice sunt la alt loc puse în AA. „Văe. — 

(9) ad.: «de înturnarea li de la Țarigrads. — (10) ad.: «Pre 6menii lui Ţi- 

bah, vrend să se apuce de arme, deşteptaţi fiind din somn i-ai omorit, puțini 

scăpând». | a , 

(*) De aice în colo Apenâicea VIII coprinde materiă din «Istoria Crăici Un- 

guresei» de la acest tom IL al operelor complete, la pagina 28. - Se vede că 

N. Costin a întrodus în redacţiunea lui de letopiseţe, bucăţi din monografia lui 

Costin: asia că si din acestă împregiurare apare limpede, cum M. Costin, iar nu 

N. Costin este autorul şi al acestui fragment, care fragment face parte întregi- 

târe cu «Istoria crăiei Unguresci», operă. neîndoios a Iul Miron.
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Sibii, s'ati sfătuit să rescumpere nevinovata morte a lui Țibah des- 

pre Grit, alergând cu săbiile cerunte prin sate şi prin oraşe, stri- 

gând și ară'ând mortea lui Țibah făcută de Orit. 

Nezăbovită vrâme, se aleg trei bărbaţi, rescumpărători mârtei lui 

Ţibah, anume Gotard Comisul și Stefan Mailat, şi Francisc Kvendie, 

către carii s'aii adunat mulţi Domni, pe carii îl trec cu scrisorea, 

pentru lungimea vorâvei, lăsând, cine va vrea să scie şi pre aceia, 

să cerce la Istvanfie, istoricul țărei Unguresci, fară noi să venim 

la istoria nâstră, (1) 

Trimis'ai îndată soli (2) la Petru Vodă aice în eră, şi la Radul 

Vodă în ţâra Muntenescă, arătând tirania lui Grit, ce ati omorit pre 

Ţibah și pre alții, cerend agiutor împrotiva lui Grit. Amândoi Domnit 

nu sait apărat a le da agiutor, ce îndată le-aii trimis oști. Şi așia 

cu i6tă Ostea făcutu-s-aii ca la 40000; acâste oblicind Grit, cum nu 

numai Ungurii (3) ce și amândoi Domnii din câste ţără îi are ne- 
priâteni, fiind în mare grije, s'a mutat la cetatea Megisia, care do- 

bândind'o, s'aii sfătuit cu ai săi de s'aii închis acolo, până i-ar veni 

agiutor de la Craiul I6n Zapolie și de la Mehmet Pașa, Saraschie- 
rul de Beligrad, și Bali-bei căpitanul Samandriei. Ce, nemerind mai 
curend Ungurii cu agiutorul de la amândoi Domnii, n'aii lăsat pre 
Grit să se grijescă de alte, cu zăhărelele și alte, ce se gătase să a- 
ducă de pre aiure în cetatea Megisia; ce aii și purces să dobân- 
descă cetatea unde era Grit. Apăratu-s'aii de-o-dată Grii, având cu 
sine eniceri, și altă 6ste 'Lurcescă, împingând pre Unguri de-o-dată. 
lară stătuindu-se acei ce era juraţi asupra lui Grit, socotind că necă 
hrană îndelungată nu va avea Grit în cetate, aii încungiurat ceta- 
tea, țiind'o închisă de tote părțile, și ati pus de ai strigat (4) că 
cine nu va fugi de la Grit până în patru dile, să vie la dânșii, îk 
vor av6 de vrăjmași. Deci, ântâii Urban Batiani și Părusiă, lăsând 
pe Grit, ai fugit în tabăra acelor trif bărbaţi ce încungiurase pe 
Grit cu oști. Așijderea și târgoveţii, ati abătut în Turcă, de i-ai 
tăiat și i-ai omorit ; pre câţi n'aii putut scăpa din târg, ati început 
ai bate din tunuri, de se sfărîma cetatea. Așia vădendu-se Grit de 
doi nepristeni încungiurat, și împuţinându-se (5) hrana, sai agiuns 

(1) Vorbele subliniate sunt adăogate de mine după Cod. AA. Văe. căci frasa 
era ali-fel necompletă. V. A. U. — (2) AA. Văc. ad.: «pre Nicolae Cornisie și pre 
Martin Adrian, căpeteniile Secuilor, cu cărți la Petru Vodă aice în ţdră». — 
(3) Cod. AA. Văc.: <pre Ardeleani» |. «Ungurii», — (î) ad.: «și în tabira lor». 
— (5) <împuţinându-se» |. «și sfârșise» și ad.: <temendu-se și de fome» ante: 
«Sati agiuns».
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cu 0 s6mă de oste, dându-le daruri, să'l lase cu feciorii lui să iasă 

din cetate. Ce nimic n'aii isprăvit la, nisce Gmeni ce era aprinşi cu 

rescumpărarea asupra lui. (1) Și întru acestă strinsâre (2) fiind Grit, 

iată cădu zidul cetăţei de către răsărit, bătut de pusce; care spăr- 

tură vădend oștânii, (3) îndată năvăliră în cetate, cu multă vărsare 
de sânge, că Turcii din cetate se apăraii bărbătesce. Ce biruiră Un- 

gurii pre Turci și dobândiră cetatea, nelăsând pre nime vii. lară 

Grit cu feciorii săi aii (ost scăpat din afară de cetate, lăsând tâtă 

averea sa în jac biruitorilor. Ce, nemerind în tabăra Munâtnilor și 
a Moldovânilor, 'l-aii prins (4) şi "l-ati dat Ungurilor, și aii pus pe 

călăi de i-ati tăiat mânele, apoi i-ai tăiat capul. Perit-au și Doţie. 

lară pre doi feciori ai lui, anume Anton și Andrei, aducându'i aici, 

la Petru Vodă, i-aii omorit pre amândoi. 

Vegi, aice cum plătâsce Dumnedeii tiranilor, vărsătorilor de sânge! 

lară de 6ste așia de Petru Vodă, cum scrie Istvanfie, că ati o- 

morit (5) pre feciorii lui Grit, urită şi fără milă faptă, și abi6 au- 
dită în lume la creștini. Die unii, că decă aii înțeles Sultan Sulei- 

man de închisdrea lui Grit, să fie poroncit lui I6n Zapolie Craiul 

Unguresc, să mârgă să dea agiutor lui Grit; ce n'aii cutezat, I6n 

Craiul, dicând că nu are cum asupra unui norod să st6 împotrivă 

pentru mortea lui Țibah. Iară după ce aii perit Grit, aă stătut Is- 

pruvnici ță&rei Unguresci Mailat și Balasie. 

Frag. N. LXXXIV. 

Cât și astă-qi se cunosee sângele pe zidul păreților casei aceia, 

în cetatea Sucevei, pistrelat den Ștefan Vodă și tăindu-i capul l-aiă 

scos afară. (*) 

(1) ad. : «și era din tute părțile încungiurată cetatea şi târgoveții închisese tâie 

porţile și portițile, de nu era loc de eșit; că Mailat și Gutard şi Kvendie, cu o 

parte mare de dste, despre partea de a miagă-gi păzia, iar Moldovenii şi Mun- 

dânii şi Bototie, despre hesărit ; tar despre Apus şi despre Miadă-nopte Toma 

Bornardie, cu Secui împregiur păzia.> — (2) ag.: «lovind pre Grit şi bola, până 

a nu-l obori bâla de tot, aii început a socoti de scăparea sa şi de a copiilor 

săi de ar put€. Şi într'acestea gândind, eată cădu... etc». — (3) ad.: <neaştep- 

zând porunca Serdarilor sti» ati dat năvală, sărind preste ziduri mari, măcar că 

Enicerii şi alți Turci aptra tare, făcându-se multă vărsare de sânge şi în Un- 

guri». — (4) ad.: «şi ladă pus la pază tare. Şi aşia (să scurtăm vor6va), luând 

«ci trei bărbaţi pre Grit, întâiă aă poruncit unui țigan călâii : KaAw) de i-ai 

tăiat mânile, apoi ai pus de i-aii tăiat capul». — (5) ece aă arătat nemilă cu 

feciorii iul Grit> 1. text. _ _ 

() Este vorbă de uciderea lui Stefan Vodă Locustă.
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Frag. N. LXXXV. (*) 

In anii de la Hristos 1538, Alecsandru Vodă Cornea şi cu Mihul 
Hetmanul și cu 'Trotușan logofătul luând veste de Petru Vodă Ra- 
reș că 6ste în cinste la împărăție, aii răpedit de sîrg la Ferdinand, 
Craiul Unguresc, pe unul ce-i dicea Petru Robeii, Ispravnicul Si- 
biului (1) cu rugăminte de agiutor, (2) să-i trimiţă împrotiva lui 
Petru Vodă (3) giuruindu-se cu totă ț6ră că se va închina subt as- 
cultarea Crăiei Unguresci. Acâstă poftă de agiutor întârdiindu-se 
despre Ferdiaand, (4) mai mult agiutor ai făcut lui Petru Vodă la 
Portă, că aii luat prea l&sne Domnia, și cu mai puţină cheltudlă, 
oblicindu-se la Portă ămbletele lui Alexandru Vodă cu a sfâtnici- 
lor săi. 

Frag. N. LXXXVI. (*) 

lară pe Alexandru Vodă, cum serie Isthvanfi (f) istoricul Ungur, 

D-nu Kogâlnicânu Qă acest fragment la Tomu I, al Letop. edit. JI pag. 200, dicând, că este de Miron: Costin acest adaos. In cod. AA. Văc. nu "1 aflăm ; a- semenea nu există în B și în altele, dar esistă în Codex C. şi deci "1 primim între fragmenteie lui Miron Costin. 
(*) (Let. T. L. pag. 201 nota |. ediţ. ID). 
(1) AA. Văc. ad: «pre acdie vremi» — (2) Ad: <împrotiva Turcilor să se potă. apăra de Petru Vodă» (3) Ad: <Rareşiii care acum aștepta caftan de Domnie de la Pârtă, arătând (Cornea) precum și în trecutele vremi aă avut razim de Crai! Unguresc» — (4) Ad: «căci îndată ai chiămat la Sfat o s6mă din Gmenii să arătăndu-le pofta lui Alexandru Vodă și a boiarilor țărei, ce li star părea ? ce solia Iul Alexandru Vodă la Ferdinana şi respunsul întârdiat de la Ferdinand, ohlicindu-se de la împărăţia Turcului, cu luarea pe l&sne şi puţinică cheltuială a doua domnie a țărei, că de sirg oblicind Sultanul Suleiman de lucrurile şi socotelile lui Alexandru Vodă, ai dat domnia a doua lui Petru Vodă Rareş, pre care cu imbrohorul împărătesc, cu mulțime de ianiceri şi 6ste turcâscă Călă- rime, să ducă pre Petru Vodă Domn la scaunul țărei. Care în 6 dile ale lunet Ghenuarie (Cod. C, pune 7) în dioa de Botez, ai purces Petru Vodă spre Dîr- stor... ete». 

! 
(**) D-nu Kogâlnicânu pune acest fragment, dar mult may redus, după Codex C. la pagina 202 a tom. | ediţ. IL. Letop. Nota 1. Vorbele cu italice lipsesc în Codex Cc. 

(7) Isthvanfi scrie (Historiarum Liber XIII pag. 147 ed. 16835 Colon. Agrip.) Sed quum Petrus Byzantii Solimanum et purpuratos, maximis muneribus et ingenti pecuniae vi, a faeneratoribus Judaeis et mercatoribus Graecis, quorum vitum in religione sequebatur, mutuo sumpta, acriter oppugnare diceretur, ut in fedem regnumque restitueretur, brevique faventibus aulae principibus rediturus crederetur, Alexius et Boierii, per internuntium Petrum Rubeum, Cibiniensis ur-
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i-ai omorit și pe dânsul, boiarii, cari ai rămas cu dânsul, nădăj- 

duină că dintru acea faptă vor avea obraz (1) la Petru Vodă, iar pre 

hokară (Mihul Hetmanul, Trobişan  Logofetul, Petraşco, Orasneş şi 

Cosma, dice Ureche. V. A. U.) după ce ai omorit şi pre Alexandru 

Vodă, a eșit cu toţii la Galaţi, întru întâmpinarea lui Petru Vodă 

cu câte-va (2) glote de ţâră, pre cari cunoscându-i Petru Vodă vi- 

clâni (3) și D-qeii (4) vrând să rescumpere mortile făcute de dinșiă, 

lui Stefan Vodă Locustă şi lui Alexandru Vodă Cornea, aii poruncit 

de le-ai tăiat capetele, muncindu-i ântâiii cu grele și cumplite muncă. 

Așia este sfârșitu răilor şi cumpliţilor, ales a vărsătorilor de sânge 

nevinovat ! Nerăbdător! în delung pentru sânge, aă răsplătit D-dei 

mortile acelor doă domni de accă lupi încruntaţi. lară acolo pe loc la 

Galaţi aii pus Petru Vodă Hătman pe Petrea fâciorul lui Vartig, 

care şi pârcălab de Sucâva. 

Frag. N. LXXXVII. (*) 

Sultan Suleiman înțelegând pentru Mailat, (**) Domnul de Ardeal, 

că âmblă cu vicleșug asupra Crăiei Isabelii și a feciorului €i, a- 

giuugendu-se cu Ferdinand, trimis-aii poruncă la Ahmet (1) Pașa de 

la Nicopoe, și la Petru Vodă, și la Radul Vodă, Domnul ţărei Mun- 

bis praetorem, Ferdinandum urgere ceperunt, si eis idonea auxilia submitteret, 

sese in pristinam ipsius, uti regis Punnouiae clientelam protinus concessuros ; 

desertisque Turcis imperata ejus facturos. Qua în re quum lentius, quam Mol- 

davorum res poscebaut et tardius ă Ferdinando deliberatur, forte Tureis et So- 

limano totius legationis series, et Moldavorum consilia innotescunt. Quae res 

Petro exuli maguum adjumentum attulisse, ejusque reductionem accelerasse visa 

est: Solimanus eaim Alexio et Moldavis qui consilia nefaria ab eo deficiendi 

asitasse ferebantur, admodum iratus, Petro regnum restitui extemplo mandavit, 

eique reducendo praefectum Stabuli sui, unum ex praecipuis familiaribus delegit. 

Quem validis equitum praetorianorum turmis, quum Istrum trajecisse intelle- 

xissent, Moldavorum Bojerii, magnopere Turcarum arma formidantes, summo 

concepto scelere, obiruncandi Alexii consilium înierunt, arhitrati ejus caede apud 

reducem Petrum sese gratiam et benevolentiam adepturos ; ita insons, nec mor- 

tem promeritus miser jugulatur ; intereaque Petrus singulari felicitate în regnum 

reductus et per Stabuli praefectum in sedem suam Suchawiensem collocatus est. 

(1) Cod. C. «cinste» loco «obraz». — (2) Cod. C: «multă gldtă» loco <câte-va 

glâtei. — (3) Cod. C: «ai înțeles Petru Vodă fapta lor», loco textului. — (4) Cod 

O: <Dumnegeii nu-i ai lăsat fără osândă pentru mortea ce făcuse ei» |. text. 

(*) Letop. ed. Il. T. | pag. 204. Nota |. 

(2 Macaar, scrie AA. Văc. 

(1) AA, Văc.: «Mehmet» |. «Ahmet».
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tenesci, de aă mers (1) cu oști în Ardeal. Intrat-aii Petru Vodă pre 
Oituz, și sai adunat (2) cu Pașa și cu Radul Vodă la Dunăre. 
Neci (3) o scădere ţărei Unguresc, pre unde aii mers cu oștile, n'a 
făcut, pentru să nu aibă grije și prepus Mailat. Iară fiind fără grije 
Mailat la casele s6le, făcură sfat Domnii acestia cu Pașa, neputând 
să'l prinqă fățiș, cu vicieşug ; şi trimiseră de chiamară pre Mailat 
să vie la Pașa, pentru întemeerea legăturilor de pace între dânsul 
și. între Impărăţie, făcându-i scire că și Sultan Suleiman ai purces 
de vine să mântuescă Buda de încongiurarea Nemţilor, (4) socotind 
că mai bine cu pace să se așede de cât cu vărsare de sânge. R&s- 
puns-aii Mailat, că nu are cum mârge la Pașa ; ce, de “i va trimite 
Pașa zălog pre un fecior al săi, el va veni la Pașa. Ră&spuns-aii 
Pașa, că pre fiul săi nu'l pote trimite la dânsul, căci 6ste în slujbă 
Impă&rătâscă, și 6ste cu primâjdie de viaţă la denșii a trimite zălog 
fără scirea Impărăţiei; ce'i va trimite doi Agi mari, de Vidin şi de 
Silistra, cărora le-ai dat Impăratul steguri de Isprăvnicie. Si îmbră- 
când Paşa pe doi Comișei de a grajdului lui în haine scumpe, (5) 
şi cu arme ferecate (6) şi pre caă împodobiță, i-ai trimis. Și încre- 
dinţându-se Mailat, 'i-aă primit cu cinste, nesocotina a hi vicleșug. 
Vădând zăloge acei Turci de cinste, aii venit Mailat în tabăra luă 
Pașa, și deodată aii mers la, corturile lui Petru Vodă ; și primindu-l 
Petru Vodă cu cinste, "l-ai ţinut cu vorovă, până ai venit mulţime 
de Turci, amestecați cu Munteni (7) de 'l-aă luat și “l-ai băgat în 
obeze ; și ducendu-l la Pașa, 'l-aă trimis îndată la Impărăţie, la 'Ţa- 
rigrad, şi acolo puindu-l la închisore, "l-ai ţinut până i sati săvâr- 
şit viața. lară Petru Vodă (8) s'aii întors înapoi; şi (9) era atunce 
anii 7049, 

(1) AAV. «să mergă asupra lui Maelat ispravnicul Ardealului să'l prindă».— 
(2) Cod. AA.V.: «Sati împreunat» |. «adunat». — (2) «Mergând până în Ardeal Pe- 
icu Vodă, cu oștile, nemica scădâre țărei n'a făcut, pentru ca să nu aibă prepus şi 
grije Maelat. Iară Maelat după ce părăsise a bate cetatea Făgărașului, (căci acmu 
făcuse tocmâlă şi aședământ cu Hetmanul lut ln Craiul), se afla, Maelat fără necă 
o grije, la curţile sale. Neci putea întralt chip oștile turcesci şi ale Domnilor făţiş 
să'l prindă, căci se sunase că-i vin lui Maelat oști întragiutor de la Ferdinand, ce făcură sfat». — (4) C.AAV.: « Buda, care pre vremea aceea era încungiurată de Oşți nemţesci» 1. text, — (5) «în haine de lastră» |. «scumpe». — (6) «ame pe lângă dânşii scumpe, neseiind povestea nec acei qoi turci» 1. text, — (7) ad. şi modi- fică : «trămişi de Ahmet Paşa şi de Radul Vodă şi acolo ati prins pre Maelat ; ferecendu'! în obeze Vai dus la Pașa, iar Paşa îndată Pati trimis», — (8) AA. Văc.: «după ace slujbă împărătescă sau întors iarăşi pen Ardeal, nu fără pradă Ar- dealului». —. (9) AA. Văc, omite vorbele cu italice. Mal sunt şi alte variante, dar ele nu sunt de cât de vorbe, iar nu de fapte Şi de aceea nu le relevăm.
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Frag. N. LXXXVIIL. (*) 

Insă Lâtopisetele străine, Leșesci și Ungurescă (**) de acestă oștire 
a lui Petru Vodă nu pomenesc, ce de Ilias Vodă feciorul lui Petru 

Vodă scrii, că aii făcut acâle prădi la Ardeal, precum vom arăta 

a rândul s&ii, când vom scrie de domnia lui lliași Vodă feciorul lui 
Petru Vodă Rareș. 

Frag. N. LXXXIX, (7) 

Sevârșit-aii (Petru Rareș) și Episcopia de Roman și Mitropolia din 
Sucâva aii înoit și ai împodobit......... 

aaneenae Semăna bine a fi fecior lui Stefan Vodă celui Bun ; așia la 

isteță fire spre resbhoe, cum și a zidi monastiri și biserice și alte lu- 

cruri de pomenire aice în ţeră. La judecată bun și drept, statul lui 

era cuvios și gata la cuvânt. 

(*) Letop ediţ. II tom. I pag. 205 nota [. — Cod. AA. Vă. Ia fila 250 dă o 

redacţiune identică. cu cea de sus din Codex C., relativă la a doua espediţiune 

a lui Petru Rareş în Ardeal. 

(**) Ce dice Miron Costin despre Cronicele Unguresc), că vorbesc de expediţiu- 

nea. lui [liași în locul lui Petru Rareş în Ardeal fiind faptă de sub anii 1552, ni 

se pare că se referă la o altă espediţiune ulteriră, din timpul domnii luă Iliaș. 

lată cu tâte acestea textul din Istvanffi, pag. 209: : 

«Dum haec în Panonia satis superque improspere geruntur, Elias Moldavus, 

Petri regno pulsi, atque ut diximus, iterum ope lohannis regis, restitui filius, 

non sine sumina, ingrati animi significatione, per angustias Alpium Aitossiarum 

quae Moldavos e: Siculos interjaceni, cum validis suis et Turcicis copiis in 

Transilvaniam irrupit, ac castra ad Torianum locavit. Ex quibus repente equites 

praedătorios Turcis permissos versus Scepsium, Orbajum et Quisdium misit, 

quae sunt loca et oppida conciilis Siculorum destinata, eaque longe lateque depo- 

pulari jussit. Hermanum quoque et Prasmanum, Saxonica oppida, injectis igni- 

hus eadem excursione succensa atque concremata fuere, ac ex eorum agris, peco- 

tum atque hominum haud contemnenda praeda abacta.» 

In cronica lui Bielschi, Cartea IV pag. 586 se citesce despre aceste fapte la 

data de 1546 adică chiar a primului an când Iliaș, fiul luă Petru devine domn. 

(î) Aceste lecţiuni — variante le dăm după fila 250 verso, cu mici deosibiri 

d? notele 2 şi 3 de la pag. 205 tom. 1 ed. II a Letop. D-lui M. Kogăln.
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„ Frag. N. XC. (%) 

De acest lliaș Vodă, serie Istvanfi istoricul ($) că pe vremea ce 

era multe amestecături în Ardeal, '-aii venit şi lui poruncă Impă- 

rătescă de la Sultan Suleiman, de aă intrat în Ardeal, având și 6ste 

turcescă cu sine; și trecând peste munţi sai tăbăritii la Torian, și 
de acolo aii slobodită călărimea ciambur, și ai prădat oraşele S&- 
cuilor, şi aii ars orașele Sasilor, anume Herman şi Prejmenul, până 

(*) Fragmentul de sus e adus după nota I, de la pag. 250, Tom. I ed. II, a 
Letop. D-lui Kogâlnicenu. Redacţiunea acestui fragment din Coa. AA, Văc. e cu 
mult superidră şi deci o dăm integrală: «De acest Iliaș Vodă, puţin am v&dut 
la Letopisetul lui Ureche Vornicul şi a unui Simion Dascălul, iar aflu la Ist- 
vanfie istoricul de lucrurile Craiei Unguresci şi al Ardealului seriitoriă, pomenind 
mai mult de acest Iliaș Vodă, feciorul lui Petru Vodă, pre vremea ce era a- 
mestecăturile în Ardeal, că ai venit şi lui poruncă de la Sultan Suleiman. Care 
trecend cu oşiile sale peste munţi, având şi 6ste turcâscă cu sine, sai tăbărit 
la Torian şi de acolo sati slobodit 6stea, Călărimea, Moldovânii şi Turcii, în 
pradă, spre Sțepuşie (Guenscie), spre Orhan şi Cvizdie oraşele şi cetăţile Secui- 
lor, care în lung şi lat mare pradă le-ati făcut, Asijderea oraşele Saşilor anume 
Herman şi Prjmenul (Prasmanul) le aă ars până în temelie, în pământ, de at 
robit şi 6meni şi mult plean de dobitâce ai luat. Iără înturnându-se cu plea- 
nul Gmeni! lui Iliaș Vodă şi cu Turcii, prindându-le vâste Vladislav şi Pavel Bancu * 
dregătorii lui Batorie și ispravnicii de patru fărăşdre (uzpzuoape) a Ardealului, 
care stai în megierie cu orașul Colosa, Doboca, Osdia și Cucol6m, sati gătit de 
grab de resbol şi viind şi Baptista şi cu Felix despre Brașov cu oști Nemţeşci 
ai purces să ţie calea. oștilor lui Iliaş Vodă şi a Turcilor, cari se înturnase cu 
mult plean din pradă; şi pre sfatul iui Baptişte silia să apuce căile despre 
munţi. Oblicise acum Iliaş Vodă de oştile ce “1 vin asupra, ce au prăbit să trecă 
munţii mal de grab. Ce fiind îngreuiat cu mult plean aă ajuns oștile nemţesci 
pe lliași Vodă şi pe Turci şi acolo ai scos tot pl&nu Nemţii cu Ungurii de ia 
liaşi Vodă și au apucat şi pe câți-va oştâni ai lui Iliaşi Vodă şi din Turci aă 
perit. acolo. Şi să fie sosit pedestrimea nemtâscă şi Secuii și să fi apucat pote- 
cile munţilor, neci Iliași Vodă, neci Turcii nu ar fi scăpat. Şi așia deşert s'a 
întors Iliași Vodă la scaunul săă la Suc&va. 

(î) Partea d'ântăia din textul lui Istvanfi e adusă deja de noi la fragm. No. 
(LXXXIX) ; dăm aci restul: - 

<Quae gquum ad Ladislaum Udensium et Paulum Bancum. Bathorii provin- ciae praefecti legatos allata, essent, quatuor provinciae partibus quae circa Co- losum, Dobocam, Osdium et Cucollonem sita sunt, ad arma celeriter convoca- tis, ac Baptista et Felice comitibus ab Arco, ut e Brassone cum militibus Ger- manis adcurrerent, admonitis ; Valachos et Turcas obvia quaeque flammis et ferro vastantes persequi decrevâre. ltaque quamquam jussu Castaldi justis passibus hostes cum praeda, antecedentes prosequerentur ; ii tamen animad- verso eorum adventu, ad Castaldum et Bathorium cum universis copiis ade
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în pământ, și mulţi Gmeni aii robită. Și prindând veste Ungrurii, 
ai sărit și ati scos tot duiumul ce luase Moldovânii şi Turcii; si 

pre mulți oșteni de a lui Iliaș Vodă ati luat Ungurii și Nemţii. Iară 
de ar îi sosit pedestrimea Nemţâscă să le fie apucat poticile, nice 
singur liaș Vodă n'ar fi scăpat; şi așia, cu deșert sai întorsiă 
înapoi, Iliaș Vodă, la scaunul săi, la Sucâvă. 

Frag. N. XCI. (*) 

Scrie Gragnin și Cromer, (**) că după ce saii Turcit, Vaii pus la 

isprăvnicie Sultan Suleiman, deci vădându-se în cinste Iliaș Vodă, 

se rati, alpes praecipiti fuga transcendere contenderunt. Sed quum variarum 

rerum praeda, caplivis onusti, ac viarum quoque et alpium asperitate impe- 

diti, lentis quam volebant iter facere viderentur, nostri eos qui in novissimo 

agmine erant et nec dum ad alpes pervenerant, adorti, magnam eorum partem 

interfecâre, praedamque iis omnem recuperavâre:: ita ut şi Germani pedites et 

Siculi paulo tempestivius celeriusgue ad Alpium radices pervenissent, omnes 

Eliae et Turcarum copiae, quae e tumultuario militum, et agrestium numero 

constabant, facile deleri ; ipsique Elias omnibus etiam tormeutes bellicis quae 

habebant, exui potuisse existimarentur.» 

(*) Letop ed. II. tom. 1. pag. 206 nota 3. 
(**) In cele 20 de cărți ale lui Cromer, n'a putut Miron Costin lua citațiu- 

nea de sus. De sigur că diacul copist a greşit numele scriitorului. In adevăr 

în Stanislav Orihoviii găsim, la pag. 1533, la călcâiul lui Dlugoş (ediţiunea de 

la Lipsca tom, II. 1712) informaţiunea precisă următâre : 

<Hoc anno Helias, maioris Daciae, Walachiam nunc vocant, Palatinus Petri 

filius, a Christo D. defecerat, et ad Mahometum irpium transierat. Cum enim 
is nihil sibi tutum in Dacia reliquisset, quoă multos e Primoribus Dacum interfe- 

cerat, multos extorres fecerat, tam manis mortuorum, quam minas vivorum tre- 

pidus pavebat. Et cum cruciatu timoris angeretur, accersitum se a Solymanno 

Turcarum tyranno siraulat, nihil ulli quid mente agitaret communicans, con- 

Vvasatague omni paterna gaza, simulatione officii Constantinopolin ad Tyrannum 

proficiscitur, Dacia Stephano minori fratri relicta. Exceptus a Solymanno Helias 

benigne fuit, et cum adventus sui causas, quas inilio dissimulaverat, edidisset, 

Solymannus hominis adventu gavisus est, quod ante eum diem tam clari nominis 

princeps nemo erat, qui sponte a Christo defficeret, ac ultro nomen Mahometo da- 

ret. Ita circumduci illum per aulam frequentem Jubet, ac palam ad ludibrium, 

Chwisti ostentari. Ad extremum de tyranni atrio inter duos Fassas, qui illius 

latera tegebant, prodit ac aula in media ingenti gratulatione militum Christi 

uomen deponit, et Mahometi assumit, pro Heliague Mahometes acclamatione 
militari salutatur». 
Urmâză aci modul cum abjură Elias. Și apoi dice: «Qui honos ut merito ad 

illum delatus videretur, comparato ex Seythicis militibus exercitu, perfugam Du- 

cem nactus, cui Mormura nomen fuit, cum inusitatis itineribus exploratoris e- 
lusisset, Bradislaviam oppressit. Erant in eo oppido fortissimi veterani, qui hos-
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pentru să'și arăte credința și slujba la Impărăţie, vorbindu-se cu. o 
semă de oști turcesci, cu scirea Porții, având povaţă pre un Ture 
(de nu va fi fost Grec) anume Marmara, aii mers la Braţlav și aă 
încungiurat cetatea și aii aprins tergul de aii ars până în pământ 
și ai luat pre toţi 6menii în robie. lară pre urmă şi pentru acâstă 
faptă asupra nevinovaţilor creștini ce ai perit și îl aă robit la Bra- 
jlav întorcându-se cu isbândă, (1) prepus-aă și pre densul Sultan 
Suleiman pentru legea lor că nu o ţinuse deplin și aîi poruncit de 
ai omorit; (2) și nu se scie (3) eu ce morte Taii omorit, necă s'a 
mai sciut ce s'aii făcut. Așia i-ai plătit Dumnedeă. 

Frag. N. XCIL. (*) 

Că Domnilor înţelepţi oglindă trebue să fie faptele trecute a tre- 

tem prius visum quam auditum in moenibus cum haberent, trepidi ad arma 
discurrunt, ac irruentes agmine Seythas intra vallum sustinent. Postremo multa 
caede utrinque edita, ut pauei a multis ita imparati a paratis victi ad unum 
caesique omnes sunt. Oppidum etiam ad solum a Seythis exustum est : grave 
monumentum ignaviae nostrae». Și mal la vale adaogă : <Hoc principium perfidiae 
in Mahometis sectam concedens Helias nostro malo dedit, quotamen non diu 
ille tulit impune. Nam cum suspecta in Mahometen Solymanno illius esset fides 
sublatus brevi de medio ita Constantinopoli, ut illius neque vivi neque mortui 
index esset, Colâna 1534, i 

(1) Cod. AA. Văc. ad.: «la Țarigrad». — (2) Cod. AA. Văc.: «Pai perdu» |. 
«bait omorît». — (3) Cod. AA. Văc.: «pâte fi în mare înnecat, căci nu Sai sciut 
de el ce sa nai făcut» |. textului. 

(*) Acest fârte însemnat fragment l-am adus integrai după Cod. AA. Văc. fila 
253 și 254, In Codex C. el aprâpe nu există precum şi asemenea în alte nume- 
rose codice. Cum că de M. Costin este, şi nu de Neculai, cum l'a socotit D-nu M. 
Kogălnicenu, vedem nn numai deacolo, că nu esistă în redacţiunele lui Neculai 
Costin, dar încă și din vorbele în care autorul fragmentului compară desfrânarea, 
lui Ștefan Vodă cu a lui Andrei Batori. In aceste vorbe M. Costin se referă la 
opera lui: /storia de Crăia Unguriscă (Andrei Bator, domnu Ardealului de care 
am pomenit în Istoria etc). Aceste vorbe sunt şi b fârte prezisă confirmare a 
aserțiunii nostre că M. Costin e autorul istoriei Unguresci. Când scriam prefața 
la acel op al lui Miron, încă nu dedusem de acâstă minunată declaraţiune eşită 
din chiar condeiul să. (Vedi pag. 25% Cod. AA. Văc.) Ea esistă şi în Codex 
N. 11 de la Muzeii, la fila 142. 

Cronicariul Leșese Stanislav Orichov p. 1556, Za caicaiul lui Dlugos. Col. 1556 
scrie : 

“later quos Stepanus ejus Petri filius, quem Ioannes Tarnovius ad Obertinura vicit, ac Heliae frater, quem ad Mahometem descivisse supra est ostensum, sin- gulari crudelitate fuit. Qui a fratre accepto imperio mox in omne crudelitatis genus erupit, nulla materia neque occasione, ad crudelitatem praetermissa. Cu- jus singulatim crudeliter facta exequi longum esset ; iilud summatim satis sit
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cuţilor Domni, cele bune şi de laudă să le urmeze, ar de câle râle 
şi de hulă departe să fie...... 

Adevărat feciorii buni adaug și crese numele părinţilor săi și “| 

fac nemuritori, iară cei r&i feciori, ocărese și stîng numele pă- 

rinților buni.... | 

Pre prostă cale purcesese Stefan Vodă cu acestea (cu perseculiunea 

Armenilor), socotind că va astupa ocărita viaţă a fraține-seu Iliaș Vodă 
si va înoi bunul nume a! tatăne-seii, și el pe urmă a urmat faptele 

lui D-qeiă neplăcute, vătămătore omenilor, că saii pornit spre lă- 

comie şi lăcomia este mama tutulor reutăţilor, că din lăcomie ântăi” 

ce avea Stefan Vodă s'au fă var, nu se răbda de mueri cu” 

bărbaţi, nu scăpa fetele feciore_nebaljocorite, neci jupânesele boiă-— 

rilGi Să nesilite nu hălăduia. Acesta Stefan Vodă s'aii arbtat în 

faptele Gurviși urmând lui Andrei Bator Domnul Ardealului de care 

am pomenit în «Istoria de Crăia şi Craă şi Domnii Unguresci», 

carele dându-se după curvie de nu scăpa femeile cu bărbaţi și f6- 

tele fecisre, pe urmă l-ai ucis doi feciori de boiari unguri. Așia și 

ponere, tanta hunc tyrannum immanitate fuisse, ut inter genera poenarum mor- 

tem levissimum duxerit esse suplicium. Nam ut praetermittam hominibus inno- 

centissimis praesectas aures atque nares, effossos oculos, excisas linguas, spoliata 

ac divaricata membra, et alia inaudita ad: diuturniorem Golorem suplicia, exco- 

gitaverat etiam inter genera cruciatus plumbum fervens; quo in  adversum os 

conjeeto affligerentur homines, tanta peste intus concepta, ut .ne cum praeopta- 

rent quidem statim possent emori: et cum quotidie angeret intenderetque sae- 

vitiam, nullumque modum crudelitati în suppliciis adderet, neque tempus va- 

cuum suplicio dimitteret, diffugerant passim ex Dacia homines, compluresque 

Senatorii ordinis elapsi fuga in Poloniam venerat, ac stipendia in exercitu re- 

gio fecerant quos omni conatu tyrannus ut ilorum supliciis exsaturaret ani- 

mam, recuperare studebat. Erat missus hoc anno ad renovandum foedus a Rege 

ad Solymanum urcam vie fide ac ingenio excellens Valentinus Dembinscki 

Biecensis Castallenus. Hic quamvis dehortantibuș multis usitato nostris Legatis 

in Torciam itinere per Daciam statuerat proficisei, quod et illac compendium 

itineris sciret esse, et nomen ipsum legati sanctum inviolatumque apud omnes 

gentes, apud foederatos praesertim magnam autoritatem habere putaret, apud 

tyrannum etiam. Hunc Stephanus sibi objici a fortuna ratus illum in itinere ag 

prius dimittere, quam a Rege illi rederentur omnes 

ad unum profugae. lam vero cum apud tyrannum nulla esset secreli fides, haec 

“ilius consilia emanaverant ad vulgus, ac ad aures ipsius etiam legati veneraânt' . 

Qui cum sibi tanta perfidia, iter inclusum esse videret, înterea, destitit, ae Cra- 

coviam salvus iutermissa legatione vediit. Stephanus ubi sua sequi eventum non 

statuit ad extremum reliquis Senatoribus, qui remanse- 

in Mahometis sectam 

gredi et excipere statuit, nec 

vidit, desperatis rebus, ” 

rant. interfectis, repudiata fide Catholica, exemplo frairis, 

concedere ac Turcis Daciam prodere».
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pe Ștefan Vodă vădendul neînfrenat în lăcomiile și curviile lui, bisţii 
locuitori vădându-și muicrile la sila curvici, fâtele sele batjocorite și 
stricate, n'a putut suferi. 

Dice sfânta scriptură, [Levit XX]: «cela ce va precurvi cu muicrea 
altuia, și va face curvie cu muisrea vecinului săă, cu morte să 
moră curvarul și precurvarul.» Și la a doua l6ge dice sfânta Scrip- 
tură : «blăstemat, carele dârme cu muisrea vecinuiui săi, și să dică 
norodul : amin ! așia să fie !» La Esdra, Cap III dice : «Depărtaţi-vă de 
mui6rile pământului și de -muisrile străine.» Pavel Apostol, la Co- 
rint. |. dice : <Feriţi-vă de curvie, că pe curvari Și precurvară giu- 
deca'i-va Dumnedeii.» — Pentru aceea cu cale sai sfătuit boiarii 
și cu dreptate asupra lui Ștefan Vodă. Scrii Cronicarii Lesesci, că 
acesta Stefan Vodă ajunsâse la Pârtă, că se va Turci ca şi frate-seii 
şi venise veste cu făgăduință de la împărăție, că “X vor da airegătorie 
la Anadol. Iară ai agiuns botarii lui Stefan ae sirg la pribegii, cari 
era, eșiți de multe nevoi ale lui Stefan Vodă, în ţera Leșâscă, fă- 
cându-le scire de spurcatele şi nesuferitele mai mult fapte ale lui 
Ștefan Vodă și așia venind de grabă și pribâgii din țera Leșâscă, 
adunându-se n6ptea cu toţii la 'Țutora, la pod, aii tăiat aţele cor- 
tului asupra lui Ștefan Vodă...» 

Frag. N. XCIII. (*) 

In anul 7065, iară de la Hristos 1557, Sultan Suleiman (1) ati 
trimis 6ste Turcâscă în era Ungurâscă, să bată Segedinul. lară 
Toma Nadajdie, Ispravnicul ţărei Unguresci, înțelegând (2) că ai 
venit Turcii la Segedin, s'aii pornit și el cu oști Unguresci de ai 
început a bate cetatea Boboţie, ce era luată (3) de mai nainte de 
Turci. Jară înțeleg6nd Turcii (4) de una ca acesta, ati lăsat Sege- 
dinul şi aii mers (5) să dea agiutor cetății Baboţii, (6) și dând res- 
boiă, (7) a înfrînt Ungurii pre Turci și i-ati biruit. Atunce s'a în- 

(*) Vedi Letop. ed. II. tom L pag. 208 nota 3, unde D-nu Kogăln. aduce textul 
după Cod. C, — Vedi fila 255 Cod. AA. Văc. și Cod. N. 11 de la Muzei. 

(1) Cod. AA. Văc. adaoge: «Împăratul Țurcese ati pornit pre Ahi- Pașa cel cu porecla Hodâm cu oști să bată Segedinul». -— (2) Cod. AA. Văc.: <audind de ds- Zea turciscă cu Alli- Pașa Hadâmul că ati încungiurat și bate cetatea Segedinul S'ati pornit» |. text. — (3) Cod. AA. Văc.: «ce era pre sema Sultanului Suleiman» l. text. — (4) Cod, AA. Văc.: cactsta ințelegend Ali-Paşa Hadâmul asi părăsit „pegedinul> |. text. — (5) Cod. AA. Văe.: «și ati purces» 1. text, — (6) Cod. AA. pe : «unde o încongiurase Thoma Nadajăie (Bona). — (7) Cod. AA. Văc.: cA4li- şa cu Thoma Nadajdie asi rămas biruit Ali- Pașa»,
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tors Crăiasa Isabela cu fiul ei, lan Jigmond, la cnezia Ardealului, 
den porunca lui Sultan Suleiman, găsind'o pe însă solul Turcesc la 
Petricov în ţera Leșescă ; şi de acolo (1) împreună cu solul Turcesc, 
aă venit în Ardeal, cum am pomenit „nde am scris de Crăia Ungu- 
rescă. (2) lară în anul de la Hristos 1554, Ivan Vasilievici, marele 
Cnez a Moscului, aii dobândit subt ascultarea sa orașul Ăstrahanul, 
şi Ordele ce sînt la marea Caspia, cărei mără îi die Hvalensca. more. 
De atunce se scrii Împărații Moscului, stăpână Astrahanului. 

  

Erag. N. XCIV. (*%) 

Pre acâstă vreme, în anii de Hristos 1562, iar de la zidirea lu- 

mii 7071, Ivan Vasilievici marele Cnâz al Moscului, având cu sine 

300000 de ste s'aii pomit asupra Cetăţii Poloscul, ce 6ste pe apa 

Zina și cu multă vărsare de sânge o aii dobândit. Aflat-aii mari 

vistiarii într'acâstă cetate; 10000 de omeni aiă robit (1) serii Cro- 

nicarii leșesci ; iar pe jidovi cari n'aii vrut să se boteze aii poruncit 

de îi aii înnecat în apa Zvina. 

Frag, N. XCYV. (**) 

Pre acâstă vreme s'aii aședat tocmâle de pace între Ferdinand 

împăratul Nemţesc și între Suleiman, împăratul Turcesc, în nouă 

(Î) Cod. AA. Văc. ad.: «sai dus Crăiasa la măsă, Crăiasa Bona la Varșav 
şi de acolo împreună» ete. — (2) Cod. AA. Văc.: «precum am arătat mai sus 

unde am scris de Crăia Unguvâscă». lată. o nouă confirmare a paternității Zs- 

torii de Crăia Ungurescă. 
(*) Vedi Letop. ed. Il. Tom. 1 pag. 210 nota 2. Codex AA. Văc. fila 258. 

(1) Cod. AA. Văc. ad: «sati luat robi pre cari cu sine "1 ai dus la Moscul 

Ivan Vasilievici.» 

Vedi Cronica lui Stricowsehie ed. mod. t. II pag. 413. Miron Costin a luat 

informaţiunea de la Stanislav Sarcinius, la calcaiul lui Dlugos, tom. II liber VII 

„_col6na, 1220, în coprinderea, următâre: 

<Sub tempus carnisprivii (ut loguntur) seu Bachanalium, die Febr. 23. Mos- 

chus Dux aestuans ob felicitatem Regis, coacto exercitu trecentorum millium 

Poloczkam obsidione cingit, ac partim formidine, partim consiliis, ad astum com- 

positis per deditionem capit, thesauris incredibilibus inde asportatis. Judaeos 

quos ibi invenit, omnes baptismum abhorrentes in glaciem profluentis Dunae 

compellit, crustaque glaciei circumsecta, ibidem eos demergere jubet. Polonis 

autem honos quidam est habitus. Ubi hujus rei fama, Varsaviam ad Regem co- 

mitia tum celebrantem, delata est, justus dolor cunctorum animos occupavit et 

communi cousensu decretum est, ut detur opera ne impune tyranno cedat.» 

(**) Acest fragment nu există în Codex C. deci necă D-nu Kogălnicenu nu l'a 

cunoscut. 'L dăm după fila 258 şi verso a Cod. AA. Văc.
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ani ; iară I6n Jismond feciorul Craiului In Zapolia, Domnul Ardea- 
lului, de isn6vă face amestecătură, ce sirntându-se Zaie și Balasie, 
unindu-se cu oștile nemţesci pre care era căpitan Nimitie, ai răsi- 
pit oștile lui I6n Jigmond și la acea strimtâre îi adusâse, cât era să 
fugă Ion Jismond în ţâra leșescă, ce îmbărbătându -] boiariă lui tra- 
s-aii și oştile turcesci către ale sale și ai încungiurat cetatea Sac- 
mariul, care bătnd'o câtă-va vrâme nu o aiă putut'o lua, și s'aii în- 
tors la Ardeal fără de neci un folos, | 

Aicea am socotit să mai însemnăm de lucruri streine pre scurt 
până vom veni la domnia lui Despot, de care ne-ar fi rândul aci 
O pomeni. 

Zac. $. Fiind cursul anilor de la Hristos „aXA, (data greşită în C. 
AA. Văc. Este 1574). Ferdinand împăratul Nemţese și Craiul Unguresc 
aii murit. După a căruia morte se fac rocoşituri între Unguri cu în- 
demnarea Ardelânilor, și se apucă de arme ; ce înțelegend Maximi- 
lian care aă stătut şi împerat nemţese, pre urma lui Ferdinand ati 
pornit oștile sale asupra Ardealului cu hetmanul săii Lazăr Sfindie. 
Luat-aii Lazăr Sfindie cetatea 'Tokaiul și de sîrg și Saemarul, fiind 
lăsat de unguri pustii, de frica oștilor nemțesci. lară Mustafa Pașa 
de Bosna, cetatea Crupa care bătând'o 25 de dile, o aii dobândit'o, 
puind sub. sabie pre toţi din cetate. Pre acea vreme era, solii nem - 
țescă la Țarigrad, cari ai legat pace, numai cu respunsul solilor de 
la Sultan Suleiman prinjHudaiat 'Terzimanul săă : să întorcă Tokaiă 
Ardeleanilor. 

Zac. 9. Iară Ion Jigmont cu agiutor 'Turcese aii luat Inăul, ce- iatea și Desogul și Vegosvarinul. 
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4 

De la domnia lui Despot-Vodă, Miron Costin abandonă mai de tot 

pe Ureche și dă o redacţiune aprope nouă letopiseţului. O aducem 

prin urmare, nu mai mult cu titlu de fragment, ce în întregime, 

precum o aflăm în cele două însemnate codice directe : Cod. AA. 

Văcărescu și Cod. N. 11 de la Muzeii. D-nu Kogâlnicenu aduce în 

apendicea IX domnia lui Despot-Vodă după -redacţiunea lui Simeon 

Dascălul (Tom. Il ed. II) iară în apendicea X D-sa aduce după Cod. 
C. o parte mare din redacţiunea lui M. Costin a letopiseţului de la 

Despol-Vodă înainte. Ilustru nostru coleg, care nu avea Codicele di- 

vecte AA. Văcărescu şi N. 11, a fost firesce indus în erreu de 

a atribui lui Neculai Costin, lucrarea acesta, care este a lui Mi- 
ron. Am vădut cum în textul acestor doue codice directe, M. 

Costin se referă la scrierea lui: Istoria Orăiei Ungurescă. 'Textul 

prin urmare întreg din codicele AA. Văcăr. și cele similare este 

după redacţiunea primă a lui Miron, prin urmare ca operă a lui 

Miron Costin considerăm letopiseţul ce dăm mai la vale, de la Des- 

pot-Vodă înainte. Sar putea obiecta, că Neculai Costin âncă ar îi 

putut qice, că este autorul Cronicei Ungurescă și în asemenea cas 

Codicele AA. Văc. şi N. 11 ne ar fi păstrat redacțiunea lui Necu- 

la! Costin. Numai acâstă asertiun» nu se pote sprijini în fața tex- 

tului din Istoria de Crăia Ungurâscă, unde M. Costin, care a luat 

parte la expediţiunea din Ungaria, grăesce de lucruri ce a vădut și 

la care a fost actor. Prin urmare numai el putea să dică, vorbind 

de Andrei Bator: «de care am pomenit în îstoriu.... €ecl. Urmeză 

deci că textul dintr'un codice în care grăesce Miron Costin direci 

e o redacţiune proprie a lui și nu a lui Neculai Costin. 

'Pextul letopiseţului Moldovei, cum la redactat Miron Costin, în- 

cepând de la Despot-Vodă, lam luat după Cod. AA. Văcărescenu, 

confruntat cu cele similari. Nu am uitat de al confrunta cu Cd. C, 

dar acesta nu aduce întregul letopiset din redacţiunea lui Miron. 

YV. A. Urechiă,
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De Domnia lui Despot-Vodă ne vine aicea rândul să pomenim şi de r&shoiul lui eu Alexandru Vodă Lăpuşnânu. 
Cap. XXXYIII. (% 

Zac. L. In anul de la Nascerea Domnului nostru lisus Hristos 1561, iar de la zidirea lumei 7070, Iacov Ore-carele, Vasile Iraclie, de nm grec, din ostrovul Samos, socoti cu arme și cu oști să pâtă intra în ț6ră, să apuce scaunul țărei ; acest grec, lacov Vasilie, de la Ivaclia, după nespusa _trufie grecescă, și a lui, făcându-se a fi nem de a Despoţilor (că şi acâsta ati Grecii din firea lor de a se face de nâmuri mari ; că unii nu numai de nemul Impă&raţilor Gre- ceșci a se numi, ce și de nâmul acelui Iraclie, vestit pre vremea Elinilor, de nâmul lui Ahilevs, nu lii rușine a spune minciuni) ; aşia și acest Iacov Vasilie se numia a fi de nâmul Despoţilor, şi alții îl sei€ că este den nâm de la Samoș, sei cum scriă unii Cri- lean ; care, fiind trufaș, și mult de sine socotind, se făce a fi de nem mare, având uricul (**) care s'aă dat Despoţilor de Carol al V Chesar, luat cu meșterșug după mârlea unui Despot, într'acesta, chip : 
Desvotul cel adevărat fiind pre acelea vremi în Rom bolnav, de care bolă aă şi murit acolo, iară acest Iacov Vasile era slugă mai ispravnie și mai isteţ la fire; sciind limbă francâscă, nemțâscă, gre- cescă și latinescă și fiind și hătru, după mortea lui Despot aii chiă- mat pe toți tovarășii si, slugile lui Despot, și așia aii făcut vorba către dânșii : < Tovarășilor şi frații mei dragi, sciți că stăpânul nos- tru ai murit și nu are neci o seminţie a sa pre-lingă sine ; pentru ace boierimea sfatului îi va lua tot ce aii rămas, cum ste l&gea Divanului lo» ; şi noi vomiă rămănea cu nimică de'ntru atâta slujbă ce am slujit lui Despot prin ţări străine, până aicea. Pentru acesta de mă veţi asculta, cum vă voi învăţa, și vouă şi mie ne va fi bine. Faceţi așia : mergeţi cu toţii înaintea sfatului şi spuneţi de mortea stăpânului nostru, lui Despot, și faceţi jalbă pe mine, qi- când că 6ste nepotul mortului Despot, care va să i6e t6tă averea morlului Despot unchiul săi, și nu va să ne plătescă pentru slujba nostră ce am slujit cu credință unchiului săă Despot. Și atuncea va porunci sfatul de mă vor chiăma și îmi va porunci să vă plă- iesc, iară ei vă făgădnese tOtă averea, ce âste a morlului a vă 

(*) Acest titlu lipsesce în Cod, C. 
(*) Cod. C. <Arisovut»,
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împărți vouă, iară eti nimica alta nu poftesc fără numai zapisele şi 
uricele care le ai avut mortul Despot, și numai de chieltuială să 
îmi dați atâta cât să mă pot duce înainte, să-mi aflu alt stăpân; 
că v6uă neci de o trebă nu vă sunt acele scrisoră, neci vă va fi de 
vre un folos. Deci tovarășii lui Zacov Vasilie grecul, audind acesta, 
aă primit forte voiosă şi î-aii respuns, cum nu numai te vom măr- 
turisi la sfat nepotul hiă Despot mortul, ce ori unde va trebui ne 
vom mărturisi. Și el sciind bine, că nepotul luă Despot de bre când 
a fost perit în resboiii şi aşia aii primit asupra sa de s'aii făcut 
a fi nepot lui Despot. (+) Și împărțind acolo averea lui Despot în- 
tre tovarășii sti șaii oprit o s6mă de bani de chieltuială. Și viind 
de-odată la Ardeal, la Brașov, ati început a suna, cum 6ste “nepot 
lui Despot, și arăta și hrisâvele (4Ț) de Despotie; şi acolo după 
răsboiul ce făcuse Carol Kesariul la Morin în Torâna împotriva 
Prantozilor (*) âmblând prin tâtă era Nemţescă, aii trecut în țera 
Leș6scă, și de acolo aii venit aicea în ţeră, la Alexandru Vodă, pre 

carele de-odată l-aii primit în dragoste Alexandru Vodă făcându-se 

și rudă Domnei Ruesandei, căci Dâmna Rucsanda lui Alexandru 

Vodă era de nâmul Despoţilor (**); și aşia câtă-va vreme avea 
mare socolință de la Alexandru Vodă și de la Dâmna Rucsanda. 

lară după firea. cea nestătătore grecâscă, care îi tot a supune pre 

alții și a r&mân6 numai el nesupus, ai început cu o s6mă de 

boiară a lui Alexandru Vodă, pre-taină, a sfătui cum ar putea să 

apuce Domnia țărei ? Boiarii măcar că era sătui de Domnia lui A- 

lexandru Vodă, și greutăţile ce începuse a face țărei, nai pu- 

tut ascunde socoitla și gândul grecului despre Alexandru Vodă; 

care înțelegând Alex. Vodă, ai poruncit de ai otrăvit pre Ia- 

cov Vasilie grecul pre taină. Ce simțindu-se a fi otrăvit, încă luând 

doftorii, nu-i strică nimica otrava. Și îndată lăsând fera aii fugit prin 

(6ra Muntenscă la Ardeal, la Brașov. Și acolo socoti mai bun loc 
de odihnă, sciind limbă Sasescă și Românsscă. In Brașov făcend ză- 

bavă câtă-va. vreme, trimis-aii Alexandru Vodă să-lii potă prinde. (25%) 

Care oblicind acesta Despot și înțelegând că vrea să-l de Jigmond 

Craiul, de grumaz lui Alexandru Vodă, noptea furiș prin pristeni, slo- 

(+) Vorbele cu italice lipsesc în Cod. C. 

(7) 1. Uricele. LL 

(*) Lipsesce în Cod. C. vorbele cu îtalice. 

(**) L.: de pe mama sea rudă de Despot. 

(*%*%) Cod. C: <gâmba» l-<prinde». ..
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bodit din cetate, aii fugit, (*) și âmblând rătăcit prin multe locuri, lip- 
sit fiind și de kelșug, nesciindu-se ce se face, ai nimerit la Olbreht 
Laski în ţera Scepinului, la hotarul țerei Leșescă și țărei Unguresci, 
slobodenie având de la Craii Unguresci. Și pentru că nu de mult 
mai înainte aii fost luat acest Laski femeea și văduva lui Gheorghe 
Seredii, cu multă avere, primitu-l-aă Laski Leavul pre acest Des. 
pot cu cinste la casa sea ; și că lipsia de bani, a face oste, ai că- 
dut cu rugăminte la acest Laski, arătandu-i nemul sei și înstreina- 
rea sea, rugându-se (**) grecul că neci-odată nu îi va uita, de bine- 
facerea lui și că acesta numai să-lă agiutorescă la lipsa și la nevoia 
lui. Primit-ai Laski poftele (***) lui Despot, că era acel Laski risipi- 
tor şi cheltuitor a lor sâle, și răvnitor celor străine, că averele 
nespuse ce aii avută de la tată-seii, și c6le ce agonisise de la fe- 
meea-și văduvă, ce o luase de curend, așia chieltuise și o împrăş- 
tiasă, cât rămăsese la toți fără nume de avâre, şi mai mult lipsit. 
Iară pe pofta lui Despot (Î) și-aii zălogit tote moșiile sele drept dece 
mii de galbini de aur, și cu acei bani ai purces a face ste Des- 
pot și împreună cu Laski, nu atâţia de mulţi, ce cât să le agiungă 
numai să intre în ţ6ră ; socotind Despot, că cât se vor apropia de 
marginile ţărei, i se va închina îndată ttă țera, arătând nesuferite 
nevoi și apăsuri (ȚȚ) a lui Alexandru. Vodă asupra țărei. Și gă- 
tindu-se de ce le-aii trebuit, şi ste cu opt tunuri mari de zid, aii sosit în Podolia : ce acolo din porunca Craiului Jigmond, aflân- du-se câtă-va coste din ț6ră, și de Leși și Rusi, l-aii împedecat de n'aă putul trâce Laski cu Despot, măcar că aii stătut la bătaie, ce fiind mai puţini, n'a putut trece, ce perdu văsborul și tunurile, că se tâmplase și Dimitrie Vişnoveţki, Voevod Podoliei, la acel r&s- boiă cu Laski și cu Despot. lară măcar că se văduse ace dată Des- pot scăpat de socotâla sa, iar după aceea, n'aiă perdut nădejdea, ce ai trecut la Francesko Zaie, Ispravnicul lui Ferdinand, în ț&ra Ungurscă de sus, la care tare dă îndemnat şi pre Lasli de ai mers împreună. Așia dar. împăcând pre Zaie (Țiţ) cu multe daruri, l-aii rugat de agiutor să potă merge Despot la scaunul țărei, ar&- tând precum şi capetele ce sînt în ţâră, boierimea îi așteptă, a- 

  

(*) Cod. C. dice că au fugit peste zidul Cetăţei Braşovului. 
(**) I-făgăduindu-se. 
(***) loc. rugămintele. 
(7) loco: lui Iacov grecul ce șa pus nume Despot, 
(7) loc. apăsăi, 
(Tit) Codex AA. Văe. dice eronat: Zaf
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vend bună nădâjde de biruinţă. Și după multă vorovă între Despot 
cu Laski și cu Zaie, aii ales, să scrie la Ferdinand jalba și pofta 
lui Despot de agiutor și slobodenie oștilor lui Despot asupra lui A- 
lexandru Vodă, arătând că mai cu cale şi mai cu cinste ar fi să-l 

aibă pre Despot priâten de cât pre Alexandru Vodă, carele, fiind 

supus Turcilor, face multe și nespuse tirăniă lăeuitorilor ţărei. 

fac. 2. Acestea cărți a lui Despot nemerind la Ferdinand îm- 

peratul Nemţesc, în ne întâmplarea a mai mulți sfttmicilor săi, ce cu 

ceia ce s'a întâmplat pe ace vreme pe lângă Ferdinand, anume: 

Nicolae Olah Arhiepiscopul Strigonulu, Thoma Nadasdie Palati- 

nul (din care cel d'ântiiă era din orândutla preolescă, iar acesta, 

Nadasdie, din osteni, era Domnul Sfatului) şi cu Gheorghie Dras- 

covici Episcopul Zagranvieă şi cu Yramcesc Forban Lpiscop Varadinu- 
lut, cu aceştia ai stătut Impăratul Ferdinand la socetâlă şi la 

sfat, iară mai pe urmă şi cu Nemţii care-i ține sfetnică, aă' avut 
vordvă de lucrurile lui Despot. Nu se tocmia aceștia în socotlă 

și unii cu alţii nu sfătuia întrun chip: că unii dicea, cum nu tre- 

hue a se potsivi unui om nesciut, încă neci n6mul lui, neci hărni- 

cia lui, și că nu trebue a vătăma și aţița pre Sultan Seleiman, 

subt a căruia stăpânire dace acea ţeră ; și către acâste, că legă- 

turile care le poftia a avea cu Sultan Suleiman, impăratul Turcesc, să 

le aș6de, le vor strica, de se vor potrivi lui Despot, și ca aceste. 

lar alţii din sfâtnici, cară era mai aprinși la minte, arăta, cum nu 

trebue să lase Împăratul Ferdinand o ţără, care și mai nainte vreme 

era supusă crăiei Unguresci, ce să-'și mai ispitescă cu densa: no- 

rocul. lară de ar fi vre-un prepus despre Sultan Suleiman, se va 

răspunde că fără scirea lorii aii intrat Despot cu ste în l6fa sa, 

în Moldova, vrând să-și îspitescă norocul cu Alexandru Vodă, cum 

şi la stăpâniile "Turcesc, se tâmplă de multe oră oștire fără scirea 

Impărăţiei. Ac6stă părere de pre urmă fu mal mult socotită de Im- 

păratul Ferdinand și atunce făcu răspuns lui Zaie, să fie forte cu 

taină acel lucru cu Despot, căruia i-aii trimis Ferdinand Imp&ratul 

  

și șâse mii de galbini de aur. 

Zac. 3. lară Zaie, după ce înţelesă voia Impăratului săi, s'aii sfă- 

tuit cu .Laski şi cu Despot, purtând tote pre taină, și orânduâsce pre 

Anton S&cuiul cu mare veste purtător oștilor pre acâle vremi, măcar 

că de-odată se apăra tare Anton Săcuiul, iară modă pre urmă fu iras cu 

făgăduinţa lui Despot Vodă de aă primii să îa asupra sa t6tă acea 

cârmă. Aşișderea și pre lon Petru Russel, de nemul săi de Burgundia, 

care avea 120 de călărime cu sinâțe subt ascultarea sea, cu Claudie
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frate-seii s'aii înnpreunat. Așisderea Ion Velei de n6mul săi Franţoz, 
carele luându-și fămee de n6mul Nagmnibalilor se așegasă în ţera Un- 
gurescă cu călărime și cu altă pedestrime, s'aii unit și el cu cei-alţi ; 
și din Slonska cu Petru Seledtie, 150 călărime ai venit la agiutorul 
lui Despot şi pedestrime de N emţi scoși din cetatea Casovei, și din- 
tr'alte cetăți de pre margine fură adunaţi, cât cu toţii se făcusă 2000 de ost6ni aleși. Acâste isprăvindu-se, măcar că Laski poftia să porte 
el totă cârma, ci s'a ales: Anton să fie purtător acei oşti, şi să câr- 
musscă pre toți; măcar că era de câte-va nemură adunați. Pe urmă şi Laski ai lăsat socotela lui Anton, să fie purtătorii acei Oștă ; iar el ave grijă pentru alte lucruri a lui Despot. 

Zac. 4. Și vrend să fie pre-taină lucrurile lui Despot, socotisă cu toții să facă veste că ati murit Despot ; și îndată Laski ascundând 
pre Despot [într'o cămară de taină, și făcură veste că-y bolnav, și se 
arăta mâhnit și cu voie rea, Laski, pentru Despot. Iară peste pu- ţine dile eşit-aă Laski jalnic, qicâna că at murit Despot, și de chel- tusla ce ai făcut cu atâta somă de bani pentru Despot rămâne pă- gubaș. *| Făcut-ai săcriă de om mort, în care ai puso pâtră mare ; și-il duce cu preoți la besârică de-lă prăhodesc, și îngropară în bescrică petra, ce mare, iară Despot era ascuns în cetate într'o cămară de taină, sciind numai o slugă -credincidsă a luă. Și după aceste s'aii pornit Despot cu oști, cu Laski cu Anton cu 8 (n) tu- nuri trăgând prin ţâra Ungusscă ; de-astânga lăsând Saradnia și Muncaciul de-adrepta se abătură spre munţii ţărei Leșesci în prâjma Liovului. Avea Lâșii, păzitori la căile acelor munţi. Ce n'aă putut sta nemiea împrotiva ostilor lui espot, că le-aii căutat acelor pă- zitori a da cale și așia a sosit la Estepnici, la marginele ţărei Mol- dovei. Acum oblicise Alexandru Vodă de apropisrea oștilor lui Des- pot Vodă, și nu credea, viindu-i veste mai nainte de moriea lui Despot, fiind pe ac6 vreme Omenii lui Alexandru Vodă față la în- groparea acelui secriii. Ci de la o vreme, din priâienii sti Alexan- dru Vodă, ce avea Lâși, i-ai căutat a crede, că ai invis Despot, și că saii apropiat cu Laski şi cu oștile Unguresci și cu Anton Săcuiul, de marginea ţărei. Sieguit-ati şi Alexandru Vodă de și-saii strins oștile sâle, ca 25,000, făcendu.-le căutare în câmpii Sucâvei. Ce maj mulţi era în 6stea lui țărani decât slujitori, 
Purces'aii Alecsandru Vodă împrotiva lui Despot ; de care sci€, că și Nemţi are în 6ste Despot. 

1*) Vorbele din parentes le luăm din Cod. C. căet diacul Cogicelui AA. V, le a sărit.



813 

  

Stătut-aiă la trecătore Alexandru Vodă cu oștile s6le, toemind câ- 
te-va tunuri asupra trecătorei, să nu lase a trâce deodată Despot. 
lară Despot, âmblând călare pre ţărmură singur, vădu 16tă ostea 
lui Alexandru Vodă, care îngrijindu-se tare, începu a'şi perde nă- 
dâjdea de a birui pre Alexandru Vodă, ce gândi să iugă. Iară obli- 
cind Anton Să&cuiul gândul lui Despot, [l-ai îmbărbătat *) şi i-aii 

dis de cercară și aflară alt vad, de trecură oștile unguresci şi cu 

cele nemţesci, cu Laski şi cu Despot. 
Zac. 5. lară Alecsandru Vodă, vădând trecerea lui Despot Vodă, 

din sfatul lui Moţoc, care era pre atuncea purtător de oștile lui A- 

lecsandru Vodă, aii întors tunurile cu mare nevoie de unde era 

locmite și le-aii pogorit mai gios. Mai mult aii făcut acâsta Moţoc 

din nesocotela sa. lară Antonie cu aă săi de sîrg trecând vadul d6- 

deră năvală, şi apucară și podul şi tunurile lui Alecsandru Vodă; 
și așia lrecură pe urma lui toți, După ce aă trecut Antonie cu ai 

sei, lăsând pre Lashie şi pre Despot pe urmă, lăsat-aă şi pre un 
polcounic al stă anume Petru Delie să asculte pre Despot, şi când 

aă poruncit el să slobodă tunurile asupra luă Alecsandru Vodă, ai 

trecut podul ânteiăi, venind după el Russel cu Burgundii și Veleiii 

cu dă st. lară Stefan, cu porecla Balog, cu o sână de pedestrime 

pre care era mas mare Delie şi Laskie cu Despot ma pre urmă. 

Şi ci trecură aşia, în două siraguri tocmind ldlă vstea Anton. In- 

dată dând în dobe și în trîmbiţe semn de r&sboiii, și năvăliră a- 

supra oştii lui Alecsandru Vodă. Scrie Istvanfie (**) să fie avut A- 

lecsandru Vodă în ostea sa și 2000 de Eniceri, și Turei călărime. 

N'ai putut sta multă vreme la r&sboi, stea lui Alecsandru Vodă, - 

ce amestecându-se călărimea cu pedestrimea Tureâscă, aii purces în 

răsipă Gstea lui Alecsandru Vodă. Gonitu-i-ali cât-va loc Anton şi 

Burgundii și Raitarii Franţoză, de "i-ati agiuns şi "i-au tăiat. Picat-ad 

multe trupuri den stea lui Alecsandru Vodă. Fost-aii împărţit o 

sâmă de 6ste cu Alecsandru Vodă, pre care o purta Moţoc și Bog- 

dan ; aceştia aii ţinut câtă-va vreme răsboiul cu Laski și eu Des- 

pot. Acolo nemerind Anton ungurul cu polcurile sâle și dând r&sboii, 

îndată ai purces în risipă Alecsandru Vodă, cu Moţoc și cu Bogdan. 

Rămas-aii eâte-va steguri de a lui Alecsandru Vodă, și tunurile tote 

pre mâna lui Despot Vodă. | a Lu 
Scrie Istvanfie (Ţ) să fie cădut într'acel răsboiii trupuri 3000 den 

(*) Vorbe âin Cod. C. 

(**) Vegi textele citate la fine i 

(Ț) Vedi textele latine Ia finea opului. V. AU. 
a letopiseţului acestuia V. A. U.
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Ostea lui Alecsandru Vodă, şi enicsrii mat toți și căduţi și robiţi, 
Robi mulţi aă cădut pre mâna lui Despot; ce, pre toți i-aii slobo- 
dit, fiind şi cu sfatul lui Laski și a Iu Anton, pentru să tragă cu blân- deţe inimile tuturor locuitorilor țărei spre Despot Vodă. La acesta r&sboiiă, tare și vitejesce ati stătut Alecsandru Vodă singur ; că pre un Ungur ce făcea r&sboiti singur cu dânsul, “l-aă oborit eu sulița de pre cal. Şi așia îl laudă Historiă (Ț) streine, cum că câtă-va vreme singur Alecsandru Vodă cu puțini, părăsit de toți, aă ținut r&sboiul. lavă după ce ai purces în risipă şi Alecsandru Vodă, cu stea ce ave pre lângă sine rEmasă, ai cădut ca la 2000, împiedicaţi între nisce garduri. și șanțuri, cu care era îngrădiți pomeţii, unde s'a fost strins țărănimea; unii den fugariă lui Alecsandru Vodă s'aă fost, suit prin copaci, lăsându'și caii, și pre aceia îi ucidă din sineţe. Acest răsboiii a luă Alecsandru Vodă cu Despot, la ce loc ată fost, cronicarii streini nu scrii; iară Ureche vornicul (*) scrie că at fost Ja Verbia; (**) însă, pre scurt scrie; iară NOI, din cronice streine am allat mai pre larg, precum și scriem. 
Zac. 6. Alecsandru Vodă, după ce aă perdut resboiul cu Despot luându'şi de grab Domna Și averea t6tă, că mai de vreme. trimi- sese la Sucevă de ai luat ce ai avut, și ai trimis spre Dunăre, și el den lași sai dus spre Huși. Acolo se grijia să strîngă ț6ra și să ia agiutor de la Turci, să se întârecă asupra lui Despot; ce nunica n'aii folosit, 
Lauda acestui resboii o serii Și o daii istoricii, lui Anton, carele, nepărăsit și fără preget îmbărbătând pre ai săi, ai luat ântâiă biruința, 

Resboiul acesta s'aă tâmplat în dioa Sfântului Martin, ce” ser- beză Papistaşii, care sfânt &ste în 11 dile în luna lui Noemvrie, după calendarul lor, iară la noi vine în 31 dgile a lui Octomvrie. După isbândă, Despot cu Laski și cu Anton, cu tâte ostile, aă mers drept la Sucsvă, şi aii pus de aii zugrăvit pe păreți, la ulița ce se chiema. pe atuncea ulița Tătărescă, resboiul lui Despot Voâă cu Alec- sandru Vodă şi chipurile căpitanilor, deosebi de a Domnilor, cu mare meșterșug făcute, chipurile Hetmanilor, și anume... (lipsesce numele). Care zugrăvitură Și. scrisore cu vr&me pre urmă Sail şters; precum şi 0 bessrică în Hârlăă, ce ati fost zidită de Despot Vodă, în po- mana tătâne săi, de ș6se stînjini în părete de înaltă, care stă as- 
(7) Vedi textele latine la finea opului. 
1%) Cod. C.: «iară reposatul Gregore Urtche Vorniculs scrie. (**; Vedi 1. [. a] Letop. «d. 1. pag. 178.
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tă-qi risipită, şi nime nu scrie de dânsa, neci 6ste pomenire de a- 
cea biserică Păpistășescă, făcută de Despot Vodă. Care pe urmă 
vei vede de ce lege era ucel Despot Vodă. 

lară n'aii zăbovit Despot Vodă, ce de sirg ati răpedit în gonă 
după Alecsandru Vodă; ce nu 'l-aii putut agiunge, necă alt nimica 

dintru a lui n'aă putut lua, fără un car în care era covâre, peri- 
lare, îmbrăcămintete casei, iar proste. 

Zac. $.(*) După ce aii sosit Despot Vodă la scaunul ţărei la Suceava 

i-ati eşit Mitropolitul ţărei, cu toți Episcopii și cu tot norodul în 

tâmpinare de Vaii petrecut cu mare cinste până în cetate. Iară Despot 

Vodă sciindu-se nemântuit de Alecsandru Vodă, de care ave mare 

grije, după ce înțelse că aii trecut Dunărea, sciindu'l şi cu avâre 

eșind din ţeră, (**) aii oprit tote oștile câle streine pre lângă sine şi 

se ar&ta blând Despot Vodă spre toţi și cu cuvinte dulci pre bo- 

iarii (&rei îmblândindu-i şi întărindu'i cu nădâjde de bine-facere 

spre toți, se griji de isnâvă de oști asupra lui Alecsandru Vodă. 

Zac, 9. Iară Alecsandru Vodă, stringând r&măşița ce scăpase 

den călărimea 'Turcescă și adunând şi alți Turci, ca 5000, între carii 

avea și câţi-va enicâri; cu aceia cu toţii ai purces Alecsandru 

Vodă şi ati venit la apa Prutului, și acolo, drept Huși, aît făcut 

pod peste Prut, și acolo aii așteptat agiuto» și pre Mircea Vodă, 

Domnul Muntenesc. lară după ce aii înțeles Despot Vodă de Alec- 

sandru Vodă, că ai sosit la, Prut cu oştă tureescă și așteptă agiu- 

tor pre Mircea Vodă Domnul Muntenesc, strins-aii ţâra și oștile 

tărei la sine. ca 25,000 oșteni, cu ţărani, din sfatul luă Anton 

Ungurul la Suc6vă, şi Despot !Vodă luând tunuri 32 cu sine îia 

purces din Sucâvă asupra lui Alecsandru Vodă. Inţelegând Alecsan- 

dru Vodă de nepridtenul stă Despot Vodă, că se apropie cu oști 

asupra lui, aii poruncit de aă stricat podul la Prut ce'l făcuse în 

prâjma târgului Hușilor. Era despre partea lui Despot un sat cu pu- 

ținele case, unde socotind Anton loc bun de supuş tunurile, aii po- 

runcit de ati tras tunurile de le-aă supus pentre locurile caselor 

acestui săticel. Iară pre sinețașii Unguri și Nemţă, pentre desime şi 

pentre copaci, şi pe malul Prutului, unde era mai ponorit malul, aii 

supus, să facă meșterșug viclen ; cărora și aii poruncit Anton să 

nu dea din sințe peste porunca lui. IN 

Sta ostenii lui Alecsandru Vodă cu Moţoc şi cu Turcă ameste- 

O dăm aci după C. AA. V. 
% i într&gă în Cod. C. 

0 Ze O ee ee pot a pus mâna pe t6tă averea lui A- 
(%%) Gr. Ureche dice din contră că Des 

lecsandru Lăpușnenu (T. I. edit. Î. pag. 179).
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cați, ca 2,000 pre ripa Prutului; carii după ce vă&qură că se apro- 
pie oștile li Despot Vodă, şi ai poftit Moţoc să vorhâscă cu An- 
ton Ungurul, amândoi paind parolă ; ce vor fi vorovit, acolo, în scurtă 
vreme, nu serii istoricii, făcă cât că ai vorbit amândoi. Nu sai 
putut vedea de Ostea lui Alecsandru Vodă, 6stea cea supusă a lui 
Despot, pentru desimea călărimei a lui Despot Vodă, Turcii așijde- 
vea, fiind fără de grije, pentre apa Prutului, care era pentre denșiă, 
neci socolia că pote fi vicleșug, a lega bulucuri să vadă tabăra lui 
Anton Ungurul. Atunce de sirg porunci Anton de slobodiră în 6stea 
lui Alecsandru Vodă tunurile. Așijderea porunci de eșiră de unde 
era supuși senețașii. Puțin răsboiă ținură oștile lui Alecsandru Vodă, 
că dând foc Ungurii tare, picară de pripă caii lor și unii morţi, 
căduți, și alții răniţi, a dat dos la tabără, unde era Alecsandru 
Vodă. lară oblicind Anton Ungurul de venirea Mircei Vodă și a 
Tătarilor întru agiutorul lui Alecsandru Vodă, podul ce pe Prui Vaă 
fost strieat Alecsandru Vodă, s'aii apucat cu mare sirgucla să'l facă ; 
aducând multe coșuri, împlându-le de pâtre le-ati aruncat în Prut, legându-le de grindi cu nuele de stejar și de loaze în loc de odgoane, peste care ai pus l6să împletită bine, așternând deasupra paie și pleavă. Pusâse tunurile pre malul Prutului de apăra despre ostea lui Alecsandru Vodă podul, că da năvală oștile lui Alecsan- dru să potă împedica să nu se facă podul. 

V&dend Alecsandru Vodă că S'aii isprăvit podul peste Prut și a- giutorul i se întâvdie de la Mircea Vodă și a Tătarilor că întârdieză, perdându'și nădâjdea de agiutor, de cu n6pte aiă purces spre Chilia Și spre cetatea Albă și trecând Dunărea la Silistra, de acolo drept la 'Tarigrag, cu tâte ale sale ; iară cei-alalți cari încotro ai putut S'aii reschirat. 

Zăcâlu. 10. Iară Despot Vodă vădând că-i sluji norocul și acolo cu vitejia lui Anton, s'aă întors cu mare bucurie la lași și acolo i-aii cetit molitva de domnie Grigorie Mitropolitul după obicâiă și din lași aă purces la Sucâva și acolo aii poruncit de ai strigat să'și lase toți armele de apărat și să mergă cineși pre a casă. (*) Arătatus'aii Despot Vodă cu blândâțe tuturor. Iară aă poruncit și ac6sta : că cine nu va asculta de poruncă și nu se va, supune po- runcilor, se va certa de morte. Grăia toți de ră de Alecsandru Vodă şi-l făce tiran. lar lui Despot Vodă norocire în mulţi ani striga. Zac. LI. Ales'aă după aceea Despot Vodă patru boiari de cre- 

(*) Aci Cod. (i. cu erâre interpolăză materia din zăcăla, 8 adusă mal sus, 
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dință pre carii ai socotit să-și lase totă cârma ţărei, anume pre 
Stroici, făcându'l logofăt mare, pre Barnovciu (hapnonus) Hetmanul, 
pre Moţoc Vornic mare (căci acum dentr'ace șoptă, de care s'ati po- 
menit mai sus cu Anton, aii fost luau credință despre Despod Vodă) 
și Grigorie cu porecla Reveles de neamul lui de la Beciu, fecior (*) 
a unui Ioan Reveles Ipiscopului 6re când a unuă oraş, Burgundie, 
om sciut, care în: mare cinste şi trecere era la Despot Vodă. ară 
Mireea Vodă Domnul Muntenese care era purces cu oști într'agiu- 
torul lui Alecsandru Vodă cu 'Tătari, după ce înțelesese de fuga 
lui Alecsandru Vodă, s'aii întors iară la scaunul săi. 

Zac. 12. Despot Vodă măcar că acestă dată, după al doilea răs- 
boii cu Alecsandru Vodă, cu izbândă s'a aședat bine la Domnie, 
dară țeara era deșertă și stârsă de Alecsandru Vodă și fiind multe 
trebuințe la începutul Domniei lui Despot Vodă, căci era în mare 

lipsă de bani, și cheltuiala din qi în. qi adăogându-se, (neci s'aiă aflat 

cât de puţini bani în urma lui Alecsandru, că scosâse Alecsandru 
Vodă tot cu sine și acmu Despot Vodă neci lI6fele slujitorilor nu 

ave de unde da; să'i slob6dă nu cuteza, ce tot ave grije Despot 

Vodă de Alecsandru Vodă. 

Zac. 13. După aceste tâte, cum sai pomenit, sloboditl-ai ostile 
tote Despot Vodă pre la ernatec, însă eu puţină plată, că deodată 

socotisă câte un galben de aur să se de de tot capul; și acâstea 

că nu s'aii putut mai de grab strînge, ai poruncit de ai luat un 

policandru și un sfeșnic de argint ce ai fost făcut de Alecsandru 
Vodă la Metropolie, de le aii stricat și ai făcut bani de plată. oștii. 

Și aşia din banii făcuţi din sfesnicile Besericei și ce sai mai strins 
din ț6ră, sai dat l&fele slujitorilor. Și de aci numai de cât ai în- 

trat în ura țărei Despot Vodă, vădend că se strică odoarele bes6- 

ricelor, care. de alţi Domni saă închinat lui Dumnedeă. | 

Zac. 14. Și așia după ce se aședă Despot Vodă în domnie la 

scaunul țărei, la Sucevă, aii trimes sol la Jigmont Craiul Ardealului 

să-i de cetăţile Clujvarul și Ciceul, care cetăţi era date de Matiaș 

Craiul Ungurilor Domnilor de Moldova, că întralt chip de nu i le va 

da pre mâna lui Despot Vodă, de le va ţine acele două cetăţi în 

peptul săă ascunse, le va scote el din peptul lui Jiemont. a 

De care solie mâniindu-se Jigmont Craiul, ai răspuns solului, să 

spue lui Despot Vodă că Critenii deapururea sint mincinoși. 

Zac. 15. Alecsandru Vodă, după ce eși din țeră şi cu tote lăm- 
plările. cum sai pomenit mai sus, ai mers în Țarigrad ; făcut-aii 

(*) Vorbele cu italice lipsesc în ediţia D-lui M. Kogălnicânu.
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jalbă la împăratul Sultan Suleiman dănd zo: cu piră pentu niară 

strimbătate ce 'i-aii făcut Despot. Sultan Suleiman aă poruncit Vi- 
zirului să ducă cu agiutorul săi pre Alecsandru Vodă la scaunul 
țărei. 'Trimis'aii și la Craiul Leșesc cu banat, că ce ae fi lăsat pren 
țera lui a se face atâte amestecăluri ţărei, cu Despot Vodă? 

Când se gătisă Alecsandru Vodă să vie cu Domnia iar în ț6ră, 
iată sosesc boiari, trimiși de Despot Vodă la Impă&răţie, cu multe po- 
clone, adăogând birul dece mii galbeni de aur. Și toecmindu'şi lu- 
crurile Despot Vodă și de la Impărăţie, și i-ati dat steg și sabie 
scumpă, pren Agă Impărătese, lut Despot Vodă. 

Zac. 16. Așegându'și Despot Vodă lucrurile domniei și despre 
Imp&răţia Turcului, începu a face mari răutăţi şi tirănii. Iară Anton 
S&cuiul, dăruit bine de Despot Vodă, cu aur, cu argint, și cu haine 
scumpe, cu soboli, și săbii ferecate, şi platoșe la cai, cu șâle fere- 
cate, s'aii înturnat la casa sa, lăsând în locul săi pre lângă Despot 
Vodă pre Petru Divol (*) ce era lăsat de mai mare paza cetăței 
Sucevei. Așijderea lui Albert Laski "i-ai dat galbeni dece mii, fă- 
găduindu'i Despot Vodă căi va da și alți bani ce'i mai rămăsese 
dator; și i-ai dat și cetatea Hotinului, la care ispravnic ai pus 
Laski pre I6n Peasoţski, om al săi, Șl6hticiă Leșese. Măcar că în 
scurtă vremea la mare vrăjmășie și vrajbă ai venit Despot cu Laski, 
precum vom spune la răndul săi. Pre urmă, după ce s'aii dus An- 
ton și Laski pre la ale sâle, s'a dus și Ion Petru Rusell, măcar 
că! opria Despot Vodă să mai ș6dă ; fiind legat în slujbele lui Fer- 
dinand, s'aii dus și el în ţâra Ungurâscă, dăruit bine de Despot Vodă. 
Spun, să'l fie petrecut un conac singur Despot. Vodă, La. masul cel 
d ânt6iii a lui Petru Rusel (Pgceras ?) i s'a furat 2 cai forte frumoși 
pre cari “i-ai fost dăruit Despot Vodă. Prepus-aii tare pre Despot 
Vodă, Rouse.k, pentru furtişagul acelor cai și cu bănatul sai dus 
Peuu Rusel în era Rusâscă şi de acolo la Cracovia. 

Zac. li. Trimisai Despot Vodă soli la Împăratul Nemţesc, mul- 
jămindu'i pentru de-bine-tacerea lui, făcându-i scire, că şi despre 
Impărăţia “Turcului 'și-ai aședat Domnia ; Așijderea și la Craiul Le- 
șesc ai trimis soli Despot Vodă. 

lară după acâste tote, cum saă pomenit mai sus, pre vremea 
coronaţiei lui Macsimilian, ce "l-ai coronit Craii Unguresc, la Po- 
jon, în anul de la zidirea lumei 7072, iară de la Hristos 1563 (%%) 
schimbat acum Despot Vodă : den blând, cumplit; den milostiv, a- 

  

(*) Cod. C. serie: «Devae», 

(**) Cod. C. pune 1564



pucătoriă și lacom, puind pre ț6ră mari nevoi; de desbrăca și bi- 
s6ricele, casele lui Dumnedei, Juână arginturile de făcea bani, preste 
nădejdea ţărei despre Despot Vodă ; neputând suferi (cu anevoie se sufere r&ul și necazurile de obște), boiarii cu Tomșa care era H&t. 
man pe tote oștile ţărei, [cu toță s'aă giurat *) să fie la un cu- 
vent, să seâță pre Despot Vodă den Domnie. Aii ales pre “Tomșa, 
care era “cu inimă mare dentre toți, să fie începător acestui lucru. 
Atuncea înțelesâse boiarii cum Dumitrașco Vișnoveţki îndemnat de 
Laski era gata să vie cu oști asupra (**) lui Despot Vodă, că acum 
și Laski se întorsâse cu r&ă asupra lui Despot Vodă; s'au sfătuit 
boiarii să trimiţă la Vişnoveţki să] poftescă Domn ţărei. 

Zac. 18. Simţindu-se după acestea Despot Vodă urit ţărei, avea 
grije mare, socotindu-se ca unul închis în cetatea Sucevei ; a răpedit 
pre un Valentin Ungurul la Ferdinand Chesarul și la Maesimilian, 
Ceaiul Unguresc, în cai de olac, poftindu-i de agiutor şi de apărare 
împrotiva boiarilor săi. Și ai poruncit Despot acelui Valentin să 
găsâscă să se vagă cu Francesco Zaie (7) și eu Anton Săcuiul, să” 
poltescă de la Despot Vodă, să păz6scă, să stringă oști și să pă- 
zâscă să'i vie într'agiutor, făgăduindu-se Despot Vodă, că nu va uăta 
în totă vicța lui de bine-facerea lor, şi-i va dărui maă bine de cum 
î-aă dăruit ântăiii, arătându-le că forte lesne vor putea. sta împrotiva 
unor Omeni ce's nesciuţi întru meșterșugurile reshoielor. 

lară și Ferdinand, Imp&ratul Newmţesc, și Macsimilian, Craial Un- 
guresc, socotiră a nu lăsa pre Despot Vodă în primejdie, cărora 
arăta nemutată credinţa și slujbele sele, Despot Vodă. Deci, primiră 
amândoi rugămintea lui Despot Vodă, sciind că ai fost și mal na- 
inte apărători Craii Unguresci ţărei Moldovei. Iară şi Anton Săeu. 
iul, de care nu odată am pomenit, înţelegend din Valentin grija și 
strinsorea la care se afla Despot Vodă, nu apăra despre sine agiutoral, 
ce socotia că ar avea pedecă căii s6le depărtarea cu oștile, şi căi 
lipsia banii, ceară staă mădulările oștilor, și așia întârgiindu-se lu- 
crurile, aă sosit Despot la mai mare perire. In oștile Ardealului 
cari se afla pururea gata, nu punea neci o nădejde; căci pe Cnea- 
zul den Ardeal mai nainte și cu scrisorile și cu cuvintele de vă- 
lămare îl stricase Anton Să&cuiul, pre diregătoriul a Cinci-biserică, 
anume pre Lupul Peţii, solul Chesarului Ferdinand; carele, trecând 

  

(*) Vorbele zu italice lipsese în Cod. C. 
(57) «să i6e domnia lul» dice Cod. C. NI o 

(î) Despre relaţiunile lui Zaie cu Despot, vedi broşura Ungurescă : «Csămări 
Zay Ferencz 1505-1570» de Thalloezi Pajos, publicată ia Buda-Pesta în 1885,



320 

prin Ardeal la Țarigrad, îi prinsâse, pentru căci 'l-aă fost pirind pre Anton S&cuiul la Sultan Suleiman. 
Așijderea între dânsul și între Laskie mari și grele pricini de 

neprieteșug era; şi aceste pricini ântăiii ati fost de ati părăsit Laski 
pre Despot Vodă, de sai unit Laski cu Vişnoveţki asupra lui Des- 
pot Vodă, aflându-se pre acâle vremi la Liov în ţera Leşscă. (*) 
S'aii fost pornit Despot Vodă cu stile sâle la Hotin, să i6e ceta- 
tea de subt ascultarea lui Laski, care "i-ati fost dat mai nainte, 
precum s'au pomenit, şi era ispravnic lăsat în cetate I6n Peasoţski. 
Vădend Peasoţski apropierea lui Despot Vodă, aii trimis în tâmpi- 
narea lui de i-ai dis că-i va da cetatea Hotinului, numai să' lase 
să €să el cu al săi slobod den cetate. Făcutu-i-ai Despot. Vodă 
pre voie lui Peasoţski, și i-ai luat cetatea iar în sema lui. 

Inţelegând și acâsta Laski, şi mai mare gătire aii făcut cu Viș- 
novețki, și s'aii pogorit cu oști la Kameniţă în Podolia. Ce vădu 
că Despot Vodă n'aii cutezat să trâcă Nistrul, pentru că avea 6ste 
puţină, ce s'aii întors spre Galaţi şi la Reni, și de acolo iar la 
Sucevă, 

Ze. 20. La Sucâva măcar că se întorsâse Despot Vodă, iară urit 
tuturor pentru nevoile ce făcea țărei, făcându-se mare lacom, cum 
Sai pomenit mal sus; că, fără alte nevoi ce era, mai scosâse de 
casă câte un galben de aur. Se făcuse mare cumplit și neîmblân- 
dit tiran și asupra celora ce se despărţia de muiere şi lua alta, că 
acelora mari și cumplite munci le făcea, dicându-le că ce nu sai 
îndestulat cu o fămâe? Și acâsta încă ati adaos la nevoile țărei, că 
și muierea plătia a treia parte de galben de aur, și atuncea da voie 
să se desparță de bărbat, Și acesta o făcea Despot cu sfatul unui 
om, anume lon Liubcenie, pre care "| adusese den ţera Leșâscă și 
| făcuse Episcop. Pre mulţi, tăindu-le capetele, poruncia de nui 
îngropa câtă-va vreme, să fie la privâla altora. Îl urise ră ţ6ra și pentru credința pravoslavnică, care nu o ținea Despot Vodă, că la 
bescrică rar, sâiă neci-odată nu mergea, ce cu alte slugi petrecea, ci în Cotnar unde se afla Saşi mulți, (**) le-ati făcut bessrică și ȘcOlă, 
și ad adunat _vivliotiki (Ru&anwgukn), Pre sâmne bisârica cea stri- cată den Cotnari a Papistaşilor el o ati făcut, de nu va fi cea mare ce stă și până astădi. Și aduna dascăli din (era Nemţâscă, și din țera lueșâscă, Papistași. De “atunce at rămas aicea în țeră la noi Ezuviţă şi alți popi de a besâricei Apusului, Papistași. Așijderea 

(*) Din erâre Cod, AA. Vae. pune <rusfseă», deci coregem după Coâ. C. (**) Cod. C, ad: «pre atunce»,
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din sfeșnicul ($) de la Mitropolie, cel de argint, făcut de Alecsandru 
Vodă Lăpuşnnul cu mare cheltuială, ai făcut bani. Acmu. oblicise 
țera de nâmul lui Despot, că cu amăgituri iară nu dirept aă fost 
agonisit acest nume împărătesc Despot Vodă și de Heracli, de n6- 
mul împăraţilor Tarigradului făcându-se. Era și trutaș mare, și multe 
socotind de sine Despot; că pusâse gEnd să apuce domnia ţărei 
Muntenesci de la Mircea Vodă, și ţera Ardealului, având la: aceste 
svetnic pe un Dumitrașk Bulgariă, dicând că i sai pogorit din cer 
două cununi de aur. Oblicise într'un rând Despot Vodă, de loan Jig- 
mond Cneazul Ardealului, că zace de morte, și se sunasă la mulţi 
de mârtea lui Jigmond. Aceste înțelegând Despot Vodă de sîrg se 
pornise cu oști să intre îu Ardeal să apuce crăia ; și sosind, la Tro- 
tuș, sub munţii ț&rei Unguresci, carii despart Ardealul de Moldova, 
ai luat veste că s'aii sănătoșit loan lizmond Cneazul Ardealului și 
Saii întors îndată înapoi la scaunul săă. 

Zac. 21. Allu şi acesta la Istvanfi istoricul, (TT) că eșind Despot Vodă 
cum s'aă pomenit, spre Hotin, âmblând cu puțini în câmpi, i-ai eșit 
mulțime de omeni, și încungiurându'], striga să le ridice acâle grâle 
dări ce le aruncase, de casă câte un galben de aur ; iară Despot Vodă 
le răspundea, că din sfatul lui Bârnovie și a lui Moţok și a doi VIă- 
dici face aceste greutăţi, de pune cu asupră; și de le este cu voie 
să le dea pre aceia pre mânele lor, săi omâre, dicând că tot acești 

patru ai fost pricina și la Alecsandru Vodă de 'l-aă aţiţat la tote 

livăniile ; și că nu se vor părăsi de răutăţile lor acesti patru, de nu 

va grăbi Despot Vodă să le facă sfirşit vieței lor. Si abia cu multe 
cuvinte s'aiă aședat acea mulțime de tărani, adeverindu-se că le va 

face pofta lo» și le va rădica acele nevoi. Acâstă vorovă şi răspuns 
a lui Despot Vodă de aii aruncat vina asupra ac€lor boiară, aii fost 

pre urmă perirea lui Despot Vodă, precum se va ar&'a mai gios. 

Așia ântâiă Bârnov, înțelegând părsrile şi poftele ţăranilor și sciind 

acum și socotela lui Despot Vodă, socotind că mai lesne 6ste să 

facă ori-ce de cât să pătimeâscă, sfatuindu-se cu alții, sati apucat 

că va fi cel ântâiii prieinuitor și deșteptător acestui lucru ; şi Anteă 

pre Ion Luscinie, cel adusese din ţâra Leșescă șşil făcuse Episcop, 
l-ai otrăvit, că acela sci6 tote sfaturile lui Despot „Nodă, si ai 
îngropat afară din târg, unde die Meidanul din afară, pre acel Las 

cinie ; și așia s'aii apucat de cele-l-alte cu mare tăcere Și taină. | 

Zac. 92. lavă Despot Vodă 'şi-aii luat Domnă din fera |eșesea, 

fata lui Martin Zborovski, om sciut pre acele vremi, în țera Le- 

(Ș) Coa. C. qice: esfeșnicile». (î) Vedi textul la, finea. Cronicei. 

21 
Miron 0. ZI,
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şescă, socotind că cu legătura aceea va trage și pre Laski Yar în 
dragoste. 

lară ţâra, vădând pre Despot Vodă că 'şi-aii luat şie Domnă de 

altă lege, și mai înainte îl urisă pre Despot Vodă. La nunta iui, Des- 

pot Vodă acâle cheltusle aii adunat, cât nu numai de tot omul, de 
tot felul de bucate, ce și paseri, vânat, și pâsce, şi feluri de chel- 
tudle la bucate, cu mai mare lipsa și nevoile bisţilor lăcuitori a 
țărei ; şi cu aceste 'și-aii adaos din qi în qi mai mare ură asupră'și 
Despot Vodă. Ânteiii se începu rocoșire asupra lui Despot Vodă: 

Zac. 23. De preste Nistru, care apă cade la Cetatea Albă în Du- 
nărea (?!) sai făcut că venisă Gmeni de ţâră, și spuseră lui Des- 
pot Vodă, cum că aii trecut 'Tătarii Nistrul, și pradă și ard. și se 
r6gă de agiutor împotriva Tătarilor. lară Despot Vodă, măcar căi 
dicea mulţi, și mai ales Lupul Sasul, pe carele '1 adusese de făcea 
bani, că era meșter, sciind bine și limba Moldovenescă. să se pă- 
z6scă de vicleşugul bofarilor ; ce, vădând de la o vreme îmbunătu- 
rile boiarilor ce era giuraţi întrun cuvânt asupra lui Despot Vodă, 
cari îl sfătuăa să trimiţă dste parte mai multă împrotiva Tătari- 
lor, s'aă înșelai Despot Vodă, (*) și aă purces într'ales călărimea, 
Unguri 350, și Sârbi 50, cu câte-va mii de Moldoveni, şi Ore-câţi-va 
Nemţi pedestrași și povăţuitoră de tunuri. 

Totă acestă 6ste o aii dat în sema lui Ilie 'Toroman şi a lui Stefan 
Tomșa, carii era lu un loc grăiţi cu cei-l-alţi asupra Domnului lor, 
lui Despot Vodă. Iară după ce sosiră ostile lui Despot Vodă trimise 
cu 'Toroman și cu "Tomșa, ne-fiind neci un Tătar, ce liniște, neci un 
semn de pradă, ce tăcere ; tote stai în pace, și vă&dând ceia-ce 
era giurați asupra lui Despot Vodă, că Ungurii şi Sârbii cugela a 
fi lucrul întralt chip, aăă răspuns cei-l-alți că 6ste meșterșng făcut 
de 'Tătari ; și ati orânduil 'Tomşa pre Unguri și cu cei-alţi într'altă 
parte, vrând săi împartă, la un sat apope de Nistru, şi le-aii po- 
runcit să-'şi grijâscă caii și pre sine la acel sat. lară Seebii i-ai 
înturnat de aă mers la alt sat, nu departe de cel-l-alt ca să găz- 
duiască acolo. Și așia noptea poruncesce Tomșa și Torman de ai 
aprins o casă în sat, care era semnul ca după. ce vor vede Moldore- 
nii acel semn, să abată toți cu săbiile g6le în Unguri şi în Nemţi. 
Și așia năvălind noptea Moldovenii cu săbiile sole în Unguri și în 
Nemţi, carii de la o vreme deșteptaţi unii, apucându-se de resboi 
să se apere, peril-ati mulţi și din Moldoveni ; iară Ungurii și Nem- 
ţii, de tot, toţi; că r&mâind o s6mă, saă dat întro grădină cu 

(*) Aceste vorbe sunt din erdre omise în Cod. AA. Văc. Le luarăm din Coa. C.
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șanț încungiurată, și de acolo câte-va câsuri s'a apărat până ce ai 
poruncit 'Tomşa cu Toroman de aiă îndreptat puscile asupra lor : şi 
acolo până la unul s'aii topit şi Nemţii, cărora le poruneisă Tomșa 
să slobodă focul în Unguri și în Sârbi, și ei, nevrând să asculte 
porunca, sciindu-i tovarăși, i-ai tăiat pre toți, fără numai unul, a- 
nume Hristofor, care aiă îndreptat tunurile asupra Ungurilor, aiă. r6-. 
mas viă. Vădend Sârbii acea perire, o sâmă, dând în not, aă şcă- 
pat preste Nistru ; iară câți n'a vrut. să fugă aiă perit toţi de Mol- 
doveni. : 

Zane. 24. Intraceea-și di, după ce s'aă lucrat acâste, purces-aiă 
Tomșa cu Toroman la, Sucâvă asupra lui Despot Vodă, care se afla 

închis în cetatea Sucevei, iară "Tomşa aii purces de-odată pre la ce- 

tăți și la târguri, pre unde era păzitori Omenii luă Despot Vodă : 

și ântâiii ai lovit la cetatea Nemţului, unde era păzitor cetăţei 16- 

kim Prudenţie Silezianul din nemul săi, născut în cetatea vestită ce se 

chiamă Glogovia. tovarăș în tote norocirile lui Despot Vodă. Nu 
sati tâmplat atunce în cetate ; iară păzitorii cetăţei, nesciind a fi 

vicleșug, aii lăsat pre Tomşa în cetate; și puţini Nâmţi ce era în 

cetate, pre toţi i-a ucis : și ati luat cetatea pe sâma sa Tomșa. lară 
Prudenţie, nesciind .nimică, și având durâre de cetatea luată de 

Tomsa, saă dus la Sucevă, cu patru-cinci tovarăşi; dând năvală 

prin ostea ce era pregiurii cetate, ati scăpat întreg în cetate. Tomșa 

după ce aă luat cetatea Nâmţului, nemica nezăbovind sai dus la. 

Sucevă, şi s'aii începul mai lare a se stringe cetatea Sucevei. lară 

Despot Vodă, neputând să 6să din cetate cu năvală, fățiș, s'au a- 

pucat de aii întărit cetatea, să se potă apăra de după zidurile ce-. 

tăței şi ai pus de ai slobodit nu tun, ce era mai mare de cât tote 

în cetate, dând s6mn să se stringă ai lui. Nădâjdea încă nu perduse 

Despot Vodă de agiutor; în.Zborovski ave nădejde, în socru-seii, că 

va aseda cu Laski dei va veni agiutor. Așișderea și la Anton SE- 

cutul și Zaie nădăjduia de agiutor, socotind că se va apăra din ce- 

tate pâni”i va veni agiutor de la acesti ce sai dis. Avea cu sine 

în cetate Despot Vodă slujitori de îr6bă 1256 ; mai mulţi era Un- 

guri ; și pre călărime era Martin Farcaș, iară pre pedestrime era. 

povătuilor Petru Devan, ce era lăsat de Anton, și pedestrime Un- 

suri 300 subt ascularea Tomei Călabăneanul. Stefan Horvat şi 

Gregorie (iherontie. Iară cele-l-alte polcuri era de î: 

Vloșă, Nemţi. Greci, Leşi. Turci: eri adunaţi și puţintei 9 oveni 

amestecați. 

Despot Vodă, rămase la mare strinsore şi vădendu-se fără veste
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strins de nenorociri de acei cari re când era subt mâna lui Des- 
pot Vodă și se părea atunci priitori lui ; însă, era și meşteri a multe 
lucruri, din cari era mai mulți Vloşi, se ltali, sei Nâmţi. l-aă 
fost rădicat cumplirea celor ce era giurați asupra lui lespot Vodă, 
atâta cât neci mui6re, neci copii n'ai lăsat vii. (*) Intru acestă araes- 
tecătură pre Georgie Reveles, născut la Beciă, de care am pome- 
nit mai sus. care stringea haraciul în părțile despre Dunăre, ne- 
sciind nimică de rocoșituri, "l-ati prins şi "l-aă trimis la cetatea Nem- 
țului la închis6re. 

Stând (**) încongiurată cetatea Sucâv eă mai mult de cum se so- 
cotia, iară cu tâte aceste boiarii, mai ales Bărnov, Moţok şi cu Stroici, sfătuiră și alâseră pre Stefan Tomșa, |ce aă fost Hetman|, (Ț) mă- car fără voiu luă Domn țăreă. 

  

Domnia lui Ştefan Vodă Tomşa, şi de mârtea lui Despot. Vodă. 
CAP. 39. 

Zac. 1. După ce ai rădicat Cap și Domn pre Ștefan Tomşa, mă- car fără voia lui, începură și mai tare a bate cetatea dintre sine ; și ai orânduit 'lomşa Vodă patru tunuri de bătea în portă să sfă. rime porta, să potă du năvală în cetate. Ce, fiind nesciutori Mol- dovânii nostri, puţină stricăciune făcea ; că eșia cetățenii de le da năvală şi împingia atâta, cât de la o vreme âmbla din cetate pre ascuns afară la hrană de aducea în cetate. Și într'una de dile, cu slobodenia lui Despot, sfătuindu-se cu polcovnicii din cetate, Pătru ai dat năvală din cetate, cu 400 de 6meni asupra acelora ce era orânduiți de Tomșa Vodă de bătea cetatea; și aceea năvală ati dat, cât apucase de cu mânele trăgea acele patru tunuri în cetate. Făcut-aă din t6tă tabăra năvală mare, să nu lase tunurile să le tragă in cetate : ceia să le ice, cestia să nu le deie ; stătu tare un răs- boiit mare ; ce de lao vreme, aruncând din cetale cumbarale de mână şi din sinâţe, cum da Nâmţii foc, saă întors biruiţi Omenii Tomșii Vodă și luară tunurile cei din cetate. Perit-ati cu cei răniţi din Moldovenii Tomșii ca la 200, (precum scrie Istvanfie, măcar că pote să laude mai mult pre ai sci) ; şi acolo aă perit și Ilie 'Tor- man ; cel ântăiă rocoşitor asupra Domniei lui Despot Vodă, 'şi-aă 
1*) Frase forte încalcite. 
(**) Aceste şiruri în Cod. C. sunt puse în fruntea domnieă următâre. _ (7). Vorbele în parentes lipsesc în Cod. AA.V. iară cele subliniate nu există în Cod. C.
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luat acolo plata. Iară din emenii lui Despot Vodă, şâsă periți de 
suliță, și pre atâția răniți. Stând acâste așia cum le-am scris, iară 
Tomșa vădând mole lucrul de dobândit cetatea cu ai săi, sai sfă- 
tuit cu boiarii de ai trimis soli la Jigmonă, Craiul Unguresc, cer- 
șind oști într'agiutor asupra lui Despot, sciindu-l nepriâten și în- 
vrăjbit lui Despot Vodă. Ce 6tă sosiră vâști la Tomșa, într'acea qi 
de la margine, precum Demitraşco Vișnoveţki. (ori chiămat de lo- 
cuitoriă ţărei. oră de o sîmă de boiari de țeră îndemnat, ori de 
Laski aţiţat), aă sosit cu oști la marginea, țărei, cu acela gând viind, 
ca să apuce Domnia, vădend netoemelă între Despot Vodă și între 
Tomșa Vodă. Părăsitaii Tom:a Vodă de a mai bate cetatea și sai 
mutat cu tabăra preste Siret. 

Zac. 2. lară Vișnoveţki cu stea sa s'aii pus în locul unde stătuse 

Tomșa de bătea cetatea. Așia cât biâtul Despot Vodă aii văqut în locul 

unui vrăjmaș altul sosit, și încungiurat de dânsul, lă mat mare grijă 

slătu Despot Vodă. Aședă tabăra sub cetate Peasoţki, omul lui 

Laski, de carele am pomenit mai sus, că era lăsăt de Laski în ce- 

tatea Hotinului. Pre acel Peasoţki 'l-aiă trimis Vișnoveţki sol la Des- 

pot Vodă în cetate, cu aceste ponturi : de va da Despot Vodă 25,000 

galbeni de aur lui Vişnoveţki, atuncea. pentru cheltela ce aii făcut 

cu 6stea sa, şi de se va apuca de tot anul săi dea câte 12,000 

galbeni de aur, să nu trecă de vremea însemnată, 'l va scâte din 

primâjaie. Primit-aiiă cu mare bucurie Despot Vodă acâste legături 

și ai mulțămit lui Vișnoveţki; și dăruit bine. Peașoţki sai întors 

la tabără la Vișnoveţki. 

Zac. 3. lară întv'acceaşi di aii nimerit şi boiarii ţărei la Vișno- 

vețki în tabără, carii era de la tâtă ţâra; că primesc Domn pre 

Vișnoveţki i-ati arătat, și i-ai adus şi cărți de la toți boiarii, și de 

la ţeră, pentru mai mare și întărită credinţă. Iară pre Tomșa Hât- 

manul "l-ati făcut cârmuitor Domniei, până se va alege altul Domo, 

și până se va sfârși bătaia cetăţei ; lăudând pre Vișnoveţki pentru 

lucrurile lui sciute în lume, ce aii isprăvit împotriva Moscalilor Și 

'Tătavilor, fiind de n6m mare. Ș* ca aceste cuvinte înşelatăre O) ară- 

lând boăarii Levului Vişnoveţhi, aşia sai amăgit Vişnoveţki de vi- 

clâna şi de dulcea buză a Solilor de ţtră ; şi trufindu-se cu adeve- 
rința Domniei ţărei, de sirg trimite cărți în cetate la Despot Vodă 

făcendu'i scire de vrăjmășie, și cum nu primâsce neci-un aședă- 

ment cu dânsul (vedâ-vei nebunia L6vului la ce aii venit şi ce pri- 
mâjdie ! Fost-aă eșit din cetate o semă de Unguri pentru hrană; 

(*) Lecţiune dupe Cod. C. care e cea mal corectă,
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sciind cele ce primisă Vișnoveţki cu Despot Vodă mai nainte prin 
Peasoțki. Pre acei aii poruncit de i-a ucis ; unii, închidendu-se în- 
io casă în târg, porunci să'i dobândescă ; ce, aii eşit din cetate o 
semă de. Unguri de aiă dat agiutor celor închiși, cu mare mârte în 
Leşi. 

Zac. 4. lară după aceea Vișnoveţki, nesocotindu-se a fi amăgit de 
boiarii ţerei, aii orânduit 500 de Căzaci, cu Leşi amestecați, pe 
pofta boiarilor, să trimiţă cu dânşii să aducă capul Tomșii (Uită-te 
la ce meșterșug !) să'l închine luă Vișnoveţki. După ce aii trecut a- 
cele 500 de oșteni podul la Siret, fiind stea 'omșii supusă acolo, 
la acel loc viind Cazacii cu Leșii, nesciind nimică de stea țărei 
ce era supusă, i-ati lovit Moldovenii cu Tomșa, și pre toți i-aăi topit, 
cât n'aă r&mas neci-unul. Iară Vișnoveţki, nesciind nimica de peri- 
rea Omenilor s6i, şocotindu-se acmu Domn țărei, eșisă în cargtă, că 
era și cam bolnav, cu puţini Omeni, în tâmpinarea 6menilor săi. lar 
după ce aii oblicit de perirea omenilor săi, vădendu-se amăgit şi 
vielenit de "Tomșa și de boiari, nu s'a speriat de-o-dată Levul, ce 
aii încungiurat tabăra cu carre ; iară cu călărimea ati eşil la văs- 
boiii, care s'aii întâmplat la pod la. Vercicani ; și fiind bolnav Viş- 
noveţki, aii dat toemâla oştii în sâma lui Peasoţki. Datu-și-ati r&s- 
boii Moldovenii Tomșii cu Lâșii lui Vișnoveţki ; şi de-o-dată în- 
frânseră Leșii ; iară pre-urmă, Tomşa Vodă, de altă parte lovind 
pre L6și, i-aă infrînt, și. ai prins. vii pre Vișnoveţki şi pre Peasoţki 
Pre aceștia i-aă și pornit Tomșa Vodă la 'Țarigraa la Impărăţie: 
Prinsrea lei Vișnoveţki așia sati tămplat : [fiind bolnav Vișnoveţki (%)] 
precum sai pomenit, neputând fugi mai departe, ai intrat într'o 
copiță de-fen la un sat la. Botoșiani ; și t&mplându-se un preot la 
fân, să încarce (Cu grei și anevoie se trâce primejdia omului ; ce'i 
e să petrâcă, neci-cum nu se pote trece!) fân în car, aflat-ată pre 
Vișnoveţki. ascuns în copiţă, şi |l-aiă legat bine), și 'l-aă dus în 
Botoşiani de "l-ai închinat Tomşii; și așia, cum saă pomenit. mai 
sus, i-ai. trimis la Impărăţie cu Peasoţkie. 
„Zac. 5. Ducând 6menii Tomșii pre Vișnoveţki și pre Peasovţki la 

Impărăţie, sati întempinat cu omenii lui Alexandru Vodă cari ve- 
nia cu cărţile Impăratului să 16 țâra (**); că înţelegend Impărăţia de 
atâte amestecături ce se fac în țsră, nu suteri, ci ai dat domnia iarăși lui Alexandru Vodă Lăpușnânu. Dâcă tempinară omenii lui A- lexandru Vodă pe Omeniă 'Pomșei, ducend pre Vișnovețki în calea 'Ța- 

(*) AA. Văc. a sărit din erâre aceste vorbe. 
(**) <în ţeră la bolari» Vedi Coa. €,
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rigradului, luară pre Vișnoveţki și pre Peasoțki de la Omenii Tomșşii, 

și i trimiseră ei în Țarigrad la Alexandru Vodă de i-ai închinat e! la 

Impărăţie, dicând că ţera "| poftesce pre dânsul să le fie Domn, și în 

nădejdea lui aii făcut slujbă Impăratului. lară pre Vișnoveţki și pre 

Peasoţki aă poruncit Impăratul de i-aii pus de vii în cârlige, despre 

Galata, și în cânlige ati trăit vii până a treia-di, cu multe sudălmi 

şi ocări spre Mehmet; și Turcii ca într'o proșcă săgeta în trânşii 

dei împl6 de săgeți. Și așia s'aii sfârșit Vișnoveţki şi Peasoţki. 

Zac. 6. Despot Vodă ar fi putut, până a se gâlcevi Tomșa cu Viș- 

noveţki, eși din cetatea Sucevei, să se fie dus cu câţi Omeni ave 

lângă el, la cetatea Hotinuluă sâii la alt loc maă fără grije, precum 

1 sfătuia mai mulţi din cetate. Ce din vina și sfatul lui Dionisie 

Aval Doftorul, ai r&mas în cetate, dicându'i să nu bage în semă 

pre Moldovâni, ce să aștepte acolo în cetate. lară din Ardeal se por- 

nise 1000 de călăreţi și pre atâţia pedestrași, de la Ion Jigmond 

Domn de Ardeal, cu Ladislav Radac, om cu veste de vesbâie. Acest 

Radac ui potolit pre Secuii ce se rădicase iară lu Ardeal asupra luă 

Iân Jigmond. Ovlicind Tomşa de acestă oste trimisă de Jigmond, cu 

Ladislav Radac, le-ai eşit înainte cu mare cinste şi cu bucurie i-aă 

primit în tabăra sau. Și de isndvă ui apropiat ostile încungiurând ce- 

tatea Sucevei, unde era Despot închis, şi ati apropiat puseile de bă- 

tea cetatea. Iară Despot Vodă şi cei cu dânsul închiși, măcar că au- 

dise că aii venit aceste osti de la Jigmond Craiul Ardealului cu 

Radac Ladislav în agiutor Tomșii, nu perdea inimele ; și se plinia 

acum trei luni de când era închis în cetate, şi sosiți în mare strin- 

sore şi lipsă de zahardle, sfătuia să dea năvală din cetate în ta- 

băra 'Tomșei. 

Și aşiu în dioa S tului Livanghelist Luca în care Gregorie Ghe- 

vontie cu pedestrime și Martin eșind din cetate ai dat năvală a- 

supra Ungurilor şi « Moldovenilor, stătut-aă un r&sboiă mare în- 

tre dânşii, cu multă vărsare de sânge ambe părțile. 

Zac. 7. Perit-aii la acel r&sboiii Bărnov, de suliță, şi Grigorie 

Vinţie, om blăstemat, din capetele lui Despot Vodă, care de multe 

ori stătuia pre Despot să omore pre cei vicleni ai săi; dicea în 

sagă : (citaţia lipsesce.) 
o 

Zac. 8. lară cu sfatul lui Ladislav Radac, după ce mai apropiară 

tunurile mai sub cetate, făcând şanţuri și metereze, începură a face 

Ungurii cei din afară vorovă. cu cei din lăuntru pe furiș, făgădu- 

indu-le de la Ladislav Radac, I6fe bune, și slobodenie la moșia lor. 

Incepură cei din cetate a se pleca spre alte lucruri noue să facă.
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Vădut-aă și pre ore-eare din cetate că grăia de pre zid cu alţii de 
a Tomșii, pre care întrebându'] Despot Vodă să'i spuie ce ai vo- 
rovit, și el nevrend să spuie deplin, aă pus de laă omorit, Intr 'ac6 
vreme multă gâlcâvă şi hramăt se audia din lăuntru în cetate : că 
Despot Vodă, prepuindu'și pe Petru Dival Polcovnicul, de viclenie, vrea să”! omore, care mai nainte era mare în credință la Despot Vodă. lară slujitorii vădend năpaste că se face Polcovnicului, mare zarvă feceră și ântâiii se ispitia să omore pre Despot Vodă: Apoi se sfă- tuiră că'și vor face nume râă și cum vu pentu Căpitanul Vaii o- morît, ci ai viclenit pre Domnul săă și Saă lăcomit de aă luat bană de la Tomșa (7) şi așia rupseră Sfatul, trimiseră să le gture Tomșa Vodă să fie ei slobodi, și ei să deschidă cetatea şi ei să hălăduâscă de nume și de viclenie să se curățâscă. 
Despot Vodă oblicise acesta și de-odată i aă potolit cu bani. Zac. 9. După ce i se părt luă Despot Vodă că ati aședat ace găl- cevă, Ladislav Radac trămite pre taină la Petru Divul, de s'a aşe- dat cu el să închine cetatea. Acista oblicise Despot Vodă pre taină, (*) pus'aii de aă omorit într'o casă pre Petru Dival; după a căruia morte apoi fățiș striga că vor închina cetatea. lară Farcaș, ce era mai mare pre călărime, și căpitanii carii nu era încă la acele gâl- cevi, sta între slujitori să” potă potoli, pre unii cu răi, pre alţii cu rugăminte, și ales pre pedestrime, carii era mai mulți de cât cei-l-alți, ce gâlcevia maj tare ; ce nimică n'a putut folosi. Inee- puse acum toţi a sfătui pre Despot Vodă să agiungă la Tomșa cu legături de pace, să'și potă scuti viața, ci nevrând Despot. Vodă să se plece, aii început a se ruga cu multă plecăciune a lor sei, să nu! lase, dicând că âste aprope și agiutorul ce le vine de la L6şi ; că era acum vestea în cetate precum că sa împăcat Laski cu Zborovski, socrul luy Despot Vodă, şi că vine cu 4000 de Leşi. Ce nimică n'a folosit rugămintea lui Despot Vodă ; că pedestrimea ce era în lăunteu începu a destupa îrcuetorile porților care era astu- pate cu lut şi ca petră, și ai deschis porțile. Acolo fiind o bate mare plină de petre și răsturnându-le, aă cădut asupra lui Martin din întâmplare și "l-aă omorit. Acel Martin era din ț6ra Ungurâscă, dint”un târgușor ce se chiamă Sfântul Gotard. 

Zac. LI. Văqendu'şi Despot Vodă sosită perirea sa, o cunună scumpă de aur ce avea, neavând cu altă cu ce mulțămi o semă de Nemţi și Unguri ce'i Slujise cu direptate, le-ai împărţit acea cu- 
(7) loco : «și ucigași de Domn». 
(*) Lipsesce în Cod. c.
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nună ; imbrăcatu-s'aă în haine ce ave mai scumpe Dommnescă, (*) pre 
cal cu podobe. încălecat, și cu alai, după orândula Domnâscă, aă 
eșit din cetate. la Areni, unde era țâra adunată 

Venitu-i-aii înainte poruncă de la Tomșa Vodă, de aii descălecat 
Despot de pre cal, și aii mers pe giosi la Tomșa ; și stând Despot 
înaintea "Tomșii, și în vederea tuturor, "l-a mustrat Tomșa cu multe 
cuvinte, aducându'i aminte multe lucruri fără-eale şi fără-de-lege ce 
făcea ; că nu numai ţâra aii pustiit, ce și de lege 'şi-aii ris, și bi- 
sericele ai prădat ; şi după mustrare 'l-aă lovit cu buzduganul ' de 
multe ori, până cădând la pâmânt Lespot Vodă, i-ai tăiat un Tătar 
capul, măcar că şi din glotele ce staii acolo se lăsa asupra lui de 
1 lovia. Acolo aii omorit și pre Iochim Prudentie. Despoind de pele 

capul lui Despot Vodă, lai împlut cu paie, şi lati trimis la Țarigrad 

la Impărăţie. In/r'acestu chip saă tâmplat sfârșitul luă Despot Vodă. 
De vrestă era de 40 de ani, şi aii domnit aprope de trei ani. 

Zac. LL. Pre (+) acâle vrâmi când aii perit Despot Vodă la Sucevă, 
€tă sosise și Albreht Laski, Voevoda Siregului la țărmurile Siretu- 

Ivi, cu 14,000 de ste. care venia intr'agiutor lui Despot Vodă, ce 

nimica w'uă folosit, că după firea Lişilor, gătindu-se cu greii, până 
« sosi Laski să d agăiutor lui Despot Vodă, iară Tomșa înşelase și 

omurise pre Despot Vodă. (**) Inţelegend Tomșa de venirea lui Laski 
ui trimis pre căpitanul de Nemţi de pedestri ce era la Despot Vodă, 

tăiaduT nasul şi urâchile şi desbrăcândul de haine, să mergă să 

spuie lui Laski că ai perit Despot Vodă: iară de va vrea Laski 

să paţă şi elii cum au păţit Vișnoveţki, să vie cum aii purces, că 

așia vor păţi şi el și Gmenii luă. Acestea spuind nemţul lui Laski, 

aă întrebat sfat de vobmistri şi porușniciă să, ce toți i-ai dis: că 

de vr6me ce aii perit Despot Vodă, pentru care aii purces, perit-aii 

și cheltuiala lut Laski ; m'avem ce âmbla, scă ce căuta, ce să ne în- 

torcem înapuă. Însă nu şi pute alege cale, pre care se vor întărce, 

utând grijă de vicleșug; pre la codri Cosminului se temea de ţărani. 

înțelegend de dânșii, să nu seciuescă (ezurraciz) pădurea, sciind 

patima luă Albert Craiul ţereă. 

Zac. 12. Scrie Guanin historicul, că mai mult sfătuia pre 

Lashi, să se întârne pe la Codriă Cosminuhă şi aă aflat să _tri- 

miţă Lashi 200 de raitari într'ales, să uu lase țăranii să săciu- 
îscă pădurea, ci săi apere până ce va veni Laski. Şi s'aă pornit 

(*) Vorbele cu italice sunt din Cod. AA. Văc. (**) Aceste rînduri lipsesc în M. 

Kogăln. şi deci în Cod. C. (ţ) Cod. C: «De acâstă poveste serie Martin Pașcoiws- 

kie Cronicarul Leşesc : Atuncea când ai perit...>
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Laski cu 6stea sa spre Codru şi, apropiat, sai audit dând din si- 
ncțe raitarăi luă Laski, carii aflase pre țăramă tăind pădurea, şi așia 
slobodise în țărană sindțele să-ă împedece de acel lucru. Şi speriin- 
du-se țtranii aă trecut Laski. Iară Tomşa cu 12,000 de oste, ve- 
mia să apuce pre Leşi netrecuță şi trimisese înainte de trecălăre 
Tomşa să-i potă gamba (rama) unde-va pre Lei şi podurile la 
trecători le strica. Goni Tomşa Vodă pre Laski, (*) până mai sus 
de Sniatin, și nimica nu le-ai putut strica Leşilor ; şi întorcându-se 
Tomșa, aii aprins Sniatinul, la întors, Și aşia s'aii întors Laski fără 
neci o dobândă. ” 

Resboiul 'tomşii Vodă cu Mircea Vodă Domnul Muntenesc 
la Milcov. (4) 

CAP. 40: 

Zac. |. Pre acâle vremi în anul 7068, Mircea Vodă Domn 
Muntenesc, înțelegend de atâte amestecături ce se făce la Moldova, 
[și domnia 'Tomşii neaședată de la Impărăţie, şi pentru supărarea 
țerei ce-aii fost în dilele lui Despot (1)] socoti să'și ispitescă noro- 
cul mai mult de cât era; să apuce era să fie Domn și țărei Mol- 
dovei, (2) ce prindend de veste Tomşa, s'aii gălit de sirg cu oști 
și I-ai eșit înainte la Milcov; și dându'şi resboiă. aii perdut Mir- 
cea Vodă răsboiul. 

Zac. 2. Inţelesâse Sultan Suleiman Impăratul 'Turcesc de atâtea 
amestecături ce se făcea în țâră, de carele Ion Jigmond, Cnezu Ar- 
dealului ai fost făcut scire la Impărăţie, de isnovă aii dat domnia 
lui Alexandru Vodă Lăpușnenu. (4) 

După isbânda lui Ștefan “Tomșa Vodă, asupra Mircii Vodă, s'aiă 
întors la scaunul săi la lași ; și gătind boiari să trimiţă la Pârtă, 
cu alţi Gmeni de țâră, săi ScOță steg de domnie, 6tă'i sosiră olăcari 
cu veste de domnia ţărei, cum ste dală lui Alexandru Vodă Lă- 
pușn6nul, care acmu era. sosit la Brăila, și de acolo se gătiază cu 
Lătară și cu Turcă să intre în țeră. 

(*) Cod. C. nu coprinde acest pasagiii. 
(+) Vorbele subliniate aci sunt din Cod. C. care în multe diferă de edit. D-lui 

M. Kogăl. 

(1) Cele în parantes lipsesc în Cod. AA. Văc. dar le luăm din Cogăln. 
(2) <Uitându-se la împărechiarea între călăraşi şi între pedestrași. Aşia ŞI pen- 

tru supărarea țerei ce făcuse Despot-Vodă, socotia şi neaședata domnie a Tomşei despre Impărăţie. Cu acea socotială s'a pornit Mircea Vodă cu oști asupra Tomşii 
«Cod. AA. Văc.» 

(î) Din Cod. AA. Văc. este acestă zăcelă, până aci.
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Aceste înțelegend Tomșa Vodă, s'aii sfătuit ce boiarir săi, ce vor 

face ? și aflară sfat să irimiță la Alexandru Vodă Gmeni de ţsră 
giuraţi, să'i spuie cum ţâra totă nu'l va, neci 7] iubesc; şi de a- 

colo ei să trecă la Impă&răţie ; și până nui va veni răspuns de la 

Impărăţie, să nu'l lase pre Alexandru Vodă să intre în ţeră, După 

ce ati mers solii 'Tomşii cu acâstea Ja Alexandru Vodă, și "i diseră 

cum nul va ţera, să fie dis Alexandru Vodă: «De nu mă va tera, 

că “i voii pre denşiă ; și de nau mă iubesc &i, ei i tubesc pre denșiă ; 

şi tot voii merge, ori cu voie, ori fără voie.» Și oprind la sine pre 

solii 'Tomşii, ai răpedit la 'Tătari hochimurile, pre porunza Impără- 

ției ; si îndată aă purces Tătarii în timpinarea lui Alexandru Vodă 

de aii acoperit ţera cu mulţimea sa, () prădând și ardend; (1) de 

altă parte, Alexandru Vodă cu Turcii și cu ste ce aii avut pre 

lângă sine. Vă&dându-se Tomşa întru acestea griji, şi că nu va pu- 

tea sta împrotiva puterei împărătesci, cu sfetnicii săi, cu Moţoc Vor- 

nicul. cu Vâveriţă Postelnicul și cu Spancioe Spătarul, aii trecut în 

(ra Les6scă, şi s'ati aședat la Liov, după ce domnisă cinci săplă- 

mâni. Vedi, cum orbesc pedâpsele pre om! Acolo aii năzuit, de 

unde le-aii venit perire; sciindu-și faptele lucrate cu Vișnoveţki, și 

ati cutezat a mârge în țâra Leșâscă! lară pre Dumitrașco Sârbul 

prindăndu'l, "l-ai dat Mircii Vodă în țăra Muntenescă, pre care 1] 

însemnase 'Tomșa la nas din dreptu, cu prepus fiind de domnia ță- 

vei Muntenesci. și 'l-aii omorit Mircea Vodă. 

Zar. 3. Aședandu-se Toma cu cei-l-alţi boiari, cum s'ait pomenit, 

Moţoc Vornicul. Veveriţă Postelnicul, Spancioe Spătarul, (scrie Istvan- 

fie) că şi Stroici aii pribegit atuncia cu "Tomșa la Liov, crăind pre acea 

vrâme lismond Cwaiii la Leși. Era la acel Craiii în mare ură şi pre- 

pus “Tomșa cu soțiile sâle. lară Alecsandru Vodă Lăpușnenu? dâcă 

sai aședat în scaunu țărei în Iași, cu a doua domnie, scos'aii c6uș 

împărătesc de aii trimis cu piră la Craiul Leșesc, la Jigmond, asu- 

pra 'Lomşii și a boiarilor pentru vieleşugui lor. (Dice Tiţero. că mare 
vină se află întru acela care și adevărul îl I&pădă și slujbele le pune 

întru viclenie.) Vădend Craiul şi sol trimis de la Impărăţie, prin mij- 
locul lui Alecsandru Vodă, cu piră asupra Tomșii și a altor boiari 

viclâni, și sciind și de prinsorea și mortea lui Visnoveţki și a lui 

Peasoțki den Podolia, și pentru sluția a mulţi ce făcuse Tomşa, 

trimis-at pre omul săi, ânume Krasinski, de aă tăiat capul 'Tomșii 

  

(7) Cod. C. ad: «până în Prut». | | | | 

(1) (Bine au dis unul: când nebunesc domnii se stinge şi plare cel nevino- 

vat norod). C. AA. Văe.
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și acelor boiari a lui, anume : Moţoc și Veveriţă, și Spancioe. Ist- vanfie scrie că și lui Stroici, Și "i-aii îngropat afară den terg, la Monăstirea lui Sveti Onufrie. (1) Iară pre Georgie Revelis, ce era închis de Tomşa în cetatea Nemţului, trimis-aă Alecsandru Vodă de l-aii zugrumat acolo. 

  

Aice să mat scriem şi de lucrurile streinilor. 

Zac. 4. In anii de la Hristos 1565, lovit-aă 'Tătarii în Podolia ŞI în țera Rusescă, prădând şi pustiind multe terguri și sale; aşijderea(2) Mejiboje pre Sinâvski, Voevoda Ruskii, și Hătman fiind ; cu mare greii s'a apărat de Tătari. Căzacii carii era în Litva, avend povață pre un bBerula, aă intrat de aă prădat în era Moscului; şi la un tergușor, ce'i qic Setna ai bătut pre 300 de Moskali, luându-le Și câte-va pusci. 

A doua Domnie a lui Alecsandru Vodă Lăpuşn6nul, 
CAP. 4i, 

Zae. |. Alecsandru Vodă Lăpușnenul, d6că s'aă curăţit de t6tă grija de afară, și aă adus pre Dâmna Roxandra și pre fii săi den ţâra Muntenescă, aă pus gând să se curățâscă și de vrăjmașii săi cei din casă pre carii își prepusese el că pentru vieleșugul lor fu scos den domnie. Invăţă într'o di lefâcii cari i-aă avut străini, de i-ai su- pus în curtea domnâscă în lași ; și chiămâna pre obicâiii la. curte pre boiari, carii, viind fără neci o grije, și de primejdia aceea neci gândindu-se, dâcă ai intrat toți în curte, atuncea slujitorii, pre în- vă&ţătura ce a avut, aii închis porta şi ca nisce lupi într'o turmă fără neci un păstor, în bi6ții boiari ai intrat de-i snopia şi'i giunghia ; Și nu numai pre boiară, ce și pre slujitori, neci alegea pre cei vi- novaţi. (3) Atuncea numai boiari Sali găsit periți 47, fără altă curte. Și așia după obicâiul tiranilor a. se bucura de vărsarea de sânge, îi părea lui Alecsandru Vodă ușurare inimei și domniei sâle. Ce, ia veqi ce mărturisesce Sfânta Scriptură la Iov, cap. XV: <1n tâte qilele sele, cel nedirept se trufesce şi numărul anilor nesciut este ti- 

11) Iată-te Tomşo şi tu Moţâce la ce sfârșit aţi sosit ! Cod. AA. Văc, (2) «Moldovânii, cum sa pomenit, cu Tomşia. ai lovit la Pocuția de ai ars Sneatinul, Inchis'aui Tătaril la.» Cod. Văc. 
(3) Ce unul ca altul în punea sub sabie; cădea mulţi de prin ferestre deși frângea picârele. Cod. AA. Văc. — Textul de sus e din edit, M. Kog.
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rănică bă ; sunetul de spaimă pururea întru urechile lui şi când este linisce ; el pururea îşi prepune vicleșug ; nu crede că sar pu- 
tea întorce dintru întunerec în lumină, privind preste tot locul prin 
pregiur. Sabia când se va clăti, să cerce, până vedea că i s'aă gă- 
tat luă; în mâna hi dioa întumereculuă ; "| va înspăima pre densul 
lipsa şi strimtorile încungiura'l-vor pe densul». Şi iarăși la Pilde 
dice, în cap XXVIII de Domnul tiran : «Leul răcnind, şi ursul flă- 
mând, Domnul reă asupra norodului.» la aminte cel ce scrie i- 
țero de tirani; gice: «<Neci o tovărășie să nu ne fie n6u5 cu ti- 
ranii ; și nu 6ste împrotiva firei a'] desbrăca pe dânsul. Poţi și încă 
cu cinste ste pre tiran să”! omori: că acest fel veninos și răi, 
trebue stârpit din obștea Gmenilor ; că precum se taie une închie- 
turi a trupului, cari, neavând sânge, secă, și secate vatămă şi ce- 
Jora părți sănătose a trupului, așia și într'acel fel de Gmeni vrăj- 
mășie și ne'mblândire de fiare de la obște ca de la omenia trupului, 
despărțit şi depărtat trebue». (*) N'ai rămas nime pre urma acestei 
cumplite fapte a lui Alecsandru Vodă, săi arte slujbă Și credință 
den dragoste. Mare lucru şi de folos este și temeiii Domnilor când 
li se slujâsce den dragoste; iară mișel acel Domn căruia slujesc de 
frică. Frica dragoste nu are, că unde” frică nui dragoste; unde 
nui dragoste este ură, den care isvoresce multă risipă Domnilor. 

Zac. 2. Alecsandru Vodă, la luarea domniei sale al doilea rând 
de care pomenim aici, s'aii fost adeverit Impărăției că va risipi ce- 
tățile țărei, puind în socotelă ca acâsta, că cu făgăduinţa de stri- 

căciunea cetăților ţărei mai lesne își va isprăvi domnia de la Im- 

părăție, şi că va slăbi și ţera, Ce întru amândouă socotelele nu s'aiă 

înșelat Alecsandru Vodă; ce aședându-se la scaunul domniei, ai 

trimis de aii împlut cetăţile de lemne, și le-aii aprins de aii ars şi 

san risipit. Numai cetatea Hotinului o aii lăsat, săi fie apărare 

despre Leși. 
, 

Zac. 3. Faptele domnilor, ori laudă, ori ocară le aduc, și le re- 

sună la lume : de sint fapte bune, laudă; de sînt rele, ocară. Nime 
nu va lăuda acestă faptă a lui Alecsandru Vodă, cu risipa cetăților ; 

iară a'l ocări pentru acâstea stricăciuni ce aii făcut cetăților, lumea 

nu se va sătura. e 
Zac. 4. Când staii acâstea lucruri cum s'aii pomenit, iară Sultan 

Suleiman, Impăratul “Turcesc, cu mare gătire de oști se pătisă su 
pra Nemţilor; de care înțelegând Macsimilian, Imp&ratul Nemţilor, 
stringe Seim la orașul Avgusta, cu boiarimea și cu statul Impă&ră- 

(*) Textul citat in biblie nu corespunde cu cel din biblia lui Şerban Cantacuzino.
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ției ; iară al-doilea Seim ai strins la Pojon cu staturile Unguresc 
și pentru lucrurile Unguresci. Și la Seimul de la Avgusia singur 
Maesimilian Impă&ratul aă mers ; iară la acel de la Pojon, pre fra- 
tele săi Carol ai trimis. Şi acâstea Seimuri le-ati Sirîns pentru gă- 
tirile oştilor împrotiva lui Sultan Suleiman. Primit-aiă tot în Seimul 
de la Avgusta să facă oști; și așia, cu mare sirguință a tuturor 
Nemţilor aă ales, cu călărimea, cu pedestrimea, să facă 50,000 ; a- 
șijderea și țâra Ungurescă ai ales să dea agiutor şi cu bani și 
cu Omeni. 

Iară Sultan Suleiman, fiind îndemnat. și de Cneazul Ardealului și 
de Aslan Pașa de Buda, la începutul lui Iunie ai purces cu oști 
den Tarigrad, şi sosind la Odrii, ati pornit pe Bertaș-Pașa cu 26,000 
călărime și cu 2,000 de eniceri, să lovâscă înainte în tera Ungu- 
rescă. lară Ardel6nilor (*), Tătarilor ai poruncit să mârgă să bată 
Săcmarul și Tocaiul ; și singur Sultan Suleiman să mergă la Agria 
s6u la Segedin. Bertaș Paşa fără zăbavă au sosit, și ai încungiurai 
Ghiula cetatea ; atuncea bătend (Ghiula, iată sosesee Sultan Sulei- 
man la Beligrad. Acolo la Beligrad i-ai eșit înainte și l6n Jigmond, 
Cneazul de Ardeal, cu frumosă și împodobită curte; și după adu- 
nare, dăruit bine de Sultan Suleiman, s'aă întors la Ostea sa, 

lară după ce se porni Sultan Suleiman să bată Agria, pre Men- 
med-Pașa de Bosna, la cetatea Clujul lovindu'l Ungurii din Segedin 
fără veste, l-aă omorit. Inţelegând Sultan Suleiman, ai lăsat Agria, 
și S'aii pornit mânios cu tabăra la Segedin, iară Bertaș Pașa aă luat 
Găula, închinându-i-se ; luat-aă și cetatea Inăul, lăsată de Nemţi. 

Zac. 5. Iară Macsimilian Impăratul, cu frate-săii Ferdinand, în 15 
dile a lui Avgust, după ealendarul lor, a purces din Beciii la oş- 
tile scle, cari sta cu tabăra la Ovarin ; cari oști. cu călărime, cu 
pedestrime, era mai mult de 100,000 ; și clătindu-se ai pus tabăra 
la Iavrim. lară Ion Jigmond cu Tătarii ai încungiurat Tocaiul ; si 
aii prădat Tătarii pre la Sares- Patac, pre la Moncaciă, luând multe 
mii de Gmeni în robie. 

Zac. 6. lavă Sultan Suleiman, care avea 100,000 călărime, fără 
eniceri, aii început a bate cetatea Sigidinul ; care cetate o apăra 
tare din lăuntru Neculai Zrini. Da multe oră și den cetate eșia de 
făcea năvală asupra 'Tureilor. lară acolo zăbhovindu-se Sultan Su- 
leiman, ai cădut în bolă de vintre, şi curând a murit acolo la 
Sigidin. Tăinuit-aii câte-va dile Vizirul Mehmet Pașa mortea lui Sul- 
tan Suleiman, și începu şi mai tare a bate cetatea; și aprindendu-se 

(5) Cod. C.: «iară lui Jigmond Craiul> |. text,
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den lăuntru cetatea, a opta di, Septemvrie, după calindarul Pa- 
pistașilor, s'aii aprins peste tot de ardea. Atuncea Turcii aă dat nă- 
vală la cetate; iară Neculai Zrini, vădându-se în primejdie, ai des- 
chis porta și aii pus tunurile în pârtă; şi stând bărbătâsce cu af 
sti, aă perit la șâse sute de Turci. Și atunceși, la acea năvală, ră- 
nindu-se cu d6uă rane, ai picat și el; şi cei-alți aii perit toți, îm- 
presurându'i mulțimea 'Turcilor. lară după ce aiă dobândit Turcii 
Segedinul, aii slobodit Vizirul ostea în pradă până la Cazina (7) și 
preste apa ce'i dic Arabon; iară el a purces de a dus 6sele lui Sul- 
tan Suleiman în Țarigrad. I6n Jigmond Cneazul, înțelegând de mârtea 
lui Sultan Suleiman, aii lăsat Tocaiul. lară Macsimilian, Impăratul 

Nemţesc, înțelegând că sai întors oștile Turcesci, mergând pre la 
Comora s'aii întors la Beciu. 

Zac. 4. Pre acâste vrâmi, în anul 7073 Septemvrie 23, aii pus 

Alecsandru Vodă pre Teofan Episcopul Mitropolit Sucevei. Atuncea 

sai rădicat un Stefan Vodă den țera Ungurâscă, făcându-se viță 

Domn ; și strîngend păstori de pren munți, și altă adunătură, aiă 

intrat în ţeră. momind pre Omeni să i se închine, să'l aducă la 

domnie. Ce, înțelegând Alecsandru Vodă, ai trimis împrotivă'i slu- 

jitori ; şi tâmpinându'l mai sus de cetatea Nemţului, și dând răs- 

boiă, "l-aă înfrânt și i-ai risipit Gmenii; iară el ati scăpat pren 

munți, pedestru. | 

Zac. $. Fiind cursul anilor de la Christos (lipsă) iar de la zidi- 
rea lumii (lipsă), Jigmond August Graiul leșese strîngend ostea a- 

l6să ca la 100.000 şi mai bine, cu multe tunuri ai purces sub ce- 

tatea Radocovici, de 24 mile după Vilna și acolo era să se clătescă 

asupra Moscalilor, ce sfărșindu'și zaharele s'aă întors Craiul la Grodna 
în Litva. Orânduit-aă Craiul pe lon Hudkevici de aii mers să do- 

hândâscă cetatea ce se chiamă Ula și începuse Hudkevici a bate 
Ula ; iară înțelegând Moscalii cari era în cetatea Poloţului, aii pur- 

ces întru agiutorul Ulei, unde băt€ Hudkevici. Ce Leșii ne așteptând 
răsboiu cu cei din Poloţeul perdând câţi-va acolo ucişi de cetăţeni, 

S'aii dus Hodkevici înapoi ; iară pre urmă ai ars L6șii Ula. Avea 
Leşii atuncea Hetman... (lipsesce numele în tustre-le codicele con- 

fruntate de noi). , 
Zac. 9. Alecsandru Vodă Lăpuşnenul cădend în bolă area. și 0%) 

se pricepu că nu va eși, cei va fi bola hotar vieţei sale, chiămat-aii 

Episcopii şi boiarii țărei, arătându-le pre moșan și următor domn 

(î) Cod. C şi N. 11: <Camza> 1. «Cazina». 

(*) Acest zac. lipsesce în M. Cogăln.
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țărei după mortea sa pe fiul săiă Bogdan Vodă să'] ridice şi să] 
primâscă Domn ţărei. Domnit-aă cu amândouă domniile ani... (4) 

Serie Urâche Vornicul și după densul Simion precum să fie fost 
mortea lui Alecsandru Vodă cu înșelăciune : că fiind slab de bslă, 
apropiat de morte, s'aii adeverit călugăriei, de ar mai veni la viață; 
și a lăsat cuvânt Episcopilor și boiarilor, ca pre morte, să'l călu- 
gărescă. Deci vădândul că ai fost leșinat în b6lă, mai mult. mort 
de cât vii, după cuvântul lui l'aă călugărit (punându-i nume de că- 
lugărie : Paisie.) Iară după ce s'aiă tredit din leșinătură, vEdându-se 
călugărit, să fie gis: că, d: se va scula, va popi și el pe unii, caută 
aicea că vrea să înșle Alexgnâru Vodă şi pre Dumnedeă ! Că apoi 
Episcopii și boiarii înțelegând acela cuvânt și mai cu de adinsul 
Roxandra Domnă-sa temându-se de un... cuvânt ca acela; că era 
de. a și crede, sciind câtă morte și câtă groză făcuse mai nainte 
în boiarii săi. Temându-se Dâmna să nu petrecă ea mai răi de 
cât alții, "l-aii otrăvit ; și aă murit Alecsandru Vodă, și cu cinste 'l-aii 
astrucat în mănăstirea Slatina, zidită de dânsul, 

Die, că acest. Alecsandru Vodă aii fost scoţind ochii Gmenilor, și 
pre mulți aă sluţit în Domnia sa. 

Zac. 10. In anii de la Christos 1568 în lana lui Septembrie Ca- 
zacii de la Vitegska și de la Besrula având povață pre Stanislav 
Paţi Voevodu de Vitegska ati ars acestea târguri și sate Moskicesci: 
Utineati, Vielis şi Biela le aă pustiit și pre urmă aii prins Cazacii 
aceia câţi-va Dvorâlnici Și pre un paharnic al Impă&ratului Moskicese 
anume Pătru Holovici, om ales Și șciut ; și en mult plean s'a întors 
la Vitegska. Iară pre urmă Moscalii cu 65000 de 'Tătati- Nogai ai ve. 
nit la Vitegska cu 3 voevodi anume : Seremet, Vasilie Buturlini Și 
Hrebor cu oști Moskicesci și aii ars satele prin pregiurul cetăţii, iar 
cetăţii nu % aii putut strica. 

Zac. LL. Intracest an I6n Jizmond Cnâzu de Ardeal a fost tras 
pre câţi-va domni Unguresci de la Maximilian Impărătul Nemţese, 
în partea sa ; ce oblicind pre urmă Maximilian Impăratul și strin- 
gend Seim la Pojun, pre unii dintr'acei domni i aă omorit, pre alţii 
i-aă ertat. (*) 

(î) lipsesc anii, Se vede că M. Costin lăsase să complecteze aceste lacune la prescrierea codicelui. 
(>) Aceste două zăceli lipsesc la D-nn M. Kogâln. fiind-că lipsese din Cod. C. Vedi textele din Crouicele streine, relative la aceste 'zăceli, la flnea aces- tui op,
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Domnia lui Bogdan Vodă, feciorul lui Alexandru Vodă 
Lăpuşnânul. 

CAP. 52. 73 -G 

dac. Î. In anul de la zidirea lumei 7076,.4aTă de la întruparea 

Domnului nostru lisus Hristos 1572 (*) ridicat-ai cu toţii Domn 
ț&rei pre Bogdan Vodă, feciorul lui Alexandru Vodă Lăpușnânul, 

fiind cocon de 15 ani. 'Tote lucrurile ţărei le otcârmuia mamă-sea 

Domna Ruesanda ; că era o femee harnică și înțeleptă, cu Dumne- 

deire, milostivilă, şi la tote bunătățile plecată, Și după doi ani și 

nouă luni a domniei lui, aă murit Dâmna Rucsanda, mama lui Bog- 

dan Vodă ș'aii îngropat'o în mănăstirea Slatina unde şi domnul săă. 

Zac. 2. Dâcă ai murit Ruzandra Domna mama lui Bogdan- Vodă și 
rămase domnia pe fiul stii Bogdan- Vodă singur. El cumuş era blând și 

cucernic de o-dată tutulor Alexandru Vodă, arăta direptate. De carte nu 

era prost, la călărie sprinten, cu sulița la halca nu lesne avea protivnic; 

a săgeta cu arcul nu putea fi mai bine. lară ce era mai de trebă 

domniei, lipsia : că nu cerea la sfat bătrânii. Sfatul copt, de bătrâni, 

câpte lucruri adaoge Domnilor ; iară sfatul crud, de tineri, crude și ne- 

mistuitore lucruri face Domnilor. Așia Bogdan Vodă de la cei ti- 

neri din casă lua învăţătură; iubia glumele, și măscăriciuni și gio- 

cură copilărescă. Mai apoi au lipit pre lângă sine L6și, de'i era și 

de sfat și de a bate halca, risipind cu denşii avârea domnâscă, Așia 

năpusti trebile ţărei, că pre cât '] iubia ântâiă, pre atâta "1 urîsă 

pre urmă. Ac6ste lucruri cu hulă, trăgându-se de neprieteni la ure- 

chia vrăjmaşilor săi, la Impărăţie, nu atâta, ce mai pre sus le a- 

dăogia, întrând în urechile sfâtnicilor împerătesci ; aflând vrâme și 

ei să'şi âmple pungile, dat-aii scive Împăratului : de care lucru mai 

cu deadins dâcă ai înțeles Impăratul, aiă socotit să mazilescă pe 

Bogdan Vodă, şi să trimiță la Rodos să aducă pre I6n Vodă. 

Zac. 3. Serie cronicarii Leșescă (**) precum Bogdan Vodă, după ce 

oblici de masilia sa despre Impărăţie, că se scârbise pre densul Sul- 

tan Selim, ce stătuse pre urma tătâne-seii lui Sultan Suleiman. și 

   

  

(*) In Cod. AA. Văc. şi N. 1] aflăm acestă dată care nu corespunde cu data 

de la zidirea lumei. Cod. C. a îndreptat'o şi pune 1568. Laurian pune 1566. In 

ori-ce cas nu este bună data de 1572 necă cea de 138, de Gre-ce noi avem U.- 

rice de la Bogdan al VI-lea, acesta, din 1567 Octombre, la Arhiva Statului. Io 

cursul nostru de istorie am dat pe cât mai esactă acestă dată. 

(**) Vedi citaţiunea ia finea apuluă. 

Miron 0, II.
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aiă trimis să "| mazilescă ; iară Bogdan Vodă ai fugit în țâra Leșâscă, 
la Craiul Jigmond Avgust, vrând Craiul să 1 agiutorâscă, ca pre 
cela ce ai năzuit și sai dat subt mila şi apărarea lui; că se 
adeverise să dea Craiului Leșese 24,000 6meni de oste, Bogdan Vodă, 
când ar pofti Craiul. 

Trimis'ai Craiul Leșesc sol la Impărăţia "Turcului pre Andrei Tar- 
novski, la Țarigrad, cu rugăminte pentru Bogdan Vodă, să'i primâscă 
arăși subt mila sa Impărătescă, la domnia, țărei Moldovei. După ce 
aii mers Tarnovski la Țarigrad, 'l-aă primit ântâiă Vizirul, pre urmă 
și Impă&ratul cu dragoste. Iară Bogdan Vodă, neasteptând răspunsul, 
lui Tarnovskie solul crăiesc, aă intrat în țeră, fără scirea Craiului, 
cu 2000 de Lâși (de la cumnaţii săi L6și. Scrie cronica Leșescă (7). 
că o soră a lui Bogdan Vodă era măritată în țera, leșescă după 
Caspar Punevski, iar a-doua soră a lui a fost logodită după Cri- 
stof Zborovskie) ; 1) ei pe urmă viind Christof Zborovski la Bogdan 
Vodă să-i dea pe soră-sa, cum s'aii pomenit, n'aii vrut Bogdan Vodă 
săi o dea pre soră-sa și âncă cu cuvinte prâste ai uvuit pre Zbo- 
rovski. Cu acesta vătămându-se L6hul aă şi pus gând, cum și ar 
întorce despre Bogdan- Vodă, amăgitura și ocara ce-i aă făcut. Tâm- 
plându-se Bogdan-Vodă în ț6ra Leșâscă, singur, al 3-lea iarnă, mer- 
gend în sanie (că mergea atunci Bogdan-Vodă să se logodescă cu 
fata lui IOn 'Tarlo) lati tâmpinat o slugă a lui Zborovskie. I-ai spus 
de Bogdan Vodă, înturnându-se de sirg, sluga lui Zborovski. Incă- 
lecat-aii îndată Zborovskie cu gl6ta sa și aiă prins pe Bogdan Vodă. 
Nevrând să-l slob6dă, căutat-aii lui Bogdan Vodă, de i-aă dat lui 
Zborovskie 6000 de galbeni de aur, iară pentru rămășiță s'au a- 
pucat chezaş Punevskie L6hul, pentru Bogdan Vodă, şi aşia a slo- 
bogit Zborovskie pre Bogdan Vodă. 

Zac. 4. Bogdan-Vodă după ce-aii intrat, în ț6ră cu acele 2000 de 
L6Și, multă pagubă ai făcut țărei. Oblicise Bogdan-Vodă că sa ma- 
zilit ; că Sultan Selim măcar că pre pofta Craiului, odată contenise 
cu mazilia lui Bogdan-Vodă, iară după ce-ai înțeles de lucrul lui 
Bogdan-Vodă cum aă intrat cu L6şii în țeră de aii stricat țâra, ai 
trimis de ai adus pre I6n Vodă de la Rodos și i-ai dat domnia ţă- 
rei, iară Bogdan-Vodă aiă fugit în tera Leșescă, 

Zac. 5. In anul de la Hristos 1569 Avgust, Jigmond, Craiul Le- 

(7) Vegi textul la finea opului, 
(1) De aci până Ia finea zacului a 3-lea Și zacului 4-lea sunt din Cod. AA. Văc. Cod. C, are multe lacume şi variante, zacul 4 lipsesce tstă,
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șesc, aii împăcat pre nepotul săi lon Jigmond, Cnezu Ardealului cu 
Macsimilian, Imperatul Nemţesc. 

Zac. 6. Intr'acestaș an, Sultan Selim, impăratul Turcesc, trimis-aii 
solii la Craiul Leşesc, pre Ibraim Straș, Leh Tureitu, din Herbul O- 
sdrovoz, pohtind pre Craiul Leșesc, pentr că avea neprietenie Tur- 
cul cu Cn6z Ivan, Împăratul Moskului, să "i slobâdă Craiul Leşese 
30,000 6ste Turcescă prin ţâra Leşâscă să trecă la Mosk; Ce ni'aiă 
primit acesta necă cum Craiul și cu acâste ai trimis și Craiul sol 
la Sultan Selim, pre Andrii Tarnovski, (1) să întorcă Sultan Selim 
6stile sale care le aii fost pornit cu trei (4) gile mai nainte de ce 
sosis& 'Tarnovski, să mârgă pre la altă cale, că prin țâra Leșâscă și 

pre hotarele Crăiei Leşesci nu o va lăsa Craiul-să trâcă. Pornit-aă 

dâră pre altă cale, Sultan Selim, oștile sele, asupra Astrahanului, iară 
nu pre unde poftia el. Așia era de puternică Craii Leşesci. pre a- 

edle vremi! (2) 

(1) «Carele pureedână dir Lăbliun aă trecut pre la Sucâva, pre la Lăpuşna, aă 

mers la Chilia şi de la Chilia au luat Dunărea în sus la Tulcea, trecând Du- 

nărea a sosit la Țarigrad. Solia de la Craiul a fost acâsta :» adaose de Cod. AA. V. 

(7) Cod. 11 şi C. dai N. dilelor care lipsesce în codul AA. Văc. Diacul a 

uitat să facă numărul 3 cu cernâlă roşie. 

(2) «Aicea an socotit şi calea oştilor Turcesci şi isprava ce ai isprăvit la, 

Astrahan» dice Cod. AA. V.
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E. Pentru ţâra şi stăpânirea Astrahanului, să seriem aicea, 
şi pe ce vreme aă cădut subt stăpânirea Moseului. 

CAP. 53. (Ţ) 

Hănia s6ă Crăia Astrahanului stă d'asupra mărei Caspiei, după 
ordele Nohailor, şi după 'Tătarii de peste Volga ; și acestia tot subt 
Mosk sînt. Și multe orașe bogate și îndestulate are, între cari este 
orașul Astrahanului, cea mai bogată scală pre marea Caspiei ; şi de 
pre numele acestui oraș Astrahanului, tâtă acea Crăie se numâsce, 
deasupra țărmului apei Volgăi, și de altă parte unde apa Volga, că- 
dând în marea Caspiei, se împarte în 70 și mai de boazuri și a- 
colo face ostrove așia de dâse, cât de departe privind, se pare a fi 
ca 0 mare, acele boazuri. Acestă Hănie să Crăie era mai nainte 
vreme slobodă, şi avea stăpânii săi de moșie, iară în anul de la 
Nascerea, Domnului și mântuitorului nostru lisus Hristos 1554, (7) i-ati 
supus Ivan Vesilievici împărat. Moscului. 

  
  

ASTRACHAN TARTARIAE 
regnum 

Astrachanense regnum, post Tartaros Nohaycenses, et Cazanenses 
ad mare Caspium situm est, compluresque ciuitates habet, ex quibus 
Astrahan vrbs opulentissima, in qua emporium celeberrimum est, ă 
qua tota circumjacens regio nomen accepil, ad ostia Volgae sita est, 
ibi autem Volga fluuius septuaginta pluribusve ostijs in mare Cas- 
pium exoneratur, multas ibidem insulas faciens, tantâque agquarum 
copia ingreditur, vt procul speciantibus maris formam prae se ferat. 
Hoc regnum olim sui iuris erat, regesque haereditarios habebat, sed 
anno Domini 1554 ă loanne Basiliade Moschorum principe vnă cum 
vrbe subactum occupatumque est, cuius titulum sibi vsurpat,. 

(7) Acâstă monografie interealată între domnia lui Bogdan Vodă feciorul lui Alexandru Lăpuşneanul şi domnia, lu! I6n Vodă Armeanul, D. M. Kogălniceanu o atribue lui N. Costin. Adevărul e că nu este scrisă de Neculai, nec tâtă originală de Miron Costin. Acest din urmă a tradus-o cu adaos în românesce după Guagninus. In acest scriitorii ea se află la Tom I. pag. 312 Tomul al 2-lea edit. 8-a din Franc- fort 1584. Dăm pagină după pagină, traducerea cu adăogirea Costiniană şi origina- lut latin. Vom mai adaoge că în Bielski încă avem la pag. 630 (edit. 4-a din Cracovia 1597), narațiunea cu titlu : < Woysko Tureckie pod Astrahanem». (*) D. M. Kogăln. pune 1564, ceea-ce nu & în Guagninus, 

.
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Zac. 2 Iară în anul 1569, (*) Sultan Selim, Imperatul Turcesc, fiind 
aprins de lăcomie și de zavistie, îndată, la dece (7) dile a lui Mart, ai 
pornit din "Țarigrad multe oști pre useat, 25,000 călărime şi 3,000 (1) 
ianiceră şi pe mare, 150 de Galione, și ordele Tătăresci 80,000, cari 
oști trecând îndelungate și multe primejdiose tini și iazere, aii sosit 
la Azakul ce ste în gura Donului, care apă cade în iazerul Meoti- 
dului, fiind pre ace vrâme Azakul “Turcesc; și până a sosit la Azak 
mai sfârșise hrana și zahareaua ce o adusese pre cămile, pre catâri și 
pre cai gătită pentru Astrahan. Și acolo la Azac sai adunat cu oștile 
Turcesci și câle Tătărescă, odihnind qâce dile pre loc până, s'aii grijit de 
alte zaharele ce-aii putut și așia drept la Astrahan s'a pornit. Pre 
ostile Turcesc?, Sarashicr mai mare era Bekter Beni de la Kefea şi 6 
sângeașă. Iară pre ianiceri era Veli Aga Căpitan Paşa. Tunură 
puţine cra în ostile de pre uscat, pentru cale depărtată și primejdiosă. 

Doue baliemezuri şi 3 maă mici ; subt baliemezu câte 12 părechă de 
cămile trăge ; tară în ostile Tătăresci 12 tunuri mai sprintene 
de câmp, care le trăge iar cămile. lară pre ostile 'Iătăresci era mai 

mare Sulet Beiu şi Mustafa. Acestă 6ste totă merge pre câmpii pustii, 

    

  

Ad hoc regnum oceupandum Sultam Zelim imperator 'Turearum, 

inuidia avaritiaque prolatandi imperij 'Tartarici ductus anno Do- 

mini 1569. 20. Mastij die, ex Constantinopoli terra et mari exerci- 

tum ingentem Turearum 25000. equitum, et laniczarorum 3000. 

destinauit, naualis classis centum quinquaginta galeris, et multis ce- 

locibus constabat. His demum omnes Hordae Tarlarorum Praeco.- 

pensium, ex mandato Imperatoris adiunctae sunt, 80000. equitum ex- 

cedentes. Sieque iunctis viribus, longissimo e6que periculossimo cam- 

pestri itinere, multis fluuijs et paludibus superatis, ad Azoph perue.- 

nerunt, omni commeatu prorsus consumto, Azoph autem in ostijs 

Tanais fluuij 'Turcica arx sita est, ad paludes Maeotidis. Postea ad 

victum necessarijs comparatis, omnis equitatus 'Lureicus et 'Tartari- 

cus, per campestria et Hordas Tartarorum Nahaicensium, et Cireas- 

sorum quinquemontanoruin, taediosissimo itinere sub Astrachan, 5 

Septembris venerunt, 24. hebdomadis cum inefiabili famis ei sitis 

angustia in via transactis. Hebdomadam integram sub arce quicquam 

(*) Guagnino pune data acesta la 1569, 20 Martie. De aceea o corectarăm 

din 1566 cât este în M. Kogălnicenu. T. |. pag. 451, ed. II. 

(4) După călind. noă la 20. AA.V. j di 

(1) Am cores, din 30,000 la 3,000 după Guagninus,
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peste Ordele 'Lătăresci, Nohai și peste Cerchezi și peste Hargi. So- 
sit-aii subt cetatea Astrahanului în 25 de dile a lui Iulie. (*) ară 6stea 
care (**) ai fost pornit Sultan Selim la Astrahan 150 de galiăne, în care 
era 5000 Eniccră cu sinețe şi 3000 de Bosneni, cartă trăgt la vase, 
pre cară era cap liseski Căpitan Paşa, om ales şi cu denşiă multe 
zahartle care merge după oști. care sosind subt un munte, ce "i die 
Perevloca, care munte stă între Don și între Volga ; și pentru aceea 
i die Perevloca acelui. munte, căci acolo Cazacii Moskicesci le căuta 
vasele sele, și luntrele ale trage peste acel munte, din apa Volgăi până 
la Don, și aîi obiceă şi deprindere cu acel fel de luntrişără ale scle 
a âmbla, întra de la Azac, până era Azacul Turcesc în jos pe apa 
Volgăi, 3 mile şi jumbtate numai înaltul şi în jos iar atâta, nu- 
mără de tot a fi acel munte de mare ca 6 mile. Acolo dâcă ai sa- 
sit, (1) vrea să taie muntele să abată apa Volgăi în Don. Ce, i-ai 

  

  

tentantes consumserunt ; aditum enim ad eam vasta V olgae circum- 
Huentis amplitudo prohibet. Interea Moschouitarum aliquot millia, aurora 
instante, in nauibus et celocibus, Turcas et Tartaros inopinata ex- 
cursione, magno cum impetu Duce Serebrny adoriuntur, multitudineque 
eorum prostrata, spolijs onusti armata manu incolumes in arcem re- 
dierunt. 'Tartarorum quoque aliquot millia ad vnum trucidaueruni 
vi nemo ex illis euaserit, qui sub arcem pabuli acquirendi gratia su- 
perato fluuio Volga excurrerant. Navalis quoque 'Turcarum illi exer- 
citus, centum quinquaginta galerarum tormenta magna, pulueres 
bombardarios, commeatum, et alia belli expugnandique instrumenta 
vehens, cum aduerso 'Tanai ab Azoph ad montem Pere Wloka dictum, 
duobus feră 'mensibus transactis veniret ; nauesque sine galeras terra 
in instrumentis ad id pertinentibus, per illum montem (qui milliari- 
bus septem ă 'Tanai ad Volgam fluuium magnum sub Astrachan flu- 

(*) Credem că e August. (**) Repetim, că vorbele subliniate nu sunt din Co. C. (1) <Eşind la margine aă aflat buturi pre cari era să'şi pue vasele să trecă acel munte.. Și iată acolo 15000 de Muscali având povăţuitor şi Hetman pe Sere- brnie, şi aă lovit acolo fără veste, unde 6000 de ianiceri ai omorît ; alții din Turci abia ati scăpat la vasele de pre apă, unde de isnâvă i'aă lovit Muscalii cât din 8000 abia aă scăpat 3000 de Turci. Ce vrea Turcii să taie muntele şi să abată apa Volgăi în apa Donului. După acea perire a lor le a cătat a se întrece înapoi, cu acea armată a lor. Iară întorcându-se înapoi Turcii, iată câ. te-va mii de Cazaci în luntrişăre miei mergea după dânșii ; dându-le ades spaimă şi groză, le făcea mare scădere, că une ori: trecea înainte Cazacii, a acelor ga- line turcesci, nOptea, pe din dos, şi din faţă, eşind din stufuri. Mar pre urmă
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lovit 15,000 de Moscali fără veste; şi, din 80,000 de Turci, ce e- 

ra la acele vase de tras, abia ai r&mas vr'o 3000, și le-aii căutat 

a se întorce înapoi cu armata lor ce era în vase; şi neci aceia în- 

tregi n'aii scăpat, că până la Azak i-aii gonit Cazacii cu acsle lun- 

tre a lor, de pren stuh dându-le spaimă. Une ori le eșia înainte 

și den dos făcea năvală la acdle galiâne, cu multă scădere Tur- 

cilor, până abia ai scăpat în Azak câţi mai rămăsese. 

lară decă ati deșertat tunurile și aîi descărcat den gali6ne altă 

gebhana în Azak, Septemvrie 20, apringendu-se o casă în cetate, 

sait aprins şi acele tote, iarbă de pușcă și altele, cu multă scădâre 

celor den cetate în Gmeni şi în tot ce ati avut. Şi așia s'aii pră- 

pădit de tot acea ste 'lureâscă, ce mergea pre apă la Astrahan; 

şi ce a fi rămas, âmblând pren unghiuri, într'o parte și întralta, 

neci un galion deplin până în Țarigrad nu saii întors. lară şi Că- 

zacii aceiaşi întore6ndu-se, slobodiaii pojar în câmpi, de ardea iarba 

ca să nu se întorcă pre acolo ostea cea călărâţă, Turci și Tătari, 

de la Astrahan ; și pentru să nu mârgă hrană Tureilor de la Azak, 

neci de aiurea. Care ste, nepulendu-se apropia de cetate, pentru 

apa Volgăi, ce cură pe subt cetate și o încungiură, și liind cetatea 

  

entem distabat) transferre vellent, Moschouitarum 15000. illos ado- 

riuntur sex millibusque 'Turcarum prostratis, spolia et instrumenia 

multa iam in terram exposita abstulerunt, reliqui vix ad naues au- 

fugerunt. huiusmodique insperata clade accepta, ad Asoph redire coacti 

sunt, vndique eos Moschouitis persequentibus. In Azoph existenti- 

bus aliud infortunium aceidit : pulueres enim tormentarij quos in 

arce deposuerant, ine fort& adueniente succensi sunt, cum ingenti 

Turearum et arcis damno; caeteri Constantinopolim petentes, in 

paludibus Maeotidis naufragio perierunt Sed ad rem intermissam 

redeo. Tartari et Turcae Astrachan frustra cum quotidiana diminu- 

tione suorum obsidentes, de naualis classis, in qua spes »orum re- 

cumbebat, perditione audienies, vndique hostis imminentis, famisque 

et sitis anguslia pressi, coangustati, et ad extrema pedacti 21. die 

l-ai lovit Cazacii aprâpe fiind de Azac, de 2 mile şi acolo câţi-va Turci aă 

omorît şi pe alţii ai rănit. cât abia cu rămăşița a scăpat la cetate la Azak 

Şi sosind sub cetate, de sîrg ai deşertat Turcil din vase tunurile şi alte geb- 

nano : praful, glonţele şi acestea tote, aprindându-se o casă în cetate, Septem- 

vrie 20. Adaos din Cod, C. AA. Văc.»
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bine îngrijită cu arme, și cu omeni, zăbovind 6stile 'Turcescă o săp- 
tămână de dile, nimică nu începea. Și când se socotia Turcii fără 
de grije necă dentr'o parte, iată câte va mii de Moskali, nâptea, cu 
luntri și şeici, şi cu' plute, cu H&tmanul lor Sribranic, Septemvrie 22, 
mai nainte de zori de zi aă lovit pre Turci şi pre 'Tătari, făcân- 
du-le multă scădâre. Aă intrat Moskalit vitejâsce în cetatea Astra- 
hanul. Și oblicind "Turcii de stea lor cea de pre apă, ce le venia 
întagiutor, cum aă păţit și cum s'aii întors, și acum şi hrană le 
lipsia, începuse forte a se îngrijia în desine; și de odată ai lăsat ce- 
tatea, și vrea numai să se întorcă înapoi. Ce, cu sfatul Tătarilor, 
adoua-di aă încungiurat cetatea, şi începură a face o cetățuie a- 
colo, unde aă fost Astrahanul cel vechiii, cale de două mile mai 
în sus, pe apă, de la Astrahanul cest de acmu. Și îndată s'ati por- 
Rit câte-va mii de Tătari, pentru hrană, la Mosk; ce, nece unul de 
aceia nu sait mai întors, că i-ai lovit 'Moskalii, și nice un Tătar 
viă n'a scăpat. Şi mai zăbovind Tureii 11 dile, neavând nici iza- 
harea, le-ai căutat a aprinde cetatea ce o făcuse ei, cu mare jale 
şi ocara sa s'a intors. Aprins-aii și un sat lângă cetate. 

lară purcesul lor de la Astrahan într acest chip saă tâmplat: Sep- 
temvrie 12 (*) de dimineaţă, pre obiceiul lor, aă dat scire de purces 
din trâmbiţă de la corturile Seraskierului din care glas și șcire de 

  

Septembris cum ingenti dedecore; damnoque irresarcibili, absque 
vilo Mofehouitarum detrimento, obsidionem soluere coacii sunt. Ad Azoph 23. Octobris die venerunt, quinq; hebdomadis in reditu cum 
ineifabili periculosissimaque miseria, et intolerabili angustia transactis, 
per campestria enim desolata illis iter erat, vi nusquam pabulum 
acquirere, et pro se et pro equis reficiendis poterint. Moschouitae e- 
nim gramina omnia passim succenderant, ei aqua interdum quinque integris diebus carebant, omnesq; fer€ illo exereitu Turcico, cum equis pariter fame et siti coangustati, miser€ perierunt : quidam in paludibus Maeotidis Constantinopolim repetentes, aquis submersi sunt ita vt 225000. equitum, 3000. laniczarorum, et centum quinquaginta galeris amissi. vix 2000. Constantinopolim redierunt, 

Din «Rerum Polonicarum..... de Ales. Guegninus. 8o, 
Francturt -— 1584, pag. 312. 

(*) Exvore în dată in tâte codicile. Pote este aci dată după calindarul vechiu,
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trâmbiță îndată s'aii pornit cămilele şi carele și a doua 6ră trâm- 
bițând în surle turcesci și în tbe, îndată se porni și oștile cu a- 

câstă orânduială, ântâiii Spahii, în câte-va poleură; apoi după dânșii 
mergea tunurile și gebhanaua, adică glonţurile şi prafurile, care le 
trăgea cămilele şi alături, din tote părţile mergea cămile și catâri 
și caii în povod, ce ducea zahara; apoi ianicerii, unii călără, alții 

pedestrii cu sinâțe; după ianiceri venia Solacii cu arce, ce portă 

șilice s6ii cauce în cap în giumătate cu sirmă cusute, iar glumătale 

de pâslă, albe. După Solaci ducea câţi-va cai în povod forte fru- 

moşi ai Seraskierului oștilor cu pod6be frumose forte ; după po- 

vodnici venia singiagașii ; iară pre urma lor venia Saraskierul în- 

suși, şi după densul un prapor mare de code albe de cal iscusit 

tocmit; și pe urma lui venia trii stâguri mari de taftă roșie, (*) în- 

vălite pregiur lemnului, coda stegurilor, care la bătae le desvălese 

de tot, și în loc de bold este făcută inimă mare de aur; deasupra 

acelor inimi sînt scrise slove : Legea lui Mehmet, pre nisce cănafe 

sai săcșori de lastră ; şi la vremea r&sboiului cu 'nepriâtenul, a- 

tuncea desvălesc acele stâguri să vadă toţi legea scrisă pre acele 

stâgură : să nu jelescă viuța, pentru legea lui Mehmet ; și acele semne 

de stâguri le portă ciauşii Serdaruluă seă Saraskierului oștilor. După 

acele steguri venia tabulhanaua : surle, trâmbiţe. După tabulhana 

venia opt steguri, fiesce care într'alt fel de îlore; după steguri, un 

pole mare de Spahii; iară pe de laturi mergea ciauși de nu lăsa să 

se apropie de acel Beglerbeiii ce era mai mare pre oștile Turcesci. 

lară pe de laturi mergea alte polcuri, unii înainte alții mai înapoi 

maă de pe luturi cine unde putea. lară la conac, acei sângeagași 

și spahii petrec pe Saraskierul până la cortul luă, şi stând în rând 

i se închină. (1) lară Tătarii aşia mergea pre urma Oștiă Turcesci: 

Mehmet Gierei feciorul cel mai mare al Hanului, cu dece mii de 

Tătari aleşi ; iară tatăl săi Kazi-Gerei Hanul era cu 6ste cu o giu- 

mătate de milă înaintea oștilor; iară Ahdi-Gerei Sultan, cu 30,000 

de Nohai, den a stânga mergea ; Giaclăi, Domnul Azacului, cu fe- 

ciorul săi, mergea de-a dirâpta cu câte-va mii de 'Tătari. (2) Den 21 

*) Putea fi întrun stâg 100 de coţi. Cod. A4. V. | j 

(a «Sera după apusul Sorelul. întra murg strigă toți Halla, hall, Îma ! adecă : 

Dumnedeii  miluesce-ne pre noi ; după acea strigare așia era de tăctre, că cine 

nu venia aprope nu audia nimica, şi de avea a grăi unul către a dop 

tia». Adaos după Cod. AA. V. Am corectat și textul întreg de sus după Cod. 

AA. Văc. NR | 

(2) «lară era Silhet mai mare peste 6stea Tătărâscă, Hanul singur mergea



346 

  

de ile a lui Septemvrie până în 23 Septemvrie, n'a avut apă să 
bea, neci 'Purcii neci 'Tătarii, până la al patrule conac, ati sosit la un 
iazer, după apusul sorelui ; şi era apa într'acel 6zer cam sărată, unde 
de o parte de iazăr s'aii pus stea turcescă, de altă parle stea Tă- 
tărescă uşia că mai totă acea apă din iazăr aă băut'o, şi de acolo 
purcedând a doua-di pai aflat apă, şi tocmai la al II conac ai ne- 
merit la apă bună, între dâuă iazăre ce se chiamă Burna şi Kes- 
cenia. De acole se încep câmpii fără apă, că pe acolo le-ati căutat 
a merge, căci pre aiurea Moscalii ai fost ars câmpii. Insă, Gazi Mâr- 
Zea, povaţa cea mai mare a ordelor Nohailor, sai fost vorbit cu 
Hanul să povăţuescă pre “Turci pentr'acei câmpi, să le i6e agoni- 
sita ; că se apucase că'i vor duce pre “Turci pre locuri cu ape şi 
cu fiare de agiuns de hrană, dicend că numai în patru dile vor a- 
vea cale până la Azak. Ce, acesta era vicleșugul 'Tătarilor asupra 
Tureilor. Și așia, unora le-ai murit caii, altora le-aii stătut caii; 
că, mergând pe acei câmpi, nu afla apă câte cinci dile; și mulți 
Turci aă rămas pe acolo, unii tăiâți de Tătari, alţii leșinaţi de [me 
și de sâte. Caii 'Tureilor, carii sta, îi lua Tătarii Nohaă șii mân- 
ca. Neci nâptea la pășune nu cuteza "Turcii să'și slobâdă caii, 
căi fura Tătarii şi depărta în locuri pustii, ci le căuta a ţinea 
lângă sine la corturi grijindu-se de cu diuă iarbă. Și mai mult se 
făcea a mârge 'Turcilor penir'acei câmpi, ce le die câmpii Maghia- 
rilor (că de acolo a eșit Ungurii), că scia 'Tătarii că pre acolo 
sint șerpi mulți şi alte jigănii şi amăgiseră pre Turci ; (1) era, locul 
plin de pei de șerpi ; se părea căi acoperit câmpul cu pânză albă. 

înaintea oștilor Turcesci de giumătate milă. Când era să le clătescă, forte de diminâţă, bătea în tobe de se clătea oștile cele din frunte. Pre urmă după un ces în trîmbiţă dicea ca în buciume moskicesci când ucid cânil şi aşia de sîrg încăleca toţi pe cai, cu steguri cari era. Avea şi un steg negru şi roşu în chi- pul celor turcesci, cu inimă de aur şi slove scrise: l&gea lut Mehmet. Şi după ce ridică stegul îndată încălica hanul cu feciori! săi înaintea Polcului, după 4 st- guri : roşii cu galbeni de taftă, a două albă amestecată cu roșu, al treilea de taftă, albă, în care marginile era vera şi în vârf cu câdă de cal nâgră, al 4-lea , steg tot de taftă roşie cu holdul de aur de asupra, cu slove de aur arăpesci. şi aşia din...» Cod. AA. V. , 
(1) <dicând că îi vreme de iarnă şi tote Jigăniile au intrat în pământ şi aşia amăgindu-se Turcil după ce ai sosit acolo, aă aflat multe jigănii cumplite, şerpl așia de groși ca piciorul omului și lungi fârte ; acolo pe lângă multe lo- curi saă tâmplat, şi ales pe lângă mlăstine de» Cod. AA. p.
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Spun, că pre acei câmpi nu pot.  âmbla vara neci cu câte-va sute 
de cai, de mulţimea şerpilor. (1) 

Mergând, dară, ostile 'Tureâsci peste acei câmpi, neavând apă câteva 

dile, (2) ai sosit la un pârâi see, sii cu puţină apă; (3) și năvălind 

să apuce apă mulți s'aii ucis între sine. (4) Le-aii venit veste că aii 

perit vr'o 500 de Turci, 6meni aleși, ce'i amăgise un Tătar, dicând că 

scie fântâni cu apă bună în câmpi, numai să'i dea un dar bun şiel 

săi ducă la apă; și luând Tătarul mulţi bani de la Turcă, “i-ati dus 

în câmpi ; unde, ne aflând apă, ai fugit Tătarul ; iară 'Lurciă, rătăciți, 

toți aii perit; numai patru Turci ce avea cămile saii întors şi ai 

nemerit în ste, și ati spus de perirea celor-alți. 

lară a doua di aă nimerit la un iazer curător, ce se chiamă Le- 

şesce Prezvodniţa, adecă trecătâre, și fiind apă bună aii odihnit caii 

o qi; şi de acole, a doua-di mergând până în sâră fără apă; era 

apă în 6stea Tătărâscă, iară “Turcii săpase puțuri și aflase puţină 

apă de ploie, ce ploase într'acea di. 

Intracea di pre un ginere a lui Saraskier Pașa, 'l-aă jăcuit Tă- 

tarii, mergend el înainte cu 40 de "urcă călără să agiungă la Azak 

pentru hrană, și să se odihnâscă. Tătarii ţinea calea de-i jăcuia, 

pre cei ce rămânea de ste, ca și pre cei ce trecea înainte. (5) 

Ce acmu vr& lureii mai mult să moră de făme de cât să mbră în 

primejdie : Ca lipsă de mâncare şi de băutură maă toţi Turci at 

perit, iară şi caii Tătarilor âncă rămăsese până iată îndestră sosiră la 

iazerul ce se chiamă ligherlik, și acolo s'aii odihnit şi ei și caii 

două dile ; și acolo, ţitnarul de posmagi câte 84 galbeni de aur, cum- 

păra "Turcii, şi făina chila câte 20 de galbeni de aur, și mazăre 

cu număr cumpăra, câte 10 grăunțe la un aspru; iară pre urmă 

ă pe acel câmpl pentru vânat atuncia 
(1) Măcară că Tătarii Nohal când âmbl une 

4 iarba şi aşia le caută acelor jivine 
aşia fac: slobod pojar înaintea sa de ar 

a intra în găuri, iar cate nu intră în pământ, arde». Cod. AA. V, N 

(2) <a mas pe lângă nisce movile fără de apă, unde şi astă-dI staă ziduri 

de cărămidI făcute. Se cunâsce că ai fost 6re când niscai bisârici, şi sînt fiare 

multe și de multe feluri şi mai mult cerbi, de cari se află mulţi. Și aşia de 

isn6vă fiind fără apă câte-va dile» Cod. AA. V. j 

(3) «ce până a se strînge 6stea ttă se sfârşise acea apă că o ai fost băut'o 

, xi: INCA y 
alţii. La acel pârtă năvălind Turcii» “Cod. AA. V. j | o 

5 «De acolo sau pornit noptea pre răcâre neavând apă 2 dile. A treia qi 

aă sosit la o tină în care era apă forte amară şi sărată, ce de mare sâte ai 

căutat şi Omenilor şi cailor a o bea. Acolo» Cod. 44. LA tali | 

(5) Adaose din Cod. AA. Văcărescean. Repelim că vorbele cu italice sunt a- 

dăogiri la textul D-lui M. Kog.
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și maă scump cumpăra țitnarul de pâne coptă. lară și acei ce fă- 
cea neguţitorie cu atâta scumpete, lăcomindu-se la bani, la amar 
ali sosit, căi amăgiră Tătarii, dicend că sînt numai trii conace 
până la Azak; iară abia ai mers de acolo în șepte dile până la 
Azak. (1) La acel iazer, la Gigherlik, ai ospăiat Hanul pre Turci, 
împărțind tuturor câte o bucată de pâne, dicându-le că tâtă hrana 
câtă are le împarte lor; ce, acâsta făcea Hanul pentru să'şi acopere vicleșugul săi. 

De la acel iazer, a doua-di ai agiuns la iazer curător, care se 
chiamă Saselle Gighirlik, și acolo este hotarul câmpilor Măgeresci. 
Intr'acela câmp până astă-qi se văd ziduri multe și turnuri multe de piatră, unde ai fost de mult biscrice ; și așia se văd, ca când chip de 6meni cei vechi, mormânturi de pstră le făcea; iară acmu ai crescut pre acele pâtre muşchii. 'Tătarii cei bătrâni spunea cum aii audit den bătrânii lor, că ai locuit pre acsle locuri creștini, ce n'aii sciut ce n6m aă fost: Sarmaţi, s6ă Petihoţi, seu Greci, căci aceia țin legea, Grecâscă. 

D6uă săptămâni deplin aă călătorit pre acei câmpi; iară eşind dentr'acei câmpi, în 9 dile a lui Octomvrie, ai avut conac de mas fără apă; iară a doua. di ai conăcit la o apă mică, ce se chiamă Cughelnik. Ce până a sosi acolo aii rămas giumtate de cai morți şi leșinați de sete; și câți-va Turcă aă murit, și saă bolnăvit de sete și de fome, și se ruga altora să'i omore, se numai rabde f&- 
mea și setea. 

Intr'acea di s'a scornit vent mare, cât oboria Gmenii pedestrii Și cază hămisiți, cât nu putea de vent să se elătâscă necă cum şi într'acea di aîi omorit mulți cai şi Omenă căduță. După vânt, ploie rece, trii qile ploând neîncetat ; și acea, ploie ai stricat mai rătă pre Turci, câți mai rămăsâse (*) aîi mers triă dile până în Azac ; că acea apă cade în apa Donului la Azac. Sosind la Azac, ai aflat că la 200 (**) de 'Turci pre cale (acolo între Don și între Cheughelnik, Tătarii Nohai iern6ză ; iară vara mergi în câmpii cei mari cu do- 

> aă Jăcuit tâte Tătarir şi ce au fost în care aă luat tot şi pe slugile 'Turcilor, k-aă omorit pre toţi la acel iazăr> Ood. AA. PV. 
(%) Că s'au împlut de apă cialmalele şi hainele de nu putea să se clătescă de greimea lor şi se făcuse tină mare şi lunecuș. Și pre acâstă apă Cheughelnic. (**) D-nu M. Kogâlniceanu pune 20,000 Codex C. nu coprinde monografia a- cesta, dar D-nu Kogâlniceanu s'a servit cu un alt codice,
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hitâcele sele, că acolo sînt mlăștine de sapă puțuri dobitocelor 
sele. Subt Azac ai sosit n6ptea, Octomurie în 14 dile şi s'aă tă- 
bărit lângă apa Donului, că acolo era o cetățue mică care ai fost 
ars de praf de pușcă ce sai fost aprins ; și acolo la acea cetă- 
țuie 'și strîngea hrana, până s'aiă strîns Turcii cei rămași, că "i 
aducea 'Tătarii pre caii săi, arătând milă cu dânșii, iară unii năr- 
mia cai de la Tătari. Şi după ce sosia la conac de acei leși- 
nați, la Azac, le ferbea păsat, şi le da și posmagi ; că, de multă 
flămângiune, nu putea să mănânce, că li 'se îmilase capetele și 
pântecele ; şi într'acea n6pte mulţi ai murit. (1) Beglerbeiul cu cinci 
Sangiagi ati rămas sub cetatea Azacului cu rămășița Gmenilor săi, 
ca la 1000 de 6meni pote să fie fost și acolo uștepta porunca Im- 
părătesă, că avea grije să nu "1 omore Impăratul, pentru căci sar 
fi lăsat amăgit de Tătari de aii perdut atâta 6ste ; că din vr'o 200,000. 
de oste cu călărime, cu pedestrime, și 150 vase pre apă, abia 
2,000 de âmeni s'a înturnat înapoi. lară din 'Tătară puţini a pe- 

rit, fiind mai deprinși cu lipsa; și având câte-va epe cu dânșii, tră- 

ia din laptele lor. Fără numai, 'Lătarii ce ai trecut peste Volga 

pentru hrană, în ţera Muskalului, neci unul nu saă întors înapoi, 

neci s'aii sciut ce saii făcut. 

lară în anul de la Hristos Mântuitorul nostru 1571, intrat-aă Tă- 

tarii în ţera Moskului; și în dioa de Ispas aii aprins târgul Moskul 

și o cetate din gios, de ai ars până în pământ, și mulţi omeni aă 

perit de foc; numai cetatea Chitai-Gorod aii hălăduit și cu mare 
plean s'aii întorsii Tătarii, fără-de neci-o scădere sati dodeială (ţ) 

că aii apărat-o Muskalii. Iară să ne întorcem de unde am lăsat. 

  

Domnia lui Iu Vodă fiind cursul anilor 7078. | $” Ș, D 

CAP. 54. 

Zac. |. Acest Ion Vodă, a cui fecior ar fi, la istoriile Leșesci 

(1) Intwaceiași nâpte s'a întâmplat ger mare de care mulţi din cel slabi aii 

perit. A doua-di cumpărând şi hrană şi intrând în corăbil împărătesei câţi-va 

Sai slohodit pre Marea Negră spre Chefea. Ce a ireia di s'aiă scornit acea fur- 

tună pe mare şi sai sfărâmat vasele acelea și sai înnecat toţi. Iară ostea 

Tătărescă aă trecut peste Don și cu (7ipsesce) de Silistra care mal avea puţin 

Gmeni cu sine iară singur. | _ , 

($) Acâstă monografie există şi în alte codice, decă lipsesce în Cod. G. Aci 

vom cita codicele cu N. 123. 236, 238, 252, din colecţiunea Academiei. upe 

unul din aceste codice aă luat D. M. Kogâlnicânu textul ce a publicat în apen- 

dicea ce se termină la pag, 455: T. |. edit. Il.
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aflu (Ţ) să fie fogt feciori unui Stefan Vodă, însă. nu cu eununie. 
Alţii die că ai fost de la Mazovia, din ţ6ra Leșescă, să fie slujit la 
Ferlii, Vovodul Cracăului, și să fie mers acest Ion Vodă în Țarigrad ; 
iară nu însemn6ză cu ce trebă să fie mers, neci cronicarii Leșescă. 
Iară Leatopiseţul Vornicului Urâche scrie, că I6n Vodă să fie fost fe- 
cor de Armân ; iară din cine ar fi fost sciut acâstă, nu scrie. Pâte fi 
din povâste aii înţeles pre acest Ion Vodă. 

Inţelegând Sultan Selim Impă&ratul Turcese de amestecăturile lui 
Bogdan Vodă, cum s'aă qis mai sus împrietenit cu Leșii, de 'și mări- 
tase și surorile după Lâși, și însuși pusâse gând să 'și ia Dâmnă din 
ț6ra, Leșescă, și ţinea L6și de sfat pre-lângă sine, pe care mai 
mult “i asculta de cât pre boiarii țerei, socotia  Impăratul să nu 
cum-va facă Bogdan Vodă aședământ cu Craiul Leșese să desbată 
țera de sub ascultarea Impăratului "Turcesc și să o alipâseă către 
Crăia Leșescă, deci ai mazilit pre Bogdan Vodă, și aii pus Domn 
pre IOn Vodă. (1) 

lară Bogdan Voda, înțelegând de domnia dată lui I6n Vodă, ai 
răpedit la boiari în ţ6ra Leșescă, ce '% trimisese cu prieteșug în 
partea sea, poftindu'i de agiutor împotriva lui l6n vodă. Ce sirguind 
I6n Vodă cu stea Tureâscă și cu 'Tătari, aii apucat seaunul dom- 
niei în laşi, în postul mare, (care acmu se aședase scaunul  dom- 
niei Târgul Iași). lară Bogdan Vodă necutezându-se maă mul să 
stea și pentru lipsa agirtorului stă din fera Leştscă, s'a mutat la 
Hotin, la marginea țărei despre Leşi, despărțindu-ă apa Nistruluă. 

Ion Vodă, decă s'aii aședat în seaunul țărei, socoti la începutul 
stăpânirei sele să se arâte groznic și strașnic, să se tâmă toți de 
dânsul; că acolo în lași, în dioa de Pasci, aă tăiat pre lonașco 
Zbiera. 

Bine ai dis de tirani, că necă 0 vrâme n'aii de blândâţe. Precum 
acest lon Vodă, neci la dioa Paseilor nu s'aă înfricoșat de Dumne- 
deii să nu facă vărsare de sânge. Stătat-aiă îndată în grije bisţii 
boiari, măcar că alergase în timpinarea lui I6n Vodă, cu mare 
poftă de domn creștin și blând, și se tânguia că mai. bine le-ar fi 
fost cu Bogdan Vodă, măcar că avea L6și pre-lângă dânsul : că de 

(Î) Veqi la finea acestui op textele. 
(1) Fiind pre acele vrâmi, acest Ion Vodă la Rodos, pe sâmne surgun mai dinainte făcut, carele luând şi stâg de domnie, aă purces cu cătă-va ste tur. câscă (cum serie Gvagnin), ca, la 20000, eşind întru întâmpinarea lui Ion Vodă 0 semă de boiari :de ţâră mai de frunte, anume Gavril Logofătul şi Dincă Hăt- manul, . . | -
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le lua Leșii hrana, cu cât mat mult Turcii, carii "şi ridea de niu- 
ierile și de copii lor, și-i batjocoria cu spureata faptă a sodomiei.(1.) 

Zac. 2. lavă lui Bogdan Vodă viindu-i agiutor la Hotin din ț6ra 
Leșescă, de la pri6tenii lui, că și cumnaţi îşi făcuse din casa Pu- 
nevskilor, că o soră avea după Punevski, alta o logodise după Zbo- 
rovskie şi el se logodise cu fata, lui Tarlov și o vrea lua de nu-i s'ar 

fi schimbat norocul. Așia vădendu-se Bogdan Vodă cu agiutorul prie- 

“ tinilor săi, că "i venise 2000 de Lâși, cu Neculai „Mieliski Hătmanul, 

și cu Neculai Siniavski, Voevodul ţărei Rusesci ; intrând acele 2000 

de Leși în ţeră, îndată începuse a prăda șia face multe strâmbă- 

tăți bicţilor locuitori ai țărei. De cari jacuri înțelegând și Nicolai 
Mieliski Hetmanul aii poruncit prin tabără de aii făcut și ai pus 

spânzurătore, poruncind cu certare de mârie cine ar face cul-va 

strămbătate cât de puţină, că nu în ţera vrăjmașilor ci a priâtenilor 

merg și ca la ţ6ra sa. Şi acolo pre loc îndată aii ales Mieliski 700 

de Lâși, întorcând alte sachisanale și 6menii mai proștă în ţera Le- 

șescă, iară singur cu 300 de Omeni trecend codrul a doua-di ai sosit 

la apa Prutului, de unde aii răpedit pe Bielavski cu Omenii lui la 

Bogdan Vodă la Hotin, de aă pogorit pușeele; şi după ce ai sosit 

pușcele, s'aii clătit și Bogdan Vodă până la Stefănesci cu 6stea Le- 

şâscă. (2) “ 

(1) Aceste la începutul domniei lui I6n Vodă sai arătat, iară vei afla, pre 

urmă ce tiran ai stătut, | 

(2) Acolo ai prins veste Lâșii cu Bogdan Vodă că şi ton Vodă se apropie de 

dânşii şi străjile lui Ion Vodă se vedea și așia, sfătuiră Lăşii : să pornâscă pre 

Stanislav Lascoronski și pre Nicolae Iaţloveski, pre Nicolae Herbori, pre Sta- 

aislav Volschi şi pre Cruzin Niţchi, pre aceşti rotinisiri cu stâgurile sele şi cu 

denşi! pe Temroc Petihovţul cu 300 de cazaci. Iară. Moldovânii lui lon Vodă, după 

ce aă vădut aceste oşti trimise de LEşi, aă trecut Prutul în cea parte, aşia în 

cât Leşil mergea în cea parte de Prut, iară Moldovenii de acâstă parte şi mă- 

car că Moldovânit lui lon Vodă era mai mulţi (scrie ca la 6000) iară Leşii era 

400 pe semne. Prea laudă L&şii pre al să! ; iară bătaiă nu și-aă dat L6şii cu 

Moldovânil. Aice se vede că sai temut LEşii şi ai avut dreptate 400 de 6000 

să se temă ; ci sau înturnat Lâşii la tabăra sa. A doa di iară aii pornit acea 

&ste Leşii, care dând asupra străjit lui Ion Vodă, unde era şi Turei amestecați ; 

acolo şi-a dat răsboiă şi îndată ai înfrânt Turcii pre Volski şi pe Temroc, cari 

ii. Iară după ce s'a apropiat Herbort, Lascoronski şi 

dicând din trâmbiţă de răshoii a făcut mare nă- 

vală, cât aă plecat straja lui lon Vodă de fugă şi acolo aii dobândit Leii e 

de robi, iară din Leşi un cazac numai din al lui Temroc şi acela avond ca 

tare în gură neputândul ţinea săl întârcă, aă 'perit de un i E sa Ni pen 

Sa “fost tâmplat şi un Tătar între cazacii lui Temroc, care vădend ân 

ai fost dat năvală ântă 

lațloveski şi Cruzin Nitschi,
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lară după ce aii trecut Leșii cu Mieliskie H&tmanul preste Nistrul 
aii început Ion Vodă a bate cetatea Hotinului, și o aii bătut'o câ-: 

  

boiul perdut al lui Temroc, de Gmenil lui Ion Vodă, ai fost fugit la tabără să 
spue H&tmanului Mieliţki că ai încungiurat 'Turcir oştile lui. Ci pre urmă v&- 
dend că n'aă fost adevărat ce aii grăit Tălarul, aă poruncit de ai pus în lan- 
țuri pre acel Tătar. Iară după ce înțelseră Leşii din prins6rea unor limbi, din 
străjile lui lon Vodă, de mulţimea oștilor lu! Ion Vodă şi cum peste dâl nu- 
mai stâ, 6stea cu lon Vodă, şi le venise şi de la rotmistri, cari se afla tot în 
orânduială stând gata de r&sboiă, la Hătmanul ca să trimiţă agiutor şi aşia pre- 
spusorea acelui ce venise trimis de la straja leşescă, la hetmanul, anume Leș. 
cinski, aii frimis hetmanul pe Iân Iordan şi pre Maciko Zoelski cu stâgurile: 
sale întragiutor ; după care și singur hetmanul cu t6tă Gstea s'a pornit apro- 
piindu-se 6stea Leșescă de Iaşi. Ai vădut atunce Mielişki hetmanul că aii fost 
adevărat ce îi spusese limbile, că era câtă-va 6ste a lui Ion Vodă, care a stă. 
tut toți gata în arătare Leşilor. Era pre vremea după Rusalii, Joi, acestea. A- 
colo vrând hetmanul Mieliski să ispitescă pre nepri€tenul s&ă, aă poruncit pre 
Herbort și pre Iaţloviski şi pre Temroc, să facă har! cu dEnil, dâră îi va scâte 
mai în latu, unde supus6se Mieliţki hetmanul o semă de 6stea sa. Că a fost 
pus o semă de lipeani şi cu răitari cu sineţe. Ce pricepuse şi Ion Vodă meșter- 
şugul lui Mieliţki şi nu aă lăsat să iasă Ostea afară departe din tabără. 

Zae. 3. Vădând Mieliţki Hetmanul atâta mulţime de 6ste a lui Ion Vodă, că- 
ruia nu-l va putea sta împrotivă, îndată aii poruncit să cerce vad la Prut, să 
pâtă trâce cu oştile sâle asupra lui I6n Vod, că Leşii aă dat dosul; ci el nu 
spre Iaşi, ci spre Hotin avea voie să trecă, precum ati şi făcut. Văqând I6n 
Vodă, că L6şii aii dat dosul şi că trag înapoi, sau lăsat după dânşii ar goni. 
Bogdan Vodă vădendu-se părăsit şi cădut din nădejdea a se aședa în scaunul 
ț&rel, au cădut după Herbort, Lascoronski şi după alte capete leșesci să stea 
să de r&shoiă lui I6n Voaă. Ce r'aă isprăvit nimica, respundând LEşii lui Bog- dan Vodă, că n'aă loc bun de dat r&shoiii. Ce aşia, ducându-se Lâşii i-ai agiuns 
într'o vale pre LEşi lon Voaă şi acolo le-aă dat răsboiti şi ai slohodit tunurile 
în Leşi, Ce tunurile nimică nu le strica, că-i covârşia glonțurile tunurilor pre Lăși. lară intrac€ nâpte n'a mai dormit Lâşii, ce sta toţi gata pre malul Pru- tului, de se străjuia de âstea luY lon Vodă. Iară după ce s'au făcut zuo (zioă) se vădură Lâșşii, că I6n Vodă stă cu tot denadinsul să-i potă închide pe Leşi undeva, şi să-i bage la strimtâre, ce ai lăsat Hetmanul pre Herbort pre urmă Şi el să trâcă cu tabăra în sus pe Prut. lară mare năvală aii avut Herbort des- pre Omenii lu! Ion Vodă şi cu vărsare de sânge dentr'amândâuă părţile, până ce sosia Lâşii în tabăra lor. lar un ture âmblând pregiur tabăra, leşescă, băin- duși sulița, chiăma să lase unul din LEșI la harţ cu dânșii; ce'l lovi pre acel ture un 1&f cu hărdişa ce portă er, cât cădu Turcul de pre cal. Dat-ai năvală Turci! să apuce pre Turcul cel cădut mort; Legii să nwl 461... Aă stătut un r&sboili între denșii, ce aă perit despre amând6ut părţile câță-va, iară mal mulţi din Turet, Și acolo aă luat şi un sieg roşu turcesc un l£h, anume Jigmont Ro- jen, tăind mâna stegarului. 
“A doua di iarăşi mare buluc de turci ai făcut năvală la tabără, din care un turc luând aminte pre un 16f anume Stanislav Ciolpan, că era, pre cal îm-
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te-va săptămâni. Fără apăra cetatea Leavul Dobroslovskie. Lară v&- 
dând lon Vodă că nu va putea lua cetatea cu armele sele, aik tri- 

podobit, îl chiamă Turcul s&rbâsce să iasă la harț cu dânsul. Vrea leaful să 
iasă la câmp cu acel turc, ce n'a lăsat h&tmanul, pentru! une pricini. lară în 
locul lui Ciolpan aii trimis pre Pavel Hanjovski să facă harţ cu acel ture; pe 
semne era Huvbat s6ă Sârbu. pre vorova, lui cea sârbescă. 

Scrie Bielskie (*) de acel Stanislav, că aşia era de tare cât pre 2 6meni ridica 

deodată în palma sa, şi tâmplându-se în Cracău, ai rădicat în clopotniţă un clo- 

pot aşia de mare, cât nu lar fi putut rădica 40 de 6meni. Dic că aşia era de 

tare, cât lemnul verde aşia "1 strîngea, cât cura apă dintr'ânsul, două potcove 

de cal le frângea şi alte multe de acel Stanislav scrie cronicarii lesesci, cari le: 

lăsăm la dânşii să le scrie. o 
Ce, cum am pomenit, în locul acestui Stanislav Ciolpan ai fost eşit la harţ Haţ- 

ciovski, care făcând cu Turcul harț, Vai lovit cu colciagul în frunte Leavul pre : 

Turc; să potienisă Turcul să de jos dupre cal, ia care să'l apuce sărise şi alţi 

Lâşi, anume Stanislav Văzga şi Stanislav Negoţki, ce Turcul, până a sosi ceia 

Leși, sai zmuls din mâna lui Haţciovskie, şi a scăpat; ce, acolo, ai stătut pre 

urmă mare r&sboiă, cât înfrânsese Turcii pre Lâşi, ci adăogendu-se Lâşii cu 

Herbort şi Volskie cu polcurile sale, de isnâvă mare răsboiă stând, ai înfrânt 

t&şii pre Turci. Şi mergând cât-va loc Lâșil după Turci în gonă şi neputând 

capetele Leşilor să întârcă pre gonaşii săi, ai purces şi altă Gste leșescă să în- 

torcă pre gonaşii săi. Cei ce gonia, înainte, vădând că vin de ai lor pre urmă, 

ati tot mers în g6nă, până ce ati băgat pre Turci în tabăra lui lon Vodă. Ce 

de acolo ai luat pre Lâşi în gână; ce nimica nu le-ai stricat, că sai apărat 

Lâşii până aprâpe de tabăra lor. Şi apropiindu-se Leşii de Hotin, la un loc 

mlăstinos, acolo le-ati dat mare năvală Turcii şi cu Moldovânii. Ce şi acolo s'aiă 

apărat Lâşii, că înglotindu-se din tabără Lâşii, aii căutat Tureilor a da dosul. 

Până în Nistru ai mers Lâşii tot cu Moldovânii şi cu Turcii petrecători. Că la 

podeţi de n'ar fi pus Lâșii 12 pusci de apăra trecătorea, ar fi venit la mare pe- 

rire Lâşii. Ce cu ndpte ati sosit Lâşii trecând Nistrul la Hotin, că Hotinul era 

încă pre s&ma lui Bogdan Vodă, unde lăsasă în cetate pre L&vul anume Do- 

hroslowskie, Iară după ce sosiră Leşii la Hotin, a avut și mai mare răsboiii 

cu Turcii şi cu Moldovânil. Ce neci acolo nu i-aă putut străbate pre Leși, ce 

hărbătâsce s'aii apărat şi acolo Leşii, care anume scriă cronicarii Leșesci (î) 

ce noi pentru lungimea vorovei trecem cu condeiul, Ă — 

Zac. 4, Dâcă ai vădut Leşii că nu vor putea sta îndelung împrotivă lui Lou 

Vodă, şi având grije şi de Bogdan Vodă, să nu încapă în mânile lui Ion Vodă 

oiă, de multe ori fără scirea lui Mieliţkie H&tmanului, 

nepărăsit da din tunuri în Leşi, s'ai pornit cu 

i, şi capetele ce era și cu Bogdan Vodă 

că eşia singur la r&sb 

că şi din tabăra lui Lon Vodă, 
tabăra şi ai stătut sub cetatea Hotinulu 

aă intrat în cetate. RR - - 
fac, 5. Bogdan Vodă aă trimis din cetate pre Leahul Radiţki la Ion Vodă 

pohtindul să nu-i î€ domnia (vedi pohtă nebună !) aducându-i aminte, cum neci 

x : văzima îndelung. de vreme că aă scos fară dreptate 

lon Vodă nu se va puls râzi! tacă e reii lucrul; cela ce au fost 
pre Bogdan Vodă din domnie. «Socotescă cum est2 de greă lucrul; ceiz î 

4 

&) Vedi la jine nota din Bielski, 

($) Vedi la finea opulului citaţiunilo. 
- 

Miron C. II.



mis sol la lazloveţki, Hetmanul crăiei Leșesci pre ahuncea, pohtin- 
dul să poruneâscă lui Dobroslovski, să'i dea cetatea, Se făgăduia 
I6n Vodă de pre atunci să facă giurământ Craiului Leşese, cum îi 
va, fi cu credinţă și cu priință în tote poruncile crăesci, precum era 
și alți Domni mai nainte de dinsul, și ca acâste. Iar Iazloveţki Hăt- 
anul, vădend acâstă solie a lui Ion Vodă aii făcut scire lui Jig- 
mond Craiul Leșesc, și a primit Craiul giurământul lui lon Vodă. 

Zac. 8. Așia Bogdan Vodă, perdându-și nădejdea de a se mai în- 
târce la domnia ţărei Moldovei, fiind și bolnav de ochi, viină de la 
"Cameniţă cu Mieliţkie ati mulțămit tuturor capetelor Leșesci, pentru 
nevoința ce ai pus cu dânsul să'l ducă la domnia țărei, făgăduindu-se 
Bogdan Vodă până la mârtea sa că va fi mulțămitor ; de acolo ai 
purces cu puţini L6și și s'aă dus la Mosk, şi acolo a murit. (*%) 

Zac. 9. Iar fiind cursul anilor de la Hristos Mântuitorul nos- 
tru 1572 (**), dar de la zidirea lumii... (7) aiă murit Jigmond, Craiul 
Leșesc, în târg în Ticoţin. Acest Jismond Craiul leşesc aiă fost cel de 
pre urmă seminţie a lagelonilor. Trăit-ai ani 42. 

mai nainte stăpân, să nu aibă nimică! Și că ce face Ion Vodă ceastă dată, lui Bogdan Vodă, alţii că vor face luy, să o scie! şi să nu se nădăjduâscă, că 6ste Dumneqeă, care resplătâsce t6tă strâmbătatea»! 
La, acestă solie a lux Bogdan Vodă, Ion Vodă nimica n'aă răspuns, neci s'au turburat, ce pre solul lui Bogdan Vodă, pre Radiţkie Vai trimes la împărăție ca pre un rob, pre care ducândul un ceauș la Mehmet Paşa, spuindu-i ceaușul că-i rob luat din 6ste, măcară că bietul Radiţkie au spus Pașei, că nu rob ci sol aă fost trimis de Bogdan Vodă. la [on Vodă; iară Paşa, care oblicină şi de perirea a, câți-va Gmeni ai săi de LE, mâniindu-se ai trimes pre Radiţki Le- hul la catargă. Pre urmă Mileţkie Hetmanul Taă scos din robie pre Radiţkie, îrimiţând la Mehmet Paşa pre Cerkezul Letul ce scie și arăpesce, 
Zac. 6. Vădâna Mielițkie că voia lui Dumnedeii nu âste să se așede Bogdan Vodă la domnie, aă început a trece cu 6stea sa. Nistrul în ceea parte, ce căci era poduri puţine, ai perdut câți-va cai Leşii, în Nistru înnecaţi. Păzia Moldo- vEnii, după ce se vor împuţina L6şii la trecătâre, să le de răsboiii săi potă apuca. Ce vădend aceea Leşii aă lăsat în urină o sumă de pedestrime, care era pre lângă tunuri, de împrosca cu glânțele şi din cetatea Hotinului încă da ne- părăsit în Moldoveni, (1) 
(5) |. «și-aii sfârşit victa» M. Kog, 
(**) în Cod. AA. Văc. Diacul a ut 

cul ce lăsasă ad-hoc. 
(î) Vorbele subliniate sunt din Cod. AA. V. 

(1) In locul acestui lung pasasiă, D, M, Kogălniceanu nu-a reprodus de cât urinătorele rânduri: “Și tâmpinându-se cu âstea 1ui l6n Vodă, n'aă cugetaţ Lâşii să stea la răeboiii, ce numai străjite Sai lovit, şi sai întors spre Hotin; şi Moldovenii lui !6n Vodă, cu Turcii amestecați, sai luat după Lâşi, săi potă închide unde-va la vro strimtâre, dându-le rssboii în multe locuri până la cetatea Hotinului, fiind cetatea pre mânile Leşilor; aă trecut preste Nistru stea Leșăscă cu Bog- dan Vodă, fără smintâlă,. Zot ce dste Ps în noile de la pag. 350—354 e din AA. iăe, 

at să serie cu chinovar anii acestia, la lo.
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Zac. 10. Iară al doile an, care este de la Hys. 1573 sat strîns 

toți domnii și boiarii Leșesci, după mărtea lui Jigmond, şi sol des- 
pve alte domnii megieșă, la Varșav ; acolo ai nemerit și sol de la 
lon Vodă, pohtind pre recipospolita să'i dea pre Bogdan Vodă; pen- 
tru care aii făcut pîră lon Vodă și la Impărăţie, Iară se făgăduia 
lon Vodă că va fi în priâtenie cu Crăia Leșâscă, cum s'aii fost a- 
deverit mai nainte, numai să'i dea pre Bogdan Vodă. Pomenit:ati 
solii lui lon Vodă și pentru Pocuția că nu o va câre de la dânșii. 

Făcut-aii Lâșii răspuns lui lon Vodă într'acest chip : că, «te-ai 
jăluit Imp&ratului Turcesc, pre Bogdan Vodă să țil dăm noi; cum 
nu “l-am chiămat aice, așşia neci vom să audim de dânsul» ; și că 
«nu se află Bogdan Vodă în Crăia Leșescă, să scie lon Vodă ; iară 
de ar fi stringend Bogdan Vodă unde-va oști, să scii că pren ţera 
Leșescă nu'l vom lăsa să trâcă cu oștile sale» şi «să scie Jon Vodă 
că s'aii dat poruncă Heimanilor săl păzescă pre Bogdan Vodă ; iară 
pentru Pocuția, ce pomenesce I6n Vodă, că nu o va mai cere de 
la Leși, bine va face». ” 

„Zac. 11. Nemerit-aii la Varșav la Seim sol și de la Hanul Crîmului, 
pohtind Hanul pre Leşi să nu'și alegă Craii pre Impăratul Mos- 
kului, nece pre vre-un fecior al lui; că Moskalul de demult 6ste vrăj- 

maș lor, și țărilor sele; şi atuncea, nu stăpân, ce vrăjmaş ar avea. 
Ar&ta solul Hanului, cum, mai bine să aibă Leșii prieten pre Im- 

păratul Turcesc decât pre Moskal, și'1 sfătuia solii Hanului să'șă 

alsgă leşii Craiii ori fiesce pre cine, fără pre Moskal. 

Zac. 12.? Fost-aă trimis şi Impă&ratul "Turcesc la Craiul Leșese 
cărți; și neapucând viii pre Craiul, le-ati cetit cărțile la ivâla tu- 

turor lLeşilor, în care scri6 pentru i6fa Hanului Crimului, ce aii 
fost legat mai "nainte Lâșii să dea Crimului. Ce, aii răspuns Lâșşii 

că gata sînt; numai să le facă ântâiă diveplale cu Tătarii, cari 

încă vii fiind Jiemonă Craiul, aă fost lovit în Podolia de aă ars 

cetatea Barul şi câte-va sate și tergușore, pre care măcar căi lo- 

visă Buceaţliie sturostea de Caumeniţă și ai fost scos robi, iară nu 

Saii cădut Tătarilor să facă, preste legătură, acea stricăciune în 

Podolia. sg ni 
Zac. 13. Ion Vodă, după isbândă cu noroc, ce goni (*) den țeră pre 

Bogdan Vodă și pre L6şi. saă aședat în scaun. Însă de se Și area 

de o dată spre voia ţărei, iară pre urmă pre toți domnii ai covâr- 

șit cu vrăjmășia și cu morți cumplite. —-0 domne Slinte. se oț6- 
râsce condeiul a serie tirăniile și mijlâcele tirănescă acestui cum- 

(%) 1. «de scâsă» M. Kog.
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plit tiran Domn! Băgat-aă în foc, de vii, pre Vlădica George, de 
ai ars, pentru prepus de avuţie. Tot tiranul este lacom. Și bine aă 
dis 6re-cine, că «lacomul nece şie, meci altuia este de folos» Mitro- 
politul Teofan nu ar fi vrut eși întreg de nu ar (i fugit pren munţi 
de grâza tiranului lon Vodă; temniţile era tâte pline de călugări, 
și îngropă de vii pre Veveriţă și pre Cozma și pre Molodeţ călu- 
gărul. Așijderea den boiarii dentru cei de cinste sabia lui sci€, 
omorîndu'i cu tot felul de morţi, asemănându-se cumpliţilor tiran, 
lui Neron și lui Dioclitian. Insă, aceia păgâni, iară acesta creș- 
tin ! Insă, de aă fost creștin, nime nu scrie; că precum nimene nu 
adevereză nemul lui, așia nimene legea lui : de ce lege să fie fost; 
neci cred să fie fost creștin pravoslavnic. (Vedeţi-vei plată de tiran, 
I6ne Vodă, pe urmă !) că, de ar fi fost creștin, nu s'ar fi însurat 
în postul cel mare. 

Zac. 14. Iară al treile an a domniei lui Ion Vodă, arătând munci 
și morți cumplite, urite lui Dumneqeii şi oțărite lumei, iată îi veni 
veste că "l-ai mazilit Imp&ratul, şi ai dat domnia lui Pătru Vodă 
Șchiopul. — Acest Pătru Vodă era din țera  Muntenescă, fecior 
Mircii Vodă, și nepot de soră Mihnii Vodă. 

lon Vodă, dâcă s'aii simţit înstreinat și scos din domnia ţărei 
(iată aice se începe urgia, și resplătirea de la Dumnedeă asupra lui 
lon Vodă, pentru tirănia lui !) i-ati fost scris Kapikihadlele Iui Ion 
Vodă să trimiţă bani să împingă pre Pătru Vodă Șchiopul. Sfătu- 
indu-se Ion Vodă (orbirea luă Dumnedeii 1) eu boiarii ce'i avea sfet- 
nică, făcuţi tirant lacomi ca și dânsul, cum ar fi mai bine: trimi- 
te-va el bani la Portă pentru să'și tocmâscă domnia despre Impă- 
răție, măcar că Turcii cuventul creştinulaă nul țin, aă să se apere 
de Pătru Vodă cu sabia? Sfătuitu l-ati toți, mai bine să facă cu 
acei bani oste asupra împărăției 'Turcului, și să nu lase pre Pătru 
Vodă la scaunul ţărei. 

Vedi aicea cum strămută Dumnedeiă sfaturile cele bune și le aduce 
spre cele rele, cu răi sfârșit tiranilor ! [Dumnedeiă, de lu cela ce 
nu are direptate în sine, neci silâsce să o aibă, în de la dânsul 
mintea cea bună și o întorce în socotela cea rea, ca să nu cunoscă nimică de cele ce greșesce. *] 

Socotia Ion Vodă de odată să agiungă și la Henric, Craiul Le- 
șesc, de agiutor: ce seciind că are crăia Leș6scă legături de pace 
cu împErăţia "Turcului, şi nui va da agiutor, aii ales sfat de ai 

(*) Acestă cugelare demnă ae condeiul lui Miron Costin lipsesce în Cod. AA, Văc. Diacul a scăpat-o din condeiă.
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trimis la Căzaci săi chiame în I6fă, ca pre nisce Gmeni slobodi. 
Strins'aiă şi ţera, către care se ruga cu multe cuvinte blânde (Aemu 
blând, de frică ?); ca să le potă întorce și trage inimile spre dânsul, 
arăta și nesaţiul Turcesc și lăcomia lor (Vedea ștercul în ochiul 
Turcilor, iară bârna în ochii săi nu o vedea), qicend că Turcii tâte 

schimburile fac pentru mâzda şi pentru să sărăcescă țera, să slă- 

bescă și ca aceste arăta ţărei lon Vodă, cum prea l6sne de vor 

vrea cu toți, va depărta mâna Turcului deasupra ţărei. Că și pre 

LEşi îi are pristeni ; Căzacii, la cari ai trimes, s'a adeverit să 

vie întrugiulor; cărora nu le pot sta Turcii împrotivă (*) neci odată. 

Și ca acestea dicea, țărei, cum de aii făcut ori cui un neagiuns, tot pen- 

tru Turcă aă făcut ; (Bine, dară Dumnedeii scie pentru cine făcti !) 

pratru săi împle şi să le intre în voie, ce că nu S'aii putut sătura 

meci le-aă intrat în voie Turcilor, se vede cu mazilia luă. Pentru ce, 

cu cât 'l-aii fost cunoscut ţera de răi pre lon Vodă, așia și acmu 

să'l ennoscă de bun, şi mai mult spre folosul lor. 

Așia, I6n Vodă, împlând pre toți de nădejde, aii strigat cu toții 

că lângă densul vor peri, precum sai și tâmplat. 

Zac. 15 Căzacii, vădend l€fa și cum din firea lor sint gala la 

pradă (**) şi la dobândi, s'aă strins ca 1200, neîntrebând voia Craiului. 

s6ă a altor căpitenii a crăiei Leşescă și ali purces în ţeră la I5n 

Vodă; între cari căzacă era aceşti căpetenii : Sfireiovski și Barsam. 

Amândoi avea câte 200 de Cazaci: şi de la Raţlav era 200 de Că- 

zaci ; Cozlovski iarăși avea 200 de Căzaci; așijderea și Slujinski ; 

iară lance 700 şi Socolovski iarăși câte 100. După ce sosiră Căzacii 

la tabăra lui lon Vodă, care era în corturi, osebi capetele, oschi 

cei maă proști, au poruncit l6n Vodă de aii dat, de bucurie, din 

tunuri şi din sin6ţe. După ce saii rădicat masa, aă poruncit de at 

adus câte-va tipsii de argint pline de galbini de aur, şi le-aii pus 

denaintea Căzacilor, pohtindu-i să primâscă acea dată de la dânsul. 

De odată Căzacii nu vre să primescă atâta, I6fă, apoi luară şi îm- 

părțiră galbenii între dânşii şi i-a așeqat denastânga oștilor sale ; 

și le-ati trimis șepte buţi de vin, să b6 pentru sănătatea lui ln 

Vodă, și le-ai dat și taleri câte-va sute. A doua-qi mai "nainte de 

zori seulându-se Ion Vodă, ai mers la Căzacă, și "i-ati pohtit pre 

toți la cortul săi ; și matged, așia le-ati grăit lon Vodă, Leș6sce, 

că sei limba Leşâscă, că era Leh. (7) 

(*) 1. <înainte la război» M. Roz. 

(**) 1. cjac». 

(7) D. M. Kog. află un text care adaogă că «era lea de nascere,»



«De n'ași sei de lucrurile vâstre și  vitâjilor înţelepţi, neci o de- 
n€ore n'aș fi trimis la voi să vă fiii ostenit așia departe. aice ; iară 
că vă sciii că sinteță Gmenă viteji şi că aveţi mare laudă întru meșter- 
șugul oșteniei, pentru aceea vam chiamat la acestă irebă ce am 
cu Sultan Selim Imp&ratul, vrăjmașul meii de cap, rugându-vă să 
my slujiți pre bani; măcar că voă a vă arăta l6fă nu îndrăsnese, 
având grijă să nu vă ar& puțin în prâjma lucrurilor vâstre c6le 
mari ; iară și oră ce v'ar trebui, veri bani, veri haine, așia v6ă cum și cailor vostri, de tote den-destul veţi avea. lară și ei nu mă îndoese 
întru acesta, că veţi sta și veţi încâpe cum se cuvine celor buni. Pre 
lingă aceste, pentru ostenâla acesta a vostră, fârte vă mulțămesc : că fiind Omeni creştini, aţi venit la mine, și întracestă întâmplare 
« meu nu m'aţă lăsat; pentru care pururea voii fi dator; și pre a- tâta pre cale voiă să plătesc, pre cât veţi vrea voi; că măcar că ve văd puţini împotriva vrăjmașului așia de mare, iară așia vă so- 
colesc, ca când aţi fi venit 20.000 de călări ; savăi (*) că de acest vrăj- maș pagubă nu 6ste nduă a socoti să nu fie de noi biruit. Imi caută a mărturisi acesta, că le slujesce norocul, de vrâme că den mică începătura, aia s'aiă înălţat ; tot dentru slobogenia lui Dumnedei, pen- teu păcatele nâstre s'a făcut: și ori ce ai dobândit, tot cu -vicle- sug și cu amăgirea lor, iară nu cu tăria. Ce, celor ca mai sus sbu- rând, mai lesne cu vreme scotese că pot cădea. Mai mult a grăi de bucurie, lacrămile nu mă lasă. Cum vă sînt de voios, şi 66 i- nimă am spre voi, Dumnedei scie, și voi veţi putea cunâsce de mine. Pentru ce, dară, mai mult nu'mi trebue voă a mă lăuda. A- cesta numai să sciți, că norocul meii, norocul vostru 6ste.» Aceste dicend, ai lăcrimat I6n Vodă. 

Zac. 16. La aceste cuvinte ale lui Ion Vodă, răspuns-aii Sfircăovski, de la toți, ca un oșten deplin. lată precum în scurt aii răspuns lui l6n Vodă : (**) «Necă banii, (de carii puțin băgăm s6mă); ne-ati adus pre NOI la acesta, să venim la tine, I6ne; ce ca să batem pre vrăjma- șul tăi; pentru aceea, necă de o plată nu băgăm în s6mă ; destul vom avea, de vom goni de aice pre neprietenul tăă, şi pre tine vom împăca cu dânsul. Tu, precum ne vei mulţămi, norocul tăi va arăta. acesta. Noi de puterea Turcâscă cât de puțin nu ne L6- mem; fără cât, ce sfârșit va fi, Dumnedeă scie! iară vom nevoi forte mult cum am putea să te apărăm de vrăjmaşul tă». Și așia “i-ai pohtit Ion Vodă pre Cazacă la ospăț cu sine și“ puse 
(*) 1. cunacar» Rog. 
4%) 1, «pre scurt Qicând> din M. Kog.
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pregiur mâsei, I6n Vodă, cu dânsul; la altă masă, Logofătul lui Ion 
Vodă, și Irimia Hetmanul şi cu alță boiari Moldoveni, aii ședut. Tâte 
aceste audindu-le Impăratul “Turcesc, de sîrg aii trimis Turcă 30,000 
şi Unguri 2000 la Alecsandru Vodă, Domnul Muntenesc, într'agiu- 
tor, poruncidu-i să mârgă să prindă pre lon Vodă, și să ducă pre 
frate-s8ă, Pătru Vodă în scaunul domniei țărei Moldovei. 

Alecsandru Vodă, Domnul Muntenesc, din porunca Impărătescă, 

impreună cu frate-săii Pătru Vodă, cu stea 'Tureâscă, cu Unguri 

și Munteni, (Serie cronica leșescă (7) să fie avut Alecsandru Vodă 

Munteni 20600) aă purces; și viind la apa Siretului după ce aă 
trecut în acestă pure, saii Lăbărit, de odată acolo slobodindu'și 
caii la bună pășune. 

lon Vodă, luând veste de Alecsandru Vodă și de Pătru Vodă den 

nesce Moldoveni ce uii fost în chip de strajă, căi vin cu oști asu- 

pră, îndată ai pornit o semă de Căzaci cu Sfirciovski, și cu 5000 

de Moldoveni sciutori locuitorilor pre unde vor mârge. Și singur 

Ion Vodă cu cea-l-allă oste, în urma luă Sfivciooshki ai purces. lar 

Sliretovski mergând pre cale ruga pre ui să sa mergă fără gomon (fi) 

arâtându-le că cor îsprăci bine, numai să mergă ture şi fără sunet, să-ă 

potă loci țării veste. Locit-aii Sfurciovsli asupra u 400 de oșteni, straja 

lui Pătru Vodă, si încungiurându'i fără de veste, pre toţi “i-ai prins. 

Inţelegend Sfirciovski dintru ost6nii ce prinsese, că nimică nu scie Pătru 

Vodă şi Alecsandru Vodă de 6stea lui Ion Vodă, aiă şi răpedit la lon 

Vodă să sirguescă, căi biruința a lui, căi vreme ca aceea până a 

uu prinde crăjmașul de veste, fiind ste multă, şi Sfircăoeski sta, 

de puză de Pătru Vodă şi de Alecsandru Vodă. Grăbitaii şi Ion 

Vodă cu stea ce era cu dânsul și după ce saii împreunat cu toţii 

la un loc, sati împărțit în trei polcuri, și aii lovit. de triă părți pre 

Ostea lui Pătru Vodă, când toți dormia fără de grije. Așia |multă 

morte aii făcut întrânșii!| că de nimică nu se putea apuca, fiind 

desbriicuți şi fără cui, căcă caii le era slobodi ; necă să se apere, neci 

să fugă nu pule, că se lăsaseră în nădejdea străjei. Aşiu înupresa- 

vândă 6steu luă Ion Vodă multă mârte aii făcut întrânştă. Abia ai 

scăpat amândoi Domnii Alecsandru Vodă cu Păiru Vodă frate săi; 

Pătru Vodă fugi la Brăila, lăsând totă tabăra în mâna lui lon Vodă 

si a Cazacilor. Aii dat jac în tabără, și așia poruncise și lon Vodă 

să lase mai mult pre Cazaci să facă dobândă. (*) 

(4) VeqI textul citat la finea opului. 

11) (muleomiș, dice textul din M. Kog.) NI 

adun aci un fârte însemnat document de la Alecsandru Vodă, fiul
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Ze. li. După isbânda ce aii avut lon Vodă purces'aiă in gonă după 
Petru Vodă și după Alexandru Vodă, cu tâtă 6stea sea, de au ars și 

marelui Mircea Vodă, din 1575 Ianuarie 30. — Îl dăm în traducere românâscă, 
după originalul slavon, conservat la Domenii, sub N. 8683. — EI se referă tocmai 
la incercarea lui Alexandru Vodă de a apuca cu forţa Domnia Moldovei, în fa- 
vOrea frate-săă Petru. Acesta îshuti în 1574 să ia acâstă Domnie în care atât 
se ilustrâ. Cetind acest uric, care privesce nisce moșii particulare, lectorul va 

„vedea de ce însemnătate pot fi ori-ce urice și se va deprinde fie-cine a le prețui 
şi a le colecționa ca scumpe tesaure ale istoriei naţionale. Minunat confirmă 
spusele lui Miron Costin uricul ce urmeză: 

«Intru Hristos Dumnedei bine credinciosul şi bine cinstitorul și iubitorul de 
Hristos și însuşi stăpânitorul şi .de Dumnedeii unsul Iw' Alexandru Voevod, fiul 
marelui şi prea bunului Mircea Voevod, fiul lui Mihnea V.V. cu mila lui Dum 
nedeii şi cu darul lui Dumnedei oblăduind şi domnind t6tă ţera Ungro-Vlachieb 
încă şi părţilor de peste munţi, ale Amlașului şi ale Făgăraşului Ducă fiind; 
am bine-voit Domnia mea, cu ânsă-mi bună-voinţa, cu cinstita şi luminata i- 
nimă a Domniei mele, ca să proslăvesc pre cel ce m'a proslăvit pe mine şi 
cu slavă m'a înălțat pe seaunul celor întru sfințenie, răposaţilor părinți ai Do- 
mniei mele ; şi iată am dăruit Domnia mea acest a tot cinstit și bine închipuit 
și prea prețuit ma! pre sus decât t6te cinstitele daruri, acest de acut Hrisov 
al Domnie mele, cinstitului boer și ântâiului sfetnic al Domniei mele lut Jupan 
Ivaşco, marele Dvornic, și soției lui Elinii, ca le fie avere lor şi satele şi ţi- 
Banii ce vor avea de moștenire şi de cumpărătâre şi de zestre de la jupânița 
Elina de mal sus disă, pentru că le sunt bătrâne, și drepte avesi şi moşii de 
moştenire. Iar după aeea în timp când m'a lovit pe Domnia mea I6n Voevod 
cu Moldovenii cu înşelăciune pe la Focşani, pe când au vrut fratele Domniei 
mele I6n Petru Voevod să intre de a fi Domn țări! Moldovene. atunci am vă- 
dut Domnia mea dragostea tuturor boiarilor şi a vitejilor Domniel mele, cum ai 
fost la nevoia Domniei mele ; şi apol mai mare dragoste am vădut de la cins- 
titul dregător al Domnie! mele de mai sus disul Jupan Ivaşco, marele Dvornic 
și de la fratele lui cinstitul dregător al Domnie mele Jupan Albul marele clu- cer, ce neci unul n'a făcut, fiina forte bucuroși a 'și pune capetele lor pentru capul Domniei mele, şi dâcă nu star fi întors er îndărăt atunci în 6stea Moldo- venă cu sulițele de ati apărat capul Domnie mele, apoi capul Domnie! mele ar 
fi cădut şi atunci cinstitul dregător al Domnie mele Jupan Ivaşco marele Dvor- nic a scăpat din răsboiu rănit ; ia cinstitul dregător al Domniei mele Jupan Albul marele Clucer, el şi-a lăsat capul săi acoio, la vadul ce se dice Rîmna lângă satul Jiliştea, pentru capul Domniei mele, precum singur Dumnedeă este martor și e adevărat. lar în vreme ce a perit dregătorul Domniey mele, Jupan Albul, marele Clucer şi după petrecania lui, dar fratele să cinstitul dregător al Domniei mele, Jupan Ivaşco, marele Dvornie şi jupănita lui Elina... 

Drept aceea am dat şi domnia mea și fiilor cinstitului dregător al Domniel mele lui Jupan Ivaşco marele Dvornie, câți Dumnedei 1 va da, și boiarului Domnici inele. lui Jupan Albul Postelnicul, fiul dregătorului Domniej mele lui Jupan Albul, marele Clucer, ca să le fie acestea de mal sus dise, cât şi ţigani și avere şi de moștenire și de destre de Ia jupâniţa Elina de mai sus disă,
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aii prădat ţera Muntenscă, mai mult, de giumătate, și aii pus Domn 

pre Vintilă Vodă în ţsra Muntenâscă. Oblicind I6n Vodă că Petru 
Vodă și Alexandru Vodă sau oprit în Brăila, întorsu-s'aii cu oștile 

sele asupra Brăilei ; și tăbărând subt Brăila, trimis'aii doi Munteni 

la Beiul de Brăila, cerând pre amândoi Domnii săi dea lui 16 

Vodă şi să spuie Turcului, că de nu'i va da, va șede subit cetate 

şi o va bate, (5) până o va dobândi. Trimisaii și Beiul din cetate pa- 

tru Agi la I6n Vodă, cu dece glonţuri mari de tunuri şi cu dece 
mici, să dică lui Ion Vodă că cu acel fel de bucate 7] va ospăta 

Turcul Gin cetate, care nu le va mistui. Mâniaţu-saii tare Ion Vodă 

pre acei soli 'Turceşci, și aii poruncit de le aii tăiat urechile şi na- 

surile cu buze cu tot, și aii pus de i-ai spândurat de piciore înain- 

tea cetăței; şi ait poruncit de sirg pedestrimei Dărăbanilor să facă 

năvală in târgul Brăilei. Având loilre gata, ati oborit “gardul târgu- 

lui Dorobanti lui Ion Vodă şi ai intrat în târgul Brăilei de ai 

tăiat pre 'Purcă, cât neci câne n'aii rămas vii, în terg, cât curgea 

sângele pării în apa Dunărei, şi aii dat foe de aii ars tergul; și 

multă avere aii aflat, aur şi argint și mărgăritar mult, că era bogat 

acel târg, nefiind prădat neci-odată, de când 'l-aii fost dobândit 'tur- 

cii in s&ma lor. Vrend ln Vodă atunci să se apuce și de cetatea 

Brăilei, ce luâud In Vodă veste că vin într'agiutorii Brăilei 15,000 

de Turcă, ai pornit lon Vodă pre Sfirciovski cu Căzacii împrotriva 

acelor 15,000 de Turcă, dându-i și 8000 de Moldoveni. Și tâmpi- 

pându-i Sfirciovski si dându-le răshoiii tare aă înfrânt pre Turcă şi 

mare merte ai făcut întrânșii, cât abia aii scăpat vro mie de că- 

ări. După acest răsboiii cu isbândă a lui Sfirciovskie cu acele 15,000 

de 'Turci fot nu ura lăsa I6n Vodă cetatea brăilei în pace, ce veni- 

L-ai vâste lut lon Vodă den urmă, că ai intrat în ţeră o semă de 

Purcă şi 'Tătari ; lăsat-aii cetatea Brăila, şi aii purces cu Sfirciovskie 

asupra acelor "'Purci și 'Lătari ; și i-ati lovit de aii risipit și pre ace 

Oste 'Purcescă. După care isbândă aii tras cu oştile sele, I6n Vodă 

subt. Tighina ; și bătând'o câte-va dile, o ai luat și o aii ars. De 

acolo ai vânduit 600 de Cazacă la cetatea Albă, de o aii aprins și 

moşii şi moştenire lor şi fiilor lor şi nepoților şi strănepoților şi de ori şi cine 

neclintite după qisa Domniei mele. Iată şi martori am aşedat Domnia mea, Ju- 

pan e... marele Ban Craiovenese, şi Jupan Dragomir, fostul 

marele Dvornic, şi Jupan Pană, marele logofăt şi Jupan Stan, marele Spătar, şi 

Jupan Mitrea marele şi Jupan Gonţea, marele Pah. şi Jupan 

Stoica marele post. şi Ispravnic Neagoe marele logof. — Am scris în minunata 

cetale Bucureşti, 1575 luna Genarie, dioa 30. 

&) 1. cea sta cu răsboiii pregiuv cetate» M. Kog.
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- ali ars giumătate de târg. Iară Ion Vodă cu ostea sea, până a se 
întârce Cazacii de la cetatea Albă, ai odihnit câte-va dile şi pre 
urmă înțelegând Ion Vodă -de o sâmă de "urci ce eşise de prin ce- 
tăţi și se oștise cu Tătarii Bugâcului, și mergea la cetatea Albă, ati 
orânduit. Căzacii şi dându-le și 3000 de Moldovâni, pre carii, lă- 
sându-i Sfircic vski pre- urmă, ai tocmit Căzacii lui în trei polcuri. 
In polcul cel dinainte era 400 de Căzaci cu sin6ţe, și toţi cu cal- 
eanură, să se sprijinâscă de sulițele 'Purcesci. In al doile pole, iară 
pre atâția, cu sinsțe și cu arce; pre aceștia i-aii orânduit în cornul 
din direpta,; într'acela polc, era și singur Sfireiovski. In al treile, 
ia» pre atâţia, cu sulițe lungi, pre cari i-ai pus în cornul din stânga. 
Turcii v&dend 6meni de Omeni, ai sărit cu mare îndrăsnire asupra. 
Căzacilor ; iară Slirciovski aă poruncit polcului celui din midloc de 
aii sărit asupra 'Turcilor, slobodind focul întrânșii ; şi așia se făcu 
o amestecătură mare între dânșii. Aiuncă şi singur Sfirciovski cn 
alt pole i-aii lovit den-dos, săgetând în "Turci din arce, ȘI ceia -l-alţi 
cu sulițele lungi, dinu'altă parte, năvălind asupra 'Turcilor de'i giun- 
ghia şi i împungia. Stătut-aii un câs acest r&sboiti între amândouă 
părţile, până ce sosesc și Moldovânii prospeţi și cu mare îndrăsnire 
ati năvalit asupra 'Furcilor. Ai înfrânt pre "Turcă și i-aă bătut; prin- 
Sai vii 200 de Turcă, şii mâna dinapoi ca pre nisee dobitoce, de 
i-ai închinat lui I6n Vodă; și îndată ati poruncit I6n Vodă de Y 
tăiară cu cosele. Pre acea oste Turcescă era cap un Agă prea. bo- 
gat și se prețuia Cazacilor cu mult aur și cu mai mult argint și 
odore să se rescumpere făgăduind numai să nu'l aducă Cazacii la 
I6n Vodă. Ce, Cazacii mai mult socotia credința spre Iân Vodă de- 
cât averea, şi așia fu omorit și acel. Ture cu cei-alți. 

Zac. 18. Aceste înțelegend Sultan Selim, Impăratul Turcesc, forte 
saii lurburat tare şi socoti singur să mârgă cu oști asupra lui Ion 
Vodă; că intrase în grije mare Imp&ratul să nu piardă Moldova şi |cât stăpânia el dencoce de Dunăre. (*)] Poroncit-aii și Hanului Cri- mului să se pornâscă cu ostea Crimului asupra lui lon Vodă; și de isn6vă ai pornit pe Pătru Vodă Schiopul cu multă 6ste 'TPur- 
cescă asupra luă Ion Vodă. Inţelegând I6n Vodă acâstă gătire mare 
şi de Hanul că vin asupră de o parte Și "Lurcii cu Petru Vodă, care acum sosisă la Dunăre, de altă parte, aii orânduit pre Ieremia, Pir- călabul de Hotin, cu 1300 (**%) de Moldoveni la trecătorea Dunărei să apere să nu trâcă tăria Tureilor. lară I6n Vodă aă lăsat oștile 

(*) Vorbele din parantese, am spus, lipsesc în Cod. AA, Văc, (%%) 1400 dice textul D. M. Kogăln.
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sale să se odihnâscă până îi va veni veste de la Ieremia Pârcăla- 

bu de vrăj mașul săi. lară Ieremia Pârcălabul, viind la Dunăre şi vă- 

dend în cea parte alâta mulţime de oști turcescă cu Pătru Vodă, 
sali agiuns pre taină cu Pătru Vodă, și ai luat 30,000 galbeni de 

au» și s'aii făcut că nu pote opri trecătorea, pentru mulțimea Tur- 

cilor; și întorcându-se Ieremia Pârcălabul de la Dunăre, ai aflat pre 

lon Vodă subt 'Tighinea, bătând cetatea 'Tighinei; șii spuse cum 

naii putut opri atâta mulțime de oști. lără audind aceste I6n Vodă 

de la leremia Pârcălabul, că Turcii ântâiă trecuse tunurile cu iani- 

cerii Dunărea, sai gătit și el mai de grab ; strîngându'și ostea, ce-i 

ai fost slobodit pre aprope, ai purces în tâmpinarea 'Turcilor la 

Dunăre, şi sati tăbărit aprope de Dunăre. lară Căzasii, neavând limbă, 

căcă pe leremia Pârcălabul nu'l credea Căzacii, fiind în grije, sai 

strins la cortul lui Ion Vodă, şi i-ati dis Sfirciovski : «Noi, câţi am 

giurat să ți lim cu credință, I6ne Vodă, săți slujim până la acest 

ces improtiva vrăjmaşilor, și de acuma gala sintem să'ți slujim, și 

scim că vrăjmașul tăi nu pentru țâra ta, ce pentru trupurile nostre 

vine. Ce, nou ântâiii ne trebue să scim, mulți sînt? ce gândesc? 

pentru ca să nu fim ca nisce Omeni morți aduși la morment, şi să 

nu ne punem capetele ca nisce dobitoce mute. Pentru aceea, ce 

veste ai de denşii, ce sfat, ce meșterșug? Spune nou !» 

La aceste cuvinte ale lui Sfirciovski, suspinând I6n Vodă, aii răs- 

puns prostesce ; «Cunoscut-am de multe ori credința vostră spre 

mine, iubiții mei viteză, și m'aș fi bucuros să ve amăgesc, neci să 

fac ceva fără sfatul vostru ; ce aşia vă daii sciința, cum leremia 

nui departe cu altă oste, căruia i-am poruncit să ne facă secire de 

sirg de nepri6tenul nostru, căci are aşia de plin veste şi scire de 

dânsul, Eă pre Iremia cred ca pre sănătatea mea, că i-am cunoscut 

șii sciă bine credința și bunătatea lui ; el mi-aii făcut seire că mai 

mult de 15,000 de Turci nu sint. Ce, de ar fi și 30,000, ne vom 

bate cu dânşii, cu agiutorul lui Dumnedeii.» Nu sai aședat pre 

cuvântul lut Ion Vodă Sfirciovski, ce aii poltit pre 10n Vodă să a- 

șede acolo tabăra; iară el cu omenii săi va merge subt nepri6lenul 

pentru limbă. Primit-aă Ion Vodă cu dragoste socotila lui Sfir- 

ciovshi și Vaă slobodit să mârgă șii dede Ion Vodă şi pre Veronie, 

Hătmanul săi, cu 5000 de Moldoveni călări, carii mergând, ai dat 

peste straja 'Turcâscă, atâţia de mulți, pe câţi era Şi Omenii lui 

Ion Vodă; și dându-le ră&sboiă, aii înfiînt pre Turci. lară n ati pu- 

tat lua altă limbă, fără numai un Ture rănit forte tare.; ce nemică 

dentru acela n'aii putut să înţelegă, ce numai pre singură. straja aăă
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cunoscut că 6ste 6stă multă 'Turcâscă. Pentru aceea, aii dis Căzacii 
lui Ion Vodă să fie trâz și cu pază, cum va crede mai mult pre 
Ieremia Pârcălabul. La care alt nimica lon Vodă n'aiă răspuns, fără 
atâta : «Nu avemii pentru ce să avem grije ; sciii cum nădăjduesc, că 
în scurt se va ar&ta că eii pentru aceea am venit, pentru să apăr 
moșia până la morte». Și ai eșit Ion Vodă den tabără cu 300 de 
călăreţi și s'aii lipit de baltă la Cahul (care baltă €să din Dunăre), 
și s'a suit într'un pise de dâl să polă cunsce câtă semă de ste 
Turcâscă va fi. Ce nimică n'a putut pricepe ; că 6stea era pre văi 
tăbărită ; ce numai străjile aii vădut în patru locuri ; cari, nelă- 
sându-se să se vadă de tot de Moldoveni, s'a clătit pre încet în 
văi. Și așia neputend pricepe lon Vodă pe neprictenul săi, s'a tras cu 
totă stea sa, care era 30,000, puind'o în trei-deci de polcuri, şi 
tot polcul avea tunurile sale. Era acolo o semă din boiarii țărei, 
anume : Murgu Vornicul cel mare, şi Bilăe Vornicul mare, și Slă- 
vilă H&imanul. Vă&dând atâta putere de ste turcâscă ce venise cu 
Pătru Vodă, temendu-se să nu cadă în mrâja vrăjmașilor săi, ai părăsit pre lon Vodă și a fugit la Turci, la Pătru Vodă. Avea Ion 
Vodă și pive 80 de arunca cumbarale, și călărime de osebi. Avea 
țiitore «gzvn»> (*) Ion Vodă ; sta deosebi ; care, pentru multă dra- 
goste ce avea spre len Vodă, nu "l-a lăsat. între stea cea călă- 
reță, temându-se să nu'l viclenescă boiarii țărei,—precum aiă și fă- cut de nevoie, și să nu'l dea Tureilor ; ce numai în Căzaci nădăj- 
duia și crede. 

Zac. 19. După ce împărți lon Vodă stea sa în 30 de polcuri până a se incâpe r&sboiul, atuncea aii vădut Ion Vodă stea Tur- cescă multă, care socotia mai bine de 50,000, și atuncea s'aă vă- dut amăgit de Ieremia Pârcălabul, pre carele îl avea mai în mare credință de cât pre alţii ; și chiămându'l îndată lon Vodă la sine, S'aii apărat Ieremia Pârcălabul, dicând că el n'aă putut pricepe şi cunosce, iară priința și credința lui către domnul săi, lon Vodă, se va vedea, că ântGiiă el va da răsboită Tureilor. Şi îndată cu pol- cul săi aii purces Ieremia Pârcălabul asupra Turcilor ; iară apro- 

(*) Tot aşia este scris în Coq. N. 11 de la Muzăă. Nu scim ceti acest nume care ni se pare a fi în criptografie. Acest cuvânt Pa cetiț D. M. Kogălniceanu prin : <Săsdier. Nu cum-va se cade a se celi frasa aşia: <Avea I6n Vodă şi pioe 80 ..... şi călărime deosebi avea tiităre» adică «gardă de corp». In acest cas nu Sar. pute primi ceea-ce dice D. M. Kog. că bietul l6n Vodă ave în tabără o mme- tresă săsdică. Totuși vorbele ce urmeză dai lecţiunei D-lui M. Cogă Iniceanu multă putâre. 
”
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piindu-se de “Turci, aii poruncit stegarului săă de aii slobodit ste- 
gul în gios, și 'și-aii luat toți șlicele şi 'și-aii plecat capetele la Turcă. 
Vădend 'Lurcii ce era în frunte să'şi dea Tăsboiiă, aă stătut până 
sati apropiat leremia Pârcălabul cu Gmenii săi şi s'aii închinat la 
Tuvcă. lavă alți Moldoveni, vădena faptele Ieremiei Pârcălabului, în- 
spăimaţi aă alergat la lon Vodă și i-aii spus de Ieremia Pârcălabul. 
Ce, lon Vodă, ca un om cu inimă mare ce era, sa nu'și pârqă (*) 
inimile, pentru leremia Pârcălabul, care aă viclenit pre Domnu-stiă, 
așia îndată ai poruncit să dea în dobe şi în trâmbiţe semn de bă- 
taie. lară 'Lurcii aii pus în frunte pe leremia Pârcălabul cu Gmenii 
săi, dei mâna denapoi ca pre nisce dobitoce asupra oştii lui 
Ion Vodă. 

lară lon Vodă, vădend pre Moldovânii săi cu leremia Pârcălabul, 

ai poruncit de aii slobodit sineţele tote într'înșii, de ai perit până 

la unul; şi câţi nai perit de focul lui lon Vodă, îi omoria 'Lureii 

den urmă, de nu putea străbate de trupurile lor cădute. 

lară Căzacii v&qând ce se lucreză, ai slobodit focul în Turci așia 

de tare cât se amestecase Turcii în de ei, fară și Moldovenii din- 

traltă parte, aşia aii dut de tare năvală asupra Turcilor, cât de 

odată î-că împins de aă dat Turcii dosul, oră că nu le putuse sta 

mai mult împrotivă, ori că'i vrea să'i ia în foc, mai apropiindui 

de pedestrime. Ce, Slirciovski, pricepând aceea, ai strigat asupra 

Moldovânilor să se întorcă. Intornă-se Moldovânii, și 'Tureii îi ia în 

gonă. Văqându-se Moldovenii că'i gonesc așia de tare Turcii, de 

isnovă se întorc la Turci. Aiîi stătut un r&sboiii mare între dânșii, 

că aşia se apropiasă unii de alții cât de a mână se bătea. Slobo- 

dit-aii Turcii foc din sin€ţe în Moldoveni; așia morte se făcu într în- 

șii, cât pica de pre cai, așia Moldovenii cum și Turcii. Neci se mai 
audia de trăsnetul puscilor de ambe părțile, neci se vedea locul de 

praf și de fumul puscilor, neci mai scia pușcașii în cine da cu 

puseile, cât le slăbise mânele a se tăia unii pre alții. Atunci ton 

Vodă ai îndreptat pre ai săi denapoia puşcelor Să se _Odihnescă 

puţinel, și să'și păzâscă stegurile sele. Așijderea, și Turcii s'au dat 

înapoi să se odihnâscă și ei. Așia stând şi privind unii spre alții, 

ali dat o ploie mare şi răpede, de s'aii udat praful de puscă, ce m'aii 

fost în de mâna Moldovânilor că li s'aăi muiat praful şi puseele, de 

unde avea nădejde de agiutor Moldovenii. Ce numai de a mână 

le caută a se bate; ce și mânele lor era slăbite ȘI nu putea sprijini 

mulțimea 'Turcilor. Că şi Tătară prospeţi veniţi, den dos, i-aă lovit 

(5) «Să nw'şi blăznscă» dice textul D-lui M. Kogălniceanu,



366 

pre Moldoveni și 'izaii infeînt, de i-ai gonit împreună cu 'TPurciă ; și 
i-ai omorit de ati rămas numay pedestrimea și ostea de strînsură, 
Căzaci 250. Ce, fiind și 'Lurcii osteniți, nu cuteza a năvăli asupra 
Căzacilor. i 

Vădând acestea lon Vodă, alergând de sirg la Căzacă le-a dis: 
«Văd, bunii mei vit6zi, că den vicleșugul leremiei Pârcălabului am 
sosit la acesta, să ne punem capetele; ce, unde vor pica cape- 
tele vostre, acolo și al mei; sufletul să mârgă drept la cer.» La 
ac6ste ai răspuns pe scurt Sfirciovski : «De morte neci cât de puţin 
nă nui grije, și cu drag vom muri toți; ce încă să mai dăm 
r&sboiă acelor câni de păgâni.» Și acâste dicend, s'a pedestrit cn 
toții; și împreunându-se cu 6stea ce era veniți mai mulţi în do- 
bândă decât in I6fă, care era ca la 20,000, și năvălind cu dânşii, 
singur lon Vodă, ai apucat puscile de la Turcă, cele ușore și o pușcă 
de acele singur Ion Vodă o aii apucat, că așia era de tare Ion 
Vodă, cât o aii tras singur. Și âmplând puscile acâle de prav, le-ai 
spart și le-ai lepădat ; şi legând tabăra s'aii tras cale de o di, la un 
sat, și saii îngropat; unde de apă le era lipsă și mare nevoie. Iară 
Turcii, dâcă s'aă strîns cu toţii cu cei den gonă, "i-ati încungiurat 
mai nainte de apusul s6relui ; și era atâta de mulţi Turci cu Tă- 
tară, cât nui putea coprinde cu ochii. Și acolo tâtă noptea “i-ai 
străjuit Turcii să, nu scape dentr'acel loc; și aii aprins casele în- 
tmacel sat, ce era pustii, să li se facă lumină, să se vadă Tureilor. 
lavă dâcă sai făcut iuă, început-aii Turcii cu tote puscele a bate 
într'Enșii; ce nu le putea strica nimica, că se îngropase bine. A- 
colo, trii dile s'aii apărat, făcând năvală Căzacii în câte-va rânduri 
asupra Turcilor. Ve&gend Turcii că cu grei îi vor dobândi, ai pus 
socotelă să facă legătură cu lon Vodă să li se închine. 

lon Vodă, încă vădând că flămândese şi mor de ste, și pravul 
încă împuţinase ; să fugă, să scape, loc nu era, dără să sbore, că lot 
locul coprinsese Turcii, ai gândit că dor cu blândeţe și cu giură- 
ment făcând Tureilor, se va sete den peire. Era jale lui Ion Vodă 
de ostea ce venise în dobândă, măcar că Căzacii toți era gata să 
moră lângă lon Vodă; începu a trimite la "Turci că se va închina, 
dei vor trimite om ca acela să ginre la pohtele lui Ion Vodă. 
Turcii, bucuroși era la una ca acâsta : de cât cu arme și cu văr- 
sare de sânge, mai bine cu înșelăciune săl dobândescă. Si trimi- 
seră un Ture la lon Vodă de” giură într'acesta chip : ântâiii, pre 
Căzaci săi sloboqă cu dile intregi, să se ducă; a doua, săl ducă 
pre lon Vodă viii la stăpânul săi, Impăratul; iară pentru 6stea de
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(6ră nimică n'aii pomenit, căci nu se îndofa cuni: că o vor erta. 
liind raia, și pagubă Impă&răţiei se va face de'i va omori. | 

După ce ai giurat. Turcul pentru aceste lui Ion Vodă, ati eșit din 
șanț, luând cu sine pre toţi Căzaciă, şi așia ati dis către ture : «De 
vreme ce este voia lui Dumnedeii să cad eii astădi în mânile vos- 
tre, mă rog să'mi arătați acsle ce mi-aţi giurat, să slobodiţi pre 
acești omeni buni; iară de aveţi vre o mânie spre dânșii, pre 

„mine vE răsplătiți, și lor le dați pace». Și așia împărțindu'și Ion 
Vodă tot al săă între Căzaci, 'Și-ali luat ertăciune de la dânșii, qi- 
cond, că până la mortea sea nui va uita. Audind Căzaciă acâste, 
ai inceput cu toţii a plânge și al sărula, și decă sai depărtat 
ca trii pistrâle de la Căzaci, 'şi-aă luat ertăciune de la ţâră cu 
multe lacrimi; și iar s'aii întors la Căzaci de le-aă împărțit aut, 
odore ce aii avut la sine dicând: «N'ai vrut acâsta Dumnedeiă, 
hunii mei voinici, ca să pot a vă avea mai mult pre voi, s6ii 
pre aceia deplin 1200, că m'aș fi nevoit cu agiutârul lui Dum- 
nedeii, să nu âmble acești câni pre locul mei, care 'mi-aii luat 
Dumnedeui, pentru multe ale mele păcate. Ce în zadar aceste: 'mi 
caută a r&bda ce aă slobodit Dumnedeii asupră'mi: să mă despart 
de voi. Dumnedeă să vă ducă sănătoși la casele vostre! iară pre 
mine de mă va păzi Dumnedeii de sângerosa mână a acestor Omeni 
ră, și m& vor duce cu viţă la stăpânul mei, nu mă îndoese ni- 

nică întru stăpânul mei, că 'mi va da iarăși Domnia, şi voii sci 

mulțămi crăiei Leșesci şi nemului Leşesc. Și ce am avut pre lingă 
mine, mai bine v6& să rămâe decât acestor cânt, pentru priința 

și slujbele ce am cunoscut de multe ori de la voi.» Clălit-aii -la 

mai multă vărsare de lacrimi pre Căzaci, acâstă vorâvă a lui lon 

Vodă, şi 'și-aii lăsat și sabia la dânșii, și aiă purces însuși al doile 

numai cu un Leh, anume Osmonski, ca un rob în tabăra Turcescă. 

Decă au dus pre Ion Vodă la Pașa ce era Saraskier pre oști. 1- 

ai mustrat Pașa patru câsuri. Ce ar fi răspuns Turcilor, se cunosce 

că ait răspuns cuvânt mare, că acolo “fiind I6n Vodă la Pașă, l-ai 

giunghial Pașa cu hamgeru în pântece și în gură, și scoţendu | a 

fară “W-ati tărat capul și puseră într'o suliță; iară trupul luă l-ati 

legat de c6dele a două cămile și "l-ati rupt bucăţi ; așia serie ero- 

nica lui Civagnin ($) istoricul. Iară Ureche Vornicul, în Leatopiseţul 
țărei, serie că de viii l-aii legat pre lân Vodă de cddele a două 

  

: a id 7 ă năe * ă cămile de "l-ai sfărimat; și să fie dis atuncea lon Vodă că: «Caută 

că ei multe f6luri de munci şi morţi groznice am făcut, iară, 

(4) Vegi textul citat Ia finca opulul.
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morte ca acesta n'am sciut să fii făcut.» (Vedi, ce fel de pocăință 
are tiranul !). Apoi Turcii toți 'și ungeaii săbiile cu sângele lui I$n 
Vodă. Plată 'și-aii luat lon Vodă, pentu cumplite morți ce aii fă- 
cut și el. Mai scrie Gvagnin (+) dicând, că pentru aceea 'l-aii pe- 
depsit Dumnedeii pre I6n Vodă, căci se turcisă, ca cu legea Tur. 
c6scă, să potă scăpa de morte. 

După aceea s'aii slobodit 'Turcii la ceea-altă spuză de țeră de 
i-ai tăiat și i-ai snopit. lară Căzacii, vădând spre ce 6ste lucrul, 
nelăsându-se pre giurământul Turcilor, aă silit să intre în șanț, să 
se apere până la morte. Ce n'aii putut, că era șanțul cuprins de 
Turcă. Ce ai intrat în tabăra Turcâscă, în grămadă, tăind și omo- 
rînd pre Turci, până ai perit și ei până la unul. Iară pre.... (*) Aceş- 
lia pre urmă aii eșit din robie cu preţ de răscumpărare. Domnit-aiă 
In Vodă trei ani; ce om ati fost nu trebue mai mult al tâlmăci, 
că faptele lui ”] arâtă. 

Zac. 20. După peirea lui Ion Vodă și risipa oştii sele, sloboditu- 
S'aii Tătarii în pradă în tâtă ț6ra și aii robit, cât mai mare pustiire 
decât atuncea n'aii mai fost de când țera nostră, împresurându-i 
pre toți fără de vâste pre la casele lor ; |și pentru aceea pradă de 
atuncea pre multe locuri până astă-di multe sate aii rămas pustii, 
ales la câmp, din Prut până în Nistru]. 

Domnia lui Petru Vodă ce l-aiă poreclit. Schiopul. 
CAP. 55. 

Zac. |. Pașa după isbhânda ce a făcut asupra lui Ion Vodă, aii pornit pre Petru înapoi şi însuși cu ostile Tuvcescă S'aii întors în- 
napoi. lară Pătru Vodă ati și pornit pre Bilăe Vornicul înainte, de 
cuprinsâse scaunul la Sucva, dând veste de pace şi de Domn t&- 
năr și-a scos bejeniile pre a casă; pre urmă ai sosit şi Pă&wu 
Vodă la Iași, în scaun în Iunie 25 de dile. . 

Zae. 2. Lâşii după mortea lui Jiemonă Craiul, ati fost ales Craiă 
Leșese pre Henric, frate Cratului F'ranţuzese ; iară Henrie pre urmă oblicind de mortea frăţine-seii lui Carol, Craiului Franţuzesc, ai e- 
șit pre taină, neseiind L6şii, din Uracăii, pre o portiță, și s'ati dus 
în ț6ra Franţuzâscă, de "l-ai făcut acolo Craii Franţuzese în locul frăține-seă lui Carol. 

(FT) Vedi textul citat la finea opuluj. 
(*) Lipsesce numărul şi urmâză: «de Cazaci îi a prins vii Turcii, pre Sfireto- vski H&tmanul, pre Vavrinţu Coslovski, pre Protan, pre Zadâreki, pre Iandil, pre Zaleţki, pre Boguţki.
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Zac. 3. Inw'acest an ai murit Sultan Selim, Impăratul Turcesc, 
după ce luă veste de bucurie pentru două cetăți la Africa, a Ișpani- 
lor, că le-aii dobândit, anume 'Lunis și Goleta; decă făcu Dunanma 
de bucurie, mai trăind dâuă s&ptămâni, aă murit. Tăznoritu-sa câtă 
va vreme mortea luă Sultan Selim până ai ales Impă&rat pre Sultan 
Amurat, feciorul lui Sultan Selim cel mai mare. Acesta Amurat aă 
omorît pre cinci frați ai s6i mai mici. Impărăţit-aă Sultan Selim 
ani 7 și luni 2. 

Zac. 4. In anul de la Hristos Mântuitorul nostru 1575, în luna 
Octomvrie, iar de la zidirea lumei 7083, mare pradă aiă făcut 'Tăta- 
vii în țările Rusesci, în. Volinia și în Podolia : 55,000 de suflete a: 
perit cu mic cu mare ; 340,000 aii robit ; cai, âpe ca la 15,000; alte 
dobitoce 600,000; oi 200,000 fără alte prădi ce ai luat. Cu acâste 
oști Tătăresci în ţra Leşâscă ai fost şepte Sultani. 

Zac. 5. Murit-aă Alexandru Vodă Domnul Muntenese. Domnit-at 
ani ani 9 și luni 1, și aă rămas domnia fiiu-seu Mihnea Vodă. — 
Arătatu-s'aii în văzduh stea cu codă, ce se chiamă cometa. 

Zac. 6. Seriii cronicarii Leșesci (4) că acea pradă ce am pome- 
unit că ai făcut 'Lătarii în ţera Leșescă, se fie fost cu scirea. lui 
Pătru Vodă, și dic să fie fost și 6menii lui Pătru Vodă; și die că 
și pleanul ce atu adus Tătarii din ţâra Leșescă să'l fie împărţit cu 
Pătru Vodă. Pote să fie și adevărat având bănat Pătru Vodă pre 
L6şi, pentru Căzacii ce aii venit agiutor lui I6n Vodă, să fie fost 

cu scirea. lui; iară plânu să!l fie împărțit cu P&tru Vodă, Tătarii 

nu € de credut. (ţ) lară.Căzacii n'a ședut fără lucru pre aceea 
vreme, că ai lovit Crimul, având povaţă pre un căzac, anume Bog- 

dan, de.aă făcut multă pagubă 'Lătarilor. 

Zac. 7. Leşii părăsiţi de Henric, Craiul lor, că numai șâpte luni 

crăise, stătură cu toţii după alesul Craiului noii. S'aiă strins toți la 
Varșav, (777) poftia pre Maximilian, seii pre fiul săi Ernest, unde 
şi solii lui Maximilian fiind în Varşav, tras-aii cu daruri scumpe pre 

mulți Domni Leșesci în partea lui Maximilian. Craiul $vedese âncă 

trăgea la sine crăia Leșâscă, avend și el soli în Varșav; era și 

fata lui Craiă Jigmond, ce numai ea singură r&măs6se de semin- 

ţia lui Iagelo, iar partea bărbătescă se stinsse. Stefan Bator, Dom- 

(î) A se vedea textul la finea opului. SI > 

(3) «Că nu sunt acel fel de Gmeni Tătarii să facă la tovarăși împărțelă», 

adaos de AA, V. | | Aa a 

(Ţ) «Era câte-va părți şi socotele la alesu Craiului noi: unii din domni 

Leşesci» Cod. AA. Văc. 

2 Miron fi 77.
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nul de Ardeal, iară trăsâse o sâmă de Domni Leșesci în partea sea: 
şi Alfons, Domnul de Feraria, așijderea. lară o semă de Lomni nu 
mai pre “Anna, fata Craiului celui mort, socotia să o alegă să fie 
crăiesă, și să o mărite după Ştefan Bator, Domnul de Ardeal. Ma- 
ximilian Imp&ratul avea. parte mai tare, și făcuse și giurământ în- 
naintea solilor Leșesci, la Beciii. Ce, zăbăvindu-se Maximilian a veni 
în ț6ra, Leșescă, ceia ce trăgea cu Stefan Bator Domnu Ardealului, 
aii nemerit mai curând din Ardeal împreună cu Bator, lăsând în 
locul săi pre frate-săii, Domn în Ardeal. lară Maximilian rămase 
fără crăia Leșâscă. 

Cu acâste legături și toemâle s'aii aședat Stefan Bator la crăia 
Leşescă : 

1. Să se giure că va ţinea tare tote legile L6şilor. 
2. Datoriile crăiei să le plătescă. . 

3. Oră cât loc de a Lâșilor a dobândit Muskalii. să'l r&scumpere. - 
4. Cu Turcii vecinică pace să aibă. 

Hotarele să le păzescă şi să aibă de grije. 
. Mai nainte de intrarea lui în ţera Leşâscă, să trimiţă 100,000 

de zloți. 

7. Robii de la Tătari să" răscumpere, 
Aii purces Stefan Bator în luna lui April prin Moldova, şi aii mers 

în țera Leșescă. Eșitu-i-ai în tempinare la marginea ţărei Leșesci, . 
leronim Voevoda ţărei Rusesci, şi Neculai Castalanu de Cameniţă 
și Sinevcescii, cu câte va curți și slujitori. Și viind Bator în Cra- 
căii, fu ales Craii ; și atunci saă cununat cu Anna, fata lui Jig- 
mond Craii ; cununatu-l-aăă Episcopul de Cracăi în netâmplarea 
Arhiepiscopului de Gnezna ; acesta Arhiepiscop sai despărțit cu 
alții carii ţinea în partea lui Marimilian şi în 30 de dile ale lunci 
lui Jai fu şi coronit. Iar după ce ai audit Arhiepiscopul de Gnezna, 
care Arhiepiscopu Gneznei în Crăia Leşăscă este cap și el ţine lo- 
cul Orăică, pre vremea când more vr'un Craii Leșesc, până se va 
alege altul. Și el are datorie Î) a însemna vreme să se strângă alți 
domni pentru alesul Craiului notă şi 2 el are datorie cu mâna lui 
să coronâscă pre Craiii. Atuncea era peste voia Arhiepiscopului de 
Gnezna acea alegere la Crăia Leștscă, a lui Bator. Iară după ce se 
îsprăvi de alții Ștefan Batori Craii Leşesc şi se cunună cu fata bă 
Jigmond Craii, nec el, necă alții ce era cu densul, m'aii mai stat 
împotrivă. 

Ce să venim la rândul istoriei nOstre, lăsând la Lâși, ei să serie 
de Stefan Bator Craiul lor. 

= 
o
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Zac. S. După ce trecu un an în domnia lui Pătru Vodă, la anuj 
7085, sati scociorit un căzac, anume Ivan 'Potcâvă, dentre căzacii 
de la Zaparoj, făcendu-se, cum die unii, frate lui I6n Vodă, iară Pot- 
covă “i era poreclă, pentru că frângea în mâni poteove de cal, 
respundendu-se de moșie de la Mazovia, de unde ai fost și I6n Vodă. 
Acestu aii bas o sâmă de căzaci la sine. Serie cronica Leșescă, (î) 
că uudind o semă de boiari de țâră de acest cazac, că se scrie şi 
se nuimesce frate lui I6n Vodă și strînge căzaci lângă sine, aă tri- 
mis ptre-taină la dânsul, den ţeră, poflindu-l să vie la moșie și la 
domnie de vreme că pre urma frăţine-seii, lui Ion Vodă, lui se cu- 
vine domnia ţărei; și ca aceste se jăluia și pre Pătru Vodă, pen- 

tru inari strîmbătăţi și nevoi cu dările peste-putinţă ce le face lor, 

și ai mari asuprele de Turci, întru carii mare dragoste avea Pătru 

Vodă, şii avea în curte pre o semă de Turcă. Primit-aii cu dra- 

goste bucuros Poteovă pofta boiarilor, și le-ati mulțămit; și în- 

treba de sfat, în ce chip și cu ce miqilâce ar putea Potcovă să vie 

la domnie, să'i facă răspuns acei boiari cel poftia. 

Trimis'aii curând, din ţâră acei boieri două cărți, scriind una la 

Cn6z Costantin, Voevodul de Kiev,—că pre atuncea era Kievul Le- 

şesc,—şi altă carte la Starostea de Bar, cu peceţile a câţi-va boiari 
de mai de frunte, în care cărți ruga ei tare să dea agiutor lui 

Poteoră numai până la Nistru; iară acolo la Nistru ei '] vor tâm- 

pina cu 6ste. Luând Potcâvă cărţile acdle, aii mers necunoscut la 

Bas, şi le-aii dat Starostelui de Bar, și ai avut cu dânsul multă vo- 

rovă de taină. 

Ră&spunsu-i-aii Starostele, bucuros “i-ar da agiutor, și prea l6sne 

ar putea face acâsta; ce, sciind de legăturile și toemelele ce are 

Craiul Leșesce cu împărăţia “Turcului, a face acesta nu i se cade 
fără voia crăiâscă; însă între alte trebi, scriind la Craiul, Starostele 

va pomeni și pentru acâsta ; și fiind cu voia Craiului, nu se va a- 

păra de acest lucru. Și ati dis lui Potedvă, până va veni răspuns 

de la Craiul, să zăbăvescă întralt loc; căci ședend în Bar, să nu 

se sune, că sar face spaimă și amestecătură în Moldova. Deci, mul- 

țămind Poteâvă Starostelui, s'aii dus de-acolo. 

Zac. 9. lară un cazac, anume Copetki, ce nemerise de curând a- 

colo în Bar, înțelegând acesta, aii mers la Poteovă, bucurându-se 

de norocirea lui și giuruindu'“ agiutor, după putinţa lui. Maulţămi- 

tu-i-aii Potcâvă, și "l-ai rugat pentru cei adeverâsce săi arete și 

  

(+) Vedi la fnea opuluy.



372 

  

0 întru faptă, făgăduindu-se Poicovă luă Copeţhi căi va: mulțămi, şi'Y 
va plăti ostenâla lui de 1 va bucura Dumnedeii cu domnia fereă 
Moldovei să se pâtă aședa la moşia la care 'l chiama Moldoviniă. 

Copeţki,. având mare cunoseință și dragoste între Căzaci, cu carii 
ai fost 20 de ani, mers'ai la Căzaci; având puţintei bani Copeţki 
den agonisita sea, i-ai împărțit Căzacilor. Către care și un Moldo- 
ven, anume 'Țopa, ce era însurat. în țera Leşescă și trăia în ținu- 
tul Braţlavului, care şi acela se amestecă cu Copeţki. Și iată cu 
nevoința acestor doi s'aii strîns la 330 de Căzaci întru ales, pe 
cari era Hătman un Cazac anume Șah, şi ai intrat Poteovă în 
ț6ră. lară înțelegând Căzacii cu Poteovă că Pătru Vodă vine cu 
oste mare și cu pușcă în tîmpinarea lor, ei aii apucat ce ai putut 
de la margine şi saă întors înapoi, cruţându-se pe altă dată. 

Zac. 10. Iară Pătru Vodă, având grijă de Poteovă şi Cazaci ca 
să nu mai intre de isnâvă în ț6ră să prade, trimis'aii cărți pre un. 
Ture c6uș la Castelanul de Halici, ce era mergător sol la Impără- 
ţia Turcului, pentru legătura păcei, făcend jalbă, că preste legătu- 
rile păcei ce aii Leșii cu Porta Impărăţiei Turcului, pustiesc Căza- 
ciă țera Împăratului, și vor să aș6de Domn țărei pre Potcâvă ; pen- 
inu aceea, dă scire, să scrie la Craiul să oprâscă acea faptă a Că- 
zacilor, şi să'l prindă pre Potcovă, să'l pedepsescă, să facă direp- 
tate despre toți Căzacii ce sînt cu Potcâvă ; că apoi nevrânăd Cra- 
iul să facă acesta, să scie că Impâratul Turcesc va strica pacea cu 
Craiul, şi nu va sta aședământurile ce sai aşedat între dânșiă. A- 
câste tâte deplin le-aii scris Castelanul de Halici la Craiul ; și îndată 
înțelegând Craiul, tare s'aă îngrijat și de sirg prin Camaraşul stă 
«ă pornil cărți la H&tmanul, şi la o semă de boiari de margine, să. 
puie nevoință să prindă pre acel Potcâvă și pre Căzacii ce fac ro- 
coșituri cu densul; și nu "l-ati putut prinde. Ai trimis Hătmanul 
3 vote de slujitori cu Boboleţhie sluga sa, ca să'l afle la Nemirov, 
(că acolo să aflase mai'nainte Potcâvă). Ce viind Boboleţhi la Ne- 
mirov î-aă aflat acolo. Ce Potcvă căruia îi sa dis și Creţul, prin- 
dend de veste, asi eşit din târg, având 50 de Cazaci cu sintțe, pe- 
destri şi aă venit la un vad, unde aă intrat în apă până în pâmnte- 
cele caluluă şi aii pus Căzaciă dinainte în frunte; iar Boboleții dâcă 
aăi sosii după dânsul la vad, vădend pre Potcdvă, că este gata da se 
bate, și la loc strîmt, nu sai apucat de răsboiii, ci s'a întors înapoi 
şi aceeași și. Poteovă la Nemivov, Boboleţiii la curte, diră Potedră 
în târg la gazdă. Deci ai chiămat Boboleţhi pre mai marele târgu- 
lui şi a dis săl prindă pre Potedvă să il dea. Iară mai marele
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fryului sai lepădat de dânsul şi ai dis că el nwl va prinde, neci 
”! apără ci dei trebuidsce, el să și! prindă. (*) 

Ce încă mai bine s'aiă gătit Potcoâvă, cu mai mulți Căzaci, și at 
trecut Nistrul pre la Soroca; și audind Omenii de Domn tânăr, mulţi 
i sii inchinat de pre margine. 

Zac. LI. Audind acâste Petru Vodă Schiopul, cum aii intrat Că- 
zacii cu Ivan Potcovă ce % dicea și Creţul, în ţeră, îndată s'au gă- 
tit și aii eşit cu ste împotriva lui, având Turci beşiii 500, și aii 
luat și puscile cu sine ; și sati gătit de răsboiii, puind pe acei 500 
beșlii pe după puscă în frunte, învățându-i să slobodă puscele în 
Cazaci, (şi dâcă vor slobodi puscele, să se slobodă ei cu năvală a- 
supra Căzacilor). Ce, Căzacii, cumuși sînt învățați la r&sboiii, decă 

aii vEdut că slobod puscile, ei toți s'aii plecat la pământ de i-aă 

coverșit focul, Iară Turcii, părându-le că sînt uciși Căzacii de pusci, 

saii lăsat la dinșii. Atuncea Cazacii slobodiră focul în Turci, şi în- 

dată cădură 300 de cai, și cer-alţi aii şi dat dos, şi multă pagubă 

făcură în ostea lui Pătru Vodă. 

Vădând Petru Vodă nenorocirea sa, aii dat dos; şi ati purces 

în jos; lăsând scaunul săi, Iașii, ati trecut în țera Muntenescă ; iară 

Poteovă Creţul aii venit cu Cazacii Domn în locul lui Pătru Vodă, 

şi caii antrat în Iași, Noemvrie 23. . 

Zac. (2. Iară Pătru Vodă, fiind în ţâra Muntenâscă, ai trimis 

jalbă pre Căzaci la Impărăţie, că 'l-aii gonit den ţeră și strică ţera, 

ce, să'i dea agiutor Impărăţia. Venit-aii ponoslu lui Pătru Vodă de 

la Impărăţie, pentru moi lucrurile lui ; iară și poruncă ai trimis la 

Dobrogâni, și la Tătarii Bugegeni, și Domnului Muntenesc, să se 

oştâscă asupra lui Potedvă Creţul. - 

lară Potcovă Creţul, dâcă aii venit în lași, ântâiă ati slobodit tem- 

nițele, şi pre alţii ce era închiși, între care era și un Stehtici de 

la Volin amume Bosie, pe carele Vaii fost vendut lătariă unor Turci 

din uşi ; apoi aii făcut Boiari: pre 'Țopa 'l-aii făcut Vel Postelnic, 

pre Kopeţki Pârcălab de Hotin, iară în sema lui Șah ai dat pre 

toți Moldovânii, şi ati răpedit și la Impărăţie să'si scoță steg de 

(*) Miron Costin continuă aprâpe cu neschimbare a înscrie textul lu Ureche. 

Miron adaoge numai că Șah H&tmanul avea cu sine 600 de Omen! şi că: «S'aui 

dus pre şlehul ce se chiamă Probită şi acolo s'aă împreunat cu Potcâvă şi laă 

numit Domn Moldove! pre Potcâvă şi îndată dai în tobe şi Vaii petrecut i toţi 

pre Potcâvă până la Soroca şi acolo ati trecut Nistrul, iară cum 4 rândul Gme- 

milor, mulţi s'aii închinat dâcă sai vestit domn tînăr.» Acest pasagiă în redac- 

țiunea D-lui Kogălniceanu este cu totul redus.
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domnie. Ce, pre cine ai trimis Poteâvă la "Țarigrad pentru domnie, 

l-ai prins 6menii lui Pătru Vodă şi n'aii agiuns la Pârtă. Pătru 
Vodă aii intrat în ţ6ră cu ostea ce s'aii pomenit mai sus, viindu” 
și Moldoveni de ţâra de gios agiutoriiă. 

Inţelegând Căzacii de venirea lui Pătru Vodă, aii sfătuit pre Dom- 
“nul lor, pre Pote6vă, de aiă eșit den Iaşi și s'aii dus până la Do- 
colina, în tâmpinarea, lui Pătru. Mulţi era și Omeni de ţeră între Că- 
zacă, ce se închinase la Potedvă, cari îi pusese nume de domnie: Ion 
Vodă. Aii vrut Potcovă să toemâscă în frunte pre Moldovâni la 
răsboiă, ce, nu primia Căzacii, necredând de tot pre Moldoveni. 
Ce, aii orânduit Șah pre câți-va Căzaci de straje, să i6e aminte ce 
fel de orândueale face Pătru oștilor sâle, și vădură că aii poruncit 
Pătru Vodă de aii pus înainte herghelii de cai, ciredi de vaci, pen- 
iru să calce pedestrimea lui Potcovă cu acele dobitoce ; și înaintea 
ciregilor aii eșit Turcii la harţ şi s'a hărțuit cât-va, cât Căzacii 
nu mai putea suferi ; ce Șal, vrând să se maă apropie Pătru Vodă 
şi atunci să slobodă focul într'ânşii şi aşia apropiindu-se Căzacii, 
aii slobodit focul ; ce acea erghelie de caă şi acea ciredă de vacă, după 
ce slobodisă focul Căzaciă, mai multă zăhăslă făcură Turcilor, că 
înturnându-se dobitâcele înapoi, ati dat peste 6stea lui Pătru Vodă 
și loviră Căzacii în 6stea lui Pătru, ei den direpta și Șah den stinga; 
și înfrânseră pre Pătru Vodă, și rămase isbânda iar la Cazaci. 

Zac. 13. Potcovă, ce se numesce Ion Vodă, după ce birui pre Pă&- 
tru Vodă, măcar că și acea dată rămase biruitoriă, iară să se aşede 
la domnia ţăre; nesocotindu-se, că Pătru Vodă iar strîngea oste Tur- 
cescă, și Unguri "i-ai fost venit într'agiutor. Ce, întorcându-se la 
lași, niniică n'a5 zăbovit, ce s'aăi grijit de hrană, și ati luat cu sine 
14 puscă şi alte jacuri, și au eșit den Iași, și s'a dus spre locul 
stă, de unde venisă. Iaă pârcălabul de Hotin, care era pus de Pt- 
tru Vodă maă nainte şi pre urmă gonit de la Ilotin de K opețlie, 
se afla locuitorii de ceea parte de Nistru. Numele lui: Iacob Strus. 
Înţelegând că Potcovă ai eşit den laşi și trage la locul săi, uvend 
Omenii sti păzitori, ai trecut Nistru pe taină la Hotin şi a prins 
pre Kopeţhie şi luândul cu sine săl ducă la Petru Vodă Domnul 
stii. Pre cale s'aii tâmpinal cu Cazacii, care era trimiși de Potcăvă 
la Kopeţhie să'l î6 din cetate, pentru să nu cadă pre mânele lui 
Petru Vodă, şi ati năvălit acolo Cazacii şi aii luat pre Kopeţhie 
din mânile bă Strus Pircălabul şi ai omorit şi pre Pircălabul lui 
Pătru Vodă, împreună şi pre alfă ce aă fost pre lângă dânsul. lară 
după ce s'a apropiat de Soroca, nuw'şi pult afla cale încotro ar
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merge : spre Nijov, pre câmp, se temea de omeți mari; pe. lângă 
Demirov se temea de Hâimanul şi de Voevodul de Braslav, că eru 
poruncă de la Craiul la Voevodul de Braslav, să prindă pre Pot- 
cdvă. Și-l păzia tare, și de la Voevodul şi de la Iătmamnul. Fostu-i- 
că eşit îm cale Hătmanul, şi vădând că Potcovă se gătesce de găl- 
câvă, că avea Cazaci cu sine de trebă, nu i-aă cutezut, că vedă că 
se va vărsa sânge mult, iară Voevodul de Braslav, aflându-se în 
Nemirov pre ac vreme, ai poftii la sine la curte pre câță-va cazaci, 

între carii aă fost Șah, Hătmanul. Acolo le-ai spus Voevodul cum 
ave mare bănat de la Ilttmanul pentru Potcvă, nesciind el nimică, 

că ei Vaâi dus la Domnia Moldovei, de aii dat pricină stricărei de 

pace între împăratul Turcesc ; să nu le pară şagă să mânie pre 

Craiul, ce wa sfătuit să mergă Potcâvă la Craiul să se îndrep- 
teze, și pentru că €ste om de trebă îl va primi Oraiul cu dragoste 

și voi vă veți curăţi de acc vină și Potcovă încă va hălădui. Și aii 
dis Voevodul, cum singur va merge cu Potedvă la Hetmanul şi Het- 

manul va mârge cu densul la Oraiul. | 

Acestea decă le-ai spus Cazacii lui Potedră, el fu bucuros şi aă 
mers cu Voevodul de Braslav la Hătmanul; aă dat voevoduhi 12 

puscă şi Hănanului 2. Trimisu-baă pre Potcbvă, Hămanul, la 

Craiul, fiind atuncă Craiul la Seim la Varşav. Pre care îndată aă 
poruncit să'l pue la închisăre, puindu-ă here îm picidre și cu pază tare. 

După Seim saă pornit Craiul din Varsav, la Liov, mai mult 
pentru amestecăturile ce se făcusă cu Potcâvă. Iară pre Potcovă 

Pai trimis la altă închisâre, la Rava, că la Seim fiind, îl vrea hi o- 

morât, că avea mare mânie pre densul, ce socotia voia țări, care 

sta pentru Potedvă, arătând Craiului cum ar fi om de trebă. Neme- 

rit-aă la Craiul în Liov, un ceauș de la împăratul turcesc, carele 

între altele făcînd jalobă şi pre Potcâvă, făcut-aii jalobă acel ceauș 

şi pre Ion, din Zbaraj, şi pre Voevodul. de Braslav, şi pre Filon 

Omita, pentru că slobod pre Căzacă, pre carii îă țin prin ținuturile 

sale, de fac mare pagubă în olaturile împărăției turcesci. Orândui- 

t-aii Oraiul comisari pre la târguri, să facă cercare aceluă lucru. 

Zac. 14. Pătru Vodă, înțelegând că Potcovă aii părăsit scaunul 

și ț6ra și ati trecut în țera Leșescă, aii venit la laşi și s'aii aședat 

lu scaun (*) al doile rând, fiind cursul anilor 7087. Atuncea, ai pus 

Mitropolit pre 'Teofan, care fugise de frica lui lon Vodă. precum 

s'aii pomenit la domnia lui Ion Vodă, (**) şi fugise pren munţi. 

(*) DL. <cu pace». 

(&*) L. «la rândul sii» din textul D-lui Kog.
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Zac. 15. Căzacii, cum s'a pomenit de la Nizove, fiind scârbiţi 
pentru mortea lui Potcovă, de isnâvă sati rădicat cu Alecsandru, fra- 
tele lui Potcovă, și într'același an, ce se aședase Pătru Vodă al 2-lea 
vând la domnie, la luna hi Fevvuarie 9 dile, ati intrat în ț6ră asupra 
lui Petru Vodă. Ce, Pătru Vodă, seiind. poticala d'ântâiă ce aă păţit 
cu Căzacii, nu 's'aii apucat de r&sboiii, ce ântâiă le-ai dat cale. Iară 
Alecsandru aii intrat în lași, Fevruare în 9 dile. lar Petru Vodă de 
sirg cu ostea Turcescă și Ungurâscă, și fără vâste aii lovit în Iași 
Şi a încongiurat (3) pre Alecsandru în curtea ce domnsâscă, și ai bătut 
din câșlegi până la miadă-păresimă. Iară întu'o nopte. Mart, 12 dile, 
ai eșit Alecsandru cu Căzacii din curte, că nai mai putut suferi, 
că și iarba de puşcă sfârșise, și bucatele li se împuţinase, și nă- 
dăjduind că vor scăpa, aiă fugit spre codru. Cărora prindându-le de 
Veste 6stea lui Petru Vodă, sai pornit (TT) după denșii, şi agiungân- 
du'i la iazerul Ciorbescilor, aă prins vită pre Alecsandru, de'mpreună 
cu boiariă lui. Acest Alecsandru Vodă ai ținut o lună scaunul. A- 
tuncă Petru Vodă, aședatu-s'aii în scaun al tree rând și făcu M&- 
năstirea (ialata, în vale, care fără zăbavă vr&me S'aii risipit. 

Zac. î6. De noroc era lui Pătru Vodă cu Căzacii! Așia scie face 
templări norocul omului, de nui lasă loc de odihnă; că bine de 
unii nemântuit, alții venia asupră'i. Că într'același an, după ce sai 
aşedat al doileu şi al treilea rend la domnie, în anl 7086 Iulie 20, (%) 
venit-aă nisce Căzaci cu un domnișor la Nistru ; ce acestia nu s'a 
întors, toți 'şi-ai pus capetele. Așijderea, curend după acești Că- 
zaci, la anul 7087 (**) Octomvrie 12, un Constantin iar cu Căzaci 
venia în ț6ră, și toți s'ati înecat în Nistru. 

Zac. Ii. Intr'acestaș an, și într'acâstași lună, când Constantin cu 
Cazacii trece, iară, Zborovski, cu ostea Căzăcâscă, aii lovit Dașovul 
de 'l-aii ars şi 'l-aii prădat, și multe 'Turedie ai robit, și mult plean 
aă luai şi mui apoi sai întors înapoi, fără de nici o smintelă. 

De mazilia lui Petru Vodă schiopul în anul 7088 
Dechemyrie în 2 dile. 

Zac. 1S. Acest Petru Vodă cei die Șchiopul "l-ati mazilit Impă&- 

iț) R&ă se dice în Cod. AAJV. scoprins»>, deci coregem după textul urmat de D. M. Kog. 
(T) L. «ai sări. 
(*) loco «7036 Iulie 26 cât este la D. M. Kogălniceanu, 
(**) loco «7088 cum e la D. Mih. Kogălniceanu.
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ratul și aă trimis pre un turc mare de 'l-aii luat din scaun și Pai 
trimis la Halep, la pază; iară Domnia aă dat-o Iancului Vodă. (*) 

Domnia Iancului Vodă, cei gic Sasul, anul 7088 Febr. 17. 

CAP. 56. 

Zac. |. Decă a măzălit împăratul pre Petru Vodă Sehiopul da- 
taă domnia Iancului Vodă, carele de nascerea sa aă fost Sas, hiteran, 
de lege, pravoslăvia nu îubia. Deci ai venit în ţeră şi dâcă ai șă- 

- dul în scaun, februarie 17 ile, tâtă ereticia şi nedumnedeirea sa 
și-au arătat : că lăcomie de avuţie nespusă avea, pentru care pre 

mulți ai omorit; mai apoi de lăcomie mare ce ac ai trimis de aii 

luat de a decea din boi, din tâtă ţera. 

De un domnişor cei dice Ion Vodă Lungul. Anul 1089. e) 

CAP. 57. 

fac. 1. lancul Vodă, fiind plin de lăcomie scos'aă obicine, care n'a 
fost în țcră meci odată de aii trimis în totă țira să ice boi de a decea, 

care obiceiii ţâra nai suferit. Ce s'aii rădicat Lăpușnenii de sati 

sfătuit să se desbată de subt. mâna Iancului Vodă; și bulucindu-se, 

„aii rădicat dentre dânşii Domn pre Lungul, și "l-ai numit lon Vodă 

şi-de aci aă purces pe Prut în sus. 

Zac. 2. lancul Vodă, prindând de veste că Lăpușnânii saă ră- 

dicat asupra lui, de sîrg ai trimis pre Bucium Vornicul cu 6ste 

împrotiva, lor ; și tempinându-se oștile la Bolota, s'aii lovit de faţă; 

și dând răsboiti de ambe părţi vitejesce, perdură Lăpuşnânii r&s- 

boiul, și domnişorul încă se înnecă în Prut. (Î) Acestă poveste ce 

scrie mut sus, că s'a ridicat Lăpușneniă asupra Iancului Vodă, 

Cronicarul leşese nimica nu scrie iară Letopisețul nostru cest Mol- 

dovenesc, cam pre scurt şi acesta. 

Când ai pribegit boiarii țărei Moldovei prin fără streine, 

de răul lancului Vodă. 

CAP. 58. 

Zac. |. Multe lucruri spurcate și de Dumnedeii urite făcea Ian- 

(*) Textul D-lui Kog. Adaoge că Petru Schiopul domni 5 ani. 

x tiu este din Cod. 44.Văc. 

N meu manat de D. M. Kogăln. dice însă că fa prins vii, dar că cunii 
i 

scrii că sas înnecat în Prut Domnișorul»
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cul Vodă în domnia sa, cât, de răul lui, t6tă ţera și boiarii se o- 
eria : că legea crestinâscă nu iubea ; la avuţie lacom și prădător; 
țera cu dările îngreuia ; și era om curvar preste s6mă, că nu numa 
afară, ce necă de curtea sa nu se feria. Giupânesele de la masa 
Domnei sale le scotea de le făcea silă. Acestea tote neputendu-le 
suferi boiarii, și mai vârtos Movilescii : Vlădica Georgie, Irimia Vor- 
nicul și frate-săii Simion Paharnicul, Balica H&tmanul, sai sfătuit 
pre taină ca să pribegescă ; carii, ântâiti 'și-aii făcut prilej, cu voia 
lui, că merg să sfințâscă Mănăstirea Suceviţa, şi apoi cu toţii ai 
tzecut în ț6ra Leșâscă. Alţii la Turci; alţii la Muntâni, și într'alte 
părți. Iară pre urmă, mergând jalbă la. Impărăţie de risipa țărei, 
i-aii luat Domnia, și ai dat-o iarăși lui Pătru Vodă Șchiopul. 

Inţelegând lancul Vodă de mazilia sa de la Impărăţie, și Domnia 
dată lui Pătru Vodă Schiopul, cunoscând la ce ar veni mai apoi 
lucrul, gândi că, de va merge la Turci, va avea piră multă, și mai 
apoi să nu care cum-va și piae. Ce, sai sfătuit să irecă în țsra 
Ungurescă prin ţtra Leşâscă, că pren ţâră spre munţi nu era 
putință, că se temea de ţărani. Și așia ati eșit din ţâră, și trecând 
pe la Pocuția, “X-a ţinut calea lazlovețki, și "'l-aă dus în Liov cu 
totă averea lui; și îndată aii mers la Cratul de i-a dat scire. lară 
Craiul aă scris la Sin6vski H&tmanul, și la Herbort, Staroste de Liov, de ai tăiat capul Iancului Vodă, şi "i-ati luat averea în sema 
crăiescă ; numai o parte de avere ai lăsat Domnei şi cucânilor lui să fie de hrană. Și după învățătura Craiului aă tăici câpul Ian- cului Vodă. 

Zac. 2. Scrie Urâche Vornicul că mortea lancului Vodă ati fost cu învățătura împăratului Turcesc, de “i-ati tăist capul. Domnit-aă 
lancul Vodă ani 3 şi luni 7. lic, că acest Iancul Vodă âmbla vara cu sanie de os. Așia aii petrecut Iancul Vodă țenehiul stă, 

A doua Domnie a lui Pătru Vodă Șchiopul 
anul 7092 Oct. 17. 

CAP. 59. 

Zac. |. După ce ai mazilit Împăratul pre Tancul Vodă, dat-aiă domnia ifrăși lhă Pătru Voaă Schiopul, pre carele toți "| aștepta; iată ai venit al 2-lea rind în JEră şi aă şedut în scaun Oct. 17 dle. Audind de aceea pribegii cari era fugiți pentr'alte țări, de nevoia Iancului Vodă, cu dragoste s'aă întors la Domnul lor, la Pătru Vodă Și “i-a miluit iarăși cu boiariilelor.
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De nesce Cazaci. ce venise în ţ6ră, 7092. (*) 

Zac. |. De noroc era Pătru Vodă cu Căzacii; că în domnia d'ân- 

t6ii nu mai avea odihnă de Căzacă, și acmu, la a-doua domnie, 

bine nu se aședase la scaun, 6tă Căzacii venia să apuce scaunul, 

într'acestă lună Octomvrie 27. Ce, prindând de vâste Pătru Vodă, 

le-aii eșit inainte la Prut, la sat la Bogdănesciă, cu câți Gnenă ai 

putut ave, într'ace dată şi acolo i-aii încongiurat. Fiind Căzacii la 

strimtore mare le-aii căutat a se închina lui Pătru Vodă. Și dentre 

acei Căzaci aii ales Pătru Vodă o semă, cari iai socotit Omeni 

mai de trebă, și i-ati oprit săi slujâscă; iară pre alții cu giură- 

ment i-aii slobodit. 

Zac. 2. După acesta, nu multă vreme trecând, ai lovit alți Că- 

zaci pe decindea de Nistru, nesce sate, ce să descălecasă pre ho- 

tarul Leșesc, 'Turci, Căutaci, și Moldoveni forte mulţi, eșiţi den ţâră 

de r&ul nevoilor Iancului Vodă; şi mare mârte aă făcut intr înșii, 

şi pradă și robire şi s'a întors cu dobândă la locurile seie. 

Zac. 3. Intracest an dâcă saii aședat Pătru Vodă la domnie, nu 

vru să lase în deșert pomana sea, mănăstirea Galata, ce o zidise 

în domnia sa ântâea în vale și se risipise, ce cu tâtă anevoința ai 

silit şi ati zidit Galata în d6l, care trăâsce și până astă-di. (e) 

Zac. 4. Intr'acestași an 7092 August în 7 dile sai stins Ca- 

zaciă, şi fără veste au lovit Tighinea de o aii ars și o aii prădat; 

şi ai robit pre cei tineri, copii şi fete; iară pre bătrâni până la 

unul i-ai tăiat, şi multă dobândă aă luat. Și neavând cine le sta 

împotrivă s'a întors fără de neci o smintâlă la locurile lor. 

De o sâcete mare ce aii fost îu dilele acestui Pătru Vodă 

anul 7093. (ţ) 

CAP. 60. 

Zac. |. In qilele acestui Pătru Vodă, în anul 7093, mare sâcetă aii fost, 

în ţ6ră, cât aii săcat tote isvorele, riuvile (+ţ) şi bălțile ; și unde mai 

înainte prindea pesce, acolo ara cu plugul: și pâtră pre multe lo- 

curi aă cădut, și copacii ai secat de secetă ; și dobitocele nea- 

(*) Titlul acesta lipsesce în Kog. | ÎI 

(*%) Am pus să se restaure acestă monastire, fiind ministru de culte și in- 

strucţiune publică, în 1881. V.A.U. 

($) Titlul acesta e din Cod. AA.V. 

(7) L. <pâraele>.



380 
Re 

  

vend ce pasce vara, le dărima frunde. Și atâta prat era, cât, dâcă 
se scornia vânt, se stringea troene la gropi şi pe la garduri, ca şi 
iarna de omăt. Iară despre tomnă, decă sai pornit ploi, aă .otă.- 
vit câmpul, şi sai făcut mohor pen ţerini, și aă strîns de acel mo- 
hor și cu acâla ș'aă fost prindând fomea, sărăcimea, că'i coprinsese 
pretutindenea fâmetea. 

Zac. 1. In anul 7094, Avgust 15 dile, s'aii împreunat Pătru Vodă 
cu nepotu-stă Mihnea Vodă, Domnul Muntenesc, la sat la Munteni. 
pe Prut, amândoi cu curte multă și cu glote mari, și s'a ospătat 
împreună. 

Zac. 2. În anul 7095, Genar 8 dile, rădicatu-s'aii o sâmă de Că- 
zaci, ca nesce lupi învățați pururea la prădi, de aii intrat în țeră, 
și ai prădat în ţinutul Sorocei, şi multe bucate ati luat. Iară Pâr. vul, Pârcalabul de Soroca, sai îndemnat cu Hănsariăi şi cu alții 
carii aă vrut să mergă de bună voie, și i-aă agiuns la Periaslav ; 
unde vrând să'și scoţă al săi, iar Căzacii nevrend să'și lase do- bânda, tare răsboiă s'a făcut; și în două dile bătându-se, abia. aii spart pre Căzaci, şi pre toli i-ată omorit, fără numai unul să fie scăpat. Pre o sâmă vii i-ai trimis la Pătru Vodă și acela i-aă tri- mis la Impărăţie. 

Zac. 3. Intr'acestaș an, în luna lui lunie, Pătru Vodă aă făcut nuntă nepotu-săă, lui Vlad Vodă, feciorul lui Miloș Vodă, și ai luat fata Mircii Vodă, Domnul Muntenese; și ai chiămat la nuntă pe Mihnea Vodă, Domnul Muntenesc, în terg ; nuntă domnâscă a făcut, cu multă cheltuială şi cu giocuri; și mulţi vecini aă venit de le-ati înfrumusețat masa. Acestă veselie sau făcut în terg în 'Tecuciă. Zac. 4. Intr'acesta-şi an şi într'acesta-și lună, pe ace vreme, fără veste ai lovit Cazacii Darșovul de l-ai ars şi Omenii i-ai tăiat şi prădând multe dobitâce şi avere multă, aă luat și robi ce le-a plăcut şi Sai întors înapoi fără smintelă. . 
Zae. 5. Iară în anul 7096 (*) Noemvrie 23, venit-aii Cazacii în ț6ră cu un Domnişor anume Ivan, Cărora le-aiă eșit Pătru Vodă înainte cu oste, de sus de 'Țuţora, Și dând r&sboiiă vitejesce de âmbe părțile, ai picat mulţi ; și în Noemvrie 27, birui Pătru Vodă pre Cazaci, şi sili de i-aă dat pre cine aii avut mai mare, carele și-a luat plată după vina sa. lară cei-l-aiţi se ascundea prin păduri, și cari pre unde putea, și Moldovenii gonia, mai apoi, Cazacii prin păduri fugind, care pre unde a putut a scăpa, apărându-se până la apa Ciri- 

(*) Textul D-lui M. Kogâln. pune 7097,
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mușului de ai intrat în fera lor, ci puţini întregi mai toți răniţi 
și pedestri. 

Când ati lăsat Pătru Vodă Domnia şi scaunul şi s'aii dus în 
țâra Nemţescă. 

Zăcâia 1. Domni Pătru Vodă țsra Moldovei ca un Domn cum se 
cade, cu de tote podobele câte trebuese unui Domn de cinste: că 
hoiarilor era ca un părinte, și” ţinea la mare cinste, şi din sfatul lor 
nu șia; ţărei era apărătorii ; spre săraci milostiv; monăstirile în- 
tăria ; pre călugări miluia ; cu vecini de-pe'mpregiur bine vieţuia, 
cât la toți avea nume bun și dragoste; giudecăţile cu blândeţe și 
fără făţărie făcă, cât nu era a qice că nu'i harnic de domnie. Mai 
apoi, vădend nevoia țărei, că 'Tureii, după obiceiul lor cel spureat 
și nestâmpărat de lăcomie, trimiseră de cerea să de bani, mai mult 
de cum era obicelul țărei, s'aii sfătuit cu bqiarii țărei, ce vor face? 
cum vor putea rădica și alte dări ce n'aii mai fost? că de aceea 
dată nu'i era că nu va putea folosi acea sumă de bani din țsră, 
cei este că se face obiesiii, carele nu va mai eși din ţâră, că și 
acesta vor lua, și altele vor isvodi, cum sai și templat. Și ai ales 
sfat acestei nevoi, să se ducă den ţâră, să nu se facă de la dân- 

sul începătură, ce de la altul; și s'aii gătit de dus. Măcar că bo- 

arii toți apăra să nu se ducă din (ră, ce mai bine să dea acea 
nevoie, că alții vor da, și țâra tot nu va hălădui. (1) Ce, Pătru 
Vodă neci într'un chip nu vru să se apuce să dea acea dare și 
să ia asupră'și. blăstemul ţărei, celui tocmit lucrul înainte. Aă 

lăsat boiarii să păzâscă scaunul țărei până le va veni Domn de .la 

Impărăţie. Iară el plinind Domniei sâle 7 ani și giumătate sai ri- 

dicat cu fruntea boiarilor, carii se temură a remâne€, să nu pată ca 

mai nainte, cu lancul Vodă, între cari ai fost Stroici Logofăt, Iri- 

mia Vornicul cu frate-săi Simion Paharnicul, cari; ma apoi amân- 

doi ai cădut la Domnie, ($) Andrei Hetmanul şi alții mulți cari 
nu se îmdura de densul ; şi aiă trecut prin ţera Leș6scă la țera Nem- 

țâscă, şi acolo s'aii aședat Pătru Vodă. lară boiarii toţi s'aii întors: 
în ț6ra Leșescă, şi s'aii aședat la terg la Podhaeţ și pre aiurea. 

Spun de Pătru Vodă că acolo, când da bani de cheltuiala bucate- 

lor, aă fost lăcrimând, şi dicea: « Aceste sint lacriimele săracilor Ps. 

Și așia putem săi dicem lui Pătru Vodă: cel milostiv, că binele. 

(1) Ore-care schimbări de vorbe se află în Kogâln. dar acelaşi sens. Ă 

(4) Acestă importantă confirmaţiune lipsesce în textele urmate de D. Kogâln
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sii "l-aii lepădat pentru ţâră, care ca acesta altul nu sai aflat. 
Era Domn blând, ca o matcă fără ac, la giudețe dirept, nebeţiv, 
necurvar, nelacom, nerisipitor ; putem să dicem că tote pre isvod 
le-ai ținut, să nu se smintescă. Acest Petru Vodă ati domnit într'a- 
mendouă domniile 12 ană şi giumătate. (Ț) 

Domnia lui Aron Vodă cel Cumplit, carele mult grei aă adus 
țerei. In anul 7094. 

CAP. 61. 

Zac. I. După ce ati părăsit Pătru Vodă dorania și ţâra, (*) înţe- 
legend Impărăţia că țsra aii rămas fără Domn, ai cereai, pre cine 
vor trimite Domn în locul lui Petru Vodă. Ce, norocul țărei se 
schimbă : că după noroc bun, iată veni și ră ; ca cum ar fi de 
la Dumnedei însemnat, după vrâme bună și senină să vie vreme 
r6 si turburată ; după domnie lină și blândă să fie cumplită și a- 
mară! Aflară Turcii pre Aron, căruia 'i-ai dat era cu multe da- 
torii ; care fiind om fără de suflet, și âmblând şi alții pentru Dom- 
nie, pre toţi i-aii împlut Aron de bani, luând bani cu camătă de 
la “Turci. Așia după multă chieltuială și datorie ce împresurasă era 
şi ai scos Domnia îm Moldova, şi aîi venit în feră de aii şedut îu 
scaun. După ce s'aii aședat la Domnie Aron Vodă, nu'i era grije 
de alt, fără numai afară dea prăda, iară den lăuntru nu se să- 
tura de curvie, de giocuri, de cimpoieși și de măscăricii ce'i ţinea. 
Aşijderea dabilele cu care îngreuiasă țâra, nu âmbla numai dabi- 
larii singuri, ce și Turci trimitea de âmbla pren ţeră cu dabilarii: 
de nu'și era biâţii țărani volnici cu nimică ; muierile nu era a lor, 

(î) [Domni?aii în a doua domnie ani 7 și luni 6, şi în domnia de întâiii ani 5 
şi luni 6, cari fac trei-spre-dece ani] dice textul urmat de D. M. Kogâlnicenu. 

Posedem de la Petru Vodă Schiopul un hrisov, care menţioneză despre un fapt ce cronica lui Miron Costin nu'l limpedesce. E vorba de un răsboiti ce 
înainte de 1589 ai avut Petru Vodă «cu un Luteran care sai ridicat despre 
(era Medianului (9) şi-aă venit acel Luteran cu Cazacii asupra domniei mâle şi 
asupra ţărei Domniei mâle; iară el (Șeptilici Armaşul) forte s'a silit cu slujba... şi cu voia lui Dumnedeă aă biruit pre acel Luteran, care se ridicasă asupra 
Domriet mâle și a țărei Domniei mâle.» Petru Vodă dăruesce lui Şeptilici, pen- tru acâstă vietorie, în 1589, locul pustiă de la Făntâna Caplina. Acest act este păstrat între documentele moşiei Şeptelici, la Arhiva Sf. Spiridon din Iaşi act. N. 6. 

(*) Textul D-lui M. Kogăln. începe cu data greşită de: In anul 7099 dă că părăsit...»
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fetele le rușina ; ce vrea să facă, făcea. Dabilarul pentru un potro- 
nic, de'l vrea piri la dânsul, nu'l giudeca, ce trimitea acolo la dân- 
sul de'l perdea. Pre boiari, pentru avuții îi omoria ; giupânâsele le 
silia ; și domnind, nu alte, ce ciudese făcea. Aceste şi alte maă multe 
făcând, cunoscu că tuturor 6ste nevădut şi urit, şi gândi ca să nu 
se încredă țărei și lefeciilor ; ce, ai tras în 16fă Unguri, călări şi 
pedestri, și au făcut celor pedestri odăi în curte, să fie pre lângă 
dânsul. Ma? apoi vădând că de datornici nu se va putea mântui, 
ai orânduit ca să i€ de tot omul câte un boii și așia ai trimis în 
totă țera, cu Turci, de strîngea ; și care om nu avea boi, €l lua 
al cui găsia în sat; de la altul lua toți câţi avea, pentru alţii: că 

mulţi, de r&utăți și de dabile ce era în |6ră, săraci, nici de hrană 

nu av bol. , 

Zac. 2. lară în anul 7100, într'acâste răutăți și belituri ce făcea 
Aron Vodă, de nevoi mari maă neputend suferi ţâra, s'aiăi rădicat 

Orheianii și Sorocânii cu un domnișor, ce-i dicea Ionașco, pre care 

îl alesâse cap dintre dânșii, şi 'i puseră numele : Bogdan Vodă. 

Dscă înțelese Aron Vodă de acesta, aii dat scire ţărei să se 

stringă, și el fără zăbavă aii eșit cu curtea și cu lefeciii săi; și 

până a eșit den curte, ati tăiat pre Bucium Vornicul, şi pre Bâr- 

lădânul Logofătul, și pe Paos Vornicul, dându-le vină că'i cu scirea 

lor. Dâcă aii purces împrotiva vrăjmaşilor săi. Și mergând a pus 

pe Urâche Logofăt mare; și dâcă sai tempinat cu oștile la Răut, 

și dând ră&sboiii vitejâsce de amândouă părţile, aă isbândit Aron 

Vod, și bătu pre toță și prinse și pre Domnișorul acela, șii tăiă 

nasul, şi 'l-aii călugărit. De aci dâcă aii spart Aron Vodă pre vi- 

elenii săi, necă un loc n'aă lăsat să nu fie plin de vrăjmășia lui; 

că nu numai pre cei cari at fost întracel ră&sboiii perdea, ce și 

seminţiile lor, și vinovați și nevinovaţi. 

Zac. 3. Gătindu-se Aron Vodă să facă mai mare vrăjmăşie, iată 

aii venit călărași de la Țarigrad cu veste de mazilie ; că înțelegând 
Imp&ratul fwrcesc și tot sfatul audind atâte răutăţi, ce făce, cu morți 

şi cu jacuri fără măsură, '] ai mazilit. Atunce Aron Vodă tăinui a- 

cea vâste, să nu o înțel6gă ţ6ra și slujitorii, temându-se să nul 

omore; că mulţi era bucuroşi să vadă una ca acesta, că unora 

părinți, altora feciori și altora fraţii le perise, și alții sărăcisă de 

multe r&utăţi. Ce, pre taină aii învăţat călărașii să nu scoţă cuvânt 

afară ; și îndată aii trimis în lași la Domna sa să încarce și să 

pureâdă în gios ; iară pre boiari i-ati învățat de aii chiamat gltele, 

şi le-aă mulțămit. de slujba ce i-ai făcut, și le-ai dis să mergă ci- 
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neși pre la casele sale gândind că se vor duce și el să ia drumul 
la Țarigrad. 

A doua-di părendu-i că se vor fi dus curtenii, aii încălecat şi aă 
purces spre lași, ca să silescă și el mai tare să nu oblicâscă ci- 
ne-va ; și iată gl6tele mergea pre de tote părțile. Atunce aiă chiă- 
mat boiari, dicându-le : < Cred, ei am slobodit dstea să-și mergă pre 
a casă, deră cinei opresce ?> L-ai spus boiarii, că o semă saii dus, 
iară cărora le este calea spre lași și spre munţi, acâsta le-i calea. 
Așia împreună ati mers până ai înserat. Decii noptea ati silit Aron 
Vodă de aii mers și nefăcând nimica zăbavă în lași, ati silit spre 
Tarigrad. Și pre cale 'l-aă tempinat Capegii împărătesc viind să] 
i€ den scaun să'l ducă la Impărăţie. Iară dâcă înțeleseră toţi de 
mazilia lui Aron Vodă, nu într'alt chip, ce cum după furiună și 
vreme rea, decă văd 6menii senin și linisce, se bucură toți, așia 
t6tă ţara s'aă bucurat. 

A doua domnie a Ini Aron Vodă. (|) 

CAP. 62. 

Zac. 1. (*) Intracest chip s'aăă templat, însă, întorcerea lui Aron Vodă 
cu domnie nouă, de pre cale, nesosit încă în Țarigrad. Dâcă ati înțe- 
les datornicii de mazilia lui Aron Vodă, mai vîrtos Eduard Barton, 
care era pre atunce sol de la Crăiasa de Anglia, la Poriă, (că ai 
fost luat bani împrumut câtă-va sumă de la alți negustori Greci și 
Englezi de aii dat lui Aron Vodă, când aii eșit Domn ântfiă și s'ati 
fost apucat Aron Vodă să'Y plătâscă banii); măcar că de odată aş- 
tepta acel sol să vadă pre Aron Vodă sosit mai curând mazil în 
Tarigrad, iară apoi, pricepând că'și va perde banii, adunat-aii pre 
toți datornicii neguțători, de la carii luase bani pre chizășia sa, şi 

- i-ai învățat de aă mers la Vizirul și ai făcut jalobă asupra luY A- 
ron Vodă, că pentru scurtă domnia lui, n'a plătit banii ce ai îm- 
prumuiat pentru domnie. Alţii, de altă parte, Qicea că n'ati fost 
vrâme așia curând să se mazilescă Aron Vodă; că agiunsâse de 

(7) Titlul din AA. Văe, 
(*) Zac, 1. <După ce s'aă mazilit Aron Vodă, D-dei încă nu'și împlusă cer- tarea sa deplin, că Aron Vodă încă n'ati fost agiuns la, Țarigrad, Domnia iar. i-aă dat-o şi scaunul țărei. Că datornicii lui (oprea să dică: creditorii) Turcii, cu toți aă mers la Vizirul de au strigat pentru densul, şizde vorâva datornici- lor iar i-ai întors domnia.» 
Acesta e textul ce aflăm în Cod. N. 1]. (Muzeu). Preferim pre cel dat de D. M. Kogăln. care este aci sus, fiind mult mai complet,
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mai nainte Aron Vodă la pristenii sti; dat-ai scire și Împărăției ; 
și încă neintrat în 'Țarigraa, "l-ai tempinat caftanul de domnia țărei. 

Zac. 2. Aron Vodă după obicsiul lui cel răi și cumplit, decă ai 
înțeles că i-aă dat domnia, de isndvă, cumuş era, Vrăjmaș şi cum= 
blit, nu se apucă de ali, ce iară gând, că ce nai putut împlini cu 
ră în domnia, dentăiă să plintscă cu a doua domnie. De pre cale... 
îndată aii răpedit pre credinciosul săi, pre Oprea Armașul cel mare 
cu cărți ca să coprindă şi să potă prinde pre cine i-a scris în- 
tun isvod şi să-i ție la închisâre, până va veni el să'i . pearqă. 

Zac. 3. Oprea Armașul, după învățătura lDomnu-s&ii lui Aron Vodă, 
viiad de olac, aiă intrat în Iași sera, Neci aiurea ati mers în gazdă, 
ci s'aă dus în curte şi ai descălecat la odăile dărăbanilor Ungu- 
resci ; și noptea ai venit la gazda lui Ureche Logofătul, care 5] lă- 
sase Aron Vodă să păzescă scaunul, și i-aă arătat porunca Dumnu- 
său; iară Ursche de grab augind de numele Domnu-săii luY Aron 
Vodă, cum iarăși ai dobândit Domnia, s'aii întristat Și vrând să hă- 
lăduâscă de dânsul, [să nu fie al maj ved6] aii dat. răspuns către 
Oprea Armașul : «Cu bucurie primesc acest lucru, și sînt bucuros 
să slujesc Domnului nostru [aceste ce'mi poruncesce Măria sa] 
numai să fie cu taină, nime să nu scie. Bine ai venit Dumnâta ; 
să ședi la taină până vom oblici pre toți, săi scim cine unde sînt; 
că pre câţi "i scrie în isvod, săi putem prinde, să nu cum-va smin- 
tim să oblicâscă să fugă. Și așia Oprea s'aii amăgit cu acesta sfat 
și [mers-aii Oprea Armașul de ai șequt la taină, cum ai dis U- 
reche Logofătul, iar la odăile dărăbanilor într'acea n6pte], şi în- 
imacea di. 

Zac. 4. Iară Urâche Logofătul numai ce se mira încotro se va 
duce, de uritul lui Aron Vodă, să nu'i fie a'l mai vede, sciind câtă 
groză și văutăţi făcuse mai nainte în domnia sa și acmu mai de 
mari cazne se va apuca. Ci decă s'a aședat Oprea la odăile Dă- 
răbanţilor, aflând vreme și cale deschisă, de a se depărta și a eşi 
den ţeră, [s'a gătit, și purcedend (*)] ai învățat pre gazda sa, cine 
va întreba a doua di de dânsul, să-i spuie că sai dus a casă la 
Cârligătură. Şi așia, ndptea t6tă și dioa tdtă fugind, aă eșit pre 

la Soroca în ţera Leșescă. A doua-di, sera, Oprea Armașul, decă s'a 

dus la gazda lui Ur6che să se stătuescă, și nu l'aă aflat, vădând că 
l-ai amăgit într'acesta chip, îndata ai chiămat pre alți ce saă în- 
templat şi aii răpedit cu cărți im tote părțile să prinqă marginile. 

  

(*) Cele în paranteze lipsesc în Cod. AA. Văc. Cele cu italice lipsesc în edi- 
țiunile D-lui M. Kogălniceanu. 

25. Miron G. 17. 2
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lară decă aii oblicit că Ureche Logofătul ai trecut Nistrul, și s'aă 

depărtat, muă maă avut ce face, ce sai aședat de aii ţinut, scau- 

nul până la venirea lui Aron Vodă. lar Ureche, dâcă ai trecut Nis- 

trul, s'aăi dus îndată unde era și alţi boiari pribegi strinși, de aș- 

tepta sfîrşitul lucrului. 

Zac. 5. De Pctru Cazacul, anul 7101. Scrie Ureche Vornicul, că 

încă până m'aă fost sosit Aron Vodă la scaun, sati rădicat Pătru 

Cazacul den ţera Leșescă, cu puţini pribegi, înțelegând că scaunul 

este desert și sirguind să apuce scaunul (*) şi să intre în țâră, ai ve- 

nit în lași și aă apucat scaunul şi ai domnit d6uă luni ; iară dâcă 

ai sosit și Aron Vodă, aii prins pre Pătru Cazacul şi 'l-aă trimis 

la Impărăţie. 

lară Cronicarul Leșesc de acestă poveste ce spun, că ai venit 

Petru Vodă Cazacul de aii apucat scaunul, nimică nu scrie. 

Zac. 6. Aron Vodă, dâcă sai aședat al doile rând la scaun, cu- 

muș era vrăjmaș, nu de alta se apucă, ci iar tot asuprele să facă 

țărei și punea dabile mari; și ântâiii cu voia lui, Turcii stringea 

dabilele cu dabilariă. (**) Mai apoi, nu'i putea opri, și silă mare pre- 

tutindene făcea, lua slujitorii de țeră cu sila de-i punea de le rănia 

la cai; bucatele fără preţ şi fără bană le lua. (***) De acii cunos- 

când Aron Vodă că nu va fi bine până în sfârșit, că țâra scârșca, 

pribâgii sta inținați, gândi, după totă răutatea ce făcuse, să se 

curățescă (Ț) și să dică ţărei că nui den voia lui ce s'aii lucrat în 

țeră, ce-i din sila 'Tureilor; și socoti să se agiungă cu Mihai Vodă, care 

domuia pre ac6 vreme țera Mumtenescă, ca să se desbată de subt 
stăpânirea Tureilor. Insă ântâiă socoti ca după atâle răutăţă ce făcuse, 
să se apuce să facă şi vre un lucru bun, ca să mu vie cu osândlă. 
S'aă apucat în anul 7102 de ati făcut Mânăstire în țarina Iaşilor, 
care se chiamă [până astăqi] Aron Vodă, pre numele lui, unde ste 
hramul Sfântului Neculae. 

In anul 7103, aiă intrat în ţâră Lobodă () cu 6ste căzăcâscă, și - 
ai gonit pre Aron Vodă den scaun, și aii ars târgul Iași. (îŢ) 

(*) L. «că zera €ste fără Domn și intrând în ţtră». 

(**) Loco: «cu voia lui âmbla Turcii prin ftră cu dmenii domnesci»> din 
M. Kogălniceanu. 

(£**) L. «bucatele le istovia şi fără bani le lua». 

(Î) L: «să are şi vre-un lucru bun, să se curătâscă de str igare.» Din M. Kog. 
(tt) La archiva Sf. Spiridon din lași între documentele moşiei Roseşti există 

un hrisov din 1583 Aug. 7, care pomenesce de încursiunea, acelui «lotru de Ca- 
zac când a fost luat pământul Domniei mele...» etc. 

(Fit) Aci se termină codicele N. 11 (Muzei) şi câte-va alte afară de Cod. D,
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Soris-am de aice înainte mai pre larg. Domnia lui Aron Vodă, 
precum scrie în istorii streine. | 

E. F, K, M, Q. şi alte puţine. Domnul M. Kogâlnicânu a luat apendicele X 
literile A. până la L. din Codex E (Ne Academiei 238). Domnia-sa le atribue 
lui Nicolae Costin, pentru că copistul acestui Codice, ca şi ai Codicelor M. 
O etc., după ce spune că <Bastea George sati clătit de la Dobreţin de s'au 
tăbărit la Maetin,> dice: Până aici acest letopiset este scris de pe îsvodul ce ai 
scris reposatul Nicolae Costin ce-ai fost Vel-Logofăt> Copistul adaoge apol ver- 
surile lui M, Costin. - 

<Mârtea întrun chip, calcă tâtă casă, 
<Domnescă şi "mpărătesci, pre nime nu lasă... 

şi tot înainte până la 14 versuri, 
D-nu Kogâlnicânu crede că citaţiunea acesta poetică, este inirodusă în ondrea, 

lul Michaiă Vitezu. Este în erdre ilustrul nostru învăţător în istorie. Michar- 

Vodă trăia încă la momentul când în cronica sunt introduse versurile. Ele ne ex- 

plică că până la acel puncta putut redacta Codicele săă Nicolae Costin şi murind 

fă-ă să'l potă duce mal departe, Diacul serie, copiind codicele lui Nicolae Costin 

versurile despre mârte, care mârte ai împedecat mai departe lucrarea lui Ni- 

colae Costin. . 

Acum materia cuprinsă de D-nu Kogâlnicenu în apendicea, X de la lit. A—L, 

sînt ele scrise de N. Costin s6u de tatăl săi ? T6te probabilitățile sprijin aser- 

ţiunea nostră, că or câte modificări va fi introdus Nic. Costin în Codicele rân- 

duit de el, la materia din apendicea X, fondul acestei materiă este de Miron. 

Acest cronicar se legase în predoslovia sa de la letopiseţul ţărei Moldovei de 

la Aron Vodă încoce, că «şi letopiseţul întreg să aştepte cititorul de la mine.» 

Aşia dar, după ce ântăia-şi dată Miron Costin scrise letopiseţul de Ja Aron Vodă, 

precum lam publicat în tomul nostru l-iii, el se şi apucase se combine într'o 

singură lucrare augmentată, letopiseţul lui Ureche și cel de la Aron Vodă. Se 

probeză acesta cu faptele următâre : 

1*. Diacul care aă copiat cod. E, după ce ia fila, 263 termină brusc redacţiu- 

nea lut Nicolae Costin, pre care mortea, l'a împedecat d'a merge mai departe, 

<imediat după versuri adaoge: «De aici începem a scrie letopicetul după is- 

vodul lui Miron Costin Logofătul.» Apoi începe letopiseţul cu continuarea ma- 

„teriei din apendicele X lit. J, K, L. Va să dică cinea scris apendicele din urmă, 

Miron Costin, este scriitorul şi celor-l-alte din nainte. Negreşit, repeţim, Nicolae 

Costin a întrodus variante în lucrarea lui Miron, variante pe care cu grei le 

am putea adi alege din lucrarea lui tată-seă. Este un loc.chiar, unde Nicolae 

Costin combate aserţiunea, tatălui săi, când dice într'o notă s6ă parantesă: 

«De unde aă luat Miron Logofătul de scrie în letopiseţul stă de Stefan Radu Vor- 

nicul, să” fie pus domn ţărel în locul lui Aron Vodă, eă nu pociă afla, nect 

&ste alt Stefan fără Stefan Resvan Vodă, că 'și Cronicarii streini Nicolae Istvan- 

fie şi Volfgang de Betleem, cari în istoriile sâle pomenesc de domniile Moldo- 

vei, scrii că pre urma lui Aron Vodă au stat domn Ștefan Răsvan.» 

Der tocmai acâstă combatere, ca notă la text, confirmă aserţiunea că textul 

este al lui Miron. , | 

20, Cum că textul este al lui Miron şi că nu p6te fi al lui N. Costin probâză
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Aron Vodă, viind în ţeră cu a oua domnie, cum. am pomenit 
mai sus, (*) și mântuindu-se de Pătru, părendu-i-se a fi mai slobod, 
veut-aii să'și așeze Domnia mai fără grije; și îndată, pre o s6mă de: 
boiari ce'i avea in prepus, i-aă omorit; den carii, unul era anume 
Brut. Iară ce boierie ai avut, nu putem sci fără cât că era Arbă- 
naș de n6m, om sciind câte-va limbi, și sosit la mare avâre, sciut 
și la Porta Impărăţiei; pre acesta încă pentru avere "l-ai omorit Ri 
şi alte greutăți cu dabile îngreuea țâra. V&dându-se Aron Vodă în 
ura tuturor, și den casă și de afară, și la Impărăţie sunase pentru 
mortea lui Brut, fiind cunoscut la Pârtă acel Brut, că era rudă cu 
Sinan Pașa, vestit pre atunci acel Pașă la Impărăţie; faptele lui A- 
ron Vodă oblicindu-se la Impărăţie, ântâiă porunci lui Bator Jigmond 
Craiul Ardealului, pren Ahmet Pașa, ce era cu oşti în părţile țărei 
Unguresci, să trimiţă la Aron Vodă să'și rădice Omenii cei în letă, 
ce'i trăs6se Aron Vodă pre lângă sine den Ardfl, și să ia aminte 
să nu'și mai lase Omenii să mârgă să slujescă în Moldova. 

Eduard, solul Crăesei de Anglia, așijderea piri pre Aron Vodă 
pentru banii cel îndatorise și nu'i putea scâte, şi silia să'l potă 
aduce la Țarigrad pentru acea datorie; căci se făcuse vâste de A- 
ron Vodă, cum, se cârcă să fugă în părţile crestinesci. Pirit-aă pre 
Aron Vodă și pentru Oprea Logofătul (care aii fost şi Armaș) și 
pentru Răsvan H&tmanul, pentru că aceștia ar fi sfetnicii lui Aron 
Vodă la tote răutăţile acestea, săpându'l den di în qi. VEdână că 
nu va fi bine de dânsul, s'aă agiuns cu Mihai Vodă, Domnul Mun- 
tenesc, să se desbată de subt mâna Turcului. Se agiunse cu Mihai 
Vodă, Batori Jigmond, Craiul Ardealului și cu Aron Vodă, îndem- 
nându'i să se rădice pre Turci, nepristenii creștinătăței, și să se 
unescă toți cu Impăratul Nemţesc. Iară aceste âmblână pre taină, 

şi pasagiul de la fila 163 verso unde scriitorul letopiseţului dice: «Spun Ome- 
nii bătrâni după acâle vremi, cum să fie agiuns în câte-va rânduri Ieremia 
Vodă cu dare la Basta George... ete...» Necolai Costin putea, Gre să găsescă 6- 
meni hătrâni. după vremea lui Michaiă Vodă cel vitez, bătrâni trăina după 1700? 
Este couchidătore argumentaţiunea acâsta în favorea paternității letopiseţului a- 
cesta, coprins în apendicea X a D-lui Kogâln. De aceea și înregistrăm între operele 
lui Miron Costin adaosul ce ne dă cod. B și cele similare, între domnia a 2-a 
a lui Aron Vodă şi a lui Stefan Tomşa. 

De Ore-ce nu avem pentru acâsta materie vr'un codice mai bine scris de 
cât codiceie E, după care D. M. Kogâlnicenu a publicat apendicea X întregă, 
dăm şi noi tot după acest codice adaosul cum este, 

(*) Va să dică şi aci scrie cine a seris mat sus. Apoi mal sus a scris ântâii 
Miron Costin,
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iată veni veste lui Bator Jizmond de la Capikihaia lui de la Portă, 
dându'i scire, precum Sinan Pașa se găteză cu Tătarii să intre în 
Ardeal să puie subt sabie şi copii de opt ani. 

lară decă s'aii desvărat, intrat-aă Tătarii în era Ungurâscă de 
sati împreunat Hanul cu Sinan Paşa. Intrând Hanul pren ţâră, pe 
porunca, Împărăției, "i-a grijit conace Aron Vodă și Mihai Vodă; 
iară Hanul ai fost dat scire la L6și, precum merge pren Moldova 
și pren ţ6ra Muntenscă la Belgrad să se împreune cu Sinan Pașa ; 
acesta aii făcut să nu aibă grije Leşii de 'Tătari. 

Ce, Hanul, decă aii trecut Nistrul, ai lăsatuși calea pen ţâra Mun- 
tensscă, și ai mers dirept la Hotin, la marginea țărei Leșesci ; şi 
de acolo, măcar că era și alte căi, ce ai ales trei căi de mers: 
pre la Halici şi pre la Caluși, fiind și mai larg locul și sate mai 
dese pentru prada lor; și pre acea cale ai mers până la Sambor, 
o semă ; altă 6ste, pe Nistru, până la Strii, aii trecut la Muncaci; 
iară a treia ste, pre la Pocuția, și ai lovit la Maramuroș. 

Acâste înțelegând Zamoiski, Cancelarul crăiei Leșesci, aă strîns 6ste, 

ce aii putut, în grabă, să apuce pre 'Tătari la strimtori; ce, nemică 

n'aii isprăvit, că trecuse Tătarii preste munţi, cu mare pradă pen ţâra, 

Leșâscă. — Iară ee aii făcut Tătarii la Unguri, decă aii trecut pen 

Maramuroș, să scrie ei; iară noi ne întorcem la rândul nostru. 

Iucrându-se aceste, iară Căzacii ce trăia pe lângă Nistru în Po- 

dolia, supărându-se de părţile 'Tătarilor, înțelegând precum Bator 

Jismond stăpânesce ţera Moldovei şi țâra Muntenescă, ati trimis sol 

la dânsul; şi viind la Beligrad, la Bator Jigmond, aiă cerșut să" pri- 

mâscă la slujba sa; și, de le va da Isfă de două luni și să'i lase 

să trăiască pen ţera Muntenâscă, vor sta nevoitori de vor merge 

pâră la Odrii cu armele s6le. Acâstă solie de la acei căzaci o aă 

primit Bator Jigmona, fiind agiuns și cu Aron Vodă și cu Mihai 

Vodă, cu îndemnarea lui Rudolf, Impăratul Nemţesc, şi 'i-aii întors 

cu mari daruri. lară aicea în Moldova și în ţera Muntenâscă, mare 

sunet de arme se afla; că Aron Vodă, înțelegând de venirea Ha- 

nului. den porunca Impărăţiei, să intre într'aceste ț&ri, într amen- 

două, să le prade, îndată aă răpedit la Mihai Vodă și la Bator Jig- 

mond. Și îndată Bator Jizmond aii trimis cu oști pre Albert Kiral 

„şi cu oști Muntenesci ; și lovind pre Tătari, "i-ai înfrânt și do- 

bânda ce luase 'Tătarii de la Unguri în anul trecut, o ai luat-o 

înapoi Aron Vodă și cu Mihai Vodă, cu Ungurii; și ai luat câte-va 

cetăți mici pe Dunăre (nu le scriii anume istoricii Unguri (*). Iară 

(5)_Vedir la finea epului.
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Gre-care lancul, fecior a unui Domn Muntenesc, având ste 'Tur- - 
câscă și cu Tătari, ai intrat în ţera Munten6scă asupra lui Mihai 
Vodă. Ce, eșindu'i mai curând Mihai Vodă, înainte cu oștile s6le 
și cu Ungurii lui Batori Jizmond și cu Moldovânii lui Aron Vodă, 
având şi 6re-ce Căzaci, înfrânt-aă pre acel domnișor, și multă văr- 
sare de sânge aii făcut în Turci și în Tătari; Și ai mers în gonă 
de ai încungiurat Cetatea-Albă, și aă aprins t&rgul de afară de aă 
ars, După acea isbândă, aii dat scire lui Bator Jigmond, cerșind 
Aron Vodă și Mihai Vodă să'i trimiță mai mult agiutor, să stăpâ- 
nescă Dunărea totă. Trimis'aii câte-va tunuri lui Bator Jigmond, 
dobândite de la Turci, den eare pusci era pe d6uă scrise stâgurile 
şi numele lui Ferdinand, Impăratul Nemţesc ; şi pre alte d6uă, nu- 
mele și stâgurile lui Huniad I6n, tatăl lui Mateiaş, Craiul Unguresc, 
Aceste pusci, ei socotesc că sînt dobândite de Stefan Vodă cel Bun, 
când uii bătut pre Mateiaşi Craiul la Baie. | 

Bator Jigmond se ţinea stăpân așia țărei Moldovei cum Și ţărei 
Muntenescă ; măcar că uric pe aceste două țări nu'și făcuse. Iară 
aceste lucrându-se, iată Stefan Răsvan, Hătmanul lui Aron Vodă, aii 
seris pre taină la Bator Jigmond, precum Aron Vodă să cârcă să'şi 
facă pace ar la Turci, să'și tocmâscă lucrurile despre dânșii. Și 
îndată trimise oşteni de ai s&i într'ales, Bator Jizmond, asupra lui 
Aron Vodă, și "l-ati prins și legat "l-ai dus în țera Ungurescă, și 
l-ai închis cu tâtă casa lui în cetate în Alvinciă, în anul 1595, 
în luna lui Maiă 19, și acolo 'și-aă sfârșit viaţa, pedepsit la  în- 
chisdre. : 

4 

Domnia lui Răsvan Vodă. 

In locul lui Aron Vodă aă pus Domn Bator Jigmond pre Stefan 
Răsvan Hătmanul. j 

lară după acâste, se făcură legături între Bator Jizmond cu Ste- fan Răsvan Vodă, și cu Mihai Vodă, după ce ati pus la închisore 
pre Aron Vodă, într'acest chip : 

“Noi Jigmond, den darul lui Dummedeă, a ţărilor Ardealului, a Mol- dovei, a ţereă Muntenesci, şi a înpărăției Râmului Domn, a părților 
crăiei Unguresci stăpânitor, şi a Secuilor oblăduitor. 

Dăm în sciință, cu cartea acesta, tuturor celor ce se cade, că den bună facerea lui Dumnegeii celui prea bun, după ce am dobândit
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cârma erăiei Ardealului, și după ce aă început şi groza tirăniei Tur- 

cului și a Tătarului a se arăta în ţera Ungurescă, nimică altă n'am 

avut în cuget, fără cât lepădând și depărtând priâteşugul nesuferi- 

tului vrăjmaş, pentru a. lor nestătătorie și necredinţă republicei cres- 

tinescă ; şi fiind crăia Ungurâscă de multă lipsă încungiurată, și mai 

în c6le de pe urmă primejdii aflată, câte ni sar cădea, după Dum- 

nedeii, a agiutori și a apăra și crăiile și țările asuprite de giugul 

Tureilor, den cumplita a lor robie a le rădica, și în cea vâche și 

de 6re când poftită volnicie a le înturna să putem ; și acestui prea 

bun sfat, decât care nemică lui Dumnedeii mai drag, și n6uă neci 

un lucru mai lăudat că va fi, și neci un l6c spre agonisita nume- 

lui nostru nemuritor şi mai de folos nu se va putea afla. Pentru 

aceea, ca să rădicăm den robia Tureilor crăia nostră, adunând oș- 

tile nostre şi totă gătirea oștenâscă măritului Domn Mihai Vodă 

(earele lăsând necreâința 'Turcilor, pre sine împreună cu totă boia- 

rimea mai "nainte s'au fost închinat), am nevoit, și cu norocite lu- 

crură și cu multe răsbâie biruind vrăjmașii, și scoțendu-se den ţeră 

S'aii aședat ţera în volnicia sa cea vâche ; și încă ostașii noștri vă- 

dend asupra răul norodului de lă marginile Bulgariei, biruind pre 

Turci în ţâra Bulgariei, cu multe r&sbâie și cu mare peire într'ân- 

şii, prădând târgurile și satele și olaturile Turcesci în țera Bulga- 

viei, s'aii întors întregi la hotarele sele. Și acea ţeră care s'aii a- 

şedat de noi în volnicie, pentru să se potă mai bine ocârmui în 

legea. creştinâscă, și să se potă apăra de vrăjmaşi, aii venit la noi 

dentru acea ţâră cu plină poruncă și volnicie a lui Mihai Vodă și 

a tuturor staturilor acei ţări, să al6gă și să închâie ponturile și le- 

găturile întru amândâuă părţile.» 

Den partea, lui Jigmond Craii aii fost boiari anume: Stefan losiea 

Logofătul cel mare, Georgie Ravazdi svetnicul a lui Jigmond și Sta- 

rostele cetăţei Uivarului-Șamos. lară den partea lui Mihai Vodă și 

a statului ţărei Românesci era : Eftimie Mitropolitul 'Târgoviștei, 

Teofil Episcopul de ROmnic, Luca Episcopul de Buzăă, Mitrul Vel 

Vornic, Cârstea. Vornicul, Dimitrie Logofătul, Danul Visternicul, Teo- 

dosie Visternicul, Radul Clucerul, Radul Postelnicu!, Bordur Logo- 

fătul, Vintilă Clucerul, Stamati Postelnicul, și Preda. «În Beligrad, 

în luna lui Maiii în 20 dile, pe calendarul Papistașilor, în anii 159%, 

aședate şi încheiste, dentru amândouă părţile, fără vătămare păzite și 

ținute. a 

<Antâiii, noi episcopii și boiarii, stăpânia, preteşugul și robia totă 

a 'lureilor, ca unor necredincioşi şi călcători de lege, o vom le- 
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păda și toți, cu o inimă și cu un cuget, aşia noi, carii ne aflăm aice, cum cei mai mari şi mai mici a moșiei nostre norod, îm- preună cu Mihai Vodă, așijderea cu tot clirosul bisâricei și toți bo- iarii, pre noi singuri, săninatului Domnului Jizmond, den darul lui Dumneqeii ţărilor Ardealului, a Moldovei, a ţărei Românesci, a ţă- vilor preste Munte, și a slăvitei împărăţii a Romului Domnului, a părților crăiei Ungurescă stăpânitor, și a Săcuilor oblăduitor, iproci, Stăpânului nostru milostiv ne. supunem, și acâsta împreună cu noi şi a tot norodului țărei nostre locuitorilor, subt puterea lui o dăm; cu ttă deplin giudecata priitârei și amestecate împărăției, și pre dânsul ”] aședăm, 1 înălţăm, cu o inimă și cu un glas a totă țsra, Domn n6uă, și țărei nostre stăpân și Craiti de moșie, luâna întru dânsul acea nădâjde ca Măria sa pre noi şi moșia nostră împotriva tuturor grâzelor 'Turcesci și a altor vrăjmași, ne va apăra și ne va acoperi; și pre noi în volnicia cea veche că ne va păzi întru adevăr ; că ne va giudeca precum pre alte țări și domnii a Măriei sele, supuse subt porunca sa, după aședămînturile și legăturile a- ceste, cari pre acestă vreme le aşedăm dentru amândsuă părţile în- tru tăria acestui lucru și întru mărturie. 

" Ântâiă noi, carii cu chipurile ne aflăm credinței Măriei sâle, cu numele Domnului nostru, lui Mihai Vodă și a totă țera lui, noro- dului, facem giurământ noi și tâtă țera, lui și urmașilor lui, cum, vor fi credincioşi până la morte ; acâsta cu iscălitura mânilor nos- îre întărind. Așia şi Mihai Vodă, acum aședat Domn, și cei pre urma lui Domni, şi tot statul țărei Românesci, vor fi datori a pă- zi. Și de vreme ce SBninatul Domn, stăpânul nostru milostiv, în fEra nâstră nu pote sta și locui pururea, nouă, în locul săii, va pune Domn pre care staturile țărei cu socotâlă de obște și părâre de la Măria sa, vom poti, care să fie sciutor limbei moşiei nâstre, și câre ar cârmui după orânduială țera aceea, și care pricinile nostre dirept și cu orândulă, după veche volnicie și deprindere, și după legăturile acâste şi aședămînturi, și cu. porunca seninatului Domnu- lui nostru și aceluia ce va fi în urmă, să grudece și să alegă. Și pentru ca aceste mai bine și mai dirept să se potă a isprăvi şi a urma, Măria sa, subt numele și norocirea sa, după Dumnedeiă, steg oștesc, buzdugan. și sabie Domnului de țeră, ca unui Names- nic al să, "i va trimite ; den care, să cunoscă toţi că 6ste în locul săi pus, și toți, de la cel de ântâiă până la cel de pre urmă, după aceste legături și aședămint, să fie ascultători Domnului, întru tot ce va porunci Măria sa Craiul.
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Așijderea, Domnul de țeră, pentru să potă plini mai bine datoria 
şi slujba sa, dată după voia Măriei sâle Craiului, şi după folosul 
staturilor, 12 boiari, sciuți lucrurilor, cu vârsta şi cu ispita, și isteți 
să'și adaogă către dânsul; cu a cărora sfat, așia întru pricinile 
giudecătâre, a le alge, cum şi întru isprava altor lucruri. După a- 
câste legături și aședământuri, singur Domnul țărei să se păzâscă 
ca să nu se facă nimărui strimbătate peste direptatea și putinţa; 
și aceia boiari, precum cu socotâla numai și voia, şi cu scirea 
Măriei s6le Craiului, și a lor săi urmași, se vor pune, așia, și cu 
aceiași scire și “voie, să fie depărtaţi den slujba și locul lor. Așijde- 
tea, ce se atinge de veniturile ţărei, de acâle așia aședăm, cum de 
câte ori se vor face de Măria sa stăpânul nostru, în țâra sa în 
Ardeal, comisie, să se trimiță, boiari și den țera Muntenescă la acea 
adunare, carii ar socoti, după voia Măriei sâle și a urmașilor săi, 
după trebuință a pune dări pre ţeră. Și la, acâle adunări şi de o- 
bște a țărei împreunări să aibă loc deosebit, ca și alții trimiși, cu 

slobodă voie a'și da părerea și socotâla, să fie cei ântâiii cu locul 
şi cu vorâva, după Domnul și boiarii din Moldova. Și birul aședat 

"| vor spune numai Domnului. Și acei 12 boiari, vor cunosce de la 

Măria sa, carii vor fi aleși și orânduiţi, carii în toţi anii depline 

și îndestulate same de cuprinse cheltuele și veniturile, să fie datori 
a da. - 

tote hărăziturile, uricele, și întăriturile a Domnilor celor de ân- 

teiă a țărei, Măria sa Craiul și urmașii lui să le lase neclintite pre 
cum stai ; şi pre-urmă, subt numele si pecâtea Măriei sâle şi a ur- 

mașilor lui, tote acele cărți și direse să iasă; și preţul tuturor seri- 

sorilor, făcut după lege şi obiceiul acei ţări să se puie; iară mo- 

șiile să nu se potă hărăzi altora, fără locuitorilor acei ţări. 

Domnilor puşi până la vreme, din veniturile ţărei aceea, după da- 

toriile slujbelor lor, Măria sa Craiul le va orândui venit, pe pofta 

țărei şi a boiarilor. , _ 
te pricinile, după vechi legi și obicâiuri a țărei, înaintea giu- 

decătarilor orânduiţi să se înc6pă să se giudece, și înaintea Dom- 

nului şi a 12 boiari. După giudecată, să se obârșescă osebit de tote 

și ori-ce fel de pricini de pedâpsă, atingându-se de viţa și averile 

boiarilor, carii se-vai că den giudecata de cap sar pune în oprelă, 

însă să se lase loc de milă și de iertare; şi neci vila, neci averea 

boiarilor ce's de pedâpsă, fără scirea Craiului și a urmaşilor luă să 

nu se potă lua. Iară de sar pedepsi cine-va cu morte, averea lui, 
după obiceiul ţărei aceea, să mârgă la rude și la urmașii lui. Și
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într'acâstă orândudlă şi ispravă să se închidă totă ţera Muntenâscă 
subt hotarele și margineie ei vechi, despre partea Moldovei: şi-a 
munților, despre Dunăre până la midlocul matcei Dunărei, de la 
Rușava până la Brăila, și după vechile hotare și margini să se ia 
„venitul ţărei. 

Totă orâdusla biscricei și a preoţilor s6ă a călugărilor să o lase 
Măria sa în vâchia ţinre şi obiediii, pravile, ţeremonii și volniciile; 
să fie slobodi a'și lua obicinuite veniturile s6le ; aşijderea şi tote 
bis6ricile Muntenesci, cari se află în țările Măriei sele s6ă a urma- 
şilor, vor fi sub giudecata aședământului Mitropolitului de Târgo- 
viște, după așegarea l6gei bisericey şi orândudlei ţărei aceea, și ve- 
niturile sâle să'și potă lua pre obicei. | 

Tituluş va 'avea Măria sa și urmașii - lui de la Domn, și de la 
totă orândudla țărei, așia : «Prea S&ninatul Domn stăpânul Jigmond, 
den darul lui Dumnedei, a Ardealului, a. ţărei Moldovei, a ţărei 
Românesci şi a sfintei Imperăţiei ROmului, Domn, a părților crăiei. 
Unguresc stăpân, și a S&cuilor oblăduitor, iproci, stăpânul nostru 
Milostiv. » | 

lară Domnul de țeră: «Domnealui măritul Domn Mihai Vodă, a ţă- 
rei nostre Românesci, credinciosul n6ă iubit.» 

Iară însuși Domnul, la titulușul s&ă, pe urmă să nu se puie : cu 
mila lui Dumnedeă, neci tergul sâii locul, de unde va trimite căr- țile ssle la Măria sa, la urmașii lui, să nu se pomenâscă. 

Domnul țărei să aibă pecetea n6mului săi, iară nu cea de obște 
a Domnilor ţărei Muntenesci, iară cu eră roșie. lară pecetea ţărei să fie la Măria sa, și la urmașii lui. 

Boiarii toti se vor chiăma a domnului de Ardeal, nu a Domnului țărei, și fie-şi care va avea într'acela chip _tituluș. 
Domnul Muntenesc se va scrie între sfâtnicii de Ardeal, 
Domnul țărei prin soli, sâă cu altă socotelă, cu nime den nOrQ- dul strein s6ă den Domni, fără slobodenia și voia de la Domnu Ardealului și de la urmașii lui (și lor le va fi) neci de une lucruri să nu pâtă socoti şi a isprăvi. Ce, când va fi trebuință ca aceea, să întrebe de Măria sa Domnul Ardealului și de urmașii lui, și lor le va fi pricina Domnului şi a tOtă țâra, a le isprăvi și a le urni. lară de ostașii Unguresci, sâii de alt n6m, de va face strimbă- tate vre unuia din locuitorii țărei, din partea aceluia, căpitanul Domnului de Ardeal, care va fi pus acolo pentru cercătura vinei şi a faptei; așijderea. de va face vre-o silă cine-vași den locuitorii Domnului țărei vre unui ostaș a Domnului Ardealului, den partea



  

aceluia, singur Domnul, pren Vornicul, să eâree giudeţul fără de 

necă o zăbavă. lară care, ori chipurilor boiarilor oră curții, va face 
silă împotriva l6gei și direptăţei, să i se facă certare de cap. 

Intre cei 12 boiari giurați să nu potă fi nm de Grec, și neci 

o slujbă s6ă rând care razimă de cârmuirea acei ţări, a avea să 

nu p6tă. 

Ospeţele și hărăditurile ce sînt obicinuite la Pasci și la Botezul 
Domnului Nostru lisus Hristos să se facă din venitul ţărei. 

Așijderea Domnul ţărei și toţi boiarii, făcând giurământ cu în- 

credințarea sa Măriei sele Domnului de Ardeal şi urmașilor lui, s 

vor lega cu tainele credinţei. 
După acâste ponturi şi aședământuri, atuncea când se va trimite 

stegul oștenese Domnului ţărei, așijderea Măria sa, Domnul Ardea- 

lului, se făgădusce cu tâte puterile, cu bani, cu pusci, cu iarbă 

de pușcă şi cu altă gătire de ste, în ţera Muntenâscă, împotriva 

tuturor vrăjmașilor a o apăra şi a o sprijini, și o cărmui. După 

acâste legături și așegământură și urmaşii lui vor face. Pentru a 

cărui lucru, încredințare și vecinica pomenire, Măria sa, Domnu 

Ardealului, ântâii şi noi, chipurile ce le-am pomenit mai sus, den- 

tru amând6uă părţile, spre a obârși aceste ponturi și aședămân- 

tură, cu iscălitură de mânele nostre și cu peceţile nostre obicinuite 

le vom întări și întemefa.—Lucratu-s'aii aceste în Beligrad.» 

Şi iată îndată singurul Jiginond, Craiul și Domnul de Ardeal, tote 

cele mai de sus scrise ponturi și așeqămăntură, dentru amândouă 

părţile, prefăcute și încheiate, primindu-le și neschimbate și tare 

avându-le, «cu iscălitura mânei și cu pecetea inelului nostru adevă- 

rat, a le întări am vrut; şi pre acelea a le ţin6, și neclătite a le 

păzi, așia și cu a urmașilor nostri nume (când vor sta ei stăpâ- 

nitori), credința și cuvântul nostru Domnesc ne legăm. — Lucratu- 

stati aceste în oraș în Beligrad, Mai în 20 de dile, anul de la Hris- 

tos 1595.» (Ţ) 

„ Aceste isprăvindu-le solii Muntenesci, s'aii întors în țera sa. După 

dânşii aii mers Palatiţie cu busdugan şi cu steg, de aă întemeiat 

pre Mihai Vodă Domnul ţerei Muntenesci. Giurat-aă acolo pre loc 

așia Mihai Vodă cum și toţi boiarii, după ponturi, înaintea lui Pa- 

latiţie. i 
După acesta, în luna lui lunie în di ântâiă,. trimis'aii poiarii și 

Stefan Răsvan Vodă, Domnul Moldovei, !a Beiigrad, de s'aii legat și 

() Nu credem că acâstă traducere este de M. Costin, căci este răi făcută. 

O lăsăm totuşi la locul ei, pentru înţelegerea şirulul istoric.
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“ei, după aședământul lui Mihai Vodă, cu Jlismond Craiă. Iară la 
sfârșitul lui Maiă ai intrat 'Tătarii în Moldova și în ţera Munte- 
nescă cu multă 6ste; și lovindu'i Muntenii cu Ungurii și cu Căza- 
cii, la marginea țărei Muntenesci, i-aii bătut şi i-ati tăiat. Perit-aă 
mulți 'Tătari. 

Curând după acâsta, lovit-aii Mihai Vodă la Nicopoli pre Ferhat 
Pașa ; pre care biruindu'l aă aprins târgul de aă ars, puind pre toţi 
subt sabie; numai cetatea -aii rămas întregă. lară curând după a- 
„ceea ai lovit în Bugec și mare pradă ati făcut; luat-aiă Și ș6pte bunciucură Tătăresci de le-ai închinat lui Jizmond Craii, și mulţ 
robi. 

Aceste rocoșitură şi turburări înțelegând Impărăția Turcului, aă "Și orânduit pre Sinan Pașa ; și cât s'a desvărat, aii și purces cu oști den Țarigrad asupra lui Mihai Vodă. Inţelegend Mihai Vodă de clătirea lui Sinan Pașa, că'i vine asupră, tras-aii agiutor de la Batori Jismond, Craiul Ardealului, 2000 de Unguri călărime și 500 de pedestrime, cu Kiralie ; și până a veni Sinan Pașa, iară Mihai Vodă și cu Kiralie ai lovit pre 'Turcii ce se afla la oraș la Floci, și pre toți "i-ati pus în sabie. Lovit-aii și la Rușova, și la Silistra, și la Dristor ; le-aă dobândit şi le ai ars. Lovit-aă pre un Mehmet Pașa, Mihai Vodă, care venia cu un Bogdan Vodă, cu ste 'Tur- cescă, și cu 'Tătară, și cu 14,000 de Serhi, şi "l-ai bătut Mihai Vodă ; trecut-au Mihai Vodă peste Dunăre, pe ghiaţă, de aă pră- dat în Dobrogea, și ati dobândit Astova, Bluciţa. Risipit-aă Cema Vodă, Azgradul, Rahova. și până la Chilia și la Cetatea-Albă. So- sit-aă și Sinan Pașa în Dobrogea cu 100,000 ae âste Turcâscă ; și făcând pod peste Dunăre, aă mers dirept la Bucuresci și la 'Târgo- viște ; nefiind neci o 6ste, prea lesne le-aiă luat, că Mihai Vodă nu se nădăjdui în oștile ce avea, ce aii trimis Dâmna și cu fiiu-săă, Pă&trașco Vodă, în Sibiiă, în ț6ra Ardealului ; şi el cu Kiralie ai in- trat. cu oștile s6le în munţi, la o cetăţuie ce'i die Cerna Vodă, ce- tate veche și stricată de 'Turoi mai de mult, iară în loe tare, pe- tros. lară Sinan Pașa, strîngând den tâtă țera Gmeni, aă încungiu- rat Bucurescii și Târgoviştea cu șanț și cu părcane. lară stea 0 ai împărţit în două părţi : o parte, cu Ali-Pașa, aă lasat în Târ- goviște, să isprăvâscă lucru] cetăței ; iară cu alta, aii mers Sinan Pașa după Mihai Vodă. Și decă s'aii apropiat de unde era Mihai Vodă, ai orânduit 12,000 de “Turci, într'ales, să mârgă să lovescă pre Mihai Vodă, peste acele locură strimte, şi să nu se întârcă până : nu'l vor birui. Iară Mihai Vodă cu Kiralie, nădăjduind întru Dum- 
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nedei, și bizuindu-se și locului, ai eşit în tâmpinarea 'Turcilor la. 
acele strimtori, ce s'aii pomenit mai sus, și stătu un r&sboiii mare 
între dânșii, cu multă vărsare de sânge, până ai dat dosu Turcii; 
și'i gonia oștenii lui Mihai Vodă, până în tăbăra Turesscă ; şi de 

acolo iar lua înapoi a goni pre Gmenii lui Mihai Vodă. Și tot 
âmblară într'acea di până îndessră tot -hărăţindu-se, și se gonia 
unii pre alții neputendu-și alâge. Iară într'apusul  s6relui, nemerise- 

300 de Unguri pedestrime, ce era eşiți din tabără pentru pășune, 

și sosind în r&sboiii, îndată den porunca lui Mihai Vodă, stătură şi 

aceia bărbătesce la r&sboiii. Iară “Turcii, înțelegând că ati venit a- 

giutor prospăt lui Mihai Vodă, nesciind numerul lor, 'şi-aă: făcut 

spaimă, și-aă dat dosu, și i-ai luat oștânii lui Mihai Vodă în gonă 

și pre mulţi aă agiuns și i-au omorit. Apucat-aii şi patru tunuri 

și câte-va steguri ; și fugind Sinan Pașa, die că aii cădut cu calul 
de pre un pod în apă, și abia aii eșit întinat. Şi după acest r&s- 

boi, nez&bovind Sinan Pașa, iar s'aă gătit cu ste și aii mers a- 

supra lui Mihai Vodă. lară Mihai Vodă sai dus în munți, și să 

gătia mai cu mare gătire împotriva lui Sinan Pașa. Pornit-ai Bu- 

tor „ligmond pre Benedect Mindţenite, ocârmuitorul Săcuilor, şi pre: 

Baltasar Bogasie, și pre Nicolae Cornisie, cu oști, să se adune în 

câmpii Barciului, la un târg săsesc, ce se chiamă Valea-Nâgră ; și 

singur Jigmond ai purces den Beligrad la Săbeş. Şi acolo i s'aii ni- 

merit vesti bune: că aii dobândit 6menii lui cetatea Lipa ; a doua,. 

de biruinţa lui Mihai Vodă asupra lui Sinan Paşa; a treia, Cazi- 

ghirei Han, eșind den Crim să vie în Moldova cu ste să prade, 
iară viind Muscalii de peste Nipru, ai lovit în Crim de aii prădat 

şi ati ars, care veste înțelegend Hanul s'aii întors iar în Crim. 

Venit-aii lui Jigmond agiutor den ţera Leșâscă, lan Veiher, cu 300; 

de Căzaci ; aşijdere și oste Nemţâscă, călărime 1,500, de la Imp&- 
ratul Nemţesc, cu Albert Generalul, iară osebit Ostea Ardealului 24000. 

Mers-aii porunca lui Jigmond și la Răsvan Vodă den Moldova de 

ai intrat, de grija 'Tătarilor, pre la Scut, cu 2,300 de pedestrime 

şi 700 de călărime, şi cu 22 de pusci, și s'aii tăbărit la cetatea 

Terhvară între munți, ce era făcută de Ludovik Craiul Unguresc, 

şi mai apoi lărgită de I6n Huniad Craiul, care pre atunci o stăpânia 

Braşovenii. Şi acolo veni veste lui Răsvan Vodă că aă intrat în 

țâră cu 6ste Leșescă Irimia Moghilă cu Zamoiski Hătmanul Leșesc. 

Vădend Lâșii că aii pus Bator Jizmond de la sine Domn în Moldova, 

şi pre atuncă Lâșii o scria pe Moldova că 6ste soție Crăiei Le-: 

şesci, încă de pe legăturile ce făcuse Leșii cu Stefan Vodă cel Bun,
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și mai apoi cu Bogdan Vodă, cum s'aă pomenit la rândul acelor 
Domni, (Î) n'aiă suferit pre Răsvan Vodă. De unde aii luat Miron 
Logof&tul de: serie în Istopiseţul săi (4-[) de Stefan Radul Vornicul, 
să'l fie pus Domn ţărei în locul lui Aron Vodă, eii nu pociii afla, 
neci este alt Stefan, fără Stefan Răsvan Vodă; că și cronicarii 
străini, Nicolai Istvanfi și Volfgang de Betlem, carii în istoriile sâle 
pomonesc de Domniile Moldovei, serii că pre urma lui Aron Vodă 
ai stătut Domn Stefan Răsvan, pus de Bator Jizmond, Craiul Ar- 
dealului, precum s'a pomenit mai sus, că aă mers Răsvan Vodă, 

„Pe porunca lui Bator Jigmond, întragiutor lui Mihai: Vodă. lară Mo- 
vilescii, precum scrie Ureche Vomicul, încă cu Pătru Vodă Schio- 
pul trecuse în țâra Leşescă. Așia deră, aii pus la Domnie Leșii pre 
Irimia, Moghilă Vornicul, cu alesul Boiarilor de țâră, puind de odată 
și pren cetăţile țărei slujitorii săi Lă&șii, în anul 7103. (71ţ) 

Împărăţia Turcului pre atuncea lupta pentru Crăia Ungurescă, cu 
Nemţii, pentru Buda, pentru Ostrogon şi pentru Elnicul. lară vă&dând 
că cuprind Leșii ţsra Moldovei, ai orânduit pre Cazighirei Sultan, 
Hanul Criîmului, trimiţându'ă și 2000 de Eniceri, către 70,000 de 
“Tătari ce era. Trimisu-i-aă Impărăţia şi stâg și tuiuri de Domnia 
Moldovei să așede pre cine ar socoti el la Domnie, să fie den par- 
tea Împărăției. 

Prindend veste Lâșii de clătirea Hanului la Moldova, cu 'Tureii, 
socotind a nu lăsa la smintelă pre Domnul pus de dânșii, ai orân- 
duit şi ei pre Zamoiski Hătmanul cu 10,000 de 6ste (de nu se laudă). 
In anul 7104, Octomvrie 9, aă sosit Leșii la 'Țuţora ; iară adoua-gi 
se vădură şi strejile Tătăresci ; a treia-di Octomvrie 11, ai sosit și Hanul cu Tătărimea. Iară Lșii, vădend atâta Tătărime, n'a putut 
r&bda fără șanțuri, ce'și-ai întărit tabăra cu șanțuri pen pregiur; făcut-aii şi băști de pământ den-afară de şanţul taberei, aşia de departe cât agiungea glonţul puscei; și ati pus ste în băști, și de acolo da den tunuri. Şi într'acea di a stătut r&sboiul tâtă dioa, năvălind Tătarii spre tabăra Le&șilor den față ; iară dosul nu pute să ia 'Tătarii, că Lâșii sta neclătiţi. Iară a doua-qi socotise Ha- nul cu meşterșug să depărteze pre L6&și de la șanțuri ; -aii orânduit pre o s6mă de 'Tătari de făcea năvală asupra Lâșilor: apoi se fă- 

(î) Din noi se confirmă că acestă scriere este tot de codificatorele al ace- lutaș letopiseţ, Miron Costin. 
(17) Va să dică însuși N. Costin confir 

evenimentele de sus. 
(fii) Vegi textele citate de N. Costin la finea opului. 

mă că esistă acest letopiseţ, coprindând 
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cea a fugi. Ce, Leşii, pricepând meșterșugul, sta între băști ne- 
clătiți, până în-de-sâră. Atunci, deprinqânăd Lâșii pre Tătari, vădând 
că să tem de foc Tătarii, luatu-i-aii Leșii în gonă până la 6stea 
cea supusă ; apoi s'aii întors Leșii încet, sprijinindu-se de năvala 
Tătarilor până între băști. 

Nu dormia Irimia Vodă; că de și avea nădâjde în Leși, iară în-. 
dată aă agiuns cu daruri la Hanul, și ai dat câle şepte sate de 
țeră Hanului, ce se dic Hănesci până astă-qi; ati legat atunci şi 
mierea ce se dă în toți anii, balci başlâe, și alte daruri; și cu ne- 
voința Irimiei Vodă aiă stătut legături de pace între Hanul 'Tătărese= 
şi între Zamoiski, dând şi Hanul zălog la Leși şi Lâșii la Hanul, până 
se va închide tocmela. 

Capetele de pace aiă fost aceste: Irimia Vodă să fie Domn ţărei” 

birnic Împărăției, den an în an, după obiceiii; iară Hanului să'i dea 

acele sate şi alte daruri, cum s'aii pomenit mai sus; și oștile Leșescă 
să nu mai intre în țera Moldovei; şi să mârgă sol de la Lâșila Im- 

părăţia. Turcului pentru. întăritura păcei. Iară Hanul să dea stâg și 

tuiură de Domnie lrimiei Vodă; și să'i scotă Hatișerif, seă Uric de 

Domnie vecinică, de la Impărăţie. Și așia, s'aii împăcat; şi sati 

dus Hanul la locurile sâle cu Tătarii, și Zamoiski cu Lâșii la ţâra 
lor ; lăsând lângă lrimia Vodă pre Albert Hanski și pre [ani 
Potoţki cu 3000 de oșteni, că se temea Irimia Vodă de Unguri. Şi 

aii purces și Irimia Vodă și sai aședat la Sucâva la scaunul 
Domniei. 

Acâstă veste decă ati agiuns la Bator Jizmond, Graiul Ardealului, 

aii adunat sfat, cum vor face să scâţă pre Irimia Vodă den ţeră, 
țiind Moldova a lui; că aii ales cu sfatul să îngăduâscă până li se 
va al&ge cu Turcii, cu Sinan Paşa, cum s'aă pomenit mai sus, ce. 

venia cu mare putere de oști asupra lui Mihai Vodă, Domnul Mun- 

tenesc. Făcând căutare oștii sele, Jigmond crai, care era împărțită 

în 9 polcuri: 20,000 călărime cu sulițe și 32,000 pedestrime; avea 

şi puscă pe rote 63, și câteva care cu iarbă de pușcă, și alte tre- 

buitore de r&sboiă; și aă trecut preste munţi în ț6ra Muntenescă, 

la Rucal. Acolo veni și Mihai Vodă cu Kiralie cu 8000 de oșteni 

intr'ales. Venit-aii acolo și Stefan Răsvan Vodă cu Moldovânii; și 

de acolo pornindu-se Jizmond cu tabăra, ai mers unde era tăbării 

Mihai Vodă, o milă de loc de la Târgoviște, și aii şedut pre loc 10 

dile. Iară Sinan Pașa cu Turcii era în Târgovişte, unde o întărise 

cu șanțuri și cu părcane, și cu spini îngrădită; și mergea Sinan 

Pașa de privea 6stea lui Jigmond dentrun del; și pote fi cunoscut



400 

  

că nui va putea sta împrotivă, s'au sfătuit cu af săi să nu aştepte: 
acolo pre Jizmond Craiă ; ce, aii lăsat la Tergoviște pre Ali Pașa, 
cu o s6mă de ste, şi pre Mehmet Beiii; iară Sinan Pașa s'aii tras 
cu altă 6ste de sîrg la Bucuresci. lară Jigmond cu tocmsla oștilor 
s6le, cu Mihai Vodă și cu Răsvan Vodă, aă încungiurat 'Tergoviștea. 
Înainte era Mihai Vodă cu 4000 de călărime într'ales, cu sulițe; şi 
Kiralie cu câteva poleuri, den dirâpta și den stânga câte 5000 de 
sulițași călări ; iară în midiloe era pedestrimea și S&cuii, cu sulițe, 
cu cose; după aceea, carele cu pive de aramă; pe urmă, râte Nem- 
țesci; iară după Nemţi, Bator Jizmond cu 12,000 de călărime. cu sulițe; și pre urmă, cea-l-altă 6ste. Precum scrii istoricii streini, (*%) aii fost de totă 6stea ca 60,000, și aiă sosit în locul unde stătuse Si- nan Pașa ; și înțelegând că ai fugit Sinan Pașa, se temea Jigmonăd de vicleșug, și porunci de stătu Ostea în toemâla sa totă noptea și a doua di până amiadă-di, până ai venit cercătorii ce'i trimis6se Jigmond de au cercat, să scie de Ostea lui Sinan Pașa, ce s'aă fă- cut. Și dâcă sciură că s'a tras la Bucuresci Sinan Paşa, s'aii sfă- tuit Jigmond Craiul, merge-vor în g6nă după Sinan Pașa ? Şi ati a- les cu sfatul, să nu rămâie neprictenii în urmă și sati apucat a bate Târgoviștea de trei părți, cu metereze Și cu coşuri, 
Răsvan Vodă cu Săcuii era orânduit despre răsărit cu 10 tunuri ; iară Mihai Vodă și Jigmond cu Kiralie, despre munte şi despre apa Ialomiţei, cu 20 de pusci. Se apăra tare 'Turcii den lăantru și îm- pingea pe ceia ce pus6se acum lontre pe zidurile cetăței ; nepă- răsit da den tunuri și cumbarale arunca. lară Săeuiă strînsese lemne uscate şi catran și răşină, și altele de aprins foc, şi au a- runcat în cetate; ce, nu s'a putut aprinde îndată. Iară a doua-di Săcuii, vrând să se arâte mulțămitori pentru volnicia ce le făcuse atunci de curâna Jigmond, aăă și mai strîns grămegi de lemne us cate, și ai aruncat în șanț unde era Turcii ; şi aprindendu-se, ai dat năvală Săcuii cu lontre peste ziduri, și s'aă suit pe o parte de zid, și iar aă dat foc acelor vrescuri și pe altă parte de ziă. Atunci Turcii, v&dându-se aprinși și încungiuraţi de foc, nu se mai putură apăra, și eșiră pe o portiță ce era nesciută de oștile lui Jizmond. Ce, n'ai scăpat, că era, călărime împregiurul cetăței, mai la câmp. Incăput-aii viă în mânele lui Jismond Ali Pașa și Mehmet Bei. Dat- aii în pradă cetatea, den care mai multă dobândă aă luat Săcuii, că ei ai sărit ântâiă în cetate. Afiat-aii și du pusci mai mari (era glonțul câte de 67 oca). (**) 

(*) Vedi la finea opului. (**) Vedi nota la fine,
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Sinan Pașă, dâcă au înțeles că aă dobândit cetatea Târgovişte, mare frică "l-ai cuprins. Lăsat-aiă şi Bucureseii, şi ai fugit la Du- năre. De odată întărise Sinan Pașa o biserică în Bucuresci cu şan- țură și cu băștă, ce era zidită de Mihai Vodă și de Alexandru Vodă, domnul țărei Muntenesci. (*) Ce nime neci acolo n'aiă cutezat să aş- teple pre Jigmond Crafi. Aă fost pus lagumuri împregiurul acei bi- 
s6rică, și lăsase o câtă de Gmeni ca, de ar veni Jigmond pe aprâve, să aprindă lagumurile asupra oștii lui Jismond. Ce s'aii înșelat în 
sfat Sinan Pașa; că Jigmond, după ce ai dobândit Târgoviștea, nu aii venit dirept pe ȘISvul 'Turcilor, că pre unde mersâse Turcii - ai fost rămas numai pământul; ce pre alt loe aiă fost mers, ră&mâind 
Hucurescii de-a-stânga,. Apropiindu-se Jismona de Dunăre, spre Giur- 
gev, a înțeles că Sinan Pașa aii trecut preste Dunăre cu g s6mă 
de oste, iară altă sâmă. de ste ai rămas denecee de Dunăre. Por- 
nil-aă îndată Jigmond o sâmă de oșiâni într'ales, de ati cercat să 
alle : este așia ? Si pre mulți Turci ai aflat pre cale, mergând să a- 
giungă la, cetatea Giurgevului. Ce puțini aă scăpat, iară mai mulță 
i-ai tăiat și i-ati prins vii ; gonitu-i-aii până la Giurgev. (**) Apu- 
case Sinan Pașa de trecuse preste Dunăre întrun ghecet. Iară mul- 
țime de “Turci trecea preste pod, că nu mai încăpea pesie pod; 
ce se slobodia unii și în not, și mai mulți se înneca. Sosit'ati a- 
tuncă și Jigmond cu oștile, și mare morte se făcu în 'Turcr de oş- 
tenii lui Jigmond, mai ales de Săcui, ce arătară mare vitejie. Pe. 
rit-ati mulți "Turci, cât se amestecase apă cu sângele lor, de se făcuse 
roşie de sânge; iară den ceea parte, Sinan Pașa nu înceta a bate den 
puscă în Gstea lui Jigmonă: ce neci o scădâre făcea. lară pedestrimea, 
ce era în lefă la Răsvan Vodă, aă dat năvală la podul despre ce- 
tate de ait apucat podul, și acolo mare și cea de pe urmă frică în 
Turci era, carii trecuse Dunărea de aii tăiat și ai stricat podul, fe- 

  

ne 

(*) Bernardino Beceari in <Aviso della seconda viltoria> la pag. 2-a, dice că 
Turcii s'au fortificat în 2 monastiri : «Jan due monasteri press ă DBucarete». Vedi 

Wolfgang Bethlen T. III pag. 619, unde dice că biserica era zidită de Alexander 
«ante Michaelam tevtius-— Vojroda. > | i 

(**) Am atras atenţiunea d-lui secretar al Academiei Române asupra unei 
minunate colecţiuni de broșuri relative la Mihai Vităzul şi cari ai rămas până 
adi cu totul necunoscute istoricilor nostri. D. D. Sturza, cu zelul ce i se cu- 

nâsce în tot ce se referă la istoria. românilor, le aă procurat Academiei și în 

curând, sperăm că textul lor va fi pus la disposiţiunea tutulor, publicând u-se 

între documentele Hurmuzake. Vadă-se la finea volumului unele eirase are 

ferințe la faptele lui Mihai Vodă și începând de la momentul când Batori făcu 
alianța cu Răsvan al Moldovei şi cu Mihai Vodă. 

26 Miron C, ZI,
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mându-se să nu trâcă Ostea lui Jigmond și în cea parte de Dunăre. 
Dobândit'aii Jigmond şi cetatea Giurgevului, și o ai ars, și omori 

bre toți cetățenii și ai stricat podul, și aă ars vasele pe cari era 
făcut podul. Intorsu-s'aă Jigmond, petrecut de Mihai Vodă până la 
(«herghiţă, și îndată aii gătit pre Răsvan Vodă cu oști, să mergă a- 
supra Irimici Vodă, și "i-ai dat 12,000 de oste Ungurescă. 

Și înțelegând Irimia Vodă de venirea lui Răsvan Vodă (*) cu Un- 
gurii, a strîns și el oste de ţâră cât ati putut, 'și s'aii gătit să stea 
cu r&sboii improtiva lui Răsvan Vodă. Era într'o Duminică când 
Sai apropiat Răsvan Vodă cu Ungurii de târgul Sucevei; era eșit 
și Irimia Vodă la sat la Areni. Iară ostea Leșâscă ce era la Irimia 
Vodă, lăsată de Zamoiski, o ai tocmit mai la câmp, despre Şkeia, 
pe subt un mal ce ste alătuvea pre lâugă drumul Băier. Ivimia 
Vodă era în biserică la Sfânta slujbă, când se agiungea hărăţii den 
Ostea lui Răsvan Vodă cu oștile țărei; și când ai eşit Irimia Vodă 
den biserică, se tâmpinară oștile de âmbe părţile; și după câtă-va 
luptă între oști, ai lovit Lâșii în ostea Unguresc ă, den aripa despre 
Șkeia, și îndată. asi înfrânt pre Unguri. Iară subt Răsvan Vodă, pre- 
cum scrie Istvanfi, (**) doi cai ai cădut în r&sboi atuncea, și încă- 
lecând pre al treile cal, aă silit de ati îmbărbătat stea sa, și ai toc- 
mit r&sboiul la loc. Ce, curând pure6să în risipă Gstea lui Răsvan 
Vodă. Părăsit de toți, Răsvan Vodă, fugind, 'l-aă prins oștânii Irimiei 
Vodă. Scrie Istvanfi că era rănit Răsvan Vodă. Și ântâiii ai poruncit 
Irimia Vodă de 'l-aă sluțit de nas şi de buze, și după câtăva mus- 
trare i-aii tăiat capul și "l-ai pus întrun par împrotiva cetăţei. Se pomenâsce și astă-di Movila lui Răsvan Vodă, pe drumul Băiei ce 
m6rge de la Sucâvă. Iară pre Unguri i-ai gonit până în munţi, tă- 
indu'i și ucigându'i oștenii Irimiei Vodă, cu mare vărsare da sânge. 

Fost-aii acest răsboiii în anul 7104, Dechemvrie 5 dile. Așia sati plătit lui Răsvan Vodă răul ce făcuse și el lui Aron Vodă de la 
carele ai avut milă și cinste. 

lară S&cuii, cum cei ce scăpase den r&sboiul de la Sucevă, așia 
și acei de pre loc, vădenduse in volnicia sea ce le dedâse de cu- rând Batori Jigmona Craii, ai început a face gonă asupra Neameșilor 
de le-ai prădat casele, și multe nebunii ai făcut, Ac6ste înțelegând Jizmond, aii strins sfat, şi le-aii stricat volnicia ce dedse Săcuilor. 

(*) Esistă în Baragan crucea luy Răsvan Vodă. Dăm Ia fine inscripţiunea im- portantă dupe cruci pe cât o pulurăin ceti în decalcul scos de D. Căpitan Guriţă zelos decopiator de inscripțiuo! române. 
(**) Vedi la fine textul din Istvan



  

„Domnia lui Irimia Vodă Movilă, (*) 

După. acest răsboiii și perire -a lui Răsvan, s'aă aședat domnia 
Ivimiei Vodă fără grije. Neci Batori Jigmond, Domnul Ardealului, 
nu sai mat ispitit să mai tvimiţă oști în Moldova. Acâstă perire a 
lui Stefan Răsvan, cum și risipa oștilor lui Jigmond Craii, de-odată 
şi desbaterea țărei Moldovei de subt ascultarea crăiei Unguresci, nu 
numai Împăratului Nemţese-—eca unui Craii Unguresc, de care ră- 
zimase și de mai nainte vrâme Moldova, încă de-mai nainte de ce 
aă luat Turcii Țarigradul era şi întovărășită— i-ati părut răi, ce și 
lui Climinte, Papa ROmului, mare părsre de răi, pentru căci (**) 
crăia Leşescă se unia cu Turcul; când Craiul Jigmond luptând el 
să desbată ţera de subt mâna Turcului, să cuprindă ţ6ra Moldovei, 
să împreune și pre Moldoveni cu sine împotriva 'Turcilor ; căci tri- 
mis6se Jigmond Caaiii sol la cumnatu-săii Rodolf, Impăratul Nem- 
ţesc, și la Climintie, Papa de Rom, jăluind de mare pagubă ce i-ai 

făcut Lâşii în stea lui, și Leșii aii împedecat lucrul, spre scădârea 

creștinităței, de-aii aședat țera Moldovei Yar subt birul Turcilor, de 

subt care bir era eșilă țâra cu nevoinţa lui. lară şi Papa, mare po- 

noslu aii trimis Lâșilor, și osebire de biserica lor Craiului Leșesc, ca 

unui împedecător binelui creştinilor. 

Trimis'aii și Craiul Leşesc sol la Papa, făcându'1 scire că are el 

de grija ţărei Moldovei; fiind aproape vecină ţărei Leșesci, şi mai 

înhotărită, mai cu cale aii socotit a fi să razime de crăia Leșâscă. 

și de răpublica Leșescă, de cât de crăia Ungurescă. Acea grijă 

o pârtă el, să nu fie Moldova cu Turcii, și de mai nainte vreme, fiind 

subt grija. sea, cum şi acum de curând cu puterea sea aii scog 

din Moldova pre Hanul Crimului. lară Craiul Unguresc, neavând pu- 

tere să se apere pre sine, cum pote să apere pre Moldova de Turci 
si de 'Tătari ? mai având prilej fie când erăia Leşâscă de oste. A- 

ceste pricini ave eă între sine pentru Moldova. (***) 

(&) Codicele C. pune acest titlu mal sus, la periodul: «Nu dormia Ieremia.» 

(**) Acesta e textul d-lui M. Kog. Codicele C. gice : «Pentru căci Crăia Le- 

şâscă luptând el să desbată țera de subt mâna Turcului, să coprinqă ţ&ra Mol- 

dovei, să Impreune şi pe Moldovâni cu sine împrotiva Turcilor, căci trimis6se 

Jismond Craii sol ia cumnatu-sâii Roâolt Impăratul Nemţese şi la Clemente... 

(**) Aci vine în cod. C. titlul: «Domnia leremiei Moghilă Vodă. Cap, 0 

Este anexa L a d-lui M. Kogâln.
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Irimia Vodă domnia cu pace și cu lucruri aşedate și întemeiate, 

că ţinea şi oști străine şi păzia și datoria despre Impărăţie. 

Iară nu multă vrâme după acâsta, Bator Jigmond, văgându-se 

îmbătrânit și fără cuconi, şi văqând că 'Lureii den an în an se în- 

tăresc şi cască să cuprindă Ardealul, și el obosit de vârtute, ale- 

gându'şi bătrânețelor viață cu odihnă, au socotit că fraţii săi necă 

unul nu va putea să ţie Ardealul, de răul Turcilor și ati făcut toc- 

mală cu cumnatul săi, cu Imp&ratul Nemţesc, să fie pre s6ma Im- 

păratului - Nemţese Ardealul ; iară lui i-ai dat cumnatu-s&ă, Impăra- 

tul Nemţesc, două olate, anume: Ratișbor și Opolia, la ţ6ra Silezia, 

care se chiamă Slonsea, ce se hotărâsce cu L6şii. Și după aceea 

Jigmond, după legăturile ce făcuse cu cumnatu-săă Rodolf, Imp&ra- 

tul Nemţesc, pentru Ardeal, lăsat-aii de-odată Ardealul pe s&ma lui 

Caspar Cornisie, pre care îl avea credincios Jigmond ; și chtămân- 

du-l în-taină, i-aii dis așia; «Este voia mea, ca dupe ce voiă eși din 
Ardeal, nâmăruă să nu laşi domnia Ardealului, ce să o tragi la 
tine ; pentru aceea te-am făcut Hetman pre oștile Ardealului». 

A doua-di iară, aă chiamat pre Stefan Boţeai,  unchiu-săii, şii 
dise : < Așia te sfătuesc : că deți va trebui domnia Ardealului, să 
mu răbdi pe vre-un Munten (avătând pre losika), să ţie domnia». 
După aceea, nezăhăvind vreme, t6mna, aii dat domnia Ardealului 
lui Stefan Iosika, logofătul săi, a căruia sfat nu numai în esle de 
obște, ce şi în cele deosebite le ținea Jigmond. Acâste semănături 
de netoemală și de neinbire între acei trei ai aruncat Jigmond! 

Iară Rodolf, Impăratul Nemţesc, nezăbavă vreme, ai trimis sol la 
Jigmond de 'l-aă întrebat de ţine tocmala cu densul, 
prin solii s&i multe venituri den an în an lui Jigmond ; și se des- 
păvțise -ligmond și de femâe'și, alegendu'și vi6ță singuratică. Iară 
după ce aii înţeles Papa, cum sati despărțit Jigmond de femse'şi, 
și va să petrâcă vița, călugărescă, i-au giuruit Episcopia, de la Olom 
scii de la Vratislav, săi dea. Cu acest fel de făgăduinţe, să pă- 
rondu-se lui Jigmond, ai răspuns solilor că se v 
celora carii 

sfătui, 

făgăduindu'i 

a lăsa în tăria a- 
așia de csle de cinste, cum şi de câle de folos "1 vor 

lavă căindu-se Jismond de legăturile sâle ce făcuse cu Imp&ratul Nemţesc, socoti pre-taină să trimiță sol la Impă&răţia Turcului, să facă Craii în locul săă pre Stefan losika ; să” trimiță Impă&răţia steg şi buzdugan. Ac6ste aședondu-se într'acest chip, pentru să se obâr- şescă deplin lucrurile, ai răpedit losika, den porunea lui Jismond, cărți la Namssnicul Casoviei, să nu se grăbescă neci el, neci co-
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misarii Impăratului Nemţesc a intra în Ardeal, căci âncă de purce- 
sul lui Jizmond den Ardeal nimică adevărat nu s'aiă aședat și sfa.- 
tul Ardealului spre aceea se plâcă, ca să nu rămâe Ardealul în mâ- 
nile S&cuilor. 

Acâste cărți de sirg le trimise Iosika [eu sol (*)] la Cassovia ; iar 
Namâsnicul Cassoviei, îndată le trimise la Rodolf Impăratul Nemţese. 
După aceea Jismond aii poruncit să se stringă toți la Beligrad ; și 
acolo, viind Jigmond ai dis către toți, să fie înu'o toemală, şi să se 
bată cu Rodolf Impă&ratul Nemţese. — Și noi pentru să nu înmulțim 
povestea, lăsăm de aice altele la Unguri să serie mat pre lat. 

lară Jigmond, după legăturile ce făcusă cu Rodolf Impă&ratul, pen- 
tru Ardeal, aii lăsat Ardealul pe sema 6menilor lui Rodolf. 

Atunci, Mihai Vodă aii fost trimis sol la Jigmond, poftind agiutor 
să mârgă asupra lrimiei Vodă, (**) să] scoţă din domnie, să apuce 
el şi domnia Moldovei. Ce Jizmond ai răspuns lui Mihai Vodă, 
precum mai bine să stea în pace, de vreme ce şi Papa de Rom şi 
Rodolf, Imp&ratul Nemţesc, poruncese să nu scociorescă arme asu- 
pra Leșilor și a Moldovânilor; că așia Papa cum şi Rodolf, arătând 
că vor afla pre-urmă l6c, să fie toți megi6șii în pace. Apoi Jigmond 
părăsind Ardealul și femeea'și, ai purces spre Opolia. 

lară Mihai Vodă, înțelegând de Jizmond, că aii lăsat Ardealul în 
sema lui Rodolf, Imp&ratul Nemţesc, de sirg ai trimis lă solii lui 
Rodoli Impă&ratului, la Ardeal, cerșind svat ce va face, şi de ce se 

va apuca, de vreme ce Jigmond ati părăsit Ardealul, și de unde "i 

va veni agiutor împotriva 'Turcilor, că neci oști, neci bani nu are ? 

și pentru zăloge ce aii pus pentru plata oșştii, pe porunca lui Jig- 

mond să'i arete solii împărătesci de unde le va putea scâte, și pen- 

tru altă plată a oștilor ce le-ar trebui de unde se va da? Răspun- 

sai solii, să nu porte grije Mihai Vodă, ce să fie cu inimă bună, 
că în scurtă vreme poftele i se vor plini. 

Mai trimis-ati Mihai Vodă pre Radul Clucerul şi pe Mierişte l.o- 

gofătul la Comisarii lui Rodolf cu solie, în care era mari lucruri a 

le descoperi; şi pofti de veniră Comisarii lui Hodolt cu o sâmă 

den boiarii Ardealului în 'lirgoviște, și-aii sfătuit cu Mihai Vodă 

pentru grija oștilor. Și îndată ai dat bani lui Mihai Vodă 10,000 

galbeni de aur, și-aii făcut aședămintură între dinşiă. Mihai Vodă, 

Domnul Muntenesc, să aibă stăpân pre Rodolf Impăratul Nemţesce și 

(*) Cele în paranteză lipsese în Cod. (. | 

(»*) Vedr diverse serisori a lui Mihai Vodă facsimilate la finea volumului și 

nota relativă,
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Craiul Unguresc; iară Rodolf, ca pre o ţâră de moșie să o dee 

lui Mihai Vodă și fiului săii lui Pătraşcu Vodă, fără de neci-o dare, 
numi Mihai Vodă să trimiță daruri Impăratului, cum se cade u- 

nui Domn, și pre acea alegere să stea Rodolf, îproci, 

Purces'aii Mihai Vodă, după aceea trecând Dunărea la Nicopol, 
în ţărele Bulgariei, de aă prădat și-aii ars, şi-ati adus robi în ţera 
Muntenescă 15,000 de bărbaţi cu fămei, de i-ai aşedat în era Ro- 
mân6scă. 

Peste voie era Ardel&nilor tocmala ce făcuse Jismond cu Hodolf, 
Impăratul Nemţesc, temându-se pre urmă de supunere de Nâmţ. Ce 
nezăbăvind vr6me, după ce aii purces la Slonsca Batori Jizmond, 
s'aii strins toți boiarii Ardealului, şi aă ales Craii pe Batori An- 
drieș, carele era atunci în țâra Prusiei. Impotrivă era acest lucru 
tocmelei ce făcuse Impăratul Nemţese cu Jigmond pentru Ardeal, 
precum am pomenit mai sus. Ce, nelăsând în voia Căpiteniilor de 
Ardeal, Impă&ratul Nemţese ai socotit și cu sabia să'i supuie, ăvînd 
tocmelă cu Batori; și aă orânduit pre un general al săi, anume 
Bașta Georgea. și-ai trimis și la Mihai Vodă de "l-ati îndemnat să 
vie asupra lui Batori Andrieș, pentru mai pre lâsne supunerea Ar- 
delânilor de două părți; că Mihai Vodă pururea avea cu Împăratul 
Nâmţului răspunsuri. Pre l&sne ati primit Mihai Vodă acest lucru și 
fără zăbavă ai strinsă Oste din țsra sea, ca 30,000, şi-aă intrat în 
Ardeal până la, Sibiiu ; și acolo tăbărând, aii așteptat pre Bașta Geor- 
gea cu oștile Nemţesci. 

Trimis'aă Batori Andrieș la Impăratul Nemţesc solie, cu: rugă- 
minte să nu facă asuprâlă să'l scotă den crăie, ce îi de moșie de 
atâția vâci a Batorescilor; ce, acele oști gătite asupra lui, mai bine, 
cu dânsul împreună, să se orânduiască asupra 'Tureilor, arătând că 
el nu den sing, ce den voia tuturor sfetnicilor şi a boiarilor Ar- 
dealului ai primit crăia, Ardealului; rugându-se Impăratului Nemţesc 
săl primâscă subt mila sa, iprocă. Și cu acâstă solie aă fost trimis 
Batori Andrieș pre Volfung ; şi de-odată 'l-aă fost pus la oprelă în 
Beciăi, și iar "l-ai slobodit. Pre urmă ai trimis sol și aicea la Iri- 
mia. Vodă, legând prieteșug cu Irimia Vodă, poftindu'i și fata să'și 
dea Irimia Vodă după . frate-săă lon; socotind Batori Andrieş că- 
incuserindu-se cu Irimia Vodă, să se potă lăţi și la domnia Moldo- 
vei, puind pre frate-seă Domn. Sciind Batori Andrieș de prieteșu- 
gul ce aă avut frate-săi Batori Andrieş cu Mihai Vodă, Domnuj 
Muntenesc, ai trimis sol la Mihai Vodă pentru prieteșug ; şi cine
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ati fost cu acea solie în loc de priâtenie între dânșii, ai aţiţat pre 

Mihai Vodă cu mare vrajbă spre Batori Andrieș, 

Ce, Mihai Vodă. îndemnat de Impăratul Nemţese asupra lui Ba- 

tori Andrieș, aii făcut veste că aii gătit ostea aceea împrotiva Tur- 

cilor. Iară pre urmă, simțind Batovi Andrieş că mârge Mihai Vodă 

asupra lui cu oste, aii trimis sol la Başta Ceorgea să afle de lu- 

cerurile lui Mihai Vodă. Ce, Başta Georgea aii răspuns, că gândul 

lui Mihai Vodă nu'l scie. 'Frimis ati la Mihai Vodă de ai iscodit; ce 

vrend Mihai Vodă să înșele pre Batori Andrieș. aii făcut giurământ 

că el nu uită binele și mila lut Batori Jismond, frăţine săi, care 

"l-aiă agiutorit improliva 'Tureilor; și precum aii fost în bună me- 

gieşie, așia și aemu cu Batori Andrieș. Pre urmă saii descoperit 

vicleșugul lui Mihai Vodă, după multe solii între Mihai Vodă și în- 

tre Batori Andrieş. Porunci Mihai Vodă să se găteze de răshoiii 

oștile sâle ; aşijderea şi Batori Andrieș. Iară, să scurtăm vorova, aii 

rămas isbânda hui Mihai Vodă, înfrângând ostea lui Mihai Vodă pre 

stea lui Batori Andrieş ; și purcâseră în risipă den r&sboiii, lăsând 

totă tabăra cu totă gătirea oștâscă în mâna lui Mihai Vodă; că 

singur Mihai Vodă vădând că sta r&sboiul neales, aii dat năvală în 

Ardeleni de îi ati spărcuit. Perit-aăi multe capete in r&sboiii; fugi- 

t-aă Batori Andrieș cu puţini boiară de ai săi. lară după isbândă 

Mihai Vodă aii purces cu 6stea la Beligrad, trimiţend înainte lu 

cetăţeni să le vaqă socotâla; însă, după ce sati făcut dioă îndată 

aii răpedit gonași după Batori Andrieș. Iară cetăţenii den Beligrad, 

înțelegând de risipa Ardelenilor cu Batori Andrieș, și de Mihai Vodă 

că le vine asupră, trimiseră sol cu daruri la Mihai Vodă, șil tim- 

pinară nu departe de Sibiii cu tabăra, și i se rugară Beligrădenii, 

să le fie milă, iproci. lară Batori Andrieș, parăsit de toţi, simțind 

că! gonese Săcuii să'l prindă, ai fugit; și rătăcind pedestru, nu- 

mai cu Necolae Mica, ai nimerit la nisce păstori; şi fiind însetat 

a cerșut apă; iară păstorii, ne-având apă, 'i-aii dat zer de lapte. 

Şi dând la Necolae Mica să guste, dise Batori Andrieş: «Să bem" 

aceste mişelii, care ne-ai dires şi ne-ai închinat vânătorii şi hi 

clânii nostri». Și bând puţin din acel ţiţiiă, ati trimis pe un păstor 

săi aducă apă, și! dâte un galben de aur. Și eşind Andrieș den 

coliba ciobanului, sait lăsat subt un brad să odihnâscă puţintelă ; 

şi ati dis lui Necolae să! străjusscă. Și nesciind Batori Andrieș că” 

sînt neprietenii aprope, luându'! pe urmă, pen frântură, pen locuri 

grâle, și nemerind gonașii la ciobani, i-au întrebat. Și audind Ne- 

colae Mica de unde era de păzia pre Batori Andrieș, "l-ai deştep-
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fat: şi nemerindu'Y Săcuii, ai eşit la dânșii Neculae, dor îi va îm- 
blândi. Ce, nimică isprăvind, ca nisce Omeni turbaţi aii năvălit cu 
arme și 'l-aă omorit. Apoi, găsind şi pre Batori Andrieș, ai năvă- 
lit ca nisce fiare sălbatice asuprăi și “l-ati omorit în loc, 

Vesel şi îndrăsneţ, Mihai Vodă după isbândă,.prea lesne cuprinde 
orașele pre sâma sa, şi i se închina Și cetățile, numindu'l lomnul 
lor, primind pren cetăţi oșt6ni de a lui (de pre atunci are nume 
dei die: Mihai Craii). 

După ce'i duseră gonașii capul lui Batori Andrieș la Mihai Vodă, 
aii trimis Mihai Vodă de ai adus și trupul, gol de tâte hainele 
lui, a noua-di după ce perise; şi cosându'i capul la trup, "1 aă în- 
gropat în bBeligrad, îmbrăcat cu haine scumpe. * 

Stând Mihai Vodă după aședarea Ardealului, iară de aicea den țeră s'aii rădicat Irimia Vodă, îndemnat de “turci, (î) şi ai mers cu 
6ste în „tera . Muntenâscă ; și ne-avend cu nime neci un r&sboiii, aii 
mer$ în Bucurescă și aii pus Domn pe frale-săă, Simion Pabarni- cul; și lăsând 6ste de a sa pre lângă densul, s'aă intors la seaunul 
săii la Sucevă, 

Inţelegând Mihai Vodă de coprinsul scaunului țărei Muntenesci, de Irimia Vodă, îndată ai purces cu oste den Peligrad, de aii mers asupra lui Simion Vodă. Nat așteptat, Simion Vodă să stea îm- protiva lui Mihai Vodă, ce, sai dat spre marginea ţ&rei, spre Foc. șani. pentru agiutorul -de Ja frate-săă Irimia Vodă. Și steingând câtăva sumă de ste la margine, aii așteptat pre Mihai Vodă la Milcoval cel mare (ave și alt nume grozav acea apă de atunci, spun  Muntâniă ), şi ţina răsboitt cât-va c6s; apoi perdu Simion Vodă râsboiul, și sai dus in risipă oștenii lui Simion Vodă, cine încotro aii putut. Iară Simion Vodă aii năzuit la feate-săă Irimia Vodă, la Sucâva. 
Iară Mihai Vodă, după isbândă asupra lui Simion Vodă, n'ati ză- bovit; ce, stringend stea ce ui avut și Să&cuii, ati mers asupra, Irimiei Vodă, care se alla la Trotuași, nunatind, (5) nepurtână grijă aşia îngrabă săi fie 0spe Mihai Vodă; iară decă înţelese că Mihai Vodă trece munţii și“ vine asupră cu multe oști, nefiind gata Ivimia vodă, 

(Î) Esistă documinte cari confirmă aserțiunea acesta, Vedi la nota finală doc. familiei Caraiman. 
| 

: (Tî) Nu de atunci îi dice Căcura ci da la bătălia lut loa Vodă cu Petre Schio- pul și ca frate-săă Alexandru Vodă. Domnul țări muntenesci, pote vede în hrisovul ce am reprodus la pag. 260 tomul acesta, (* Vedi Wolfgang Bethlen T, Iri pag. 528, 

bătălia ce se
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să potă sta împrotiva lut Mihai Vodă, aii mers spre Sucâvă. Mihai 
Vodă, nimică zăbovind, s'aii pornit după Irimia Vodă, cu mare sîr- 
guială ; și lăsând Irimia Vodă stea Leșescă ce avea lângă densul, 
să potă lua limbă den 6stea lui Mihai Vodă, supuindu-se acei oş- 
leni Leși, aă lovit pre nisce Munteni şi Sârbi dentr'o aripă a oştiă 
lui Mihai Vodă, în laturi de tabără, și înfrânseră, și'Y goniră până 
în tabără, cât se îngrijise și însuși Mihai Vodă de odată. Iară stând 
Ungurii, ai înfrânt pre Lâșii lrimiei Vodă, și acolo pre loc ată pe- 
rit 100 dentr'6nșii. Inţelegănd Irimia Vodă de perirea oștenilor săi, 
aii năzuit la Hotin; așia îl prinse Mihai Vodă de aprope pre Irimia 
Vodă, cât și pre nisce haiduci pedestri cu 6re-câte care, mergând 
pre urma oștii lrimiei Vodă, i-ai agiuns fruntea ostit lui Mihai 
Vodă, și aii stătut huiducii la răsboiii, apărându-se cât-va c6s. Ce, 
înglotindu-se stea lui Mihai Vodă, i-ai înfrânt, la sat la Verbia, 
pre Jijia, unde stă movilă făcută de Irimia Vodă deasupra acelor 
trupuri. Și atât era de groznie Mihai Vodă, şi vestit de r&sboie în 
tote acâste părți, cât, îndată ce aii sosit la Sucâvă i sati închinat 
cetatea, şi a Sucevei și a Nemţului, și ati pus oșteni de ai săi de 

pază la cetăți, pedestrași. Și neci cu atâta nu sai lăsat Mihai 

Vodă, ce aii purces de la Sucâvă spre Hotin, de aii gonit pre Ivi- 

mia Vodă și pre Simion Vodă până la Hotin. (*) 

Cetatea Hotinului era bine grijită de Irimia Vodă, cu slujitori 

Nemţi de ai săi; iară Irimia Vodă aii trecut preste Nistru, la Lâşi, 

pentru agiutor. (**) Pusâse Mihali Vodă şi un Domn de la sine 

aicea în ț6ră, anume Matrcul, () a căruia nume nu se povestâsce, 

pentru scurta vreme ce aii avut acel domnișor, neci la I/6topiseţele 

străine nu se află numele acei domnii. Și socotind Mihai Vodă că 

va domni şi țâra Moldovei, poruncise la 6stea sa să nu facă strică- 

ciune pen ţeră. | 
Eva L6şii pre acea vreme strinși toţi la Seim, la Varşav, sfă- 

tuind de 6ste împrotiva Șvedului; că Craiul Leşese, fiind moşan 

acei crăil, ce încă viă tată-săii, lon Craiii, ai ales Leşii pre Jig- 

(*) Vedi la fine nota din : Avviso delle gran rotta che ha data il Michele Pren- 
cipe de” Valachi a Geremia Vaivoda della Moldavia. Alli 18 di Maggio 1600. 
Con lacquisto di detta Provincia ei morte di esso Geremia. Publicata di Ber- 

navdino Beccari alla Minerva in Roma. 1600. 

(**) Sunt forte interesante doeuminte scrisorile ce Mihai Vodă trămise în Po- 

lonia, la intrarea sa în Moldova. ca. să'și esplice către Regele Polonez, purta- 

rea lui faţă cu Ieremia Moghilă. Vedi la finea volumului. 
(+) Cunâscem hrisâve date de Mihai Vodă ca Domn şi al Moldovei, dar de 

la Marcu n'avem nimica, Vedi nota finală.
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mond la crăie; și după mortea tătâne-săii, ne-avend alt fecior 

fără Jizmonă, coprinsese crăia Șvedescă un frate al Craiului Şve- 

qesc, anume Gustav. Deci, fiind mai aprope Jismonă, feciorul Cra- 

iului $vedesc, de acea Crăie, de cât unchiul s&ii Gustav, silia pre 

Leși la acela Seim numa să pozvolescă să facă oști împrotiva lui 

tiustav. lară socotină Leșii că neci întrun chip acâle două crăil 

să se facă una nu vor putea, fiind una dencoce și alta dencolo de 

marea Ballicum, și prilejindu-se acestă tâmplare Irimiei Vodă cu 

Mihai Vodă, aii dat L6șii nădejde Craiului lor pre altă dată asupra 

Svedului. arstând mare trebă acesta, și cu grije crăiei Leșesci, să 
lase coprinse țările aceste de Mihai Vodă, Ardealul, Moldova și țera 
Muntenâscă. Ce, aii stătut. Seimul după trâba acâsta, să se facă 
oști împrotiva lui Mihai Vodă, având Irimia Vodă gineri, omeni 
mari domni la l.6și. Istoriile Unguresci (Ț) scrii că Irimia Vodă ati 
intrat în cetatea Hotinului, și de acolo s'aii apărat câte-va qile de 
Mihai Vodă. lară după spartul Seimului leșesc, îndată ati purces 
Batori Jigmond, fratele lui Patori Andries, care se afla atunci în 

“țera Leșescă, den alesul Seimului, sfatului, împreună cu /amoiski, 
Canţelavul crăiei Leșesci, la tabără în Podolia, si fără zăbavă salii 
pornit împrotiva lui Mihai Vodă. Vestit era acel Hetman la Lâși, a 
cărui fapte neci Konieţpolski Hetmanul n'aii agiuns. 

Inţelegând Ungurii de clătirea lui Batori lismond cu Zamoiski, 
îndată aâi trimis sol la dânsul, den sfatul boiarilor de Ardeal, ar&- 
tând nevoia ce ati despre Mihai Vodă, și rugându-se lui .Batori 
Jigmond să se întorcă la crăia Ardealului, iproci (scrie Volfgang de 
Betlem ţţ). 

" Aceste înțelegând Jigmond, aă răspuns solului dicând : «Dumne: 
dei este unul stăpân, carele ati făcut tote, și carele, luând domnia 
unuia, o mută şi o dă la altul, Pentru ce, neci o nevoinţă nu'i tr6- 
bue, nu numai în câle mari, ce neci în cele mici lucruri, de nu'l 
va noroci Dumnedeii pre dânsul; măcar că Cnezia Ardealului €ste 
in primejdie, ce, de va plăcea lui Dumnedei și del va chiăma la 
acea sarcină, nu se va pune împrotiva lui Dumnedeiă. 

lară Zamoiski, vădând acea solie la Batori Jigmond, ai primit. 
lară Irimia Vodă, apărându-se de Mihai Vodă den cetatea Hotinu- 
lui, prins-aiă Veste că, vin oștile Leşesci asupra lui: şi lăsat-aii Mi- 
hai Vodă o sâmă de oste, călărime și pedestrime, cu Mârza, cu 
7000, şi cu Moisei, care era pus mai mare căpitan pre Unguri. 

(+) Vegi nota la fine. 
(1Ț) Vedi nota finală,
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"Iară Mihai Vodă cu cea-ajtă oste, lăsând Hotinul, s'aă dus pre OI- 

tuz în Ardeal. lară Zamoiski cu Irimia Vodă, încă dâcă ai înţeles 

de purcesul lui Mihai Vodă, ai trecut Nistrul pre la Colodrubea, 

la ţinutul Cernăuţilor, și Prutul pre la Cernăuţi, și ai trecut Codrul 
Cosminului și-aă mers la Suceva, Mihai Vodă întărise cetatea cu 
Omenii s&i ; iară el singur, cum s'aii pomenit mai sus, aii trecul la 
Ardeal, pentru să'și înglotescă stea şi să mai ohosâscă stea L6-: 

șilor. Aflat-aii Zamoiski și Irimia Vodă bine srijită cetatea Sucevei 

” de 6menii lui Mihai Vodă; și-aii ales cu sfatul, să nu facă zăbavă 

Ja cetate, ce, să mârgă întins după Mihai Vodă. 

Imp&răţia Turcului având resboie cu Nemţii, pentru crăia Un- 

gurescă, era bucurosă că se sfădesce Irimia Vodă cu Mihai Vodă; 

și s'aă tras cuvântul până astă-qi cum să fie trimis cu-taină 40,000 

de galbeni de aur la Irimia Vodă, să facă ste asupra lui Mihai 

Vodă și Hrisov sati Uric de domnie vecinică lui și seminţiei lui. (*) 

Simţind Mihai Vodă că'i vin asupră Leșii cu Irimia Vodă, aii 

purces den Ardeal și-aii ales loc să'și dea r&sboiii cu Lâșii, pe Le- 

Jejin. Era la Mihai Vodă 60,000 slujitori la acel ră&sboii, Munteni,. 

Unguri, Serbi și Nemţi puţintei și aii tocmit Ostea pe malul dencolo: 

călărimea aă pus de âmbe părţile la aripi, iară pedestrimea ai toc- 

mit asupra vadului. Și aii aşteptat pre Lâși, puind apa ca o pedică 

între oști, până ar deprinde oștenii lui acel tel de oste, și să vadă 

până în cât sînt de semeți Lâșii la resboiii. 

Ostea lui Zamoiski era 30,000 Lâși, aleși, și lremia Vodă avea 

5000 oştâni de [eră. Dâcă aii sosit Lâșii la vad, precum era stea 

lui Mihai Vodă tocmită, aşia ai tocmit și Zamoiski ostea sa, dirept 

impotriva oştii lui Mihai Vodă. Cu atâta era mai meșter Zamoiski 

decât Mihai Vodă, că îndată cât ati sosit la vad, ai făcut cu pedes- 

trimea sea hăști de pământ înalte, și acolo ai suit puscile. Și așia 

tă diua aceea aii stătut dând numai din tunuri şi din sin6țe preste 

apă, unii spre alţii. A doua-di, Zamoiski ai trecut mai sus, într'alt 

vad, apa, mai despre munte, ostea călărime şi îndată bulucuri. aă 

purces la vad unde era stea lui Mihai Vodă, iară singur Zamoiski 

cu pedestrimea, ai stătut mai tare cu focul asupra vadului. 

Mihai Vodă vădând că tree Leșii pentralt vad, ai maă întărit 

“ pedestrimea și el cu șanțuri ; iară el singur cu tâtă călărimea să ție 

vadul pe unde trecea Lâșii. S'aii mirat Mihai Vodă de simeţia Le- 

şilor, cu ce sirguslă ai apucat vadul. Și se făcu un răsboiii mare 

() Am adaos în notele finale uricul constatând acest fapt, al aducerei de 

40,000 galbeni de la Turcă. EI e publicat și în tom, |.



Y 

! . 412 

  

RE 

pențru “văd ; singur Mihai Vodă ca un leă în fruntea oștii îmbăr- 
bătând pre ai săi; și aă ținut r&sboiul eâte-va cesuri, până ati ve- 
nit Husarii, 

Nedeprinsă 6stea lui Mihai Vodă cu acel fel de ste, Husarii, că 
sint tot în fer, numai ochii și buzele se ve&d; mulți pun şi aripi 

„toemite de vultur s6ă de alte paseri mari; şi cei mai de fire cu 
pardoși peste platoşe; iară slugile cari n'aă pardoși, pun scorțe tur. 
cesci ; iară în fruntea cailor, câte o tablă de fer, mulţi pun și la - 
peplul cailor, pentru ferâla de glonţură. Neci fie-ce cal încalecă, ce 
tot cai groși, mari, să potă purta tarul, și tot cai friji Nemţesci, 
s6ii cai 'Lurcescă, la cei mai de fire. Nu alergă la r&sboie neci-0- 
dată ; rar daă în trâpătul cailor, când ar sări asupra vre-unei pe- 
destrime, sâii a taberei; iară asupra oștii sprintene, cumu's 'Tăla- 
rii, neci-odată nu alârgă, că 'Tătarii să r&șchiră și nu fac neci-o is- 
bândă cu sulița. Suliţele lor sînt de opt coți de lungi, și cu pra- 
pore până în pământ; slaii ca un zid la ră&sboiii. Şi cum ai sosit 
Lâșii peste vad, şi-a mers asupra oștii lui Mihai Vodă, îndată de 
la cel-alt vad aii întrânt cu focul Zamoiski pre pedestrimea lui Mi- 
hai Vodă den șanțurile lor; și câtă, pedestrime era, tâtă au încăput în mânele lui Zamoiski, cu armata lor cuprindendu-i călărimea ce 
mai eva, râmasă la acel vad cu Zamoiski. Dat-aii seire lui Mihai + 
Vodă de întrângerea pedestrimei lui; şi acolo, unde era el cu că- lărimea iu avea, putârea să stea împotriva Leșilor; numar ce i-ai căutat a da dos, lui Mihai Vodă; însă nu de tot în risipă, ce cu tocmală ; întorcendu-se singur Mihai Vodă unde era grije și tot a- p&rându-se, ai mers până la "Târgușor. 

Seiind Zamoiski cine este la resboie Mihai Vodă, să nu se mai depărtâze ostea lui cea călăreță, să nu aibă vre-o smintelă, ati ti- mis trâmbacii de ati dis de întors oștile. Cădut-aă la acel răshoiă 1000 de trupuri de âmbe părţile; iară prinşii vii, mulți de-a lui Mihai Vodă, şi pedestrimea cu totul. Fost-aii acest răsboiii în anul de la zidirea lumii 7108. | Se urise Muntenilor cu Mihay Vodă, cu atâta oştire. Ce după fuga lui Mihai Vodă, trii ile după r&sboiă, ai stătut pre loc Irimia Vodă și Simion Vodă cu Zamoiski, până ati venit toți boiarii acei ţări și slujitorii, primind pe Simion Vodă Domn cu giurământ. Mers-ait cu toţii până în Bucuresci, și aii aşedat la scaun pe Simion Vodă; Și i-ai lăsat Zamoiski 3000 de L6și cu Ion Potoţki, Starostele de Cameniţă ; apoi sati întors Irimia Vodă cu Zamoiski la Sucâvă. Iară Mihai Vodă, după ce-au perdut ră&sboiul la Telâjin, ai strîns 

e
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“pren munţi, de ai să den țsra Ungurescă cunoscuţi, şi den Săcui 
vro 7000 de oșteni, cum serie Hronograful; (3) și pornise pre Udrea 
Spatarul cu 4000 de oșteni să fie strajă; iară el tot se mai gătiă 
în munți, să iasă o-dată cu pusci și gătit mai bine. Ce-aii. grăbit 
Simion Vodă de n'aii avut vrâme să se mai întemeiâze ; că de sirg 
stringând oști de ț6ră, şi cu Leșii, pre sfatul iar a boiarilor, aă pur- 
ces din Bucuresci și aă mers cu di cu nâpte pren locuri ascunse 
până la Argeș, unde era Udrea cu stea lui Mihai Vodă de strajă, 

” Prins'aii de veste şi Udrea, și ati scos Ostea de strajă la câmp, că 
loc de fugă nu era, că se apropi6se 6stea, lui Simion Vodă ; și până, 
în tril Ori 'și-aii dat răsboiii cu Lâșii ; întoreându-se far a patra 
Oră, aă purces în risipă Udrea cu oștenii săi. | . 

Mihai Vodă nu era departe, mai în munți de acolo, viind să se 
împreune cu cea-l-altă 6ste; ce, dâcă a dat scire Udrea de risipa 
oștii ce-aii fost cu dânsul, 'l-aă părăsit cu toții și cei-alţi ; ce: nu- 
mai i-aă căutat lui Mihai Vodă a lăsa țera Muntenâscă și-a trecut 
la Ardeal. Udrea Spătarul, după aceea curând. aii venit și el și s'aii 
închinat la Simion Vodă ; şi așia Mihai Vodă, vrând *să domnâscă 
Ardealul, aă perdut și țâra Românâscă. 

In Ardeal după ce-aii sosit Mihai Vodă şi ai aflat Gmenii săi ce 
"i pusâse pen cetăți, scoși de Bașta (xeorgea, și puși oștâni de-a 
împăratului Nemţesc, vădând că nu are loc neci in Ardeal, stai ri+ 
dicat cu t6tă casa lui, și cu câţi-va Căpitani crequţi ai.să, Mâr- 
zea, Ghieţe, Racea, și ati mers în Beciă. la Împăratul Nemţese, în 
nădejdea slujbei ce făcuse împotriva Batorescilor ; și "l-ai primit Im- 
păratul bine, iară pentru Ardeal, că n'aii fost pentru dânsul aședat 
ce pentru sine, aiuncea s'a arătat. a 

lară Bașta Georgea, înțelegând că ati aședat Zamoiski, cum în 
țera Moldovei așia şi în Muntenâscă, Domn, având grijă să nu facă 
vo clătire și asupra Ardealului, trimis'aă cărți la Zamoiski, adu- 
cendu'i aminte și. poftindu'| să nu stăpânescă cu armele ţera Mun- 
tenscă și țâra Ardealul ui, care ţări sînt den vrâmile vechi supuse 
Inpărăţiei Nemţului; săl nu turbure legile a bunei megieşii și a ve- 
chilor toemele, neci să fie pricină de învrăjbire între Chesarul și 

„între Craiul Leșesc, carii Își sînt rudă și cunoscuţi. Iară de-ar vrea 
să facă îndărătnicie, să ste: împotrivă, vor agiunge armele Impă&ra- 
tului săă, cu care se va apikta și pre sine și țărele sele, 

La aceste Zamoiski trimiţend om al săi, aii răspuns, precum necă 
el, neci stăpânul săi, Cratul, Leşesc, care este iubitor de creștină- 

(î) Vei la finea volumului, nouta relativă la. acâstă pagină. 
| 
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tate, poftitor de pace, n'a aţiţat neci un vuet de arme; ce pentru 

să și rescumpere de pre Mihai Vodă Muntânul, om îndrăsneț, mân- ; 

dru, lacom și cumplit, carele nu numai țâra Moldovei, ce este su- i 

pusă Crăiei,. cu sila aii fost cuprins, ce şi hotarele Rusescă şi a Po- j 

doliei, şi locurile peste Nistru le-aă prădat cu foc și cu sabie; și ! 

precum el mai mult nu poftâsce de cât linisce a tOtă creștinătatea, 

și între lomni încredințare și întemeiet prieteșug ; iară Mihai Vodă 

aii dat pricină tuturor r&utăţilor, și măcar că ste isgonit den tote _! 
țărele, iară socotela nu 'și-au mutat. Ce trebuie să se ridice Mihai 

Vodă den mijloc, ea un amestecător și turburător de prigteșug intre 
Domni, şi hiclân tuturor cu totul, iprocă. Iară rămâind Ardealul pre | 
sema stăpâniei Chesarului, "i pare bine ; și de vreme ce Ardealuj 
este. părete ț&rei Leșesci, pentru aceea ai socotit și el și senatul, 
că aprindendu-se Ardealul, să nu arqă țâra Leș6scă. 

La aceste, Bașta Georgea cu boiarii de Ardeal făcend sfat, ai a 
les precum pren scrisori nu vor putea să se așede acele ce era 
de îndoială între sine. Ce aii ales cu sfatul de aii trimis pre Siefan 
Căaki giurujndu'i mult, numai să mergă la Zamoiski, că tot nu €- 
șise den tera Muntenescă, să vorovâscă cu densul, să nu supere mai 
mult țera Muntenscă și Ardealul, fiind stricate de oști ; ce să mână ! 
înapoi de unde aii venit; şi Bașta Georgea va sta la mijloc, lipsind „5 
pre Mihai Vodă, şi să aducă pre Batori Jizmond la mila Chesan | 
lui; numai va fi nevoitor să întorcă pe Zamoiski cu oștile Leșesci 
Decă, viind Stefan Ciaki cu solia la Zamoiski, după câtăva vordvă 
ai eșit Zamoiski din țsra Muntenescă la Moldova; iară și slujitori, 
lui Mihai Vodă, carii i-ai fost adus Moise Șekeli din ț6ra, Leşescă, 
aii trecut din Ardeal pre la Ciuk la Moldova, !a Zamoiski. lari 
Bașta, Georgea, stringânăd totă boiarimea, și n6meșii Ardealului den : 
porunca Impărătâscă, i-ati făcut de ati giurat toți, cum vor fi cre 
dincioși Impăratului. 

Nu prâste multă vreme, Batori Jigmond, v&q6nd perirea frăține ; 
săi, lui Batori Andrieș, pogorit de la cumna tu-să&iă, Impăratul Nem- 
țese, s'aii căit de tocmala ce ai făcut, cun 
lăsând olatele carii dedeâse cumnatu-ş 
căi era Zamoiski ginere, fi 
Andrieș. lară într 

  s'aii scris mai sus; îi | 

Să, aut trecut în ț6ra, Leşăscă, | 

ind Dâmna lui Zamoiski fată Ju Batori” 
e atâtea amestecături ! între Ardeleni, intrat-ait | 

braim Pașa, cu oști “Purcesci în țera Ungiurâscă, de ai dobândit ce- 

lalea Baboţia ; iară Tătariă au prădat bee la Canejul. Iară înțelegând a > . . - s . - Ardelenii că Mihai Vodă, cum, se aflii la Impăratul Nemţesc, la Reciii, intrară în gr Je să nu și isprăvâsreă deregătoria Ardealului de
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la Imp&răţia Nâmţului. Avea, grije şi de âstea 'Lureâscă, ce era acmu 
la Buigaria, cu Mehmet Pașa. Şi atunci făcură ghiuluş acolo la Cluj 
și afară o s6mă de boiari, să aducă iar pe Batori Jigmond, la care 

socotelă era și Stefan Zaki şi Moisi Sekeli; și alţii stară împrotivă, 

dicend, să nu întărite pre Impăratul Nemţesce, căci trag pe: Batori 

Jigmound şi se lepădă de Rodolf Impăratul Nemţesc. Şi după aceea, 

lăsară tote giurăminturile ce făcuse către Baștea Georgea, şi tri- 

miseră sol la Batori Jizgmond cu 300 slujitori, carele era în Boto- 

ani, în ţ6ră la noi. în curtea domnâscă, sub paza lrimiei Vodă; 

căci, măcar că'l avea priâten lrimia Vodă pre Batori Jizmond, ce, 

având grije să nu se facă nescare amestecături pentru dânsul, îl 

ținea în Botoșani cu pază de slujitorii săi, împregiur. lară Ungurii 

aii scos pre o ferâstră, den curtea domnescă den Botoşani pre Ba- 

tori Jigmond, și aă năzuit de olac spre Ardeal, cum aă putut mai 

de sîrg. lară decă obliciră slujitorii -lrimiei Vodă, ce era de pază, 

purcâseră a'i goni pre Unguri, și nu i-ai mai agiuns. Și trecend 

Batori Jigmond preste munţi, aii mers în cetatea Bistriţei; și pri- 

mindul toți cu bucurie, i-aii venit slujitori înainte, și aii mers la 

Cluj. Și îndată ai trimis sol la Impărăţia Turcului, și Kapikihaia 

ai trimis să se afle pururea pre lângă Impărăţie, supuindu-se la 

Impărăţia "Turcului. Trimis'aăi soli şi la Rodolf. Impăratul Nemţesc; 

ce, Împăratul -Nemţese, mâniindu-se pre solii Ardealului, aii poruncit 

solilor să iasă den Praga, că acolo găsiră solii aceia pre Impăratul. 
Și îndată ai și pornit pre Mihai Vodă, dăruit bine de Rodolf Im- 

păratul, să mârgă să se împreune cu Baştea (reorgea, Mihai Vodă, 

și să se sfătuâscă pentru răscumpărarea Ardealului de subt Jigmond 

Bator, cu nevoință să'l aducă iar subt ascultarea sa; poruncind și 

la Bașta Georgea să se împreune cu Mihai Vodă și cnalte căpe- 

tenii. lară Jizmond Batori ântâii ai trimis asupra S&cuilor, vrând 
să'şi răsbune pentru mârtea frăţine-săă, lui Andrei Batori. lară 

solii Ardel&nilor, după ce spuseră lui Jigmond, cum, nu i-ai pri- 

mit Rodolf, Impăratul Nemţese, și cum, aii pornit pre Mihai Vodă 

asupră'i, îndată începu a face oști, călărime și pedesteime, și puind 

căpitani crequți de ai săi. Insă, nelăsându-se Jigmond Batori în nă- 

dejdea oștânilor săi, ca să p6tă sta împrotivă așia de puternic ne- 

prietenului săi, ati trimis sol la Pașa de Buda și la Pașa de Beli- 

grad, şi la Beiul de Temeșvar, și aicea, la Irimia Vodă, poftindu'” 

de agiutor. Ce, Pașii i-aii făgăduit, că la vreme îi vor trimite agiu- 

tor; iară Irimia Vodă i-ati trimis 3000 de oșteni. Strins'aii și de 

la Sârbi agiutor. lară Bașta Cieorgea ali pus de ai sunat, precum 

  

  

ste
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el nu asupra Ardealului strînge oste, ce pentru să ducă pre Mihai 
Vadă in ţera Muntenâscă, Domn. 

Iară de la Împărăţia Turcului i-ati venit lui Batori Jizmond r&s- 
puns, precum, cu bucurie aă primit, Impărăţia pofta lui, și nezăbavă 
vreme îi va trimite agiutor. De aceste vești de la Portă mare bu- 
curie ai avut Ardelânii, împreună cu Jizmond Batori. Ce, gătindu- 
se Jismond den Cluj să iasă în tab6ră, s'aă răsbolit, şi aă trimis 
la Bașta Georgea sol, precum, aii înțeles Jismond Batori de băna- 
tul cumnatu-săii, lut Rodolf Imp&ratul, asupra sa; ce, el nu pentru 
altă sai întors la moşia sa, cum să fie improtivnie Impă&ratului, ce 
pentru să'și potă apăra moșia sa despre varvari ; și el, nu den 
voia sa, ce cu pofta a. tuturor Ardelânilor aă venit la Ardeal, iprocă. 

Răspuns'aii Başta Georgea solului, precum el nu poftâsce vărsare 
de sânge creștinesc, măcar că ar sci voia lui Jismond; și Rodolf 
Impăratul nu este cap prost că acela, să se potă împăca cu un os- 
pă ; ce, i se cuvine mai mare cinste și ascultare decât tuturor 
Domnilor. Și cu acâste cuvinte a slobodit de la sine pre solul lui 
Jigmond. Și iar aîi mai trimis sol Jigmond Ja Başta Georgea cu 
giurăment, de i-a spus că el nu pentru scădere, ci mai mult pen- 
tru adăogire și crescere între creștini ati venit. Ce, de vreme că 
Jigmond ai cunoscut că Bașta Georgea vine asupra lui, el încă este 
gata a sta împrotivăi. La acâste aă r&spuns Bașta Georgea, pre- 
cum el este slugă; și ce i-aă poruncit, are datorie a le face; şi să scie Jigmond: acâstă poveste, să înduplece nuiaua, iară să nuo frângă ; și la înduplecatul nnelei mult să socotâscă în cuget ; adăo- 
Send și acesta : mojicul când se vâde aprâpe de stăpânire și hai- 
nele sâle a cheltui pentru dânsa este gata ; iară Craiul Jigmond den Slăpânirea care o are voi să se desbrace și altuia să o dea. Cu aceste cuvinte Bașta Georgea ai vrut să însciințeze pre Jismona că, cu acâle pricini ce umblă împrotiva lui Rudolf, își va perde stăpânia, care ar putea să o ție, de ar fi cu credință lui Rudolf. Și așia, den iscode înțelegând Jigmonă Bator, precum Bașta Geor- gea și cu Mihai Vodă s'a pornit cu oști asuprăi, ai tras și el tote oștile de pren tote locurile la un saţ aprope de Cluj, anume Samos Falva ; şi el încă at purces den Cluj cu 43 de sleguri, fă- cute de curând. Iară Baştea Georgea, clătind de la Dobriţin, sai tăbărit la Maetin, făcând împregiur șanț. 

  

Aci copistul adaoge aceste vorbe : Până aice Letopiseţul Moldovei este scris de Neculai Costin ». Compară acest text de sus cu cel din
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Tom. 1. pag. 444—454, din prima redacţiune a lui Miron Costin. 
E posibil că multe adaose din acâstă a IL, redacţiune să fie de Ni- 
colai Costin, dar noi nu le mai scim deosebi din ale Int Miron. 

După vorbele: «Până aice Letopisețul... etc., dice D. M. Kogăâl- 
nicenu, că toţi copiştii adaogă următorele versuri, în alusia morţii 
lui Mihai Vodă, ce curând apoi se întemplă : 

Mârtea întrun chip calcă tâtă casă, 
Domnesci şîinp&rătesci, pre nime nu lasă. 
Pre bogaţi şi pre săraci, ia le taie vacul. 
O, vicleno! în t6tă vremea vănezi ca cu sacul. 
Neprăvătit, strămutat ce nu stăruâsce ? 

De tine în tot câsul ce hălădu&sce 

Spre cădere de tine? Tu cu vreme tâte 

Primenesci și nimică să stea în vc, nu pâte. 

Tu, părinte tuturor, D6rane şi 'mpărate! 

Numai singur covârşesci vr6mij nemăsurate ! 

AX poruncit vremilor să nu stea, 

Nimic în veci pre lume nu pâte să custea. 

Mulţi aă fost, şi mulţi sîntem, şi mulţi te aştâptă, 

Lumea den priminâle nu se mai deşteptă. 

Am arătat deja că este în erdre ori cine, dicând că versurile 

aceste sunt o alusiune la mârtea, ce va fi mai apoi, a lui Mihai 

Vitâzul. Ele sînt aci, -ca să arăte că N. Costin în redacţiunea și 

decopiarea eronicului lui Miron, nu a putut merge mai departe, 

căci a murit. 

Mai departe vine materia publicată de noi în T. |. pag. 453. 

(ediț. |. a D-lui M. Kog. pag. 226) de la aliniatul : « Batoreseiă încă aă. 

strâns Oste şi maă semeță. » _ 
j “ V. A. Urechiă. 

27 Miron C. 11.
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DIVERSE MONOGRAFII. (î) 

Despre Ladovik, Craiul Unguresc şi Leşesc. 

Zac. 6. In anii de la Hristos 1370 murit-aă Craiul Leşesc Cazimir : 
eșindla v6nătore Vaii întempinat primejâia, că alergând după un cerb, 
ai cădut jos cu calul, și și-ati frânt un picior din care ati și murit. 
lară Ludovik, Craiul Unguresc, nepot lui Cazimir mortului, îndem- 
nat fiind de o s6mă de Boiari l.eșesci la crăia leșâscă, ai intrat 
în ţera leşescă, de odată, la oraşul ce-ă dic Sondiţă. Iară de acolo, 
luat de boiariă Litwei, Vai dus la Cracăii şi acolo Vaii coronat Ia- 
voslav arhiepiscopul de Oneazna, că acesta Cazimir al doile cu ucesi 
nume neavând seminție parte bărbătescă ci numai 2 fete, ai părăsit 
vița crăiuscă de la descălecătoriul cel ântâiă a țărei leşescă de Leh 

Zac. 6. (77) Mare mâhniciune aîi rămas Leșilor după mortea Cra- 
iului Cazimir, că Ludovic Craiul, fiind strein la crăia Leșâscă, necă 
pre un leah nu suteria la sine, ce tote lucrurile pen tâlmaci se ispră- 
via, și câte-va. locuri ce era să le împreune către Crăia Leș6scă, 
le da unui Domn Unguresc, anume lui Cn6z Vladislav a Opoliei; 
şi altora. Ne zăbovind Ludovik Craii în țera Lieșescă, s'a întors în 
țera Ungurâscă, lăsând cârma Crăiei l.ezesci mamei sâle Elisavetei 
surorei lui Cazimir Craii, ce ai murit. Ce, ea fiind muiâre bătrână, 
depărta Omenii vrednici cu sfatul, și aduna Gmeni de nimică şi 
îmbunători. 

Zac. î. Două fete a lui Craii Cazimir, cu tot ce le-ai r ămas de 
la tatăl los, odăre, haine, le-aii trimis acâstă bătrână Crăiasă Eli- 
saveta, în țsra Ungurâscă, la nepotul săi Ludovik, Craiul Unguresc; 
şi acolo a pus de s'aii sunat cum fetele acelea nu sunt adevărate 
fete lui Cazimir. Și pentru ca să nu agiungă fetele lui Cazimir după 
Omeni mari, le-ati măritat : pre cea mai mare, Ana, după Dvihelm, Cn6zul Sţiliei, şi pe lagvida, cea mai mică după Romer, Cnâzul Șlirieă ; amândoi aceștia era legaţi subt Crăia Leșâscă pre acele vremi 

Zac. $. lar în anul 1367, Suitan M X urai, cel întăiă cu acest nume al 3-lea împărat turcesc, fecior lui Orhan, nepot lui Otoman, tare 
(1) Pentru cuvintele aduse în prefața generală a volumului şi în prefața «Istoriei de Crăia Ungurâscă» Asto A punem şi acâstă monografie sub numele lui M. Costin. D. M. Kog. a deslipito de la şirul letopiseţului şi ai dat'o ca Apendicea II. Vorbele subliniate lipsesc în redacţiunea D-lui M. Kogâlviceanu. Cod. C. ne dă alaosele. Vedi şi Cod. A. pag. 10. 

Ă (ft) Păstrăm numerile zăcelilor din Coaice.
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ai înspăimântat ţra Veneţiei și a Genuei dintru îndemnarea lui 
lon Cantacuzino, pe ace vreme, Impăratul Grecesc, (anul 1363) îm- 
prohea lui Paleolog. Şi trecând la Anadol „Amurat Barca la Ca- 
liopoli ai luat multe cetăți şi orașe grecescă şi pre urmă serii croni- 
carii Leșşesci (*). lară Hronograful Grecese (**) scrie că acest Sultan 
Murat, în dilele lui I6n Paleologul, Impăratul Grecesc, ai mers de. 
ai luat Solonul de la Frânci, în anul de la zidirea Lumei 6810: 
că Solonul 'l-aă cumpărat Veneţianii de la Manoil, feciorul lui Mi-. 
hail Paleologu, Impăratul Grecesc ; iar mai inainte ai fost a Genove- 
zilor, şi apoi "l-au luat Grecii de la Genovezi ; ce atuncea ai înspăi- 
mântat Sultan Murat pre Venețiani. (***) Și pre urmă aă luat Sul- 
tan Murat de subt ascultarea Impăraţilor Grecesci, Bulgarii, Sârbii, 
Bosna cu Odriul în Trakia. Pre urmă acest Amurat împăratul L'ur- 
cesc aă perii în Dobrogea, ucis de Despotul Sârbese. Iară ati perit 
şi Lazăr Despotul întracel răsboiă. 

Zac. 9. lară în anii de la Hs. 1377 (7) aii murit Ludovic Cra- 
iul Unguresc și Leșesc, fără de seminţia bărbătâscă rămâindu'”* două 
fete, anume Maria și Edviga. Ce, precum în viaţa lui, așia şi după 
m6rle, multă amestecătură era în țera leşescă. 

Pentru Cuezia Litvei cum Saii unit către Crăia Leşâscă. (7) 

Zac. 10. După mortea lui Ludovic Craiul Unguresc și Leșesc, cure 
sai prilejit lu velet 1377, mare amestecătură cum și în vicța acesti 

Craă, eva în țera Leșescă, pentru alesul Craiului noii; că neci a- 

cestui Craii semenţie parte bărbătescă nu lăsasă, ce iară-şi cu și 

Cazimir două fete: Maria și Iagvida. Maria aă fost măritată după 
ligmond, Markgravul Brandeburgului ; iară Iagvida încă era fată a- 
<olo. Unii trăgea pre lismond ginerele acum făcut al lui Ludovic 

'Craiă la Crăia Leşescă ; far alţii pre lagvida: după cine ar socoti 

“statul Crăiei Leșesci să o mărite, acela să fie Craii, împreună cu 

(%) Croninarii Leşesci : Cromer-Liber tredecimus pag. 225. D ugosiu. V.di la 

fine textele, 

+) Vedi nota finală, corespundătore 
(***%) Acest pasagiu lipsesce în Cod. Nr. 11. și în Cod. AA. Văc, 

(+) Vedi M. Kogălniceanu ediţiunea I. T. [. Apendicea II. — Vedi Codex AA, 

Văcărescen (N. 353 fila 106 verso), Codex N. îl (Muzăi.) Cod. F. fila 40 verso, 

Noi dăm aci textul D-lui M. Kogăln. corectat după Cod. N. 353. Cele cu italice 

sunt vorbe ce lipsesc în ediţ. D. M. Kog. 

(1) Vedi edit. II. T. 1. al letop. Apendicea II litera B. Vedi Col!ex N. 11 (Mu- 
zei) fila 64. Vedi Codex A.A. Văc.
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Crăsa lagvida ; și-aii rămas toți pre acâstă socotâlă. Iară Jizmonă 

Markgravul venise acum la Cracăii, ce ne lăsându-l Leșii, cară saă 

întâmplat la Cracăă, i-ai căutat a se întorce înapoi, în ţâra Ungu- 

rescă, petrecut de L6și. 

Zac. Li. Şi așteptând Leşii câtă-va vr&me venirea lagvidei, fetei 

lui Ludovic la Cracăi și fiind Seim în Seragiii, alesese pre Semo- 

vic, Cnszul Mazoviei, Craii Leșese. La acel seim, la Șaragi, Bogintu 

(Bodzantha,) Archiepiscopul, măcară că maă nimenă dim Domniă Leşesci 

mai fost mers, ci numai şlehta, mănuntă, alesese pe Semovică. Ce. 

înțelegând acesta Cră6sa cea bătrână a tărei Unguresc, de sirg ai 

pornit 12,000 de Unguri, cu ginere-săi Jigmond, Markgravul, pre la 

Sandezu, la Mazovia, cătră care şi Leşii de la Cracăă cu puţină 

ste, de aă prădat ţera Mazoviei. 

Zac. 12. Trimis'aii Lâşii sol la Cră6sa Elisaveta să nu-i mai ţie 

cu cuvinte, ce să le trimiţă pre lagvida, dicând că într'alt chip "Și 

vor alâge alt stăpân. Naii putut face într'alt chip Cră6să bătrână, 

'ce ai trimis pre fatași lagvida, împreună cu ginere-săii Jizmonă, ca. 

să se afle el păzitor și să cârmuâscă până ce va veni mai la vârstă. 

Jagvida Crăâsa. Văqând Lâșii căi are în nebăgare de s6mă Crăesa 

cea bătrână, și le trimite ocârmuitor cu muiere sai strîns mulți 

ai tras la Sonciu şi de acolo : ai trimis la Jismond Markgravul care 

acum se afla la Liubov, să nu intre în ț6ra Leşâscă, că nu'l vor 

neci Craiii, necă ocârmuitor, că apoi se vor lupta cu dânșul ca cu 

un vrăjmaș. Ai căutat lui Jizmond a se întoree înapoi. lară Crăâsa 

cea bătrână ai trimis pre fata'și lagvida, cu alți boiari la ţera Le- 

şescă și anume: cu Demetru Arhiepiscopul Strogonuluă şi Cardi- 

nal, şi cu Ion Episcopul Varadinului şi cu alți boiari mireni, cu 

multă avere. Eșitu-i-aă înainte mulți boiari și ostași, cu mare bu- 

curie din Cracăti și viind Crăâsa la Cracăii, îndată aii pomăzuit'o 

Crăesă țărei Leşesci, Bodgint Archiepiscopul, fiind și alţi episcopi. 

Zac. 13. lar în anul de la Hristos 1385 (*) înțelegend lagelo, 

Marele Cn6z a Litvei, de venirea şi corunaţia lagvidei şi fundu-ă a- 

minte de densa că era frumosă, din fire înțeleptă şi stremoşnica Crăiei 

Leşescă, trimis'aii la densa pe frații săi, pre Schirgel şi pre Borzis și 

pre Hanulon starostele Vilnei, cu daruri prea mari și scumpe între- 

bând-o de va vrea să'l Y6 bărbat si să'l primâscă la scaunul Crăiei 

cu aceste tocmele : ântâiii că se va boteza cu totă ţera Litvei, și 

va înturna de va împreuna tote ţinuturile cară le aii luat Litva din 

țâra Leşâscă Yar către ţâra Leșescă, așia cetăți cum și orașe, ales 

(*) D. M. Kog. pune 1375. ce este erdre.
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părţile rusesci şi t6tă era Podoliei, și toţi Smenii din robie “i va 

slobodi, carii era robiţi încă de alţi Cnezi de mai ântâi. Către 

acâsta şi Cnezia Litvei cea mare să o împreune către țâra Leşescă 

în veci; și că va dobândi Cneziile și țările a Slonscăi, a Prușilot, 

a Pomeraniei, și le va împreuna către Crăia Leşâscă. Avuţiele tote 

cât are și cât va avea, tote le va da recăpospolitii la țâra Leșescă. 

Zac. 14. Era acest lucru tuturor Leșilor cuvios, (*) nădăjduind că 

aşia vor avea pace despre dânșii. lară Cyăesei nu'1 prea plăcea, căci 

încă fiiind tată-săă Ludovic, aă fost logodită după Gvilelm ; Cnezul 

Racuzilor, și la acea logodnă aii fost pus la mijloc galbini 12000, că 

cine ar strica logodna acela să perdă acea sumă de bani. Ce socotia 

“Crăiasa că şi acea sumă de bani se va perde din partea ei. Ce şi 

pentru acesta încă se apucase solii Litvei că'i va plăti lagelo. Socoti- 

tau Lâşii să dea scire Crăâsei cei bătrâne din. mijlocul sfetnicilor, 

şi aşia aii mers soli Leșesci la ţera Ungurâscă, anume Nicolae Bo- 

goria Caștelanul Zavishosthii, Vlodko de Ogrodeemgyecz, podeiaș a Cra- 

căuluă şi Crastin Ostrowshi Starostea, Cazemir..lui împreună cu solii 

Litvei, și priimi bătrâna Urăesă Ungurâscă cu dragoste şi le-ai 

respuns, cum pre socotâla Domiiilor Leşescă lasă să fie tote ce or 

socoti ei, spre folosul recipospolitiă, să facă. Curând după aceea în- 

torcându-se solii din țâra. Ungurscă, ai mers soli și la Litva, la la- 

gelo, Cnâzul, anume Wlodk podeiaşul Oraceo: Oristin din Ostrov, 

Petru Șafranici din Luczicze și Hinezka de lu Rogcii (Boskovicze) 

ca să'l aducă la crâie, după tocmelele făgăduite. 

Zac. 15. Iară dâcă ai înţeles logodnicul, ce s'aii pomenit, (vilelm 

'Cnâzul Racuzei, sciind și voia Crăâsei spre dânsul, ori cu îndem- 

narea €i, precum socotese unii, ori din sfatul lui Gnevoș Daleveci, 

Podcomor a Cracăului, — căci acestuia mai mult credea Crăâsa —, 

aîi venit la Cracăii cu frumosă curte a sa nemţescă, cu multe avuţii 

şi acolo în Cracăii ati şedut câlă-va vreme. lară în cetate nu "l-a 

lăsat să intre, din sfatul lui Domislav, Castelanului de Cracăi, și a 

altor boiari sfetnici, ci î-aiăi căutat a şedea în târg. lară Crăâsa Ed- 

viga adâse se vedea cu dânsul la Mănăstirea lui Francișc. Venia cu 

saragură de dvoreni şi cu fete dvorâinice şi acolo în ospeţe și în 

danţuri petrecea cu dânsul ; şi die că așia vîhnia Crăesa să se cu- 

nune numai cu Gvilelm de ce ar nemeri lagelo. cât nelăsând sfet- 

niciă pe Gvilelm în cetate, singură cu mânile ei vrea să deșchidă 

cetatea, şi să'l lase înlăuntru, de nu o ar fi abătut de la acel gând 

Dumitru Garuski, Vistârnicul Crăiei. Și așia Gvilelm pricepând voia 

(5) 1. «plăcut» din ediţ. M. Kog.
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Leșilor şi audină că se apropie și lagelo Cnezul, ai eșit pre taină 
din oraș și s'aii dus la Racuzi. Iar odorele, şi multe lucruri scumpe, 
le-ai lăsat Gnevoș Podcomori a Cracăului, perdute în vâci de Gvi- 
lelm, Cnezul Racuzei. 

Zac. 16. După ce ai venit lagelo la Cracăă, în anul de la Hris-. 
tos 1386, (Ț) în luna lui Februari 12, după calendarul Rom. sa 
botezat el, puindu'i nume Vladislav ; și acolo cu dânsul s'aă botezat 
și frații lui, și le-aii dat nume de botez: lui Vigun, Cnâzul Kiev- 
vonului, i-aă pus nume Alecsandru ; lui Schirgallo și lui Coricel le- 
aă dis Cazimir; şi lui Sfidrigallo, Boleslav. Acesta lagelo, cum am, 
dis mai sus, luând pe Crăiasa lagvida, fata craiului lui Ludovik, uit împreunat Cnezia Litvei către Crăia Leșâscă de s'a făcut un trup. Și de la lagelo, căruia s'au dis Vladislav, s'a scris Crai și se scrii Craii Leșesci și mari One a Litvei, către Crăia Leşescă de: Sai făcut un trup. Și pre ce vreme și până aice ne agiunge ss 
scim de Cnezia Litvei cum sai împreunat cu Crăia Leș6scă ; așia lăsăm la Lâși să scrie lucrurile lo» și a Litvei, noi să venim le rândul. nostru. 

Aice ne caută Gre-ce a mai trăgăna condeiul nostra până vom veni la rândul de unde am părăsit. (*) 

In anii de la Hristos 1386, Vasile, Cnezul și Împăratul Moscului, mers'ai singur la Vitold, marele Cnez al Litvei, la Smolense; le- gând prieteșug amândoi, sai vorbit să rădice oșii amândoi asupra lui 'Famerlan, Impărat și marele Han 'Lătărese. Pre acea vr6me era Smolenscul subt stăpânia Cneziei Litvei. Iară în anul 1414 Vaă luat Vasilie Impăratul Moskului de la Cnezia Litvei, și stăpânese Mos= kalii până în dioa de astă-qi. 
Zac, 21, Intr'acestaș an, Jigmond Craiul Unguresc, vrând să scoță pe “Turci din Dobrogea, sâă din Bulgaria, care acmu o do- bândisă  Baiazet împăratul Turcesc cu Îhracia şi ţera grecâscă, strins'aii multă ste de Creștini, şi s'aă lovit Jigmond Craiul cu Baiazet ; ce rămase biruit de Turci cu toți creştinii, cât abia ai. 

(î) In textul D-lui M, Kog. este 1376. 
(*) Veqi Cod. AA. Pavel Ge. (N. 120) fila 34 Kog. Letp. T. y. pag. 382. Vedi Codex N. i. Titlul acesta nu este în Mih. Kogăln. Aci e tit cului şi de alte lucruri de pen pregiur». 

pe: verso. Vedi ediț. a II de M. 
(Mazău) şi Codex AA. Văcăr. 

u.:. «Despre Vasilie Cndzul Mos-
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scăpat Jigmond peste Dunăre într'o luntre. Fost-ati cu Jigmond 
Craiii multă șiehtă Leșscă. După ce-aii perdut Jismond r&sboiul 
cu Turcii, fiind urit Ungurilor, ai venit (4) în ţâra Leșscă la Cra- 
iul Leşesc Vladislav Iagelo, și acolo în Cracăii aă făcut legătură 
cu Vladislav, 16 ani. (47) 

Zac. 22. lară Witold, Cn6zul Litvei s'aii pornit cu 6ste singur a- 
supra Tătarilor și trecând apa Donului, aflat-ati acolo multă tătă- 
rime strinși, cu muisră, cu copii, în câmpi; șir lovindui, Y-aii bi- 
ruit, și mulți robi aii adus la Litva. O semă de 'Tătari ati trimis 
frățâne-seă, lui Vladislav lagelo, Craiului Leșesc, și W-ai botezat; 
iară 0 semă i-ati așezat în Litva pre apa ce se chiamă Vaca, și pe 
alte locuri. Și până astă-di trăesc în spurcata lege a lui Mehmet Lip- 
canii ce se află (*) în Litva. Serie și Mehovie, la cartea IV glav XLI foia 
271. (*) Ce pe urmă Tamerlan ati prădat ţâra Rusâscă, și Litva. 
Chievul s'aii r&scumpărat de la 'Pamerlan cu 10,000 de ruble. După 
acâstă biruință ai murit "Tamerlan. Acest "Tamerlan mai înainte 
vreme având răsboiă cu Sultan Baiazet, Impăratul 'Purcesc, Vaă prins 
viă pre Sultan Baiazet și "l-ai închis într'o cușcă de nuiea de "| 

purta cu sine: |şi când era să încalece Tamarlan pe cal, încăleca 

despre cuşea aceea. Și "l-ati ţinut închis în cușcă până aii murit de 

scârbă, privind cumu'i prăda şi arde ţările lui 6stea lui 'Tamer- 

lan.| “Tamerlan se înţelâge pre limba lor: fier norocit. 

(î) Loco: «ai trecut» Qin textul D-lui M. Kog. 

(77) Loco : <în anul 1417» din M. Kog. 

(5) |. «sânt» din textul ed, Il. a Letop, 

(**) Iată texul din Miehovie: «Tune pacificata Lithuania, Alexander Vitowdus 

Lithuaniae dux anno domini 1397 cum notabili exereatu in Thartaros expeditio- 

nem aegit, et transito flumine Tanais, quem Thartari Don appellant, repertaque 

Thartarorum multitudine, in ipsam irruit, et plura milia Thartarorum cum uxo- 

ribus parvulis et pecoribus coepit, et usque in Lithuaniam deduxit, quorum me- 

diam proptem regi Vladislao in Poloniam misit, et hi fidem Christi professi, u- 

nus populus cum Polonis effecti sunt. Reliquam veromediam proptem in Lithua- 

niam locavit, et hi in secta Machometi, usque in hanc diem permanent.»
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Răshoiul lui Vladislav Craiul Leşesc şi Unguresc, ce-ai avut 
cu Sultan Murat la Varna, şi-aii perit Vladislav Craii 

în r&sboiă. (+) 

Acest Craiă Vladislav, era cum s'aă pomenit mai sus, Craii -Le- 
şesc și Unguresc, pe vremea ce împărăţia 16n Paleologu, Imp&ratul 
Grecesc la Țarigrad, fiind în mare grije de Turci, că din qi în di 
âmbla să'i ia Țarigradul, cum luase și alte țări de subt stăpânia 
Grecilor. Decă, Impăratul Grecese pururea scri6 la Vladislav Craiul și 
la langul, Domnul țărei Ungurescă, cei din mijloc, Orta magiar, să 
nevoiască să vie să dea agiutor împrotiva 'Tureilor, ca să se isbă- 
vâscă creștinii de încungiurarea păgânilor ; și făcând acea isbândă 
1] va încununa cu stemă împărătescă, şi nu se va raai chiăma, Craii, 
ce Împărat. Iară Craiul Vladislav cu langul Domnul, înțelegând pofta 
Impă&ratului, le era aminte și cerea vr6me să se ridice asupra 'Tur- 
cilor, pentru volnicia creștinilor. Și oblicind că Sultan Murat s'ată 
dus la Magnesia, să odihnescă, ca un om bătrân, și lăsase în locul 
săi Impărat pre fiul săă Sultan Mehmet, om tenăr, nesciutor rându- 
lui oștilor, s'aii gătit cu tărie mare, și aii trecut Dunărea, și pră- 
dară și arseră salele bulgăresci, și agiunseră până la Varna, de o 
luară. lară Turcii nimic de acâsta nu grijia, că fiind ten&e Sultan 
Mehmet, âmbla la vânat și la alte dismerdăciuni. lară Vizirii ce era 
pregiur dânsu au scris la Sultan Murat, numai să vie cum mai cu. 
rnd, că 6ste în cumpănă să peră împărăţia lor ; ce Sultan Mehmet 
nu'i ascultă de ce'l sfătuia ei. Atuncea, Sultan Murat îndată a 
venit până în potriva Tarigradului, la Skider, peste Boaz. Iară în- 
imvacestă parte eșisă'i oștile în timpinare eu Halil Pașa. Aii porun- 
cit Sultan Murat Impă&ratului Grecesc, lui I6n Paleologu, să'l trâcă 
cu vase în acestă parte de peste Boaz, să nu facă zăbavă cu tre- 
cătorea pe la Calipoli, pe unde'i era a trâce, că apoi vor strica pa- 
cea ce avea între sine. 

(î) Dipsesce în codex A. A. Văc. Asemenea ca diacul lui AA. Văc. dia cul de la Cod. N. 11 (Muzeu) a găsit cu cale să suprime din materia de la vale, ce D. M. Kogâln. o luă din Cod. c. și o dete în apendicea IV (Letop. edit. 11. 7.1, pag. 389.) Diacul copist al codicelui 1| dice la fila 75 verso: <Aicea se scie (Adecă Miron scrie, că dupe exemplarul lui copi6) povestea Crăici lui Vladislav, cum ai stătut Craii Unguresc şi se pomenesce și de răsboiul lui la Varna ce-ai avut Sultan Murat Împăratul Turcesc ; iară noi ne întârcem la rândul nostru» Noi corectăm acâstă scriere după Cod. F. (N. 238.) |
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lară Impăratul Grecesc, I6n Paleologu, de frică, ai trimis de-ai 

vrecut pe Sultan Murat cu tâtă 6stea ce-ai avut, drept pre la Be- 

şictaşi, pe lingă Tarigrad. Atâta minte avu Ion Paleologu, Impăratuj 

Grecesc, cu sfâtnicii lui și nu socotiră becisnicii, că Vladislav Craii 

pentru dânșii venise asupra 'Turcilor! că de sar fi zăbovit Sultan 

Murat cu trecutul pre la Calipoli, să nu!'l fi trecut drept pe la Ța- 

vigrad, s'ar fi zăbovit și ar fi lovit Ungurii pre Sultan Mehmet sin- 

gur, şi-ar fi isbândit Vladislav Craii, şi-ar fi prins şi pre Sultan Mu- 

rat. Atuncea Sultan Murat aă și mers la Unguri la Varna, și im- 

preunat cu Sultan Mehmet, sai lovit tare cu Ungurii; și înfrânseră 

Ungurii pre Turci, şii tăiară forte tare, cât se împuţinase călări- 

mea 'Turcilor: numai cu pedestrimea rămăsese Sultan Murat. Se 

sfătuiră Turcii să fugă, că perduse nădejdea; ce Enicerii nai lă- 

„sat, măcar să pâră până la unul n'or fugi, ce cu toţii să st6. Deci 

Ungurii, simeţinduse, s'aii sfătuit să mai dea r&sboiii Turcilor, și să 

facă! năvală la corturile Impăraţilor. Iară langul, Domnul Unguresc, 

aji qis către Craiul, și către toți boiarii, să mergă el ânitiu cu o 

sâmă de oști să facă năvală la Turcă și la cortul Impăratului, că'i 

părea că va isbândi; iar neputând isbândi atuncea l6sne va fi să 

vie şi craiul pe-urmă cu totă Ostea să facă năvală. Și plăcu tutu- 

ror acel sfat, că toţi cunoscea că va face lancul isbândă, fiind om 

înțelept şi vitez bun. Ce Craiul fiind tânăr, nai ascultat ce s'aii 

potrivit celor ce era pre lângă dânsul șii dicea, că dâca va isbînd 

langul se va vesti numele Jai. Deci, asia saă înșelat Craiul; şi în- 

dată porunci de-aiă dat în trâmbiţe și încălecară ; bsţi, ameţiţi, și 

fără de neci-un cumpăt, dâderă năvală asupra Porții Impăratului,; 

unde era ianicârii și se făcu un răsboiă iute și tare și năvălia la 

cortul Impăratului, şi se făcu morte mare și cumplită,. cât era nu- 

mai să dea dos Sultan Murat. Ce ianicerii nu "l-ai lăsat, dicânduii 

că numai ce'ţi caută a muri aicea, cu noi, întralt chip nu pote fi! 

Și dând năvală Craiul tocmai în cortul Împăratului, fără sfiială și 

fără cumpăt, iară un ianicâr dete de” tăiă amândouă piciorele de 

"nainte a calului de subt Craiul, tocma deînaintea Impăratului, și 

îndată "1 sfărîmară pre Craiul în mici bucăţi, șii luară capul del 

puseră într'o suliță șil purtară prin tabără. Iară oștenii lui Craiii 

începură a fugi, şi Turcii aY goni, tăindui și luându'i în robie; și 

mai mulţi s'aii înnecat într'o baltă mare de lângă Varna. Acâste tote 

le-ai făcut sfatul cel răi și turburat de vin. Iară langul încă până 

a uu da Craiul r&sboiti 'Purcilor, aii cunoscut că va petrâce Craiul 

aşia ; ce de acolo 'şi-aii luat ostea și s'aii îndelungat și s'aii dus în
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ț6ra sa, de nimene nedodeit. (4) Atâta avem a pomeni de răsboiul lui 
Craii Vladislav la, Varna, și lăsăm să serie Ungurii de aice înainte. 
lară noi ne întorcem la rândul istoriei nostre. 

Apoă ceva mai la vale M. Costin adaoge : <aicea am socotit si 
ne întorcem puţin icr înapoi (pag. 53 cod. E) şi urmeză acest 
fragment :> 

După peirea lui Craiă Vladislav la Varna, mare jale s'a făcut 
în totă crăia Leșescă de peirea Craiului lor; și înțelegend că Ungurii 'și-aii ales Crai pre Ladislav, ficior lui Albert Voiceh, ce 
ai fost Craiii mai înainte de Vladislav ce-ai perit la Varna. Fiind 
Ladislav copil numai de 5 ani, strînsu-s'aă și Leșii al-doile an după peirea Craiului lor, căci nu creduse îndată pentru perirea. Craiu- lui, viindu-le vâști într'alt chip. lară pe-urmă, înțelegând Lâșii că Ungurii și-aii pus Crată, cum s'aii pomenit mai sus, pre Ladislav, 
atuncea și L6șii s'aii strîns la cetate Ia Siragi, în anul de la Hs. 1445. Acolo aii socotit din sfatul lui Zbignev Cardinalului, ati ales Craii pre Cazimir al-doilea fecior a lui Vladislav lagelo, Craiul Le- Șesc, și 'l-aii coronit în Cracăă. (*) 

(î) loco : «nedosit» ce e greșală în ediţ. II a letop. 
(*) Vedi mai departe Istoria de Crăia Ungurtscă, de la începutul acestui volum. pag. 26.
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Fragmentele din Cronica lui Nicolae Costin, atribuite 
tatălui s&ii Miron 

In biografia lui Miron Costin, am aretat că Lâtopiseţul seris de 
dânsul, a trebuit să fie fost continuat și dincoce de domnia lui Ste- 
fănițţă Lupul Vodă, dar că diacul copist, care mai întâi a copiat 
Cronica lui Miron Costin, n'a agiuns a serie pe curat tâte isvodele 
acelui a. . 

Aşia, fiind lucrul, simpaticul şi învățatul nostru Coleg, D-nu Pro- 
fesor Sbiera crede, că o bună parte din lucrarea lui Nicolae Costin, 
adecă Lâtopiseţul de la Dabija Vodă înainte, este a se atribui penii 
lui Miron. Noi nu suntem în totul de părerea iubitului nostru co- 
leg și iată pentru care cuvinte. Se dice bunăoră, la domnia lui Da- 
bija Vodă din Letopiseţul lui Nicolae Costin, că: «pe cum am în- 
teles din dmeniă ce s'aă tâmplat cu Dabija Vodă la ste, puțin de 
ar fi trecut de 7000.» 

Este vorba de espediţiunea 'Turcilor cu domnu Dabija. şi Grigorie 
Vodă la Uivar. La acâsta aii luat parte și Miron Costin. Putea 6re 
să dică, el martor ocular, vorbele de Sus, că «aii înțeles din mentă 
ce s'aii tâmplat cu Dabija Vodă 2» 

La Domnia lui Anton Ruset se pomenesce că la 7185 (1677) a- 
cest domn a restaurat Sft. Nicolae din Iași și aii adus acolo odâre: 
«cari sunt şi acum.» 

Cand : acum? Ore putea dice aceste vorbe M. Costin vorba acum, 
care însemneză că scriitorul se ocupă de fapte cu mult mai ve- 
chi, necontimporune lui ? Dar este ceva mai mult : Miron Costin a 
trăit răă în cei din urmă ani cu Antonie Ruset și se scie că ai 
lucrat la căderea acestui Domn. Cronica lui Nicolae Costin (ed. ÎL. 
T. IL. p. 16) laudă însă mult domnia lui Anton Ruset qicând : «că 
era un domn milostiv şi îndhirător ; numa țera ma avut noroc ca 
să domnescă mult, că Pizmașul diavolul pururea este neiuhitor de 
binele Creştinese.> 

Mai mult, la pag. 18 se dice că boiariiaă intrigat contra luă Au- 
tonie Vodă : «din care era unul Buhuşi  Hetmanul şi altul încă, 
pre care trecă-l condeiul meii, că îi am vădut osînda, perind nevi- 
novat, de alță domnă». 

Acel <altul» era însuși Miron Costin. Putea deci Miron să fie scris 
domnia lui Antonie Ruset asia precum o aflăm în operile lui Ni- 
colae Costin ? Dâcă Miron Costin ar fi scris acestă biografie, cel
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puţin era să justifice purtarea ce avu față cu acest Domn. 

Neci domnia lvi Duca Vodă, cum o aflăm în ed. Il a Letop. 

tom. Îl.-pag. 17 nu este de Miron Costin. Miron a fost sfetnicul cel 

mai insemnat al Domnii aceștia ; apoi cum putea el să scrie despre 

Duca. Vodă, cele ce se citesc la pag. 23 şi 24 a tom. Il al Lâto- 

piseţelor ? : 

Şi mai puţin se pote susţine că domnia lui Const. Cantemir a 
fost scrisă de Miron Costin, până la anul tăerei lui, în Decemvrie 1691. 

| * 

Dar decă, în oposiţiune cu D-nu Sbiera, noi nu recunâseem în 
primele domnii din Letopiseţul lui Nicolae Costin pâna lui Miron 

Costin, afirmăm și aci, cum am făcut în biografia lui (Opere com- 
plete, tom. I. pag. 352) că Miron nu și a fost terminat lucrarea sa 

cu domnia lui Stefan, fiul lui Vasile Lupu Vodă. Cea mai puternică 

probă la acâsta stă declararea lui Nicolae Costin de la pag. 10 a 

Cronicei sale, unde spune că : «iară la îisvodul bă Miron logofătul 

scrie pentru acestă domnie a bi Dumitraşco Vodă aşia.....» 

Prin urmare închidem aci ca adevărat fragment eșit din pena lui 

Miron Costin, rândurile următore : 

<Fugind Stefan Vodă Petriceico de la Hotin în ţera Leș6scă, iară 

hoiariă cari trimesese la Impărăţie, ce li sa pomenit numirile mai 

sus, după ce aii sosit la Galaţi lonascu Balș Vornicul și Caraiman 

Căpitanul, până a nu se audi de fuga lui Petriceicu Vodă aă mers 

boiaxiă la Obluciţa, că, acolo era Impărăţia la ernatic. lară Nicolae 

Racoviţă şi Aldea Medelnicerul remânând la Galaţi, deci venind 

vâste de fuga lui Petriceico Vodă, boiarii ce s'aii întâmplat la Ga- 

laţi ai fugit, temându-se de Impărăţie. Atunci îndată ai chiamat 

Suleiman Kehaiaoa Vizirului, care mai pe urmă a cădut și Vizir 

Adem, având prieteșug cu Dumitrașco Cantacuzino ce ai fost mai 

înainte Vistiarnie în ţâra Românâscă, ce era Kapikihaiaoa lui Petri- 

ceicu Voaă, nefiind alţii din Greci acolo lângă Impărăţie și fiind 

în cunoseința 'Tureilor și sciindul că-i e casa în Țarigrad. Boiarii 

carii era acolo, gură n'avea spre Impărăţie, bucuroși era să'și 

scutâscă viața. Ci ati dat Impărăţia Domnia lui Dumitrașco Vodă 

fără neci o cheltuială ; şi îndată ai scos bani și îi aă dat de chel- 

tuială care n'aă fost nici o dată dusâși ca acâstă domnie. Și îndată 

Paă pornit cu domnie în ţeră ; şi eșind pre la Reni aii trecut Pru- 

tul pre la Giurgiulesci, aii eșit la lialați, unde îi aii eşit acolo toţi 

poiarii înainte de i s'aă închinat când aiă fost veleatul 7183 De-- 

cembrie.>
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Din faptul că Miron Costin la domnia lui Stefăniţă Lupul Vodă, 
“vorbind de Const. Cantemir serie că: acela a devenit mai apoi 
Serdar în Moldova, din ccuș, ce era în trecut la Munteni, şi nu 
menţionăză că acel Cantemir a devenit apoi Domn, se vede că de- 
copiarea lucrărei lui Miron Costin se făcu (cel puţin până la dom- 
nia lui Stefăniță Lupul Vodă) mai înainte” de avenirea la tron a lui 
“Const. Cantemir. Deci în timpii agitați de după Ștefăniță Lupul Vodă și în care însuși Miron a fost un principal actor, puţin aă putut a- daoge la Letopiseţul săă nemuritorul Cronicar. Se pote că până la domnia lui Const. Cantemir, ici-colea, să mai fie câte vre-un mie fragment din scrierea lui Miron, introdusă în aceea a lui Nicolae “Costin, dar lucru astă-di nu se mai pâte determina cu precisiune și deci aci punem capăt fragmentelor lui Miron Costin. 

Incă o vorbă. 
Se atribue de unii tot lui Miron Costin, monografia întitulată : Tractaturile vechă ce ai avut Moldova cu Porta Otomamicescă, pu- blicat mai ântâii de D-nul M. Kogălnicenu în Arhiva Românâscă 4 IL. p. 347. D-nul M, Kogălnicenu atribue acestă lucrare lui Ni- colae Costin și suntem de părerea D-sale, de Gre-ce nică limba nici informaţiunile aduse nu ne îndreptăţesc a atribui lucrarea acesta lui Miron Costin. 
Pentru cuvintele ce vom aduce când vom publica operele lui Ni- “colae Costin Iasăm. pe sema acestuia și minunata carte : <Câsornicul Domnilor.» 

FINITUL FRAGMENTELOR
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Textul citat la pag. 238 din urmă din Miehoviii (*) cartea IV 
capit. LXXV pag. 349. 

Anno domini 1497 his calamitatibus, grandius malum successit, nam rex AL 
hertus a Valacho magnanimae suae voluntatis effectum prosecuturus perinde 
atque Leuczoviae sic uti supra scripseram cum fratzibus constituit ulturus pa- 
“trui per Turcas in. Warna occisi interitum, castra Turci in Walachia occupata 
expugnaturus, bellum ingens atque idem periculosum versus eadem castra, per 
Tureas in Walachia occupata concepit. Quo universam Poloniam, Russiam. Mazo- 
viam, loannemque de Titfen "Magistrura Prussiae, reliquas terras, imprimis vero 
Ilustrissimum principem dominum Alexandrum magnum ducem Lithuaniae ger- 
manum suum, qui cum universis magniducatus Lithuaniae proceribus in auxilium 
xaternum per campos inferioris superiorisque Podoliae pracessit et circa Brac- 
zlaw fraternum expectando avisamentum substitit, in arma concitavit, praeterea 
mercenarium militem equestris, pedestrisque ordinis, immodicum his junxit at- 
que instructum exercitum ad dies Junii apud Leopolim recensuit. Quo reviso 
ordinatoque die 26 Junii, feria secunda post divi Joanes Baptistae diem, cum 
toto exercitu et Sigismundo fratre, a, Leopoli solvit, iterque in Valachiam non 
sine malo omine dirigens. Haec inter prodigia infoelicis expeditionis numeranda, 
precessere boves ducenti post exercitum pulsi, Leopolim versus turbinis vehe- 
mentis impetu dispersi sisti non potuerunt sed partim in ipso suburbio fossatis 
se immitentes, partim în campos et alia loca delapsi vix sed non integro nu- mero fuere recollecii. Rege ipso fluvium exiguo alveo dilabentem, transeunte, 
dexiralis equus candidissimus regique charus corruit, et erat submersus. Prae- 
terea quidam Sropski genere nobilis, alioqui pauci sensus, Leopoli iteratis vi- 
cibus, nostros succubituros non sine terrore exclamabat. Fulmen item castris di- 
lapsum, nobilem unum et equos duodecim interemit. Sacerdote apud regem 
divina, celebrante, hostia finibus manipularis a sinistra pendentis, quod rex ipse 
vidit, e sacro aliaris ac ministerii loco detracta seu casu quodam, seu impro- videntia celebrantis excidit, in terramque est prolapsa, quae per ministrantem 
Capellanum, rege cum admiratione hostiam demonstrante, una et per ipsum ce- lebrantem fuit recollecta. His terrorem incutientibus nihilominus a sceleribus nihil temperatum, exercitus permissis mulieribus refertus, ferunturque ipsi Pri- mores et Duces, nocturna, libidine non saciati, clara luce publicis halneis et tina, inter amplexus mulierum voluptatibus indulsisse. Quumque in expeditione 
ipsa procederent quis posi solutam Leuczovien conventionem Albertus rex per insignes suos oratores et maguae auctoritatis ac prudentiae consiliarios seilicet 
Creslaum de Curoswanky Decanum Craccovien. ei regni Poloniae Cancellarium jam vero per ipsum regem ad ecclesiam Wladislavien. per mortem petri Mas”, zinski de Buyn vacantem pronunctiatum eligendum et per Podlowski de Przylyk 

(*) De la pagina 238 a acestui volum, n'am mai putut aduce, preste tot loeul, chiar în josul pa- ginei, textele citate de Miron Costin, pe de-o-parte fiind pr lungi și pe de alta fiind-că făcâm une- ori corecturile, âmblând prin ţâră după documente Costiniane, şi nu avem, negreșit, cu mine autorii citați de Miron Costin. Spre a nu întârdia tipărirea am luat otărirea de a anexa la finea fragmentelor, textele citate.  Lectorul bine-voitor îmi va ierţa acâstă scădere tipografică, pe lângă alte multe și mai grave în care greutatea. lucrărei m'a făcut să cad, deși muncind la bă trânețe câte 14 ore pe di, numai în interesul acestei publicaţiuni. 

V. A. Urechiă.
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Castellanum Radomien. cum eodem Cancellario una legatos Stephanum alias 
Chari Bogdan Woievodam Walachiae de illarum secrelarum ac earum contra 
Thurcas fraternarum regiarum deliberationum Leuczovien., quae Consulto tan- 
quam ivritatae fuere avisatum facit et hortatus est ad assistendum ipsi regi et 
in suo sanctissimo proposiio auxilium ferendum quod ipse Stephanus data fide 
et manu repromisit, non tamen prius iilud laturus ne per Thurcas praeventus 
esset, donec videret regem vel apud castra Kyliam et Byalogrod vel in Danubio 
cum exezcitibus constitui, cujus tamen profectionem in terra sua impedire nol- 
let, quin eliam aeque permitteret commeatum libere ministrari. Cumque Rex 
terras Russiae ingrederetnr Creslaus Rozensis nuper nominatus iam vero elec= 
tus Wiadislavien. et regni Poloniae Cancellarius Senator atque zelator regni 
vigilantissimus et rerum peritus, ul audivit Stephanum  Woievodam in perii- 
diam versum, a volis promissis discessise et Hungaros male contentos esse 
de rege suo, qui eis inconsuliis Leuczoviae featri Alberto regi annuit în 
castra, Thurci Valachiae occupata. expedilionem facicudum, timore perculsus 
me Stephauus per Hungaros zelo invidiae concitatos, persuasus Thurcas et 
Thartaros avisatos, efficeret et in regem converieret, subito cucusrit ex acdi- 
bus suis et regem expeditionem continuantem in Przemislien oppido aâiit, o- 
orat et obtestatus erat ut ab expeditione desisteret, sed eam ad loca solitudium 

per Thartaros vastari solita converteret munienda, quae Creslai adhortatio per 

regem abiecta fuit ut cum despectu quodam euin a se rex licentiaret, ad ae- 

desque suas Episcopalis redire juberet, qui potius domi oraret aut quae suae 

Episcopalis sunt professionis ageret, Rex vero, quod sibi innatum ac proprium 

est, armis et bello insisteret. Sicquoque Albertus rex non ignorans Woievodae 

illius dolos Mathiam de Loneza Episcopum Camienecen. ad Woievodam premis- 

sum exploratum dirigit an in proposito assistentiae perseveraret, quod Voievodă 

coram ipso oratore Episcopo confirmavit. Tamen cum rex terre Valachiae ap- 

propinquaret, Woievoda per Thurcas Moldavos et Siculos atque Transylvanos 

qui votis fortasse quorundam dominorum. Hungariae quibus secrete Leuczovien 

deliberationes non erant credite, concitatus, sententiam mutavit et non solum 

commeatum exercitui regio recusavit, verum etiam pro voluntate assistentium 

sibi Thurcarum hostem se regi ejus terram ingredienti nunctiavit, sollicitatus- 

que per frequentes regis nunctios ut ad se rediret, promissorumque firmus esset 

observator, converti ad prima promissa noluii, quamobrem tela regia quae rex 

non in eum sed in Turcas acuerat in se convertit, et cum haec insperata eve- 

nivet mutatio, nec minus populus regius voluptati illius deditus fortunam et 

propiciationem non mereretur divinam, timore non vulgari erant concussi po- 

loni, ut plerumque a paucis hostibus infidelibus et șcisinaticis aut fugarentur 
aut trucidarentur, secundum illnd Deuteronomi 32 et psalmi ultimi sabbati quo- 

modo persequebatur unus Mille et duo fugarunt decemmillia. None ideo qua 

Deus suus vendidit eos et D.us conclusit illos. Ipsequam Stephanus Woievoda 

nonnulos dira morte perimebat ut tanden: clamarent ad regem Poloni quo illos 

n domos redire permitteret. Nanquam absque licentia regis jure regni Poloniae- 

vetante, sub amissione capitis et honorum omnium mobilium, non liceret illis 

a rege et exercitu discedere neque facultas reditui patuit propter loca ubique 

per hostes ocelusa, quae rex terram Valachiae ingrediendo non munivit, fidei 

per Woievodam pro mille fidens, unde cum rebus nubilli digno marte prosecu- 

tis neque redite honestum neque castra Thurci Walachi impeditus ut aliquid e- 

28 

  

Miron C. II



d DOO U UD DONE 
Jus videatur deczevit Castrum Szoezava (sedes ubi Woievode esset) aggredien- 
tem quod exercitibus admotis appugnabat, bombardisque quaciendum mandavit. 
Interea Wladislai regis Ungariae Suorumque de Hungariae regno Prelatorum ac 
Bavonum, nomine certi oratores Hungari ad exercitum regis, sed tanquam in 
favorem Voievode ne desperatus se Thurcis dedat, missi regem Albertum a proi 
secutione helli consiliis et rationibus inductis, quae spe male crediderit Woiep 
vode fidei, quam neque Christo neque hominibus servaret, solantur et mitem in 
Voievodam ejus animum redâunt, Interea rex Alhertus aegre ac male se in cor- 
pore habere cepit, tantamque pro Valachi dolis ot occullis Hungarorum male- 
volentiis molestiam conceţit, ut hrevi posthac viveret et eam montis future sed 
proxime ocecasionem sibi insumeret. Unde etiam confestim eventus istos per 
celeres nunctios Magnoduci Lithuaniae per Podoliam in auxilium regis venturo 
notificat, hortaturque fnaterne, ut magnus dux attentis his quae regem permo- 
vent et praesertim legatione ipsa Hungarorum ab ulteriori supersede retitione qui tamen est in sua videbis historia locum Braezlavien munivit. Rex autem illa Hungarorum suasione prevalente, foedus cum Voievoda Stephano pepigit ad reditumque gentes converiit, quae cum redirent obstante regis aegritudine, quae eliam Ducem Sigismundum eius germanum secum in exercitu agentem atque optimates quosque polonos et ipsos belli duces nimium in animis eorum con- sternatos eftecerat, omnia, negligenter eranţ custodia, ibantque maiores Poloni cum egrotante rege per silvam Bukovyna primi quos subsecuti minores, terra- rum scilicet graecorum proceres tanquam armatiores postrema regis tutati Prima luce 26 Octobris quae fuit feria, quinta, ante Simonis et ludae, a 'Thur- cis et Valachis aliisgue quorum supra meminerim, per Woievodam tamquam i- defragum ictum foedus minime observantem clam sumministratis in eaderm silva per suffragia nemoralium impedimentorum aggresi, percussi fusique erant, inter quos plures de domo bipennium corruerunt, precipue Nicolaus Palatinus Russiae et Gabriel heres in Moravicze, ambo de 'Thanezin qui perierunt, Joannes Shignei de eodem Thanczin Succamerarii Craccovien. et Capitanei Mariehurgen. filius, qui Thurciam adductus erat postea per fugam liheratus, Interea etiam crucife- vorum de Prussia ab ordine et Ducum Mazoviae et terris illorum milites sub certo numero pro jure generalis expeditionis regni Poloniae missi regios sequ- untur sed non adeunt exercitus quos “cum presciret Voievoda veluti ultime sorti relictos, seorsum sezt ex eadem causa insecutorum exereilum profectos seu po tius divisos, per 'Thureas procurai cladibus affici crudelibus, ex quibus qui non erant occisi Thurciam sunt abacti, Sie quoque in nemore Bucovyna cum hac minoris Poloniae nobilissima gente infeliciter actum, quae dum terga egrotan- tis domini, suis vita et sanguine tutarelur pro felici regis reditu misere periit, quorum viventes aut Thurciam aut Thartariam, aut in alias barbarorum infi- deliumque freti pontici Asiae Scithieque regiones sunt deducti. Exereitus autem regius quem Dux Sigismundus fraterne condolens aegritudini vehemenier, ac maâiores regni de maioribus Polonis constituerant regem malevalentem. ductabat, licet ab iisdem Voievode fraudihus immunis non fuerit, quippe qui indique la- cesseretur per Turcas et Valachos eorundem ductores, ac veluti per canes ex foraminihus sic per istos ex lucis tenehrosis prosilientes. Tamen per dies plu- res nemoralibus et tanquam inviis locis, ut magnis exercitibus commune est, iens, integer ab agro Valachico ad terras Russiae regias foeliciter ac victoriose rediit. Tantumque ipsa expeditio lucri monumentique eviterni polonis et .suo
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vegi prebuit, ut communi laudo statuerint nurquam regibus suis permittendum 

expeditiones facere generales, scz proceres regni nunquam generaliter ad arma 

movendos contra infideles Turcas aut Thartaros nisi primum consulta aposto- 

lica sede, sed ex aliis regnis et regibus christianis ad expeditionem ipsam ac- 

cedentibus, moeror quoque summus hoc improspere expeditionis casu hac reg- 

num implet pro communi fratrum regnicolarum casu, qui ab inconsulta et 

paucis communicata expeditione evenerat, proque amissa 'existimatione quia 

Tureae et Thartari nihil plus quam generalem Polonorum timuere expeditionem. 

Summa vero culparum omnium tejiciebatur in Philippum Callimachum Italum 

Florentinum, qui cum Alberti regis in palerna educatione nutsiti perceptor esset 

vir doctrinae summae e! humanarum non vulgaris proffesor litterarum ceculus 

et vafer, ejusdem rex consilia senatorum omnium regni consiliis preposuit, quae 

imitatus fraleinas consultationes, (Philippo animum regium in eam expeditionem 

contra omnium consiliariorum vota dirigente) celebravit, quae talem habuere 

exitum, ut brevi Rex vitam cum morte et summam regni existimationem tan- 

quam perpetuam gloriam infidelibus semper terribilem cum summa publici sta- 

tus jactura permutaret. Insuper afflictis addita est afflictio. 

In Bielski (ediț. din Sanok 1856 1. Il. pag. 906, se cilesce: 
«Ten kr6l Olbracht jako by! z przyrodzenia cheiwy slawy dobrej, 

7wdaszcza, w rycerskich rzeezach, staral sie o to pitnie, jakoby byli 
z 'Turki zwiesc bitwe m6gt, cheac sie pomsci6 smierei stryja. swego ; 
ale pierwej umyslil! wygna€ Stefana 4 Wotoch abo poimat, jako byl, 
w Lewoczy miedzy soba krolowie oba bracia cicho zamkneli, gdzie= 
cheieli Zygmunta brata na jego miejscu posadzic. Naprawit tedy nie- 
ktore poddane swe ko6l, aby puseili glos, Ze 'Turey i Woloszy ciagna 
wielka moca na Podole, i przetoi sie szlachcie. wszystkiej ruszy6 
kazal skoro na wiosne, lata parisk. 1497. Do Aleksandra te brată 
posla! ktory takze Litwe kwoli jemu wszystka ruszyl. Nuz do Jana 
'Tifeniusa mistrza pruskiego, klory mu sie tez niewymowil z tego i 
votowal sie jako mâg! nalepiej. "Lacie do ksiazecia mazowieckiego 
Konrada, lecz samego wypuscit z tej wojny, gdy przysiege swa od- 

dat, tylko co ludzi poslai. Zolnierza tez niemalo przyjat, tak jezd- 
nego jako pieszego. Sciagali sie tedy wszysey do Lwowa, sam tro- 

che kr6] zastanowit sie u Przemysla z bratem Zygmuntem. A naprzod 

do woloskiego wojewody postat Krzeslawa z Kurozwak Rozyca bis- 

kupa kujawskiego, z Mikolajem Podolskim z Przytyka herbu Janina 

kasztelanem radomskim, aby byk gotow dobywo6 pod Turki Bita- 

grodu i Kilieji z nim przeciwko Turkowi wespol ciagnai a Wojsku 

jego îywnosei dodat. Rad byl temu barzo Stefan i „ niczego sie 

nie wymowit podtug powinnosci swej krolowi, gotow bedac 7 jego 

wojskiem sie zlaczyc i ciagnac z nim na Turka, ale ai ponizej Du- 

naja, bo mu sie naprzod wydzierat na le wojne niegodzito, zwla- 

szcza bedac u 'Turka w gardle; jakoz z tem tez posty swe do krola 
postat. Namawiali potem biskupi kr6la widzac, ze krol nie na Turki 
ale na Stefana sie gotuje, aby dal tej wojnie poko) ; a miedzy in= 

nymi Krzestaw Kurozwacki, ktory jezdzit do Woloch, do ktorego 

tez i Fryderyk kardynal pisat w tej rzeczy, ale mu kr6l tak powie- 

qzial : ze tobie ksieze! nieprzystoi jedco w kosciele rzadzic a w vy-



ani 
cerskie sprawy sie nie wdawac, bo ty mego umyslu nie wiesz ani 2adny, jedno ja sam, i ta suknia, ktâra na mnie jest, by wiedziala, rzucitbych ja w. ogiei. | ztadze sie niektorzy domniemywali, îe 7 nauki Kalimacha te wojne ala tego byt podniosi, aby szlachty jedna czes€ wojna wytracil a druga sobie zniewolil. 1 z tad on eyra : Za krola Olbrachte wygubiona szlachta. A Stefan juz tez zrozumia! do- brze, co bydz mialo, abowiem dowiedzial sie wszystkich tajemnie lewockich od Wegrdw, ktorzy nie 2yczyli Wolochow Polakom ; przeto postat szpiegi, gdzie sie Olbracht, obrâci, i obaczyi, Ze sie naszy ruszyli od Lwowa do Pokucia a nie do Kamierica, gdzie im byla bliZsza, droga ku Kiliej i Bilagrodu. Postal tedy do krola trzâch pos- I6w swych co zacniejszyeh, ktorzy go pylali, jesli jako przyjaciel czy jako niepryjaciel jedzie do Wotoskiej ziemie: bo jesli na 'Turki przyjechat, mâgl prosta droga ciagnac, niz ledy ku. Kiliej, gdzie go- tow mu byt na drodze zasyla 2ywnos6; leez jesli Woloch przy- jechal wojowac, bedzie tego krol Zalowal zawidy. Kr6l sie o takie barde poselstwo rozgniewa? i posty poimac kazal i do Livowa zas- lac, co uezyni? nad obyezaj i prawo wszech na Swiecie ludzi, găyi posel ma bydz wszedzie wolen. A tak nie czekawszy krâl Lytwy, Mazowszan, Prusow, weiagnat do Woloch majac ludu polskiego god- nego do boju okolo osmdziesiat tysiecy, krom tego mottochu innego, a samyeh woz6w bylo na irzydziesci tysiecy, a to juz byto miesiaca lipca. 'Tam rada byta, jesli pierwej kr6i mial wziac Chocim, ezyli do Soezawy prosto ciagnac. Radzili jedni, aby byli pierwej Chocim wzieli a nieprzyjaciela sobie pozad niezostawiali, izby swiebodne i przespieezne bylo jechanie do Wwojska ; jako? byla to rada dobra, ale ze wiecej tyeh byto, co do Soczawy jaco do glowy prosto cheieli: szli do Soczawy, ktâra (na czoworo rozdzieliwszy wojsko) w kolo | ohbegnali spodziewajac sie, aby sie poddac mieli, bo sie im byt Stefan naprzykrzkyi ; ale sie dobrze bronili i, co naszy we dnie dziure uc. 7ynili, to oni ja w nocy zaprawili. A tak gdy dlugo lezeli, woje- woda zebrawszy lud niemaly Czaklow, Turedw, 'Tatar6w, Wolochow, nie sSmial sie walnie polyka6, ale z lasow, zgor okratnie mordowat nasze, zwlaszcza. na picowaniu, bo zarabane wszedzie drogi na lesie byly, aby do naszyeh 7adna 2ywnosâ nie szla, Widzac naszy zile znaki wszystkie, narzekali na krola, ii sie tam na zgube Wwywiddi, a te byiy zile znaki : Krolewski kon bialy,. co szedi na podwodzie, w po- toczku malym utonai ; wolow dwiezcie, co spize wiozly za wojskiem zle wyszly ze Livowa, rozpedzil wiatr, iz ich ledwie po polu poch- Wwylano; chlop, co sie mu glowa kazila we Lwowie, wolal: Na swe zle Jedziecie : nus grom 7abit szlacheica jednego pod namio- tem i dwanascie koni: kaplan majac msze upuscil na ziemie sa- krament. A tak prosili krola, Zeby je do domu puscil, zwlaszeza gdy nie bylo drugich. Jako : Lltwy z Aleksandrem, Mazowszan Pru- sakow, ktoryeh  mistrz umari we Livowie Tifenius, ktemu ze te? Wojewoda sla) do krola Wladislawa do Wegier, aby sie w to wlo- 2yi do brata, Zebv go zaniechal. Zaczem przyjechali poslowie we gierscy od krola Wladyslawa do keola, upominajac i proszac, aby 

2
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z wojewoda mitosciwie natozyl, by w rozpacz nie przyszedi a do 
Turkâw sie nie uciekl. | przetoz kr6l z tej przyozyny wzial 7 Bog- 
danem Stefanem przymierze, bo tez byt zachorzat czescia podobno 
z frasunku, Ze mu sie nic po mysli nie Wiodio, czescia z prace. 
Takze odstapit od oblezenia Soczawy, a na pewny dzien odjazd 
sw6j po wszystkiem wojsku obwolac kazal. A gdy sie tego dowied- 
ziat Stefan, ze naszy przez Bukowine mieli ciagnac, a nie tamtedy, . 
kt6redy szli: postat do krâla przestrzegajac go, aby tamtedy nie 
chodzit, a to dla tego, aby na lesie Wolosza, jaco sa zdrajce wielcy, 
ludziom jego ztosci jakiej nie wyrzadzili; ale radzil, Zeby polmi ob- 
jechat, powiedajac, Ze acz tam dalej troche, ale nie tak gorzysto. 
Wszakze ii mu w tej mierze kr6l wiary dac nie choial rozumiejac, 
îe to dla tego ezyni, aby mu tamtego kraju (ktory jeszeze byt caly) 
nie napustoszyli : obrâcili sie prosto na Bukowine, gdzie naszy czwar- 
tym noclegiem przyszli ; a wszedzie, gdzie szli, szkody  niezmierne 
Wolochom ezynili, wiec bez sprawy szli, jako doma przespiecznie 
sobie poczynajac, co baczac Wotochowie zasadzke na nie uczynili 
na Bukowinie i drzewa na to podtarli. Gdy kr6l onego dnia przez 
on las ze wszystkiem wojskiem nie mâgl sie przepraviic—bo bylo 
lasu na dvie mili wszerz, a ktemu zia droga przezer byla i gorzysto 
barzo—potozyl sie tamze w lesie a Wielkie Polaki przed soba wprzod 
postal, ktorzy on las tego? dnia przezspieeznie przeszli i Zadnej szkody 
nie wzieli. Nazajutrz wyslawszy krol przed soba wozy i bziala, sam 
na wozie kazal sie wiesc, Ze byt chory, a dwor wszystek okolo niego 
joehal, za nimi ciagneli Mali Polacy i Bus, a naostatku szli sluzebni. 
Gdy bylo w p6l lasu, zarabawszy droge oskoezyli wozy Wolochowie 
i wylupili je, dziala naszym odjeli. W tem Stefan z wojskiem swem 
nadjechawszy uderzyi na nasze z lylu okrzyk wielki uczyniwszy. 
Naszy, co nazad szli, «brâca sie do nich, a owi tez na lesie bronia 
sie jako moga; jednakze do sprawy przys€ nie mogli, ani tez jeden 
do drugiego przese i wyslucha€ go most, prze wielki tezask ludzi w 
onej trwodze i tom drzewa, ktore sie na lesie zewszad walilo i 
barzo wiele naszych pohbito. Zaczem nie wiedzac jako inaezej rzuca 
sie nazad naszy wszyscy tam, gdzie obâz pierwszy mieli, i tamze 
sie Wolochom iroche opra ktorym kr6l na ratunek dwor wszystek 
postat. Zaczem wytoczywszy sie naszy z onego lasa i predko spra- 
wWiwszy potkali sie z Wolochy, gdzie tez juz Wolosza wszystka us- 
lyszawszy bedny i traby z lasa sie zbiegala. A naszy tez lakze na, 
pomoc . swoim szli i kr6l sam za nimi przyjechal. Przelo W olosza 
niemogac naszym wytrzymac wnetze pola ustapili, ktore odpedziwszy 
precz naszy przez on las przeszli niemajac od nich wiecej przena- 
gabania zadnego, Las przeszediszy polozyt sie krol nad sanym lasem 
i tam dziei odpoezywat dla swych, aby, jezliby sie gdzie obiakali, 
do swyeh trafili. 'Tamze sie obrachowawszy nalezli to, Ze ich sita 
miedzy nimi nie dostawato ; z ktoryeh jedni byli pobici, jako : dwa 
Teczynscy, Mikolaj wojewoda ruski a drugi Gabryel z Morawice, 
Herbort, Grotowie dwa Rawice i Gniewosz, Rafai Humieriski Goz- 
dawa, Jerzy Murdelio i inni, a drudzy poimani, ktorzy nieostali sie
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az w Tatarach abo Turkach, jaco : Jan 'Teczyiski, Zbigniewa pod- 
komorzego krakowskiego syn, Piotr Pruchnicki herbu Korezak, Sta- 
nislaw "Tarnowiecki herbu Tarnawa, i innyech wiele ; z ktoryeh nie- 
ryehlo sie potem drudzy wracali do domu, jako Odrewaz wojewod- 
zic vuski a2 w o&mnascie lat, tak, iz nikt go nie poznal, tylko sama 
malka, a nawet i do Smierei temu ludzie nie wierzyli, aby ten by, 

“bo obyezaje zmienil i nikezemnik sie z niego slal. Nad drugimi Wo- 
losza, okrucienstwo wielkie dziatata i za wlosy je (bo natenezas diu- 
gie wlosy naszy nosili) na drzewie wieszala. A od tyehze czasow 
jeli sie podgalac i strzydz. Potem juz madrzej sobie naszy poczynali 
a niz pierwej, sprawa wszedzie szli, wszakze ich przedsie W olocho- 
wie, gdzie mogli, trapili; a nawet jednej nocy, majac wiatr potemu, 
trawy (jako tam sa wielkie) wkolo ich zapalili tak, iz pozarem o- 
bozby im byt zgorzal ; ale wezas obaczywszy kosami w koto obozu 
irawe daleko pokosili i tak bez szkody zostali. Miewali i kilka u- 
larezek naszy z nimi, ale nigdziej. Wolosza nie wskorala, bo im 
naszy zawâdy rzadnie dobili. Nad Mazury sie troche pomicili, gdy 
ich szlo szeseset koni od ksiazecia mazowieckiego na pomoc kr6- 
lowi. Stefan przeciwko im wyprawyi trzy tysiace Wolochow, ktorzy 
zastapiwszy im u wsi Sepnice bitwe z nimi zwiedli. Bronili sie do- 
syc dlugo i dobrze Mazurowie, jednak od wielkosei przemozemi i 
zhici. Zaczem wziawszy serce na nasze Stefan zalegi im byl u Czar- 
nowic nad Prutem ze wszystkimi swymi ludimi cheac bronic prze- 
prawy przez rzeke. Wszakze naszy moca wielka sie przeprawili i bitwe 
vzadna mu dali tak, i? poszia w las Wolosza a wiecej sie naszym na 
oczy nie ukazowala. Ztej tu strony Prutu kr6l bedac trzy dni lezat, bo 
chor byl. A przez ten czas naszy szkode wielka w ziemi woloskicj 
uczynili i plonu niemalo wysnali. 'Tamze w nocy nowina ta do wojska 
przyszla, Ze nieprzyjaciela tuz nad soba. maja a kr6l Ze ich koniecznie 
objecha6 chce. Zaczem trwoga wielka w wojsku powstala 1iak, ii 
Wielcy Polacy, nawiazawszy tomokow do koni, uciekaâ cehcieli i 
wozow tam zodhiegac. A tak krol, acz byt chor barzo, musial na konia 
wsies i z namiotu sie im ukazat. Zygmunta te? brata swego do 
drugich posiat nbezpieczajae ich w tem, Ze o niebezpieczenstwie 
îadnem niewie ani ich te objechac chce; ktory z zapalonemi &wie- 
cami jezdzac wszedzie po wojsku ledwo ona trwoge usmierzyl. 

Fată ce scrie Vapoviu edit. Scriptores rerum Polonicarum. T. II, pas. 22. 
His christianorum calamitatibus Albertus Polonie rex permotus, conceptum 

iam antea in Turcos bellum prosequi instituit, Alexandri fratris Magni Lilua- 
nie ducis promissis fetus auxiliis. Aq Stephanum Valachie-Moldavie palatinum 
imprimis legatos miltit, viros a eonsilio insignes : Creslaum de Curosvankij Cui- 
javiensem Antistitem et Nicolaum Podlodovskij de Przithijk, Castellanum Ra- 
domiensem, qui ei magnam contra Turcos expedicionem totis regnis sui viribus 
significarent, hortarenturque ad bellum tam pium quam necessarium, socia arma jungeret, liberum denique per Moldaviam Misiamque inferiorem transitum ad ostia septemplicis Istri et commeatum Polonico exereitui preberet, futurum dic- litans, ut inter Islri et Tyre amnis ostia Turcorum expugnatis presidiis Kiliam 
et Album Castrum, amissas olim arces, ei ultro restitueret, cuvaret juramenti
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fidelitatis et obediencie memor Casimiro patri et regibus Polonie suceessoribus 

in Colomia prestiti, preclare ac omni evo memorabili expedicioni non desit, que 

sibi principatus ampliacionera, ingentem gloriam ac comodum sit alatura. Sese 

ad prima, veris signa, cum omni sua potencia ad bellum immanissimis Turcis 

quos tociens vicisset, inferendum prepararet. Non invitis eam Jegationem auri- 

bus Stephanus palatinus audivit ; Albertum magnanimum regem et fortes Polo- 

nos summis laudihus extollens, quod tam piam ac neceszariam in barbaros 

hostes expedicionem molirentur, liberum per terram Moldaviam, Misiam infe- 

riorem transitum et commeatum habundantem omnibus Polonorum copiis pol- 

licitus, testatus tamen, quod prestanda auxilia et iungenda arma attineret, non 

prius se Moldavicas copias moturum, ne bello a Turcis preveniretur, quam Al- 

bertum regem el Polonos castra metari in ripa, Istri inferiore conspiceret. Cum 

eo responso legatos amplissime donatos in Poloniam remişit. Secundum eorum 

reditum, ubi Alhertus Stephanum ex sententia responsisse cognovit, alios ex= 

templo nuncios in Prussiam, sinumque Venedicum ad Joannem Tiffenium sum- 

mum Mariane milicie Magistrum transmisit, qui eum iure perpetui federis, cum 

Casimiro patre sanctissime icti, hortarentur, arma. sumerot et in immanissimos 

Turcos cum auxiliaribus Cruciferorum copiis secum iret. Cui legacioni Summus 

Ordinis Magister nihil reluctatus, opes omnes, cruciferica auxilia, personam de- 

nique suam ad tantum bellum ex federe est policitus. Quibus rite ordinatis ad 

regni sui nobilitatem, qui regem ad bella privo impendio sequi tenentur, per 

omnes regni sui Satrapias mittit. His mandavit sub fortunarum omniuw, quas 

in regno obtinerent, amissione, universi, mense Maijo armis, equisque egregie 

instructi ad Leopolim, Roxie metropolim in Peucinis convenirent, astruens in- 

gentes Turcorum copias apud Istrum consedisse, navigia plurima, quibus trans- 

mittant, preparata habere, accelerandum esse, antequam Valachiam ingredian- 

tur, ut regni limitem totis regni viribus ab hoste tam potenti tueantur. Talia 

Albertus rex per literas ex Podolia missas in vulgus spargi per subornatas per- 

sonas, ut tanto celerius regni nobiles ad arma consurgerent, procuravit. Ale- 

xandrum quoque fratrem, Magnum Lituanie Ducem per nuncios sollicitat, ad 

Bratislaviam cum promissis auxiliis in Tyrangetas moveat; Joannem insuper 

Tiftenium Prussiace milicie sammum magistrum ad se in Leopolim venire im- 

peravit. Bellico omnia fervebant apparatu. Albertus rex cum aliquot armatorum 

milium rercenariorum militum equitum et peditum, tormentisque bellicis Gra- 

covia, egressus in Roxiam orientem versus contendit. Premisliam ad Sanum 

amnem pervenerat, cum Mathias Camenecensis in Tagris Episcopus legatus ad 

Stephanum palatinum anțea missus ei ocuarit, renunciavitque pacata, omnia, 

nihil gracius Stephano accidere potuisse dictitans, quam ut christianissimus Po- 

lonie rex infesta in perfidos Turcos arma sumeret, dudum hoc a Deo immor- 

tali summis votis optavisse, ut prepotens aliquis Christianorum rex, Turcos, qu 

Christianorum terras tam misere lacerarent, imperiumque, suum tam late pro- 

tenderent, agrederetur ; gratulari sibi et terrae Moldavie, que ab ea gente to- 

mala ob vicinitatem perpessa est, preces tandem suas a celesti numine esse 

exauditas, quam expedicionem omri evo memorabilem ut Superi hene vertant 

desiderare ; comeatum tantis Polonorum copiis sufficientem cum libero per Mol- 

Gaviam, Misiamque inferiorem transitu prebiturum, delectumque militarem in 

Moldavia facturum el socia arma molurum. Postguam Albertus vex et Poloni 

in ripa septemplicis Istri apud Kiliam casta metati essent, tali responso Ste-
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phani Alhertus exhilaratus, dum militares copie conveniunt, Premislie aliquan- 
diu est immoratus. [nterea temporis rumos incerto auctore inerebuit, Albertum 
regem non in Turcos sed in Stephanum palatinum et Valachos infesta ferre 
arma, eo consilio, ut Stephano inde pulso, Sigismundum fratrem in Moldavia co 
locaret, Valachisque preficeret, quo facto, Turcis ex Albo Castro et Kilia deier- 
tis, ripam Istri validis Polonorum presidiis firmaret ac attencius custodiret. For- 
midabilis erat vicinis populis Stephani Palatini virtus et fortuna ob rei milita- 
ris periciam, preclaraque in Turcos, Tartaros et Ungaros edita facinora. Frede- 
ricus frater regius supremi ordinis antistes Cardinalis eo rumore consternatus 
pro magno habuit negocio Creslaum Rosensem, Vladislaviensem Episcopum regni 
Cancelarium ad Albertum regem ex Lovicia mittere et cum a Valachica expe- 
dilione retrahere. Creslaus Premislie regem asseccutus secreta obtenta audientia 
Cardinalis fratris et suo nomine eum hortatus est, ne Stephanum palatinum 
preclarum belli ducem bello lacesseret, sed ipso pocius amico et antemusali 
contra Turcos immanissimos uteretur. Non ignoraret, quibus claâibus Machome- 
tem Turcorum imperatorem et Mathiam Ungarie regem, prepotentes ac opulen- 
tos bellatores aftecisset ; vereri se, si ire pergeret, ne Hepublicam Polonam ali- 
qua insigni calamitate involveret; orare postremo, re adhuc integra, solveret 
exercilum et în regiam suam rediret, Vertenda, retro signa prudens antistes 
existimabat, instabatque, a bello Stephano et Moldavis inferendo abstineret: 
Talia dicentem Albertus rex tacitus pacienter aliquandiu audivit; inde rupto 
silencio : <Exurerem, inquit, tunicam meam interiorem, si secretioris mei consi- 
lii scirem esse consciam. Proinde abi et mihi molestus esse desine, tuum est 
sacra cutare, non exquirere, que bella ego aut quos hostes agredi debeam.» [lis 
Creslaus antistes confusus ex indignantis regis conspectu abiit. Haud multo pos= 
tea Albertus ex Premislia movens Leopolim versus Roxiae superioris metropo- 
lim et Peucinos montes contendit. Hic quoque, dum militares copie conveniunt.- 
aliquandiu quievit. Ex Leopoli movens extremis Junii mensis diebus Seretum amnem, qui Roxiam a Podolia disterminat ac in Tyram se exonerat ivransivit, ubi in patentibus campis Podolie constitit, copias omnes suas vecensuit, que tales ac tante erant, ut cum omni Turcorum potentia facile congredi ac vincere non dubitaret. Signa, militaria singularum  satrapiarum agminibus distribuit et ea Tyram et Moldaviam versus contendere imperavit. Staphanus palatinus, pos- teaquam non Camenecium versus ad orientem solem, quod iter in Turcos duce- bat, sed Moldaviam decreto petere, per exploratores cognovit, et quidam Unga- rie proceres id ei non multo antea, significaverant, subdubitare vehementer ce- pit, ne tanta armorum tempestas in se verteretur,. Extemplo ad Albertum regem oratores tres, viros sue gentis primarios cum insigni comitatu misit, qui Poloni regis animum, quonam cum tam valido . exercitu tenderet, explorarent. Hi aă castra regia, que apud Tyram amnem facta erant venientes, principisque sui mandata: coram rege exponentes, quesiverunt: amicusne- an hostis Moldaviam ingrederetur ? Si in Turcos ivet, potuisse eum cum tantis coplis propinquiore ire itinere, et Stephanum paratum fuisse contra Turcos arma sumere et Moldavi- cas copias, multis victoriis claras, Polonicis viribus coniungere. Si infestis sig- mis in terram Moldaviam ire pergeret, daturum Stephanum operam, ut suscepti în eum belli, ipsum et Polonos peniteat. Secundum hanc minacem Stephani le- gâcionem Albertus rex, legatis nihil vespondens, eos in potestatem redactos contra ius gencium in Leopolim custodiendos transmisit. Inde nihil moratus
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Tyram amnem cum omnibus copiis in Tyrangetis vado traiecit. Agitatum inde 

secrelis consiliis, que pars primum Moldavie agredienda foret ? Joannes Tyrnka 

omnium copiarum. dux Chocijm arcem satis validam, duabus leuciis a Camenes 

cio in altera Tyre amnis ripa sitam, primum expugnandam censebat, quod in 

finibus Podolie sita esset, qua parte comeatus tanto exercitui nemine impediente 

subvehi posset, Alia inde loca vi aut dedilione commodius recipi posse, Ste- 

phano locis aliquot munilis amissis, in desperacionem acto. Vicit diversa alioi 

rum sentencia, que Sociavam, Moldavie metropolim primum opugnandauin exis- 

timavit, in parte Moldavie inferiore positam eamque sedem belli esse voluere 

deteriore, ut eventus postea docuit, suffragio. Enimvero Polonis a regni finibus 

in terram hostilem multum progressis, incessis ab hoste undique itineribus, co- 

meatus omnes, qui ex regno post castra regia vehebhantur, per Moldavos inter- 

cipiebatur, ut Polonorum exercitus, qui Sociave assidehat, arcemque maioribus 

bombardis oppugnabat, obsesso similis videretur, famesque sentiri cepta sit et 

propinqua queque loca per pabulatores evacuata ac vastata erant, ut eque iu- 

menta ac homines gravi inedia conflictarentur. Nec Stephanus in tanto rerum 

suarum periculo desedit. Nam ubi tantam belli molem preter opinionem sibi 

conflatam animadvertit montana Ungarie versus et. nemora se recepit, hicque 

vires suas undique conlrahebat. Ad Turcos, Ungaros, Tartaros ac Mulctanos le- 

gatos mittit, ut opem ferant, supliciter orat; quantum unicuique earum gencium 

periculi immineret ex vicinitate prepotentis Polonie regis, si eum Valachia et 

Misia inferiore poliri eontingeret, amplissimis verbis ostentare, ne se in summa, 

deserant necessitate orare, Tureis ac Ungaris subiectionem suam, Tartaris ac 

Mulctanis stipendia et munera polliceri, Polonorum castra omni opulentia re- 

ferta, iactitare, prede et spoliorum spe implere, ut auxiliares copias e veștigio 

submittant, suplicare, instare. Ipse ex Moldavis quantun: maximum potest pa- 

rat exercitum ex nobilitate sue gentis et agrestibus omnes arma capere pro pa- 

trie, coniugum ac liberorum salute imperat, quadraginta armatorum milia con- 

irahit ; auxiliares Turcorum, Tartarorum, Ungarorum ac Mulctanorum copias 

intra sua tutus nemora, prestolatur occasione rei bene gerende expectat. Alber- 

tus Polonie rex, qui ob Stephaui crudelitatem ac tyrannidem Moldavorum ad 

se defectionem sperabat et ob id in caplivos, quos donatos ad sua remittebat, 

clementern se exhibehat, concepta spe frustratus ad vim et potenciam spectare 

cepit. Circum Sociavam gentis capui, quadripartito castra fecit et ea carpento- 

rum cireumactu aliquot in girum ductis ordinibus communivit, habundante mul- 

titudine, octuaginta, siquidem bellatorum milia in Poloni regis castris censa sunt 

preter auvigas,.lixas et calones, quorum dimidio ferme minor erat numerus. 

Curruum sane, in quibus omnifariam commeatus et impedimenta vehebantur, 

triginta, circiter erant milia. Tanta armorum potentia ab Alberto rege et Polo- 

nis Valachia Moldavica tunc petita est. Fixis apud Sociavam tentoriis, castris- 

que în circuitu positis tormenta bellica expediri cepta sunt, ad arcem ex solido 

mure constructam diruendam. Adhibite sunt huic oppugnacioni, plurime bom- 

barde, sed due precipue stupende magnitudinis, quarum una equis. quadraginta» 

altera quinquaginta trahebatur, Arx validissimo firmata erat presidio, propugna- 

baturque acerrime ; quicquid interdiu muri diruebatur, per moctem presidiarii 

milites reficiebant. Patuit postremo vasto hiatu murus, quem Moldavi firmis ro- 

boribus terra, fimo et aliis obstaculis resareiebant. Nam et ipsi bombardas et: 

alia tormenta bellica plurima habebant. Stephanus palatinus interea. temporis
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hon quiescere, pabulatoribus Polonis infesta omnia. reddere, sepius cum eis de- 
certare, viam, que ex Polonie regno ducebat et per quam commeatus in castra 
tegia advehi debebat, numeroso equitatu insedii et omnia intercepit, ut regia 
Poloni castra obsessa, esse viderentur, famesque propterea sentiri cepta sit. Ad- 
venerunt interea Turcorum, Tartarorum, Mulctanorum, Valachorum, qui supe- 
riora Istri tenent, nec non Ungarorum cum Ceculis, gente armis,.equisque egre- 
gie instructa ingentes et equitatu pollentes copie. Quibus auxiliis fretus Stepha- 
nus pabulatoribus Polonis longe erat infestior. Fuerunt tamen hec certamina 
Polonis magna ex parte prospera, cum ipsi grandioribus equis et gravi arma: 
tura, hostibus longe prestarent, qui propterea. in campum. descendere ac collatis 
signis aperto marte cum Polonis congredi non audebant, Arx Sociava, acerrime 
oppugnabatur, Cum exploratores Moldavi attulerunt, murum arcis bombardarum 
globis graviter concussum esse et, ni succurratur, prope est, ut expugnetur: eo 
nuntio Stephanus consternatus ad Vladislaum Ungarie regem et ejus regni opti 
mates mittit, quam gravi bellu premeretur, et quo in statu res sue essent edo- 
cet, ut legatis in castra Alberti regis missis inducias paciscerentur, et interea 
temporis de pace agi posset, orat. Quod Vladislaus rex et Ungari tanto liben- 
cius fecere, quod in terra Moldavia ius se habere pretenderent et iniquo fere- 
hant animo a Polonis eam vastari aut occupari. Enimvero Stephanus, ne Tur- 
corum jugum suhire cogeretur modo horum, modo illorum opem implorabat et 
eorum fidei se commitebat, multa pollicebatur et parum prestabat. Vladislai 
Ungarie regis oratores in castra Polonie regis ingressi ab Alberto rege comiter 
ac benigne accepti sunt. Agitatum est dies plures de pace, de qua, posteaquam 
inter eos non conveniebat, inducie ad menses aliquot pacte, ut interea. de pace 
ageretur, ea. adiecia lege, ut Polonus rex Sociavam obsidione solveret et Mol- davia excederet. Induciis in castris regiis per Vladislai regis Ungarie ac Ste- phani palatini Moldavie legatos firmatis ac vulgatis profectione iussu regio per preconem promulgata, occidentalis Polonie nobilitas molis castris retro, abir- cepit, cum carpentis et aliis impedimentis. Sequuta, sunt tormenta bellica et currus regii ; processit inde rex ipse cum Sigismundo fratre iuniore et aulicis suis florente milicia ; tercio agmine orientalis Polonie nobilitas, quarto et ul- timo loco mercenarii mihtes, equites et pedites succedebant. Miserat Stephanus palatinus ante mota, a Sociava castra, ut rex agmina Polonorum redeuncia pa- tentibus campis et eodem, quo venerat itinere, ab omni hostili insultu securiore, dixigeret in dextramque flecteret, itinere etsi aliquando longiore, tuciore tamen. Via, que ad sinistram ad montes duceret si brevior, tamen silvis impedita mi: nus Secura, esset, hostili iniurie obnoxia, quam agrestes Moldavi . durum ac in- frene hominum genus, însuper Ungari, Turci, 'Tartari ac Mulctani insedissent, ferocissime gentes, quas si Poloni ea redire pergerent, nequaquam ipse ah ali- quo damnoso insultu retrahere posset, exercitusque regius gravi aliquo afficere- tur incommodo. Ea salubri contempta admonicione occidentalis Polonie nobili- tas în sinistram, via qua Stephanus minime volebat, iter flexit, aut quia ab eis antea intacta commeatibus et pabulo habundabat, aut quia brevior in Poloniam reditus erat. Quartis castris ad silvam, que Bucovina apellatur perventum, Ste- phanus palatinus? vei bene gerende oecasionem naclus, induciarumque nuper pactarum factus immemor, Alberto regi et Polonis ex confesso hostis factus, maximam regii exercitus partem per silvam, que duarum leucarum erat longi- tudine, transire libere permisit. Nec potuere tante copie cum currihuş et impe- 
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dimentis, per nemus, per quod una et ea angusta precepsque hic et inde via 

patebat, die una transmittere. Occidentalis Polonie nobilitas Stephano quiescente 

et nemine impediente ad alteram nemoris partem transivit. Cum residua exer- 

citus parte Albertus rex castris citra nemus positis pernoctavit. Illucescente die 

bombardas et impedimenta silvam ingredi et preire mandavit. Subsecute preto- 

vie turme et rex ipse curru a rotis pensili vectus ob adversam valetudinem et 

fehrim invalescentem. Reliqua. exercitus pars ut in summa pace armis deposi- 

tis et solutis ordinibus regem sequebalur. Ad dimidium saltus impedimenta re” 

gia pervenerunt: cum ecce Stephanus palatinus iminisso ad ingressum silve pe- 

ditatn currus diripere et subvertere viamque extremis agminibus claudere jussit. 

Ipse cum ingentibus copiis Turcorum, Tartarorum, Ungarorum, Mulctanorum ac 

suorum Meldavorum, horrendo sublato clamore terribili armorum apparatu mag- 

noque. tumultu a tergo et a lateribus, mercenarios primum milites, qui postremi 

tendebant, invadit ceditque. Poloni ut in re insperata ac subita ad primum in- 

sultum ad arma et equos currere, in unum coire, ac hostibus aspere sevienti- 

hus resistere ceperunt. Res sine ordine et tumultuose agehatur, non sine pavore 

et trepidacione, cum el duces et signa deessent, et si qui accurerant, per at- 

morum strepitum et pugnancium ardorem non exaudiebantur. Pugnatum est a= 

liquandiu acriter cum hostium prevalente multitudine et vi. Poloni retrocedere 

ei in castra, que adhuc immota erant curruumque munilionem se recipere ce- 

perunt, in quibus conferti ac conglobati inutiles sese ad defensionem effecerunt 

alter alteri impedimento erat. Hostes undique instare, currus subvertere cepe- 

runt ; inclusi in desperacionem acti, opem de celo Jesum regem exclamando 

implorabant, tanto magis hostis urgebat, in extremo omnes versari periculo, 

venissentque haud dubie in gravius aliquod diserimen, ni Albertus rex ad fa- 

mam hostilis perfidie et quod iam in postremis pugnabatur, regium equitatum, 

florenlem miliciam sub signis în subsidium laborantibus ex medio nemore sub- 

misisset. Qui accelerato itinere silva egressus cum horrisono tubarum clangore 

timpanorum roborantium strepilu ac armorum vesplendencium fulgore magno 

impetu in hostem ferebatur. Cruentum prelium accensum erat : non tulere Ste- 

phani copie ferocissimum Cataphractorum Polonorum equitum impetum, a cas- 

inis multa cede hostes repulsi terga dare ac retrocedere sunt coacti, equitatu re- 

gio fortissime decertanie, pugra adhue dubia et marte ancipiti Poloni, qui intra, 

currunm municionem conglobati herebant, paventes et trepidi, patefacta repente 

porta, disiectisque locis, aliquot curibus impedimentis emnibus relictis, quo 

qnemque sors tulit, dilabi ceperunt, silvamque emensi non sine vulneribus in 

priori certamine acceptis, ad altera castra, que nemus precedente. die transmi- 

serat, ad que rex ipse iam peivenerat, se in tutum receperunt. Regius equita- 

tus hoste non sine cruento certamine repulso, signis retro vezsis per nemus ne- 

mine impediente in castra regia rediit. Uhi loci Albertus rex eo die et sequenti 

quievit prestolando, si qui ex suis in nemore aberrassent. Hic Albertus omnem 

lustravit exercitum, eumque în ordinem denuo redegit ; tanta hominum erat 

nullus cecidisse aut captus esse primo certamine videretur et e- 

in prima pugna complures cesi et capti plerique etiam 

illustres viri. In captivos Stephanus tyeranica postea crudeliiate deseviit; plu- 

rimos ante suum conspectum abscissa cervice gladio percussit ; quos Turci aut 

Taxtari in potestatem redegerant, vincti in harbaras terras abacti etsi plerique 

ex nobilioribus, durum experti carcerem postliminio sint reversi. Inter quos 

multitudo, ut 

rant extremi agminis
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Joannes 'Tencinius et Petrus Prochnicius, hie redemptus a suis, ille fuga. elap- 
sus ex Bisantio rediere. Rediit et Odrovunsius matre adhuc Palatina Hussie vi- 
vente decimum octavum post annum ; multi falsum et adulterinum credidere, 
miater etiam addubitavit : tantum habitudine corporis, lingua et moribus a priore 
Odrovonsio degeneraverat. Multi matrem in eo aznoscendo deceptam credidere 
que pre leticia in primo reditu vix bene agnitum in amplexum et paterna bona 
admisit. Quibus nunc hec proderant post matris (si mater eius fuit) decessum 
îmulto luxu fruitur: sed hec multo postea. Albertus rex castris ab infesto ne- 
more promotis, composito agmine, Moldaviam sensim excedere cepit, hostibus 
hinc inde ferociter subinde insultantibus ac procedencia agmina lerritantibus, 
Castris sub vesperam positis una noctium ab ea parte, qua. ventus flahat aren- 
tes herbas Moldavi succenderant non sine castrorum diserimine, vento flamam 
in ea impellante, cogebanturque Poloni ab ea castrorum parte, qua crepitans 
flamma seviebat, alciores herbas stacionibus continguas, ne ignis eas corri- 
peret, falcibus succidere. Aurora inde superveniente procedente exercitu barba- ris hinc inde cum horrisono elamore discursantibus levia fiebant certamina, 
Polonis semper prospera, qui bombardis et aliis missilibus hostem repetebant 
cum strage eorum, qui irreguietis discursationibus infestis signis se represen- tabant. Stephanus palatinus posteaquam regio exercitui hie nihil nocere potuit per exploratores comperii sexcentos Masovitarum equites armis egregie instruc- os a Conrado ejus gentis duce in oecursum et auxilium regi missos adventare tet iam prope adesse. Ad que opprimenda tria delectorum equitum milia expe- divit. Moldavi Masovitarum comtempta paucitate apud Scepnice vicum repertos 
in eos ferocissime irruerunt, Nec Masovii, etsi numero impares, pugnam de- tnactavere. Certatum est ulrinque acerrime cruentissimo prelio ; postremo undi- que circumventi ; fortissime pugnantes omnes pene ad internicicnem sunt _cesi. Albertus rex ad Ciarnovecium et Prutum amnem, qui in Istrum se exonerat pervenerat, Hic iustum propemodum fuit certamen. Hostes ingentibus copiis am- nis littera insiderant, redilum Polonis prepedituri ; qui a Polonis primo congresu 
facile victi disiectique sunt, atque in avia nemora, vepulsi, nec postea Stepha- nus post cedem suorum gravi hie accepta clade ulterius quicquam movere est ausus. Apud Prutum amnem et Ciarnovecium Albertus rex ob adversam vale- tudinem triduum quievit. Poloni interea in castrorum circuitu longe et late om- nia hostiliter populati sunt: cum rumor încerto auctore vanus castra regia per- vasit : ingentes hostium adventare copias, regemque oninihus inseiis ahire eţ castra deserere velle. Turmultuari occidentales Poloni, quos Majores vocant, sar- cinas in eduos colligare et relictis curribus aliisque impedimentis turpem fugam moliebantur. Que regi posteaquam nunciata sunt pro magno habuit negocio languiens ut erat conspectui omnium se exhihere. Sigismundum fratr dandum tumultum misit, qui multis accensis fanalihus et anțe se preferri ius- SiS per castra, ad hos et illos primores geniis adequitans presencia et exhorta- cionie sua, vano soluto vumore, tumultum opressit. Jam castra moturus erai Albertus rex a Ciarnovecio, cum milia aliquot Lituanorum delecti equitatus ab Alexandro fratre missa, qui apud Bogum amnem arcis Bratislaviensis res: tauracionem cum €xercitu hererat, Supervenerunt, regemque et regia, castra multa leticia affecerunt, spe etiam rei henegerende, si hostes ingravis ssent, impleve- runt. Summis precibus instabant Lituanicarum copiarum duces, permilteret rex Mol laviam eos ingreâi, vastare ac clade aliqua insigni hostem afficere. Sed AL- 

em ad se-
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bertus adversam causalus valetudinem nihil ultra molitus pacato agmine ad 
Sniatin et Poguce regni sui fines cum omnibus copiis rediit. 'Tyra amne in Ta- 
gris transmisso solvit exercitum, parvisque itineribus Leopolim Roxie metropo- 
lim in Peucinis pervenit; hic tam diu mansit, quoad medicorum ope recte con- 
valuit. Cracoviam inde in Visburgos regiam suam transiens, re parum prospere 
gesta. dissimulata, dies noctesque conviviis et compotationibus extrahere, salta- 
tionibus et choreis puellarum insistere, leiaque omnia preseferre non destitit, 
Et bellum Moldaviimprobo et consilio et parnm feliciter motum, hunc exitum 
habuit, quod multorum postea malorum occasionem prestitit. Enimvero Ste- 
phanus palatinus accepte iniurie et depopulate Moldavie non immemor, anno 
insequenti ad prima veris signa cum validissimo Valachorum exercilu ascitis 
etiam sibi in belli societatem Turcis ac Tataris, ferocissimis populis Podoliam, 
Roxiamque terras ea tempestate incolatu hominum frequentissimas et rerum 
omnium affluencia. beatas, forocissimo procursu, ferro et igne atrocissime vas- 
tavit, tam longe et late, tam feda belli procella, ut ad Canciugam usque Vis- 
locumque amnem hostilis rabies penetraverit, pretergressique Leopolim urbem 
munitissimam, Premisliam. Radimno, Jaroslaviam, Prevorsko, Prochnikum et 
alia plurima oppida, diripuerint ac incenderint, spolia ut in terra longa pace o- 
pulenta ingencia corraserint. Amplissime regiones longe et late flammis collu- 
cebant, pavor ubique, fuga miserabilis, trepidacio et lachrime, cruoris pro fluvio 
vie cadaveribus strate madebant. Plurimi mortales, qui in nemoribus se tutos 
esse arbitrabantur, hostium interventu, qui curruum et hominum fugientium 

vestigiis herebant, intercepti et in duram immanissimorum barbarorum servitu- 
tem abducti sunt. Supra centum hominum milia, barbarus hostis, ut tum fama, 

erat, abduxit, Greciamque et Asiam cultoribus Polonis ae Roxolanis replevit, 

Alberto rege et Polonis, ut in re insperata ac subita, ad regni defensionem 

imparatissimis ac etiam tam consternatis, ut plerique ex majoribus, ni pudor 

eos retraxisset, de deserendo regno consilia agitaverint. Ad tam insanam non- 

nulli minus cordati venerant desperacionem ! Tunc Cracovia, regia urbs vallo, 

fossa et propugnaculis validis muniri cepta est, ubi debilior pars urhis campo 

videbatur, vallum tam altum terre exaggeratione est erectum, ut menia urbis 

tegerenlur et menia a bombardarum globis tuta redderentur. Tunc porta Flo- 

riani, que ad aquilonem vergit, orbiculari cireulari propugnaculo et lata fossa 

utrinque murata, est instaurata magno impendio ei structuris egregiis, Rudava 

flumine circumducto et suburbiis; que in propinquo erant et que obesse pos- 

sent, cenfractis et regia urbs, antea munita, tunc longe munieior facta est, cre- 

bris in circuitu erectis turribus, que eam a foris intuentibus efficiunt splendi- 

diotam. Podolia, Roxiaque orientales regni Polonie provincie a Turcis, Valachis 

et Tartaris ferocissimis gentibus, tam male, ne memoratum est. aftecte. 

Fată textul din Cromer (pag. 440.) 

Erat Ioanes Albertus quemadmodum etiam superius indicavimus, gloriae et 

imperii propagandi percupidus. In primis autem Turcas christianis omnibus for- 

midabiles hostes sibi destinabat, idque sive pio reipublicae Christianae iuvan- 

dae studio, sive ut Voladislai patrui necem ulcisceretur. Tamet si jactatum est 

vulgo et creditum, eum Moldaviam subigere meditantem, fallendi Stephani pa- 

latinini gratia, Turcicum bellum prae se tullisse : et ne ultro tam potentem,
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hostem lacessere viderelur, curasse per subornatos homines, ut sibi renuncia- 
xetur € Podolia, Tuicas infecto exercitu Moldaviam et Podoliam petere : quod 

quidem credibile faciebat inquietem gentis ingenium, et quod induciarum  finis 
jam instabat. Cum igitur apparatum belli permagnum fecisset, et a Conrado 
Masoviorum duce Lublini, quemadmodum convenetat, Solenne fidelitatis ius- 

jurandum accepisset, ipsum quidem expeditione bellica tune instante liberavit, 

auxiliares modo copias ut sibi mitteret, Alexandrum autem magnum ducem Li- 

tuanorum, et loannem Tifenum Magistrum Crucigerorum Prussiensium, qui Mar- 

tino defuncto succeserat, e formula. foederis evocavit : nobilitatem omnem regni 

Maio mense ad Leopolim sibi praesto esse jussit: ad Stephanum quoque pa- 

latinum Moldavorum legatos missit, qui ipsum ad socielalem pii belli contra bar- 

baros cum ex formula foederis evocarent, tum Kyliae et Bialogrodi recupe. 

randi spe iuvitarent. Ipse cum Sigismundo fratre et peditalu mercede conăucto 

mature profectus, Praemisliae substitit aliquandiu, dum copiae conveniunt. ]bi 

cum Creslaus Curosvancius, cancellarius et illo ipso tempore post obitu Petri 

Mossinii, sive Brinii episcopus Vuladislaviens designatus, suo et Friderici car- 
dinalis nomine convenit, ab instituto revocans. Quem rex durius increpitum a- 

hire et sacerdotem Sacrorum, non belli curam gerere jussit. Se vel subuculam 

suam concrematuruin esse, si cam consilii sui consciam esse sciret. Hinc sane 

nați sunt, vel confirmati duntaxat sermones hominum, quibus jactatum est pos- 

tea seu vero, seu falso rumore usque ad nostra tempora, expeditionem illam 

suasu Callimachi a rege susceptam fuisse, quo feroces minus morigerae sibi- 

divinaque et humana jura contemnentis nobilitatis Polonae spiritus, incommo- 

dis belli, aut etiam clade aliqua retunderet. Porro îi, qui in Moldaviam missi 

erânt, renunciarunt regi: Exoptatissimum id bellum Stephano contra barbarum 

cum totius Christiani nominis communem, tum suum peculiarem hostem acci- 
dere : itaque non defuturum cum esse commeatu exercitui regio suppeditando: 

quum et vires eum suas cum rege conjuncturum esse, ubi is ad hostium fines 

et Danubium pervenerit. Nam ut prius id faciat minime expedire, ne Turcas et 

socios eorum Transalpinenses ii se provocaret. Verene autem hoc ita existima- 
rit, an cavere sibi hoc praetextu voluerit, ne a rege circumveniretur, incertum 

est. lam quidem et ipse pertenserat partim fama renunciante, partim Ungaris 

proceribus per litteras et nuncios submonentibus, contra se exercitum illum a 

Polono rege duci, ut is se amoto Sigismundum fratrem Moldaviae praeficeret. 

Sic enim Liblii clam inter fratres convenisse. Quod quidem co studiosius vul- 

gabant Ungari, quo magis Stephanum adversus regem Polonum iritarent : idque 

partim quod moleste ferrent. secretiori consilio şe ă regibus exclusos fuisse, par- 

tim quod Moldaviam bello illo-ă sua clientela prorsus abstraciam iri videbant. 
Venerat enim usu superiori tempore aliquoties, ut Moldavi postea quam semel ab 

Ungaris ad Polonias defecerunt, in dissensione domestica de principatu, vel Tur- 

cici belli necessitate adducti, vel denique ut est dubia gentis fides, Ungarici re- 
gis clientelae denuo sese addicerent. His igitur monitoribus Stephanus cautius 

observabat, quid consilii Ioannes Alhertus caperet, Quam ubi comperil recen- 

silis copiis, motisque â Leopoli sub finem lunii Castris non versus Cameneciam, 

qua compendiosior via, est ad Kyliam et Bialogrodum, Turcarumque ditionemt 
iter instituere, sed ad Pocuce oram deflectere, ihi magis etiam coepit sibi pros- 
picere ; misitque tres legatos, viros gentis suae primarios ad regem sciscitatum, 
amicus ne an hostis Moldaviam peteret? Si Turcis bellum facere decrevisse, 
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posse, cum longe maiori compendio et expeditione via ad fines Turearum per- 
venire : seque exercitu eius et commeatu adjuturum et ubi hostium fines atti- 

gisset, copiis suis aucturum esse, sin sibi bellum inferret, daturum se esse o- 

peram, ut cum illati poeniteat. Hac tam superba et minaci legatione commotus 

rex, legatos contra ius gentium comprehendit, et Leopolim asservandos missit : 

ipse non expectatis Lituanorum, Prussorum et Masovorum auxiliis, cum infestis 

signis Moldaviam ingressus est et omnibus rebus postpositis, interiore et caput 

gentis Sociaviam potissimum petivit, sperans Moldavos non modo terrore tanti 

exercitus, verum etiam acerbum Stephani dominatum pertaesos et alioqui do- 

minos crebro mutare solitos, uliro ad se defecturos esse. Eosque captivos om- 

nes quicunque ă pabulatoribus excipiebantur, liberaliter dimittebat. Caeterum 

cum Sociavia Stephani praesidio firmata venienti portas clausisset, quaternis 

castris in conspectu arcis positis et curruum obtentu munitis, oppugnare eam 

adortus est. Nec tamen proficiebat quicquam, quamvis abundante multitudine, 

Nam ad octoginta millia pugnatorum in exercitu habere ferebatur, exeptis lixis 

et aurigis, qui dimidium ejus numeris explevisse existimati sunt, cum curruum 

essent ferre triginta millia. Ne bombardae quidem nostris defuere. Sed quantuma 

cunque eae muri interdiu dejecerant, noctu Valachi impigre roboribus limo si- 

mogue oblitis reficiebant. Itaque cum in longum duceretur obsidio, Stephanus 

collecto e suis non contemnendo exercitu, obviam ire conatibus regiis instituit. 

Nec tamen în apertum prodibat usquam e nemoribus, sed ex insidiis modo car- 

pehat regium exereitum, et in pabulatores, nec impune tamen fere, impetum fa- 

ciehat : majores copias, atquae Transylvanorum, Caeculorum, Transalpinensium, 

Bessarabum, Turcarum ac Tattarorum quos partim praedae partim subiectionis 

suae spe învitabat, partim etiam mercede conducehat, auxilia expectans. Cave- 

rant etiam insessis viis, ne commeatus nostris e Russia, et Podolia, subvehe- 

retur. Spe defectionis Moldavorum frustrati nostri, cum difficultatem belli cir- 

cumspicerent, penuriamque annonae et pabuli, ut in tanta multitudine hominum 

et jumentorum, sentire inciperent, nec Moldavi ad praelii dimicationem venis- 

sent, minus alacres esse et fremere in regem reputare secum signa et ostenta 

quae adversum belli exitum ostenderant : nempe quod boves ducenti, qui a 

Leopoli motis Castris post exercitum agebantur, subita tempestate disiecti erant, 

nec recolligi omnes potuere : equus candidus regi charus, qui ad manum du- 

cebatur, în transitu modici fluminis  collapsus, mortusque periit. His igitur de 

causis missionem flagitabant. Permovebat eos et illud quod neque Lituani, ne- 

que Masovii veniebant. Prussorum vero Magister Tifen Leopoli aegrotus decum- 

hebat ; ubi etiam extremum vitae diem clausit. Accedebat eo qucd ipse quoque 

Stephanus pacem petebat, Vuladislao rege Ungarorum deprecatore et pacilica- 

tore utens. Nec tamen constat, verene id facerit, au simularit, quo nostro tan- 

tisper dum copiae suae conveniunt, duceret, et ab oppugnatione Sociaviae aver- 

teret, quam în exiremo discrimine versari didicerat. Misit quidem Ungarus 

legationem ad Polonum. regem, suadens et postulans, ut is pacem daret Mol- 

davo, ne desperatione salutis et rerum suarum ad opem Turearum confugere 

cogeretur, eorumque vires accessione copiarum suarum augeret. Tametsi suam 

în eo rem Ungari proceres agere videbantur, quo Stephanum omnia pollicentem 

cum tota. geute sibi potius adjungerent. Facile tamen Ioannes. Albertus in illo 

statu rerum, cum febri etiam tentari coepisset, persuaderi sibi ah Ungaris le- 

gatis passus est. Et cum de conditionibus patis non conveniret, induciae con- 

.
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stitulae sunt, per quas liberius de pace ageretur. Publicatis. 'induciis confestim 
solutia est obsidio, quemadmodum convenerat, pronunciatumque iter in . certum 
diem. Cum autem cognovisset Stephanus, alio itinere Polonos recedere. velle, 
quam venissent, sive quod brevior ea via. esset in Poloniam, sive quod agri a 
populationibus intacti faciliorem commeatum exercitui praebituri esse videren- 
tur, admonuit regem per internuncios, consultius eum facturum, si eadem via, 
qua venerat, exercitum reduceret. Non tam planam esse illam alteram, quae ad 
laevam vergeret, sed sylvarum densitate et montium asperitate, et augustiorihus 
callibus impeditam. Vereri se, ne homines sui agrestes feri et indomiti quique 
difficulter in officio, continerentur în augustiis, negolium facesserent, disceden- 
tibus. His monitis fides habita non est, quod homo vafer- et infidus sibi suisque 
hoc consilio prospicere putabatur, ut integra eo sibi loca ab incommodis belli 
manerent. liaque itum est qua placuerat nullo ordine, nec abstinebant . nostri 
manus rapinis et injuriis obviorum. Quartis Castris ad Bucovinam perventum 
est. Sylva est fagina densa duum miliarium spacio lata, Bucovinam ab ar- 
borum genere vocant, augustam hahens et praeruptam inter aspera saxa mon- 
tesque viam. Quam cum una die cunctae copiae transire non posse videreatur, 
ad introitum ejus rex castra metatus substitit. Ac maiores quidem Poloni cum 
impedimentis suis praeire Jussi, sylvam sine ullo impedimento emensi sunt. 
Altera die rex praemissis hombardis et curribus, ipse cum aulica sua cohorte 
Subsecutus est; carpento vectus propter adversam valetudinem. Pone sequeban- 
tur minores Poloni cum Russis incompositi, inermes et quasi în pacato securi. 
Extremum agmen tenebant milites mercenarii. Ad medium sylvae impedimenta 
regio pervenerant, cum ecce agrestes Valachi pedites undique ex insidiis coorti, 
impetum in ea faciunt perceilunt currus, ac diripiiunt : et facile impulsis, quas in 
hoc iam ante suceiderant, arboribus, viam impediunt, ne progredi extrema ag- 
mina, neve regredi prima ad ferendam suis opem possent. Nec mora. ipse Ste- 
phanus cum validis equitum peditumque, copiis împrovisus adest, et ingenti 
cum clamore extremum nostrorum agmen a tergo et a lateribus adoritur. Tu- 
muliuantur nostri re inopinata perturbati ; et expediunt quidem arma et vim 
hostium cerlatim pro se quisque animose sustinent : sed sine signis, sine du- 
cibus et sine ordine res gerebatur, nec exaudire quisquam alterum poterat prae 
clamore, sirepitu, et fragore armorum, quem sylvae late resononantes magis e- 
tiam sonorum atque terribilem reddebant. Ad extremum urgente hoste nostri 
in Castra sua ă quibus non procul abscesserant, sese recepere, Ibi quoque pre- 
mente hoste constipati et conglobati nihilo magis sese expediebant desperata: 
que salute coelibus opem incondita et indice irepidationis vociferatio ne implo- 
rabant, Hoc acrius instabant hostes : donee rex cognito suorum periculo, au- licum equitatum suum armis virisque, florentem suppelias ire laborantibus jus- 
sit. Qui cum nihil sibi reliquum ad celeritatem diligentiamque recurrendi fecis- 
sent, sylvam egressus, tympanorum tubarumque clangore et fulgore armorum 
hostem in se convertit. Instauratur proelium. Înterim ii, qui in castra compulsi in extremo periculo fuerunt, spacium nacti, qua quisque poterat elapsi, relictis impedimentis trepide per sylvam ad primum agmen evasere, quo rex quoque iam pervenerat. Nec diu sustinuere Valachi impetum equitatus regii. Verum re- pulsi disjectique, terga dedere. Nostri summotis fortiter, nec sine strage hosti- bus âbsque ullo impedimeanto coeptum iter per sylvam peregerunt, victoresgue ad regia Castra, pervenerunt. Postero die rex cum toto exercitu în iisdem -sta-
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tivis mansit, expectans, si quis forte de suis in Sylva delituisset, vel aberrasset. 

Recognitis copiis, complures de nobilitate Polonica et Russica desiderati sunt, 

partim caesi, partim capti. Et Stephanus quidem plusquam barlarica crudeli- 

tate usus, quotquot in potestatem suam redegerat, omnes in conspectu suo iru- 

cidari iussit : quos aut Turcae aut Tattari coeperant, in servitutem abegerunt: 

E quibus Ioannes Tencinius, Petrus Prochnicius et nonnulli alli aliquanto post 

postlininio reversi sunt. De Odrovanzo Palatini Russiae filio dubitatum est ă 

plerisque etiam dum vixit. Post decimum octavum annum is demum rediit et 

a matre ad nomen filii reducis temere ut creditum est laetitia gestiente recep- 

tus, et ad possesionem paternorum honorum admissus, ignavam ac degenerem 

vitam deinceps crapula et compotationibus asiduis egit, ne figura quidem et ha- 

bitu corporis vero illi Odrovanzo, quemadmodum multi memoria, recolebant si- 

milis. Composito deinde agmine nostri motis a. Bucovina Castris progressi sunt, 

pridiano periculo admoniti. Nec sane quieverunt hostes, quin opportunis locis 

carptim eos laressereni vexarentque, non modo pabulantes et adaquantes, ve- 

rum etiam in castris quiescentes. Nocte quadam observato venti vehementioris 

statu, herhas arentes cum frutetis haud procul a Castris succenderunt. Coorta 

flamma, vento impellente magis ac magis castris propinquabai, affecissetque 

nostros grandi incommodo, ni correptis celeriter falcibus proximas castris her- 

bas desecuissent et summovissent, atque ita ignem adrepentem  stitissent, sem- 

per tamen plus incommodi ipsi accipiebant Valachi, quam înferebant, praeter- 

quam quod sexcentos equites Masovias, ad internecionem pene delerunt. ete. 

(ca şi mai sus.) 

La pag. 238. 

Prin Herbat, citat la pag. 238 din acest volum este a se înțelege 

opera : «OChronica sive historia Polonica compendiosa, ac per certa 

librorum capita ad facilem memoriam recens facta descriptio autore 

maghifico vivo Ioanne Herburto de Fulstein Negnis Polonici sena- 

tore. Basileae ex officina Opiriniana.— Anno 1571.— Cunoscem 0 

traducere în 1. francesă cu titlu : «Histoire des Roys et Princes de 

Poloigne, contenant Lorigine, progres et accroissement de ce ro- 

yaume depuis Lech premier fondateur diceluy iusques au Roy Si- 

gismond Auguste dernier deceds, aves les illustres et excelents faits 

desdits Roys et Princes, tant en paix quen guerre. — Î vol. 40 

Paris 1573. | , 

Eată din textul latin, pasagiul la care sa referit Miron Costin, la 

pagina- nostră 237 (vol de faţă.) 

De bello contra Tareas institnto, et Valachorum Sosa ia 

frustra oppugnata.— Cap. II. (pag. 338.) 

Gloriae vero et Imperii propagandi percupidus Ioannes Albertus, bellum con: 

pparabat : idque sive pio 
tra 'Pureas, christianis omnibus formidabiles hostes, a 

Reipublicae Christianae iuvandae studio, sive ut Vuladislai patrui necem vin- 

| 29 
Miron C. 2].
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dicaret, tametsi iactatum est vulgo, et creditum, eum Valachiam subigere me. 

ditantem, fallendi Stephani Palatini gratia, turcicum bellum prae se tulisse. Ad 

hoc igitur bellum Alexandrem fratrem Magnum Ducem Litvanorum, et loannem 

Tifenium Magistrum Crucigerorum Prussiensium, e formula foederis evocavit: 

Nobilitateră omnem Regni, Maio mense Leopoli sibi praesto esse iussit : ad Ste- 

phanum etiam Palatinum Valachorum Legatos misit, qui ipsum ad societatem 

pii belli evocarent, tum Kiliae et Bialogradi recuperandi spe invitarent. Cres- 

laus autem Curosvancius, Cancellarius Regni, et Episcopus Vuladislaviensis de- 

signatus, suo et Friderici Cardinalis nomine, Regem admonebat, ut ab instituto 

bello desisteret : quem Rex, durius inerepitum, abire : et sacerdotem, sacrorum, 

non belli, curam gerere, iussit : se vel subuculam suam concrematurum esse, 

si eam consilii sui consciam esse sciret. Ungari vero Proceres, quod Moldaviam 

bello illo a sua clientela prorsus abstractam iri videbant, ut Stepbanum adver- 

sus regem Polonum îrriterent, per literas et nuncios illum admonuerunt, ut sibi 

caveret : contra se illum exercitum a Rege Polono duci, ut se amoto, Sigis- 

mundum fratrem Moldaviae praeficeret. His ergo monitoribus Stephanus cau- 

tius observabat, quid consilii loaunes Albertus caperet. quem ubi comperit, recen- 

sitis copiis motisque 4 Leopoli, non versus Cameneciam (quă compendiosior est 

via ad Kiliam et Bialogrolum) iter instituere, sed a Pocuciam oram deflectere: 

misit ad Regem tres legatos, viros gentii suae primarios, sciscitatum : Amicus 

ne, an hostis, Valachiam peteret ? Sin sibi bellum infevret, daturum operam, 

ut iilum illati poeniteat. Hac tam superba et minaci iegatione comraotus Rex, 

legatos (contra jus gentium) comprehensos Leopolim asservandos misit, non 

expectatisque Litvanorum, Prussorum et Massoviorum auzxiliis, cum infestis sig- 

nis Moldaviam ingressus est, et Caput gentis Sosaviam petivit, sperans, Vala- 

chos acerbum Stephani Domiuatum perlaesos, ad se defecturos esse. Caeterum 

quum Sosavia, Stephani praesidio firmata, venienti portas clausisset : quaternis 

castris in conspeetu arcis positis, oppugnare eam adortus est: ne< tamen proficie- 
bat quidquam, quamvis abundante multidune. Nam ad octoginta millia pugna- 

torum in exercitis habuisse ferebatur, exceptis lixis et aurigis, qui dimidiam e- 
jus uumeri explevisse existimati sunt, quum curruum fere essent triginta millia. 
Nec tormenta. quidem bellica nostris defuere : sed quantum muri interdiu nos. 
iri deiecerant, totum hoc noctu Valachi limo fimoque reficiebant. Itaque quum 
in longum duceret obsidio, Stephanus collecto e suis exercitu in apperium 
non prodibat, sed ex insidiis modo carpebat exercitum Regium : Caverat etiam, 
insessis itineribus, ne comeatus nostris e Russia, et Podolia inveheretur. Quare 
spe defectionis Moldavorum frustrati nostri, fremere in Regem et missionem 
instituerunt. Acecdebat eo, quod ipse quoque Stephauus pacem petebat, Vula- 
dislao rege Ungarorum deprecatore et pacificatore utens. Facile quidem loan- 
nes Albertus, in illo praesertim statu rerum, quum febri etiam. tentari coe- 
pisset, persuadere sibi passus est : sed quum de conditionibus pacis non con 
veneret, induciae constitutae sunt, per quas liberius de pace ageretur, quibus 
conslitutis, iter pronunciatum in certum diem,. 

De strage Polonorum, et Bucovina Sylva 
Caput. III. 

Tum vero est, quă placuerat, nulla ordine: nec non abslinebant nostri ma- nus râpiis et injuriis obviorum. Quarlis iam castrio, ad Bucovinam perventum
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fuit ubi sylva erat fagina, densa, duum milliarium spatio lata, angustam ha- 

bens et praeruplam inter aspera saxa montesque viam : eam Maiores Poloni, 

cum iîmpedirnentis suis praeire jussi, sine ullo impedimento emersi sunt : al- 

tera, autem die Rex, praemisis bombardis et curribus suis, cum aulica sua co- 

horte subsequutus est: pone vero sequebantur Minores Poloni et Russi, in- 

compositi, inermes, et quasi in pacato securi. Ad medium Sylvae impedimenta 

Regia pervenerant, quum ecce Valachi agrestes pedites, indique ex insidiis 

coorti, impetum in ea faciunt, diripiunt currus : et facile, impulsis arboribus, 

quas iis hoc iam ante suceiderant, viam impadiunt, ne progredi extrema agmina, 

neve regredi prima ad ferendam suis opem possent. Nec mora, ipse Siephanus 

cum validis equitum et peditum copiis improvisus adest; tumultuantur nostri, 

re inopinata perturbati : el expediunt quidem arma: sed sine signis, sine Du- 

cibus, sine ordine, res agehatur desperataque salute, coelitus opem indice tre- 

pidationis vociferatione invocabant. Rex autem cogaito suorum periculo, au- 

licum equitatum suum, armis virisque florentem suppetias ire laborantibus ius- 

sit : neque diu sustinuere Valachi impetu eguitatus Regii, verum impulsi desi- 

ectique terga dedere. Mane vero recognitis copiis, complures de Nobilitate Po- 

lonica et Russica, desiderati sunt, partim caesi (interquos Averinus Herbortus 

fortiter pugnans occubuit) partim capti : et Stephanus quidem, plus quam Bar- 

barica crudelitate usus, quotquot in potestatem sua redegerat, omnes in con- 

spectu suo trucidari jussit. Composito de inde agmine, nostri, motis a Buco- 

vina castris, progressi sunt : nec sane quieverunt hostes, quin opportunis locis, 

carplim nostros lacesserent : semper tamen plus incommodi accipientes, quam 

inferentes, praeterquam quod sexcentos equites Masovios ad internecionem pene 

deleverunt. Secundo hoc proelio ferocior factus Stephanus, ripam Pruti fluminis 

ad Zarnovecium cum omnibus copiis suis insedit, ut nostros transitu prohibe- 
ret, quo cum pervenissent nostri, commissa pugna, dimicatum est ulrinque totis 

viribus : sed virtute Polonorum repulsi, et non parva strage affecti hostes, in 

avia nemora sese abâidere.» 

Autorele amintesce apoi de orgiile şi desfrânările la care se dete regele Po- 

lon... <negligens acceptae in Moldavia ignominiae nec memor, quod Stephanum, 

animosum et ferocem hostem irritasset, quae res gravium incommodorum, et 

magni luctus, Polonis atque Russis deinceps caussa fuit.» - 

Liber decimus octavus 

De Podolia et Rusia, crudeliter ă Valachis ct Tareis 

atque Tartaris vastuta. Caput. V. 

Stephanus enim acceptam âă loanne Alberto Rege injuriam, bellumgque sibi 

immerito illatum ulcisci satagens, primo vere insequentis anni, qui fuil 1.498, 

cum expeditis suorum Valachorum 'Furcarumque ac Tartarorum copiis, in Po- 

doliam et Russiam invasit :et praetergressus Leopolim, arcem urbemque muni- 

tam, ad Cancugam oppidum, et Vislocum, longe lateque populabundus excuwrit : 

nemine ad arcendum hostem neque parato, neque animato, unde plurimi mor- 

tales utriusque sexus in miserabilem servilutera abducli sunt, ita ut Tracia, Ma- 

cedonia, Seythia et Asia, Russis mancipiis implerentur. Supra centun millia 

hominum tune abacta ese feruntur, cum innumerabili gregum armentorum, et
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omnis generis praeda: Praemislia, Radimnum, laroslavia, Praevorsium cum 

innumerabilibus pagis direpta atque incensa... (pag. 343). 

Urmează apo! naraţiunea invasiunei tătăresci; 

Pagina 240. 

Miron Costin citeză apud Stricowski. Se vede bine acâsta cam 

cătră finea pasagiului, unde Miron Costin citeză pre Miehoviu, Bi- 

elski, Vapoviu, Gromer și Herbortus, în aceeași ordine în care fură 

citați de Stricowski. ii mai cred că nu pre toţi acești scri- 

itori ave la îndemână Miron, ci se servia mai mult cu exempla- 

rul săă din Stricowski, astă-di chiar acela în posesiunea Acade- 

miei. Vom grăi aiurea despre elii. Vegi Stricowski T. II, pag. 298. 

Pagina 208. 

Redacţiunea, lui Miron Costin, a domniei lui Despot Vodă, de la 

pagina n6stră 808, este pe baza textului din N. Istvanffi. Nu e toc- 

mai o traducere, dar necă se depărtâză mult de text, lucrarea lui 

Miron Costin, cum se pote vede aci, la vale, din partea finală de la 

Istwanfi, care credem util a o aduce. 

- Istoanfi. Liber. XI Istoriarum p. 279 ediț. 1685. 

Hisdem diebus, quibus Maximiliani coronatio et comitia variis con- 

tentionibus agitabantur, Despotes in Moldavia a suis in arce Suchava 

obsidione cireumvallatus, extremo în discrimine versabatur : ideoque 

Valentinum  Praepostuarium Ungarum, ad Caesarem et Maximilia- 
num, per expeditos equns miserat, opemque et auxilium eorum im- 
plorabat. Dederat etiam ei in mandatis. Franciscum Zajum et An- 

tonium Siculum conveniret, snoque nomine hortaretur ; ut copias 

cozere et sibi laboranti succurrere non praeterinittereut : nunquam 
se ejus benelicii memoriam depositurum, omnemque daturum opera, 
ut quemadmodum pro navata antea opera fructum uberrimum abs 
se percepissenl, ita nunc longe ampliora et magnificentiora munera 
cumulatissime accepturi essent. Facilem solvendae obsidioni viam 
inveniri posse, quod hostes nulla disciplina, aut ducum peritia va- 
lerent ; sed ex incondita multitudine coniluxissent, futurumque dubio 
procul, ut si ipsi cum aliquanta militum manu se in conspectum 
dent, obsessique ex arce confusos et ivordinatos facla eruptione in- 
vadant, statim terga dareni, et. quo quisque posset, palantes pro- 
fugerent.
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Nec deerat Caesari et Maxiniliano animus subveniendi, quibus 

ille perpetuam fidem et obsequium supplex offerebat, tam ad illius 

preces et obtestationes inclinatis, quam tuendo veteris clientelae pa- 

trocinio, quod reges Pannoniae in ea provincia haud ambiguum ha- 

bent, nec Antonius operam suam detrectare videbaiur, nisi longin- 

quitas itineris et copiae militare nequaquam in promptum, magnaque 

pecuniae inopia, bellorum scilicet nervi, cui immensa vis ad ternas 

coronationes consump!a erat, votis et desideriis eorum obstetissent, 

et quod caput erat, interea donec ah iis consilia et rationes susci- 

piendi belli explicarentur, jam in Moldavia cum Despota debellatum 

foret. In Transilvano vicino et paratas copias semper habente, nul- 

lam ponere spem poterat, quod eum antea tam verbis quam literis 

contumeliose appellatum graviter offendisset, Lupumque Pecium seu 

Coconum Quinqueeclesiensem, Caesaris ad se internuntium, qui per 

Transilvaniam transeundo iter fecisset, dissimulanter caplum Con- 
stantinopolim misisset non aliam ob causam, quam quod illum apud 

Solimanum calumniari atque invisum reddere posset. Inter ipsum 

quoque et Albertum Lascum hostiles simultates et gravissimae ini- 

micitiae intercesserant, quibus factum postea fuit, ut cum indigna- 

tione plenum abs se dimitteret, et is, ut antea, ei regni invadenti 

omnibus copiis et viribus praesto affuisset ; ita ad eum exturbandum 

ac provinciam Demetrio Visnovecio duci Roxolano, Leopoli in Rus- 

sia degenti adserendam, mentem ătque animum adjecisse videretur. 

Qui quidem Demetrius quas ob causam hostem se declaraverit, quum 

antea missis literis et nuntiis awmicus et cognatus haberi cuperet, 

non satis constat, nisi se digniore imperio, quam Despotam existi- 

masse censeatur. 

Ex ardescente bello Despota obviam profectus, Hutiniam arcem 

versus duxit exercitum, quam antea Lasco datam, ejus nomine Pia- 

soceius obtinebat. Is in itinere occurrens arcem se redditurum, Lasci 

jussu retulit; dum modo sibi salvis rebus discedere liceret. Quo im- 

petrato, ac tradita arce recessit. Et cum hostes majores animos, 

quam vires ad rem gerendam altulissent, Lascusque ei Demetrius 

in oppido Podoliae Camenecio aliquamdiu haesissent, quod Despotes 

nihil ausuros eos ob paucitatem existimaret, vel quod spes pacis a- 

liqua affulsisset post anum aut alterum mensem reduxit exercilum 

et ad interiorem provinciae oram qua Istro flumine alluitur, perlu - 

strandam, prima Galiciam, deinde Regenum oppida venii, quae ă 

mercatoribus Graecis ut plurimum incoluntur, iisque perlustrațis, ad 

veris initium Suchavam reversus est.
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Alienaverat subditorum animos gravibus et intolerandis exactioni- 
bus, quibus supra. consueta tributorum onera, cum avaritia quaesto- 
rum, tum ob inopiam aerarii, affligebantur, etiam imperato severe 
in singulas domos aureo nummo et immanitate suppliciorum, quibus 
in deliquentes implacabili severitate, puniendos utebatur : tum vero 
in eos, qui Christiano ritu, unico matrimonio - nequaguam contenti, 
aliquot uxores ducere eas denique levibus de causis repudiare et a- 
liam atque aliam superinducere consueverant : eumque abusum adeo 
pro lege usurpaverant; ut etiam uxor, tertia parte nummi aurei 
soluta, liberam a marito divertendi potestatem haberet. Quod Des- 
pota, consilio usus Ioannis Luseinii, quem Episcopum designaverat, 
hujusque rei reformandae causa & Polonia ad se vocaverat, gravi 
severoque edicto prohibuerat : ac complures ex iis, qui praevari: 
catae legis convicti essent, extremo supplicio afficiendos curaverat ; 
ita ut una, die sex vel septem abscissis cervicibus jacere conspice- 
rentur. Accedebat ad haec omnia religionis Graecae, quam Valachi 
profitentur, non satis aecurata observatio, quum ipse facile eam 
negligere videretur, id quod ipsi pro contemptu interpretabantur : 
quandoquidem raro eorum ritu templa, invisere multum cum diver- 
sae religionis hominibus versari; et in oppido Cottnaro quod Un- 
gari et Saxones incolunt, gymnasium et bibliothecam erexerat : quo 
suspecti dogmatis homines e Germania et Polonia constitutis stipen- 
diis evocaverat. Supra haec, candelabrum Alexandri, sacris usibus 
dicatum, atqne ab eo ad cudendam monetam conflatum et quod 
eum magna provincialium pars genus suum in Despotas et Heraeli- 
daș ac Constantinopolitanorum Imperatorum Stemmata falso retu- 
lisse cognovissent, magnam apud omnes ei invidiam constabat. 

Exat etiam rebus ex aniini sententia aliquandiu fluentibus, animo 
tam elato, ut nihil humile aut demissum cogitaret, usque adeo ut 
Transalpinam Valachiam, cui Mirces imperitabat, cuidam  Demetrio 
Bulgaro, asseclae suo, destinaret, et Transilvaniam sibi prope diem 
occupandam, summa ingenii vanitate, proponeret: et duas coronas 
aureas clam fabrefactas, sibique coelo delapsas, quibus regia digni- 
tas divinitus portenderetur, deceptis miro astu barbaris, consurgere 
non dubitaret. Et quum Ioannes Sigismundus Coronae gravi morbo 
implicitus laboraret, ut incerta de ejus salute spes esset, ac a mul- tis pro mortuo habetur, coactis celeriter copiis ad Alpes Aitosias, quae Transylvaniam a Moldavia dividunt, ire maturavit: ratus illo vita functo civitates liberas ei portas haudquaquam clausuras. Sed quum in oppido 'Tatrosso, quod ad  ulteriores earum Alpium radi-
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ces situm est, ilum convaluisse intellexisset, retrocessit, domumque 

se recepit. Quibus vilae morumque corruptelis apud quos vis se in- 

visum atque exosum merito reddiderai. 

lam agebatur sexagesimus tertius post mille et quingentos a pariu 

Virginis annus ipsius auteni principatus secundus atque idem ultimus, 

quum ad arcem Hotiniam exereitum lustraturus” aecessit, et multa 

agrestium millia, cum paucis in campo equitantem circuimstetere, 

importunisque clamoribus, ut in usitato aurei illius numi solvendi o- 

nere levarentur, urgere ceperunt. Ejus intolerandae pensionis Ber- 

novium equitum et Mociocum, Aulae Magistros, ac duos quosdam 

Vladicas (quo nomine ipsi Episcopos appellant) esse auetores : quod 

si a se impetrari pateretur, ut ad supplicium ipsis traderentur, tum 

se haud gravalim impevata facturos eos enim Alexandro quoque ad 

omnem crudelitatem exercitandam hortatores extitisse, nec illos suis 

sceleribus finem aut modum ullum facturos, nisi ipse vitae eorum 

facere maturet. Tandem vix multis verbis placata multitudine, brevi 

se, quod optarent eftecturum pollicitus est; ita ut. de -illis exquisi- 

tissimo supplicii genere tollendis, nullum eis dubium reliquum esse 

posset. Quae quidem imprudenter ac temere dicta, haud dubiam ei 

perniciem pejerere ; Bernovius siquidem agrestium votis et postula- 

tionibus intellectis, facere aliquid, quam pati satius esse judicans 

communicato cum caeteris sociis consilio, seditionis auctor ac con- 

citator esse voluit: ae primum omnium loann  Laiscinium veneno 

sustulil, quem consiliorum Despotae arbitrum esse sciebat, isque în 

Foro lazygum tumulatus est : deinde ad caetera summo (uo potuit 

silentio conficienda, parandosque nefarii sceleris participes animum 

adjecit. 

Quae quum fierent, Despotes coujugem e Polonia, Martini Sboro- 

nii Clarissimi viri filiam sibi desienavit, eamque 3 patre impetravita 

ratus ea affinitate res suas, reducto in gratiam etiam Lasco, stabi- 

liturum. Sed Valachi sponsam externis ritibus atque religioni dedi- 

omnes alios Romanae veligionis homines quos Graeco- 
tam (sicuti 

e solent) haud leviter asperna-- 
rum more Latinos contemptim vocar 

bantur. Ad harum nuptiarum pompan et convivia, quum provincia- 

libus non solum pecunia in singula capita : sed etiam commealus 

omnis generis, ferinaeque et piscium, atqne eduliorum omnium in- 

gens copia essel. imperata, eo magis odium atque invidiam amplifi- 

cavit: ita ut Bernovius et alii conjur ati, antequam nuptiae celebrari, 

ac inita cum Polonis affinitas confirmari posset, agendo atque au. 

dendo quod animo proposuerant, perficiendum deliberarent. Cujus
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exequendae, circumvento fraude et dolis Despota, â conjuratis talis 

reperta. occasio fuit. 

Ultra Tyram flumen, quem hodie Nestrum vocant, qui sub Alba 

in Istrum illabitur, regionem 'Tartari incolunt, ex qua saepe in Mol- 
daviam crudeles, pro barbarorum insita feritate excursiones facere 

solent. Igitur brevi adfu&re Valachi, qui trepide Tariaros trajecto flu- 

mine obvia quaeque: urere et populari falso nuntiarent, maturaque 

subsidia equitum postularent. At Despotes, tametsi, ut procerum în- 

sidias caveret, â mullis et praecipue Lupo quodam Saxone cuden- 

dae monetae praeposito, linguaeque Valachicae perilo admonitus, ta- 

men adulatione conjuratorun quotidie securior redditus, suadenţi- 

bus, ut contra hostes, majorem copiarum partem mitteret, fatali cre- 

_dulitate obtemperavit; seque selectissimo praetorianorum  numero 

nudari passus, ex eis CCCL equites Ungaros, ac L. Thraces cum a- 

liquot milibus Valachorum misit: quibus additi aliquot Germani pe- 
dites, ac magistri tormentorum iisque omnibus justum, ut Eliae 'Tor- 
mani et Stephani Tomsae, qui sceleris erant conscii, imperio pare- 
rent. Cum ad Nestrum flumen pervenissent, nullus in conspectu hos- 
lis,- nulla, actae praedae vestigia, sed altum silentium et quieta ubi- 
que omnia. Ilgitur Ungaris et Thracibus solicitis et suspectantibus 
conjurati, 'Tartarorum id esse siratagema, ut si ipsos dilapsos vide- 
rint, securius excurrant, magisque fallere possint, respondent ; simul- 
que Ungaros ad pagum flumini vicinum divertere, seque et equos 
curare jubent, 'Thracibus aliam haud procul villam designant, in qua 
hospitentur. Mox totam fer& noctem variis agitatis consiliis tradu- 
cunt, postea domunculam quandam in pago succendunt quod erat 
signum praetoriano ferro aggrediendi, ut his tanquam patriae hos- 
tibus delatis, opprimendo principi major occasio pararelur. Nec Va- 
lachi exequendo truci imprerio segnes se praebure : neque ii dun- 
taxat qui cum illis tanquam sociis venerant, sed etiam ii, qui ea 
noele per varios nuntios concitati arma sumpserant, seque conju- 
ratis aggregaverant. ltaque tametsi praetoriani repentina circumvent 
fraude aliquod horis pertinaciter dimicassent, multique etiam ex 
Valachis cecidissent, ad extremum â multitudiue superati, sese in 
hortum quendam sepibus et maceria protectum recepâre. Ubi cum 
eadem pertinacia diulius pugnassent, tandem Dormano et "Tomsa ju- 
hentibus, tormentorum pilis îm eos directis, ad unum omnes Oeeu- 
bucre, non incruentam Valachis vicloriam reliquentes. Et quum 
Germani tormentis praepositi in sociorum perniciem vibrare pilas 
recusarent, caesi fure ; uno Christophoro servato, absque quo ru-
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des et tormentarii negolii imperiti ea exercere nescivissent. Thraces 

animadverso Ungarorum diserimine, partim transnatato Nestro se 

servavâre, partim qui fuga sibi consulere non poterant, Valachorum 

saevitia perierunt. N 

Ea die, quae haec fraude plusquam Punica patrata fuere, Dorma- 

nus convocatis undiquaque Bojeriis ad provinciam ac tyrranide vin- 

dicandam (sic eos ad arma sumenda concitabant) Despotem in arce 

Suchawa obsidione inclusum cinxit; Vomsa vero eodem tempore ad 

loca, quae praesidiis Despotae tenebantur, qua vi, qua dolo occu- 
panda: profectus, arcem Nemethiam, cui loachimus Prudentius Sile- 

sius, e Glogovia celebri civitate oriundus, veteranus Despotae in omni 

fortuna comes, ideoque ei charissimus praeerat (sed tunce forte ab- 

sens erai) nihil fraudis suspectantibus praesidiariis, ingresus est pau- 

cisque, qui intus erant, Germanis extemplo irucidatis occupavit. Pru- 

dentius consilii inops, ac tam amissae arcis dolore quam indigno 

Despotae infortunio perculsus Suchavam versus cum quatuor vel 

quinque sociis contendit, ac per medium hostilium castrorum, magno 

sublato clamore, multis Valachorum frustra insectantibus, in obses- 

sam arcem incolumis receptus fuit. Tomsa paulo post in castra venit, 

atque arx durius obsideri cepta. Despotes, quod apertis in campis 

cum perduellibus manum conserere non posset, id quod unum supe- 

rerat sese manibus arcis tueri constituit, ae maximo ex omnibus 

tormento disploso suis signum- conveniendi dedit. Nec spem adhue 

auxilioraum abjecerat omnem ; quippe qui Sborovium socerum suurm 

cum Lasco recondiliandae pacis conditiones tractare et auxilia al- 

laturum, ae ut ingenia hominum espectatione bonorum nunquam 

desperatissima esse solent, nec Zajum ac Antonius sibi laboranti 

defuturos confidebat: obsidionemque tamdiu tolerari posse, quoad 

sperata auxilia advenirent, nequaquam dubitare videbatur. 

Habebant secum milites egregios DCLVI quorum major pars 

ex Ungaris constabat : et equitibus Martinus Farcassius, peditibus 

Petrus Devanus, quem ab Antonio ei commendatum retulimus, prae- 

erant. Huic trecenti pedites Ungari sub Thoma Sclabaniano, Ste- 

phano Croato, ac Gregorio Girolthio centurionibus parebant, reliquae 

cohortes ex variis gentibus, Italis, Germanis, Graecis, Polonis, Tur- 

cisque collectae eran!, paucis intermistis Valachis. Rebus Despotae 

ad obsidionis periculo adductis et ipso improvisis veluti adversae 

fortunae fluctibus et tempestatibus obruto, ii quoque, quos passim 

in provincia ejus gratia aliquando valuisse constabat, aut qui ei 

modo favere existimabantur : tum variarum rerum artifices, quorum
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plerique  Îtali erant, aut Germani, exquisitissimis suppliciis & medio 

tollebantur tanta ferilatis immanitate, ut neque mulierculis, neque 

innocentibus pueris parceretur. In eadem rerum confusione Geoi- 

gius hevelles Viennensis, de quo supra retulimus, vetus Alexandri, 

exulis cliens, et nunc Despotae quaestor, dum ad Istri ripas, nescius 

rebelionis, tributa exigeret, captus, ac in arce Nemethia cum multis, 

aliis tetrum in carcerem conjectus fuit. 

Interea, dum obsidio diutius, quam putarant, protrahitur in castris, 

de eligendo principe consultatum est. Proceres qui opibus 'dignitate- 

que praestabant, quive seditionis auctores erant. Bernovius, Mocio- 

cus et Stroizza, non ignari cruentos plerumque et periculosos usur- 

pati regni exitus esse solere, ut oblatam dignitatem susciperent, ad- 

duci nequaquam potuerunt. Postremo Stephano 'Tomsae, qui nuper 
ad Nestruni flumen equitibus Ungaris delendam tam insignem, quam 

nefariam operam praestilisset, recusanti quidem, sed vel invito sum- 

mum €eum honorem detulerunt. 1s delato muneri satisfacturus arcem 

acriori obsidione premendam, attractis ad diruendam ejus portam, 
qualuor colubrinis majoribus, existimavit. Sed ut erant hostes tor- 
mentarii negotii, ac oppugnandarum arcium imperiri, ita ut ab iis, 
qui intus erant, in re militari exercitatissimis facile contemnebantur ; 
adeo ut saepe excurrere in eos et magna edita illorum strage re- 
verti, frumentatum exire, ac receutia ex agris obsonia resque ne- 
cessarias in arcem importare non dubitarent, inter quae certamina 
Petrus quoque Devanus, permissu Despotae, habito cum centurio- 
nibus consilio, în hostium castra cum quadringentis : peditibus im- 
petum fecit, eosque qui oppugnandae et diruendae poraet incumbe- 
bant, et aggeres tumultuario rudique opere erectos, ac tormenta cus- 
todiebant, aggressus est : ubi ipse et socii multis hostium celeriter 
interfectis, eos cedere loco compulevunt ; mutuoque inter se cohor- 
tati tria tormenta manibus in arcem attrahere ceperunt. 'Tametsi 
autem hostes undique ad defendenda tormenta adeurissent, atrox- 
que certamen esset exorium, lamen post longam et cruentam con- 
certationem victos et profligatos tanta vi omni telorum genere, sed 
maxime sclopetorum glandibus submoverunt, ut efiuse fugientes 
tormenta in acrem pertrahenda relinquere cogerentur. În qua pugna 
ex Valachis plureş ducentis, aut interfec!i, aut vehementer sauciati 
sunt : inter quos Dormanus ile cum Tomsa delendis Ungaris eru- 
deliter grassatus, Deo id scelus non sero vindicante, capite paenas 
persolvit : quum ex iis qui excurrerant, nonnisi sex e militibus sa- gittis confixi periissent,
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Cum per hune modum obsidio diuturnior fore videretur, Tomsa 

qui jam principatum administrabat, se et suas copias obsessis con- 

temptui esse cernens, consilio suorum ad loannem Sigismundum le- 

gatos mittendos censuit : quem ob veteres cum Despota simultates 

et inimicitias, ă mittendis auxiliaribus copiis haud alienum fore exis- 

timatabat, At interea certis nuntiis allatum est Demetrium Visno- 

vecium, sive a quibusdam Moldavis proceribus evocatum, sive ă 

Laseo instigatum, cum exercitu in provinciae fines pervenisse animo 

illam inter duos eontendentes sibi occupandi. ltagque "Tomsa inter- 

mittendam obsidionem arbritatus, transmisso amne Sereto, castra ab 

arce reduxit : Visnovecius vero vilato congressu in eum castrorum 

locum consedit, sie ut Despotes uno abeunte hoste, ab altero sta- 

tim cireumvallatus, non sustulisse aut avertisse exitium, sed mu- 

tasse, et eodem ancipiti in discrimine versari videretur. Collocatis 

sub arce castris, Pissocius Lasci, ut diximus familiaris, data accepta, 

que fide arcem ingreditur, ac nomine Visnovecii has Despotae con- 

ditiones proponit: si XXV millia aureorum nummum pro sumptibus 

eo bello factis nune persolvat, et deinceps quotannis XII millia cer- 

tis terminis pendenda promittat, se eum periculo erepturum. Conâi- 

tionibus admissis Despotes Piassoccium muneribus affectum, gratiis 

Visnovecio actis remittendum existimavit. 

Sed quum eodem die magna Bojerorum manus ad Visnovecium 

venisset, quae nomine omnium provincialium, prineipatum ei olferre. 

et additis, quo plus fidei haberet, caeterorum literis id ipsum con- 

firmare videbatur; referebanțque primores Tomsam administrando 

principalui adhibitum, donec alius eligeretur, 'ac finis obsidioni  fie-- 

ret : sese omnes rebus ejus adversus Moschos et Tartaros praeclare 

fortiterque gestis, quibus apud omnes gentes celebraretur ac unius 

ejusdemque religionis professione adductos, imperium ei ultro det 

ferre, quod vi et armis antehac adire voluisset; caetera, dummodo 

veniret, omnia in ejus potestate fore. Itaque vir alioquin cautus e- 

callidus, verbis ad assentationem et fallendum compositis, ac maxime 

dulcedine regni inescatus eis assensit : et missis ad Iespotam litte- 

ris, se hostem ei deinceps. futurum, nec quicquam eum eo com- 

mercii habiturum significabat. Nec mora quosdam Ungaros milites 

rerum necessariarum causa, durantibus ejus diei induciis, arce e- 

gressos, partim trucidari, partim în domum quandam confugientes 

oppugnari jussit; quibus tamen tutandis ex arce oportune occur- 

sum est, et liberatis militibus Poloni cum caede repulsi. 

Paulo post, Visnovecius, nedum animadversa fraude, quingentos
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ex selectissimis equites Sarmatas et Roxolanos, Valachis id expe- 
tentibus, dedit; qui sese caeso "Tomsa, ac capite ejus relato, adik 
lum. reversuros pollicebantur. Sed quum pontem amni Sereto impo- 
situm transiissent, et ad exercitum, quem oportuno insidiis loco 
relinquerant, propius accessissent, seque cum eo conjunxissent, Sar- 
matas et alios, quamquam detecta fraude, acerrime pro vita salute- 
que sua, dimicantes, singulari perlidia et crudelitate ad unum truci- 
daunt : ac e vestigio reversi, priusquam Visnovecio caesorum equi- 
lum fama allata esset, eum cum non magno suorum numerv, 
rerum eventum expectantem, curruique insidentem, quod forte impor- 
tuno articulorum dolore vexaretur, adoriri statuerunt. Simul ac 
insidiae plusquam Punicae patuerunt et Visnovecius necessitatem 
praelii sibi imminere vidit, aegro quidem, sed imperterrito animo 
suis, ut celerrime conscensis equis certamen capesserent, ac carris 
circuimduelis castra munirent, edixit ; ac Piassoceium, ut suas par- 
tes obiret, aciemque componeret, hortatus est; nec ipse extvemo in 
labore, ac periculo officium suum negligebat, quin praelium cientes 
animaret. Pugnatum est pro Polonorum paucitate acerrime ; ita ut 
primo impetu Valachi fusi fugatiqne terga dare cogerentur: et u- 
bique fer€ ă fugientibus fama illatae provincialium exercilui cladis 
spargeretur. Postremo tamen redeunlibus Bojeriis cum multi in pa- 
ucos ac integri in fessos ac debilitatos, restaurata pugna, irruissent, 
victoria Valachis cessit et Visnovecius ac Piassoccius, infelici sua 
sorte, vivi in eorum potestalem venâre : quos 'tomsa € vestigio Con- 
stantinopolim misit ; ubi praegrandibus uncis ferreis, per latera a- 
dactis, in furca suspensi indignam viris militaribus, sed crudelem et 
acerbam mortem oppetivâre. 

Poterat Despotes sub certaminis hujus fervore ex arce sese pro- 
ripere, et Hutinam aut alium tutiorem in locum recipere ; quod ili 
a plerisque suadebatur, sed Dionisii Avali medici culpa, ac inani sua 
fiducia, hostiumque superbo contemptu, meliora consilia repudiavit 
omnemque eventum ibidem praestolari maluit. Interea. € 'Transilva- 
nia auxilia ă Ioane Sigismundo missa, mille equites ac totidem pe- dites multis bellis exercitatis, duce Ladislao Hadaco, qui nuper Si- culos rebelles victor acie profligaverat, advenâre : quos Tomsa sin- gulari laetitia exceptes in Castra recepit. Sed Despotes et obsessi 
illorum adventu nequaquam animos demisisse videbantur, quamquam terlium jam mensem clausi, rerum omnium et gravissimae obsidio- nis incommoda pertulissent ; adeo ut erumpere in hostem frequenter, et cum iis manum conserere non dubitarent : sicuti die Divo Lueae
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Evangelistae sacro accidit, quo Gregorius Girofthius cum cohortibus 
peditum et Mastinus Fareasius cum paucis equitibus erumpeutes, 
ancipiti cum Transsilvanis et Valachis contracto certamine fortis= 

sime rem gesserunt, ac .non paucis utrinque amissis in arcem 're- 

dierunt : in ea pugno ex Valachis Bernovius eonjuratorum princeps 

et malorum omnium auctor glande trajectus oceubuit ; ac Gregorius 

Vincius, lepidus nec ineptus seurra, ă militibus Deligecius vocatus 

ex Despotanis caesus est: qui saepe Despotam, ut malefida proce- 

rum consilia, eorum nece praeverteret, inter joca et seria admo- 

nuisse dicebatur. 

Verum posiquam 'Transilvani munitionibus extructis aggeres et 

tormenta proprius arcem admovissent, ac cum popularibus' suis quos 

in- arce habebant, clandestinos sermones, miscere cepișsent, eisque 

principis et Radaci praefecti nomine optima stipendia, ac liberum 

in patriam reditum pollicerentur, diuturnae conclusionis pertaesi, 

ad res novas inclinare, et Despotes consilii anceps atque indies i- 

nops reddi videbatur. Et quum militem quendam cum hoste € muro 

clam colloquenten deprehendiszet, eum ad se vocatum, nec causas 

colloquii satis reddentem, clam € medio tollendam curaverat, quem 

cum Devanus et socii repeterent, nec reddi posset res magis ad 

tumultum et seditionem propendebat. Qua indies gliscente Devanus 

quoque, quamquam fidelissimus ante hac semper habitus, slipendia 
turbidius, quam par est, flagitare ; caeterosque ad eadem impor- 

tunis vocibus flagitanda concitare, iisque negatis, occasionem tur: 

bandarum rerum quaerere. Verum Despotes tumultibus eoercendis, 

coelato argento, quod habebat, satistecit. 

Paulo tamen post Radacus Petrum quoque, pacta per acultos nun- 

tios proditionis mercede, ad tradendam arcem adduxit, quod quum. 

Despotes ă quodam judice rei conscio comperiisset, cum in secretio- 

rem domus partem accitum, adacto per illia pugione, interficiendum 

curavit : cujus caede exacerbati prditez, non jam oceultis vocibus 

sed aperie res novae moliri, ac de deditione cum hostibus parisci de- 

creverunt. (Quos quum Farcassius equitum praefectus, ac equites 

poliores, qui snpererant, a tanto flugitio dehortarentur, neve taulam 

perfidiue notam sibi inustam vellent, partim minis, parlim praecibus 

obsecrarent : quia tamen pedites numero ampliori. Nie iuterim die- 

ravt, qui ipsum Despotam ad amplectendas deditionis „conditiones, 

amplissimis de ejus incolumitate pollicitationibus, amplectendum pu- 

tavent. Quae quum ab illis simulate diei non esset nescius ; Suos 

taudem supplex petere cepit, ne se in tanta auxiliorum propinqui-
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tate (erat enim fama sive vere sive falso allata, Lascum jam recon- 

ciliatum et Sboronium socerum, ac Sarmatas amicos, cum quaiuor 

millibus equitum adventare) desertum oc infensissimis hostibus pro- 

ditum vellent. Verum praevalentibus praetorianorum peditum factio- 

nibus, valvae portarum, quas terra ac materia obstruxerant adape- 

riri ceptae sunt : quo tempore Martinus € Sancto Gothardo, Panno- 

niae oppido oriundus, Maxirmiliani Caesaris apud illum in ternun- 

tius, sed postea a secretis adscitus, dolio ingenti saxis et materia 

pleno casu in ipsum devoluto oppresus, interiit. 

Itaque triduo ante Divi Martini fevias arce egredi coactus, cum 

sumpta. pretiosiore purpura, equoque conscenso inter longissimos et 

densissimos militum ordines ad id de industria, dispositos incessisset, 

propiusque castra venisset, submotis ministris, equo descendere, îec 

pedibus ad Tomsam ire jussus. est: in cujus conspectum veniens, 

hostilibus probris ac conviciis proscissus, clavaque ferrea, repetilis 

vicibus, percussus, in humum procidit, ibique quum diu, qui confi- 

ceret, non reperiretur, ă Tartaro quodam iteratis aliquoties ictibus, 

caput ei infelice praecisum est ; quod una cum loachimi Prudentii 

jam alia in castrorum parte obtruncati capite, quum detractae eo0- 

rum cutes, objectis calvae ossibus, palea impletae essent, Constan- 

tinopolim missum fuit. Per hune modum immaturo atque miserabili 

vitae exitu Despotes sublatus est; quum vixisset annos citciter qua- 

draginta, regnasset duos, et tres amplius menses obsidionem to- 

lerasset. 

At Solimanus tam precibus Iohannis Sigismundi, quas accurate 
apud eum pro reducendi in Moldaviar Alexandro interposueral : 
tum etiam ipsius Alexandri assidius obtestationibus permotus, pur- 
puratis magna largitione in partes traduetis, in Moldaviam eum re- 
verti, provinciam iterum ei pristino beneficiarii Juris nomine com- 
mitendam permisit. Qui conducto ex Turcis et 'Tartaris exereitu, 

quum €is inferiorem provinciae partem ad Istrum vergentem prae- 
dae nomine depopulanda promisisset, magnis itineribus regnum Le- 

petendum duxit : quem nec "Tomsa, nec caeteri expectare ausi. 
pars ad vicinos Roxolanos seu Russos ui Tomsa, Mociocus et Siroizzaă, 
pars quo quisque potiut dilapsi profugere. Alexander et castra de- 
serta cum tormentis, et arcem et provinciam omnem. facili negotio 
occupavit : Demetriumque Bulgarum ă quodam Bojerio, tormentis 
praefecto captum, ac naris dextrae parlicula excisa a 'lomsa defor- 
matum (quo signo notati regno potiri nequeunt, nemo enim qui 

mulilato sit corpore, regnare permittitur) Mirce 'Transalpino, cujus
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regnum affectasse dicebatur, inter summas verborum contumelias 

ei ludibrio trucidandum misit. Tomsam Despulae successorem, sed 

paucis mensibus imperio potitum, ac Mociocurm et Stroizzam Leo- 
poli exulantes : apud Sigismundum Poloniae Regem, qui eos ob Vis- 

novecium et Piassoccium interseclos extremo odio prosequabatur, 

proditionis accusavit, et ope Solymanni, ac Johannis Sigismundi ne- 

potis facile obtinuit, ut capti mox capite plecterentur. Georgio Ra- 

velles in arce Nemethia capto et aliis praefectis, qui ibi in vinculis 

detinebantur, ministri rerum capitalium, quos illi armatos vocant, 

laquaeo gulam fregere. Alios nobiles, dissimulato ad praesens odio in 

fidem recepit; sed mox quum se tutos esse putarent, inter convivia 

jugulari jussit ; donec omnes, quorum opera regno erat pulsus, aut 

qui illis sanguine erant juncti, extirparet : siedue quoad vixit quie- 

tam apud Moldavos tyrannidem obtinuit; quum ante quam in exi- 

lium pelleretur, seplennium imperassel.» 

  

Pagina 313. 

De astă-dată Miron citeză chiar direct pre Istvanfi. Pasagiul la 

care se referă aci Miron, vedă-se în citațiunea ce aducem mai sus, 

ca text la pagina nostră 808. — Vedi despre Despot Vodă pre Som- 

mer, Graziani, Charriere (Nâgociations). 

Pagina 314. 

<Și aşia îl laudă historiă streine» dice Miron Costin. Din textul 

ce aduserăm mai sus, pentru pagina 308, se pâte vede că e vorba 

tot de Istvanii. Totuși sunt aci unele nepotriviri cu textul lui Miron 

Costin și al aceluia. Așia, de pildă, Istvanfi dice, că după victorie 

Despot ati pus să se zugrăvâscă victoria «in oppidum, quod Forum 

Tazygum vocatur» şi că începu a zidi un templu «în Bachlon e» 

Miron dice că acesta era zidit la Hărlăii. — Nu cumva aceste va- 

riante sunt introduse de copiştii ulteriori ? 

Pagina 319. 

D. Lajos Thalloczi a publicat o monogealie : Francisc Zay de Csi- 

măr 1505 —-1570 (1 vol. 8” Bnda-Pesta 1885 —) în care se pot cu- 

lege forte numerose fapte şi amănunte relativ la Despot, la relaţiu- 

nile lui cu Zay și la cele petrecute în Moldova. Citirea, lor nu con- 

tradice de loc lucrarea lui Miron Costin. Vedă-se scrierile despre
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Despot Vodă reproduse în Tesaurul de documinte de Papiu liatrian 

şi Colecţ. de Doc. Hurmuzaki. 

Pagina 321. 

Textul la care, la acâstă pagină, se referă Miron Costin, este adus 
de noi,în parte, mai sus. Din causa lungimei nu'l înregistram şi aci, 
obligați fiind a, nu trece preste un număr de cole de tipariă în 
acest volum. 

Pagina 337 și 338. 

Conductor lui Miron Costin este aci Guagninus. Opera lui Gua- 
gninus la cartea IX partea III, dă o prescurtare curiosă a istoriei 
Moldovei. 

Pasagiul din Miron Costin corespunde la pagina 151 până la 159 
cartea |, la istoria domniei regelui Sigismund August. Lungimea pa- 
sagiului ne obligă a nu'l aduce aci, ei a trimite pre lector la el. 

Pagina 349 și 850. 

«Istoriile leșesci» citate de Miron Costin fură doue : Guagninus, în 
tom III (ediţ. din Francfort 1584 pag. 459 unde se coprinde mono- 
grafia lui « Leonhard Gorecius» începend de la pag. 451) și <Kyos- 
lie Zebranie Kroniki Polshiey» care este coprins în volumul lui 
Cromer, carele ai aparținut lui Miron Costin. Monografia lui Gore- 
cius dă : <Origo Ivoniae stirpis» spunând că : « Erat Jvonia (quem 
quidam  Polonum fuisse, în Masovia natum, dicunt) stirpis Vala- 
chiae, qui se antiquis Proghatum regulis Valachiae aiebat, via pro- 
cerae staturae, facie decora, oculis gracilibus, quodam modogque mi- 
nacibus, corpore lacertosus, viribus pollens » 

In <Krothie zabranie Kronihi Polshiey» (pag. 151 'T. II) este ver- 
siunea, că Ivonie era fii unui Stefan Vodă. Tot aci se adaogă ver- 
siunea cea-l-altă. cum e adusă de Miron, că Ivonia era din Mazovia 
și că a servit la Fivlein Voevodul Cracăului. “Textul lui Miron este 
acurat din < Xrothie Zebranie Kronshi Polshiey». Eată şirurile aceste, 
care se află întocmai în Bielski lib. VI (ediția din Ciacovia 1597 
pagina 644). 

<Roku 1572 Krol Zygmunt August Bogdana Hospodata Woloskiego syna A- lexandrowego cheac iako holdownika swego wnielăsce Cu sarza Turcikiego ra- towa€ ktory Krolowy ludu dwadzicătia czery tySiace Ku Kazdey polezebie sla- wi€ przyobiecat pozichu. Postal znowu Andrzeia Taranowskiego Dworzanina
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swego do Cesarza. Tureckiego Wjsoseltswie proszanc aby go w laske przwiat y 
przewinienie w szelkie odpusdil & panstwo tego oyezyste aby mu przjwrokit, 
Przy iety Taranowski' Wdzigczine od Turka : ale Bogdan tym czasem ze 
dwiena tysiacami ludu fluzebnego w ziemie Wotoska wtargnal y niemato in 
szktod naczynit. Co Wolochowie Widzac iz im ezesto despekty rozmaite wirzad- 
zai barziey Polaki 4 niz Wotosza milowatl y na dworze ie swym chowal Wo- 
lochow mâna Widziat y prosto sie nimi brzidzial. Postali sobie taiemine do 
Cesarza Tureckiego po inszego Pana : czego gdy sie Bogdan od iednego Wolos- 
zina dowiedziat zâraz do Polski uciekt. Poset sie tez od 'Turka do Krola wro- 
sit Ktory chcawszytko na Zadanie krolewskie Uczyniă ale widzac co Bogdan 

bro zdobyl sie na insiamysl : Postat Iwonie na iego mieysce na Hospodarstwo 
Woloskie, Ktory maiac przy sobie okolo dwiedziestu ty sie cy Purkow przy 
iachai do Wotoch. 

Tego Iwonia niektorzy powiadali bydz synem nie Wtasnyn Stephana Hospo- 

dara, Wotoskiego, drudzy, tez tek rozumieli Ze sie găzies w Mazowszu vrodzit, 
bo stuzyi przedtym w Polseze y byt przy Firein Woiwodzie Krackowskim, na 
ten czas gdy byi seym w Lublinie : potymbyl do Konstantynopola zaiecha? na 

sluzbe do Cesarza Tureckiego. 

Despre Ivonia a se vede cartea D-lui B. P. Hasdeii «Ioan Vodă 

cel cumplit» (Bucuresci) şi relaţiunea c€ pe larg dată de Barth. 

Paproeki în 1575 la Cracovia, în traducerea germană, adusă de 

răposatul Papiu llarian în 'Tesaurul săi, III 273—986. Vedi și 
Pistorius (Poloniae Historiae corpus-Basileae 1582. III. 73). Tot în 

Tesaurul lui Papiu (203—272 și 287—-295) mai se pâte ave și alte 

texte despre Ivonia. Vedi și notița bibliografică, bine făcută, de D. 

Picot, în ediţiunea sa dela Cronica lui Urechi (Paris — Ernest Le- 
roux 1878) la pag. 473-—477. , 

D. B. P. Hasdeii în «Joan Vodă cel cumplit» adoptă versiunea 

ca lân Vodă era fiă lui Stefan Vodă celui tânăr. 

Vom mai trimite pre lector și la (iuagninus, la nota de la pag. 337 

și 338. 

Pagina 353. 

Citaţiunea din Bielskie despre « Stanislav» e la pag. 640 (ediţiunea 

din Cracovia de la 1597). | 

Vedi Și «Ioannis Lasicii Historia de ingressu Polonorum in Va- 
r 

lachiam, cum Bogdano Voivoda (cui successit Ivonia) el caede Tur- 

carum : ducibus Mielezkio et Siennia Wskio. an. MD.LXXII. 

Pagina 859, 367 şi 368 

Textul urmat de M. Costin aci e din Gorecius. Textul acesta este 

30 
Mivon C. ZI.
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deja. reprodus în românesce în Tesaurul. Fiind pre întins nu'l maj 
aducem şi noi aici. 

Vegi și Bielski (despre Ivonia) edit. de Cracovia 1597, la pag. 711 
(Woynă Ievonie z 'Turki). 

Pagina 369. 

Citafiunea: «Serii Cronicarii Leșesci», se referă la acest pasagiu din Stricov- 
skie: «Wszakze Tatarowie tegoz roku 107. miesiaca Wrzesnia y Pazdziernika 
Wielkie a nie Oszacowane szkody w ziemiach Ruskich. Wotynskich y Podols 
kich uezynili. Bo o krom pobityeh starych ludzi y matyeh Dziatok, Ludzi chi- 
zescianskich piedăziesiat y piec tysiecy 540. Wywiedli w niewola,- a koni y 
Klacz pultora kro€ sto tysiecy, Bydia rogatego pie€ kro€ sto iysiecy, a awiee 
dwie scie tysiecy, okrom inszich dupow szat zlota. siebra y Skarhow take, 
rozmaityeh statkow domowych. A taka sprawa Wyciagali z tymi kupami z 
Podola. Naprzod Cârzykow siedin Synow Carza Przekopskiego wsystki woyska 
Hordinskie sprawovali.» 

(Esemplarul Costinian din biblioteca academiei Nr. 2232 la pag. 777), 

Despre fapta impărtăşirei la pradă cu Tătarii, a lui Petru Vodă 
al Moldovei, Miron Costin sa servit cu textul din Bielski, de la 
tom III pag. 1367. 

Pagina 371. 

Despre Jon Potcova Miron Costin a citat pre Bielski 'Tom 3, pa- gina 1430—1436. 

Pagina 389. 

«Istoricii Unguri» Istvanffi Nicolai (pag. 434, edițiunea Col. Agrip- pinae 1685). Cu tote aceste în istoricul acesta sunt anume arătate cetăţile luate în Bulgaria. Nu le citeză însă Wolfgang de Bethlen în Ilistoria de rebus Transilvanicis (vedi edit Il. Tom Il din Ci- biniu 1788. 'Tom. II pag. 531). Decă pre Wolfgang Vai urmat Mi- ron Costin la textul săă de la pag. 389. 

Pagina 390. 
Dăm textul latin al tratatului lui Sigismund cu Răsvan Vodă și Mihai, nu pre domirit tradus în românesce de Mirori: ori de Ni- colai Costin. Wolfg. UI 556.
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protinus aliquot turmas selecti milites in Moldaviam expedit, qui eo advolarites' 

Aronem capiunt, et vinetum die 19. Maji ad castellum oppidi Alvinez dicti de- 

ducunt, in cujus locum Sigismundus Princeps Stephanum Razvanum substituit.- 

Eodemque tempore Legati Transalpinenses nomine totius Regni ad Sigismun-" 

dum Principem venientes, pacta cum eo ineunt în hunc, qui sequitur, modum :: 

«Nos Sigismundus Dei gratia Regnorum Transsylvaniae, Moldaviae, Valachiae” 

Transalpinae, et Sacri Romani Imperii Princeps, partium Hegni Hungaria Do: 

minus, et: Siculorum Comes, etc. 
«Memoriae commendamus tenore presentium. significantes quihus expeaiti unii: 

versis, Quod postquam ex Dei Optimi Maximi beneficio gubernacula Regni'Tran:" 

sylvaniae adepti sumus, ac Turcarum Scytharumque barbariea immanitas” ac“ 

furor in Hungaria saevire capit, nihil magis in -votis habuimus, quam ut rescissă! 

rejectague nefarii hostis, propter illorum levitatem et perfidiam, amicitia,: Rei-" 

publica Christianae atque adeo Regno Hungariae,: multis circumvento calamita-” 

tibus imo in extremis fluctuanti periculis, quantum in nobis situm esset,secun-” 

dum Deum subvenire et opitulari, Regnaque et Provincias Turcarum jugo pressas" 

a fera illorum servitute vindicare, atque in pristinam et diu exoptatam liber-" 

atem restitaere possemus; optime scilicet persvasi, nihil hac re Deo gratius,: 

nobisque gloriosius futurum, neque remedium ullum ad promerendam nominis 

nostri immortalitatem accomodatius inveniri posse. Eapropter cun in vindicando 

ta servitute Turcarum Regno nostro Transalpinensi, adjunctis nostris copiis et 

omni bellico apparatu Spectabili ae Magnilico Domino Michaeli Vajvoda (qui se 

nobis relicta Turcarum perfidia, una cum totius illius Regni Ordinibus jureju- 

vando obstringens, jam pridem subdiderat) operam daremus, prosperrimis suc- 

cessibus, multis proeliis hostibus devictis et extra Regnum illis depulsis, Regnum 

ipsum in libertatem pristinam assertum est; quin etiam milites nostri finitimo= 

rum Bulgariae populorum cervicibus imminentes, per Bulgariam Turcis multis 

proeliis magnaque data strage devictis, et Turcis oppidis villis et agris depopu- 

latis in Bulgaria, incolumes intra Regni illius limites se receperunt. Ut autem 

Regnum iliud e furore Barbarorum per nos in libertatem assertum commodius 

et administrari Christiano ritu. et ab hostibus defendi possit, aceitis ex illo Re: 

gno ad nos ad transigendum cum pleno et generali mandato auctoritateque Mi 

chaelis Vajvodae et omnium Ordinum illius Regui ad tractaudum et concluden- 

dum propius Bojeronibus, in haec pacta et conventa. descensum utrinque est. 

Pacta et convenla inter Serenissimum Principem Duominum Sig'smundum Dei 

giatia 'Transsylvaniae etc. (prout superius; ac Spectabilem et Magnificum Do: 

minum Michaelem Vajvodam Regni suae Serenitalis Trausalpinensis, Univer= 

sosque Ordines et Bojerones ejusdeni Regni, praesentibus, ex parte suae. Sere: 

nitatis Magnifico Domino Stephano Josika Supremo Cancellario et Consiliario, 

Georgio Ravazdi Cunsiliario ejusdem suae Serenitatis ac 

ad transigunduin specialiter a sua Serenitate de- 

dae et Urdinum ejusdem Regni suae Serenitatis 

Transalpinensis, Venerabilibus Iatreneja Archi-Episcopo in Tergovista, Luca E 

piscopo de Budzen, Theophilo Episcopo de Remnyă, item Generosis Nitre Vor- 

nik, Krizar Vornik, Demetrio Logofiet, Dano Vizier, Theodosio Viztâr, Radul 

Klutzer, Radul Poztelnik, Borchia Logolitet, Vintila Kluizer, Ztomile Pozteluik 

sufficienti instructione generaliqgue mandato ab 
et Preda Logoltet, cum plena et que 

iisdem Michaele Vajvoda et cunctis Ordinibus illius Regni majoribus juxtn et 

ac Generoso Domino 

Capitaneo arcis Szamusujvar, 

legatis ; ex parte autem Vajvo
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minoribus ad transigendum at concludendum delegatis, Albae-luliae in Trans» 
sylvania vigesima. die Maji, Anno 1595. transacta, conelusa, et utrinque invio- 
labiliter observanaa. 
Primum quidem nos Episcopi et Bojeri dominium, amicitiam, et servitutem 

omnem Turcarum tanquam infidelium et perfidorum rejicimus, et omnes concor- 
dibus votis et paribus sufragiis tam nos ipsi qui hic adsumus, quam reliqui om- 
nes majores aeque et minores ejusdem Regni Transalpinensis Patriae nosira Or- 
dines et populi, una cum Michaele pariter Vajvoda, nec non toto Ordine Eccle- 
siastico ac omnes Bojerones, nosmet ipsos et hoc Regnum Serenissimo Domino 
Sigismundo, Dei gratia Regnorum Transsylvaniae, Moldaviae, Valachiae Tran- 
salpinae, et Sacri Romani Imperii Principi, parlium Regni Hungariae Domino, 
et Siculorum Comiti ete. Domino nostro Clementissimo subjicimus, iltudque una 
nobiscum et cunctis illius Patriae nostrae populis inhabitatoribus et incolis in 
potestatem illius tradimus, cum omni absoluta jurisdictione meri mixtique Im- 
perii, eundemque constituimus exaltamus unanimi et concordi totius Regaui voce in Principem nostrum, et Regni noslri Transalpinensis Dominum et Regem nos- trum haereditarium, jam dudum hanc de eo spem concipientes, quod sua Sere- nitas nos et Patriam nostram contram omnes Turcarum furores, et aliorum quo. rumvis ingruentium hostium insultus defensura et protectura, nosque in nostra antiqua. libertate conservatura, ac in veritate judicatura sit, quemaâmodum alia Regna et ditionis suae Serenitatis Imperio subjectas, juxta pacia haec et con- venta, quae hoc ipso tempore ulrinque constituimus, În hujus rei robur et tes- timonium primum nos qui hic personaliter adsumus, ipsium Serenitati fidelitatis juramentum nostri Vajvodae Michaelis et totius illius Regni populorum nomine praestamus, nos et universum Regnum eidem ejusque successoribus futorus fi- deles subditos usque ad mortem ; hoc ipsum et manuum nostrarum subscriptione, et proprio sigillo nostro corroborantes ; idem et Michael Vajvoda, nunc consti- tutus, in futurumque pro tempore constituendi Vojvodae, universique Regni Tran- salpinensis Ordines et Status praestare debebunt. 
Quoniam autem Serenissimus Princeps ete. Dominus noster Clementissimus in Regno isto residere et manere continue non poiest, nobis vicem gerentem Vajvodam constituet, quem scilicet Ordines Regni a sua Serenitate communibus volis et sufragiis postulaverint, qui lingvae quoque nostrae et Patrii sermonis compos sit, quique et Regnum illud rite administret, et causas nosiras juste et legitime, juxta Regni antiquam libertatem et consvetudinem et secundum hee pacia et conventa, ac pro mandato Serenissimi Principis 

soris dijudicet et dirimat, 
Uu autem baec melius et rectius peragi et «xequi possint, Serenitas sua sub nomine et auspicio suo secundum Deum vexillum militare, clavam et frameam Vajvodae ipsi ut Locumtenennti suo mittet, quo omnes ex hoc agnoscant, illum fungi vice el in persona suae Serenitatis, ac in omnibus, quaecunque sua Se- renitas mandaverit, a primo ad novissimum juxta pacta et conventa sint dicto Vajvodae oheaientes. ejusque mandata justa et legitima exequantur. Vajvoda, quoque ut officio et munere sibi commisso commodius, et pro suae Serenitatis voluntate ae Ordinum utilitate et commodo peifungi possit, duode- cin ei Bojeros usu rerum aetate et experienta conspicuos adjuuget, quorum con- silio non minus in judiciariis causis discutiendis quam aliarum quoque omnium rerum administratione, juxta haec pacta et conventa, ipse Vajvoda utatur, ne 

nosiri et ejus succes-
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ulli praeter jus et fas injuria inferatur. Hi autem Bojeri quemadmodum arbitriv 
tantum ac voluntate et scitu suae Serenitatis et suorum suecessorum constitui- 
ita Officio quoque et loco ipsorum dimoveri debehunt. 

Quod ad Regni proventus attinet: de iis ita constituimus, ut quotiescunque 
per Serenissimum Principem nostrum in Regno suae Serenitatis Transsylvaniae 
Comitia indicentur, ex hoc quoque Hegno Transalpinensi delegati ad eadem 
Comitia expediantur, qu ad vo'untatem Serenitatis suae et suorum successo- 
rum pro necessitate tributa imponere debebunt. In hujusmodi vero Comitiis et 
publicis Regni Conventibus ac congregationibus locum habebunt peculiarem, 
quemadinodum et alii delegati cum libertate ferendi voti et suffragii ; praece- 
dent autem loco et voto et Vajvoda, et Moldavienses Bojeri Transalpinenses ; 

iributumque constitutum publicabunt tandem Vajvoda et duodecim illi Bojeriit 

” percipient autem Bojeri a Serenitate sua ad id destinati et ordinati, qui singulis 

annis exactam et sufficientem rationem suae Serenitati perceptorum et expen- 

sorum proventuum reddere debebunt. 
Vajvadis pro tempore constitutis ex proventibus Regai illius, secundum me= 

ritorum 'ipsorum exigentiam, S-renitas sua a provenlus ordinahit ad requisitionem 

Regni et Bojerorum. 

Omnes donationes, inscriptiones, et confirmationes priorum hujus Regni Vaj- 

vodarum sua Serenitas suique successores in suo vigore et robore reliquent ; 

imposterum .autem sub nomine et sigillo Serenitatis suae et ejus successorum 

omnes ejusmodi Litterae et Privilegia emanabunt, pretiumque omnium littera- 

lium instrumentorum juxta legem et consvetudinem illius Regni exigetur ; hae- 

reditas autem non aliis donari possint, nisi indigenis illius Regui. 

Omnes causae juxta veterem legem et consvetudinem Regni coram Judicibus 
ordinariis inchoentur, dijudicentur, ac coram Vajvoda et duodecim illis Bojeris 

juridice finiantur, exceptis duntaxat omnibus et quibuslibet causis criminalibus 

vitam et fortunas Bojerorum concernentibus, qui etsi capitali sententia condem- 

nati in vinculis detineantur, tamen ut misericordiae et veniae locus aliquis re- 

linquatur, nec vita neque bona cjusmodi condemnatorum Bojerorum sine scitu 

et voluntate suae Serenitatis ejusque successorum adimi possint. 

Quodsi autem quispiam ex iis supplicio affectus fuerit, bona hujus ad legiti- 
mos illius haeredes et successores secundum consvetudinem illius Regni de- 

volvantur. 
In hac autem administratione et transactione includatur totum Regnum Tran- 

salpinense sub antiquis ejus terminis et limitibus, ex parte Moldaviae et Alpium 

a partibus Danubii usque ad medium ipsius Danubii alveum, ac civitate Eraila 

usque ad oppidum Ressana et secundum veteres istos limites et terminos pro- 

ventus etiam Regni percipientur. 

Quaecunque autera arces, civitates, opida, possesiones, et districtus, Regnaque 

extra hoc Regnum communibus etiam arwmis, aut quocuraquie studio per suam 

Serenitatem aut ejus successores acquisita [uerint, ea cedant in illorum liberam 

jurisdiclionem et administrationem, dispensationemque. 

Universum Ordinem Ecclesiasticum et Monasticum sive Calugerorum Sereni- 

tas sua relinquet in antiquo usu et eonsvetudine, ritu, ceremoniis et libertate 

ipsorum, qui solitos etiam suos proventus libere percipere poterunt. Omnes e- 

tiam Ecelesiae Valachicales in ditionibus suae Serenitatis existentes erunt sub 

jurisdiclione vel dispositione Archi-Episcopi Tergovisticnsis juxta Ecelesiastici
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Juris et Ordinis illius Regni disposilionem, proventusque suos solitos et ordi- 

narios percipere poterunt. ii a 
Titulum habebit sua Serenitas et ejus successores a Vajvoda et omnibus Or- 

dinibus illius Regni talem : Serenissimus Princeps Dominus Sigismundus, Dei 

gratia Transsylvaniae, Moldaviae, Valachiae Trânsalpinae et Sacri Romani Îm- 

perii Princeps, ipartium Regni Hungariae Dominus et Siculorum Comes, ete, 

Dominus noster Clementissimus; Vajvoda autem a sua Serenilate : Spectabilit 

Magnificus Dominus Michael, Vajvoda Regni nostri Transalpinensis ete. fidelis 

nobis dilectus. | 

Ipso autem Vajvoda in titulo suo has dictiones Dei gratia in posterum ninime 

usurpare debeat, neque oppida vel loca illa, unde literas ad suam Serenitatem 

et ejus successores vel alia quaelibet loca missurus est, sua nominaverit. 

Vajvoda illius Regni utetur proprio familiae et non publico Regni sigillo, cera 

tamen rubra ; sigillum autem authenticum illius regni relinquatur suae Sereni- 

tati et ejus successoribus. 

” Officiales autem omnes erunt suae Serenitatis non Vojvodae, et ita quisque 

ipsorum titulos etiam sortietur, Vojvoda Transalpinensis inter Serenitatis suae 

et successorum ipsius Consiliarios aascribetur. 

“ Vajvoaa per Legatos aut ulla aliqua alia ratione cum nullis externis populis 

vel Principibus ullis de rebus sine permissu et facultate suae Serenitatis et suc- 

cessorum suorum tractare et agere poterit, verum si qua ipsi necessitas ingru- 

erit, suam Serenitatem et successores ejus requirere debebit, et eorum erit, cau- 
sam Vajvodae et totius Regni agere, et negotia tractare promovereque. 

Quodsi aliqui ex militibus Hungariae vel alterius nationis quemțiam ex in: 

colis Regni illius injuria affecerit, ex paxte illius Capitaneus suae Serenitatis 
ibidem constitutus, pro ratione delicti et facti ; e converso vero si quispiam mi- 
litum Vajvodae vel Provincialium alicui militum suae Serenitatis vim intulerit 
ex parte illius ipse Vajvoda per Vornikum judicium administrare debeat sine 
ulla mora..Qui vero Bojerorum personas et curias violente» invaserit contra jus 
et fas, poenam capitis incurrat. 

Graecus natione inter duodecim juratos Bojerns esse nequeat, neque aliqucă 
munus et officium spectans ad gubernationem illius Regni obire possit. 
Convivium et donativum, quod fieri solet tempore Paschali et festo trium 

Regum, ex publicis Regni proventibus fiat. 
Idem Vajvoda et omnes Officiales, praestito fidelitatis juramento, Serenitati 

suae ei suis successoribus fidei Sacramento se obligabunt, juxta haec pacla et 
conventa tunc, cum vexillum militare Vajvodis transmittetur. 

Sua «tim Serenitas promittit, se omnibus viribus, pecunia, tormentis bellicis, 
et pulvere tormentario, ac denique omni bellico apparatu Regnum hoc Transal- 
pinense contra omnes hostes defensuram, opemque laturam, et administraturum 
juxta haec pacta et conventa, idemque suceessores suos facturos fore. 

In cujus rei fidem et perpetuam  me:noriam Serenitas sua primum, et nos 
praedictae ad haec transigenaa ex ulraque parte delegatae personae, haec pacta et conventa manuum nostrarum subscriptione sigillorumque nostrorum usualium 
appensione rohoravimus et firmavimus. Actum Albae-luliae, die et Anno su- 
prascriptis.> - 

<Et moz ipse Siyismundus Princeps oninia praemissa seguenti nodo confir- marit: «Nos itaue Sigismundus etc. omnia, praesctriptia haec pacta et conventa
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utrinque transacta et conclusa acceptantes, et vata firmaque habentes, manus 

subscriptione et appensione sigilli nostri autenthici roborare voluimus, ad eaque 

praestanda et inviolabiliter observanda, tam nostro, quam successorum nostro- 

rum nOmine (dum videlicet ii Regnum adierint) fide et verbo nostro Principali 

nos obligamus. Actum in Civitate nostra Alba-lulia, 20, die mensis Maji, 1595. 

Și mai la vale, la pagina 572: 

Volens autem Sigismundus Princeps finibus ditionis suae praesidio quam di- 

ligentissime prospicere, Georgium Borbely (qui olim e disciplina Casparis Ma- 

gocsii, dum Gyulae praesset, fortitudinis suae specimina et in ductando exereitu 

egregiam peritiam ediderat) Banum Karansebesfieusem die 27mo Maji creat, qui 

jussu Principis exercilum illuc deduxit. Sub îinitio vero Junii Tartari in Molda- 

viam et Transalpinam magno exereitu irruentes, a Valachis, Transsylvanis, et 

- Kozacis in finibus Valachiae sunt caesi, ac paulo post ab iisdem Ferhates Passa 

prope Nicopolim cum suis copiis praelio est devictus, et ipsa urbs (excepta, 

arce, quae illaesa remansit) ferro et igne devastata est : praeterea Kozaci eolem 

fere tempore, irruptione facta in ditiones Tartarorum, ubique igne et ferro gras- 

sati, septem figna militaria Tartaris erepta et quosdam captivos Tartaros Sigis- 

mundo Pr:ncipi per Legatos suos misere.» 

Pagina 398. 

Vedi textele în Wolfgang Bethlen, la nota de sus, pag. 390. 

Pagina 400. 

M. Costin are în vedere textul lui Islvanfi. Vedă-se paginile din 

Istvanfi în care este naraţiunea bătăliei de la 'Târgoviştea și cele ur- 

mătore. Dăm facsimile după bătălia de la 'Tergoviştea, la finea vo- 

lumului. 

Vedi şi Wolfgang Bethlen pag. 608—-631. 

Pagina 401. 

Este o erre de copist unde dice că Sinan Pașa a întărit biserica, 

din Bucureșci, c6 zidită de Mihai Vodă și de Alexandru Vodă. Și 

Wolfgang Bethlen și Istvanffi spun, că biserica ori <templum» în- 

tărit de Sinan Paşa : <Ab Alexandro tertio Provinciae ante Michae- 

lem Principe, magnis sumptibus erat extructum»>. (Istvanffi pag. 436.) 

Care fu ac6 biserică, pre care Miron Costin o dice zidită de A- 

lexandru și de Mihai? | _ 

Era actuala Monastire qisă : «Radul Vodă». O erore de copist oră 

0 r6 traducere a textului din Istvanfie și din Wolfgang Bethlen, ai 

putut da pre Mihai Vodă de titor pisericei lui Radul Vodă.
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Confirmarea aserțiunei n6stră pe deplin ne o dă copia inscripțiunei 
după pâtra, ce altă dată era încastrată deasupra ușei bisericei. Acestă 
petră adi nu mai esistă. Călugării greci ai nimicit'o cu ocasiunea 
unor reparaţiuni aduse bisericei, cam pe la 1862. Noroeire că apu- 
casă a fi publicată în calendarul din 1862 de r&posatul preot al 
Bisericei, Gr. Musceleanu, cum însuși amintesce la pag. 73 din bro- 
șura sa : « Monumentele străbunilor din România. (Bucuresci, la 1873 
și 7381. 

Eată acâstă minunată inseripţiune : 
«Acestă sfintă și Dumnedeiască Mănăstire, căreia este hramul S-ta 

Troiţa, din temelie este zidită de luminatul Domn Iw Alexandru Voe- 
vod, feciorul lui Mircea Voevod, nepotul lui Mihnea Voevod cel bă- 
trân, când at fost cursul anilor 7076, (scă 1568), și aă fost cu 
pace până în dilele lui Mihai Voevod (Vitezul 7), la cursul ani- lor 7103 (s6i 1595) până ati venit Sinan Pașa cu 6ste asupra lui Mihai Voevod, și după aceea bătena pre Mihai Voevod (?) băgat-ait ierbă de tun în sfânta biserică, lar după aceea, pogorit-aii Mihai cu Bator Jigmond Craiul Unguresc cu 6ste asupra lui Sinan Pașa ; iară Sinan Pașa ai dat dosul a fugi și aprinsă iarba de tun în biserică și sai sfărîmat din temelie. Și ati trecut ani 27 dâcă s'aii sfărimat, stătut-aii pustie până ai dăruit D-deii d6 ai venit pre luminatul lw Radul Voevod feciorul Mihnei Voevod, nepotul lui Alexandru Voe- vod şi stătu Domn ț&rei Românesci, în cursul anilor 7122 (se 1622, Deci iară ai început de a o zidi din temelie până o aiă săvârșit. Ce, de când s'aă sfărimat și până o ai făcut și O ati sevârșit a doua 6ră ai trecut ani 31, iară după ce aii dăruit D-dei domnia Radului Voevod în ţâra Moldovei, ș'aii stătut a fi iubit fiul s&ă A- lexandru Voevod Domn țărei Românesci, ci cât aă rămas nesevâr- șilă de zugrăvit de Radul Vodă, sevârșit-aii feciorul săă Alexandru Voevod, la cursul anilor 7123 (s6ii 1615).» Vedi despre mormântul i Radul Vodă nota n6stră de la pagina 751 relativă la textul Cos- tinian de la pagina 512. 7. Il, 

Pagina 40. 

Vedi textele din Istvanffi și din Wolfgang Bethlen. Vedi şi: textele deja aduse de noi, în notele de la prima redacțiunea Cronicului lui Miron Costin, publicat în tomul | al acestei lucrări, 

(1) Nu scim decă aceste paraniese nu sunţ adaose de Preotul decopiator ; Probabil. V. A. U. 
-
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Pagina 409. 

Am promis a da loc aci catorva estrase din cele mai interesante 

« Avvisi>» publicate la Roma, ca jurnale, de Bernardino Beccari, des- 

pre Mihai Vitezul. 

Eată aceste « Awvisi». 

10. In 16 August 1595 sub titlu « Avuisi di Alba Iulia» o broșură 

jurnal, de Bernardino Beccari alla Minerva (appresso Luigi Zannetii. 

Roma) dă informaţiuni despre mersul resbelului în Valachia. Ne- 

greșit că succesele le atribue lui Batori, care se chiamă: <Pren- 

cipe di Transilvania, Vallachia et Moldavia.» 

20. Altă broșură de același autor, cu titlu : Avviso della terza vitto- 

ria del Sereniss. et fortis. Prencipe di Transilvania, Valachia et 

„ Moldavia, seguila ă di 28 d'Oitobre 1595, con la presa della for- 

tezza di Giorgio alli 30 dell isteso mese» din Roma (la Nicolo Mu- 

liy în 1595) este încă de cetit cu profit pentru istoria lui Mihai 

Vitezul. | | | 
30. Deja în 18 Oet. 1595 altă broșură : «Avviso della seconda vit- 

toria... contra Sinam Bassa în Vallachia. Roma, Nicolo Mutiy 1595, 
tot de Beccari, atrăsese atenţiunea lumei asupra evenimentelor din 

Valachia. 

40. In broșura sa din 12 Noembre 1595: Avvisi novi di Constanti- 

nopoli, doue s'intende quello che ha causato in detta cittă la per- 

dita fatta da Sinam Bassă nella Valacchia (Roma, appresso Luigi 

Zannetti), se citesce la pagina prima din cele 5 ale ei: «grande 

senza dubbio e stata la perdita che ha fatta il Tureo il presente 

anno nella Valachia, si di gente di guerra, come di cavalli e di ar- 

tighieria e munitione.» 

50. Despre perderile lui Sinan Pașa tratează și alte doue broșure 

ale lui Bernardino Beccari, una cu titlu: Relatione del Consiglio 

tenuto dal Sereniss. Prencipe di Transilvania dopo Laequisto di Gior- 

gio, con la risolutione presa, et partenza di S. Altezza di Valla- 

chia et arrivo a Corona, cittă della Transilvania, a di 14 di No- 

vembre 1595, doue s'intende anco il numero de Turchi ammazzatti 

et aftogati in Vallachia et delli stendardi et artighierie tolte a Si- 

nam Bassa.» 

La ultima pagină a broșurei 

Paşa. | 

66. A doua broșură cu titlu: 

sunt enumerate perderile lui Sinan 

<Avviso nuovo di Transilvania dove
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s'intende la rotta di venticinque milia Turchi data dal Serenis. et 
Invitissimo Prencipe di Transilvania» (Roma 1595, de Gieronimo 
Accolti, la tipograful Nicolo Mutiy), se ocupă asemenea de perde- 
rile lui Sinan Pașa. 

Broşurele următore, în ordine chronologică sunt, însă cu mult 
mai interesante și deci aducem din ele directe estracte. 

Fată-le : 

  

7. Avviso dei progressi del Prencipe di Transilvania. 
Doue stintende quello che ha fatto in Moldavia, Valachia et Bulgaria. 
Et quello che per la pietă di esso ha acquistato la Religione Catholica in 

delto Regno di Transilvania. Publicato per Bernardino Beceari, Con licenza de' 
Superiori. in Roma, appresso Luigi Zaneti. 1595. 

«Fra li Prencipi piu degni di gloria che hoggidi regnano, si puo numerare 
Sigismondo Battori Prencipe qi Transilvania, il quale havendo hereditâto da 
Stefano suo zio gia Ră qi Polonia, non solo il detto stato di Transilvania, ma 
la pietă christiana, la prudenza, il vigor del! animo et il valor militare, ha 
mosse animosamente l'armi contra il tiranno de Turchi, non potendolo da cio 
ritrarre ne la renitenza de' suoi piu intimi, ne la, persuasione, o la violenza 
dei piu grandi del suo stato, ne la potenza del Nemico contra il quale si £ 
mMOS80....» 

Mai la vale (pag. 3), după ce dice că Sigismond Batori ave să 
fie un nou Alexandru, adaogă că, vigorea lui de suflet se cunoscu : 

- Il vigor del! animo. in costringere Stefano Voivoda di Valacchia, Aaron Va- ivoda di Moldavia e i popoli della Russia a prender Tarmi insiemi con lui, et molto piu in soggettarsi (si come ha ultimamente fatto) dette previncie di Va- lacchia, et Moldavia, necessitando il Valacco insieme con tutto il paese a ren- derli ubidienza, et a mandare Ambasciatori (questi sono stati tre Vescovi et dieci signorotti laici) fino a Alba Giula, a prestarii il giuramento di fedeltă. et faccendo prigione il Moldavo, per haver scoperto che contra la data fede trat- tava continuamente co'l Turco ; il qual Moldavo insieme con la moglie «et fi- gliuoli ha fatto condurre in Alba Giula et creato iu suo loco un altro Vaivoda dipendente da, lui, con grandissima sodisfaltione de populi. li quali erano gra- vemente tiranneggiati dal detto Aaron. dopo il qual fatto non solo il nuovo Vaivoda, ma tutto il paese ha giurato ubidienza, et fedeliă ad esso prencipe. Il valor militare si e potuto molto ben conoscere nel metter piu volte in rotta, et in fuga, quando i Turchi et quando i Tattari, et quando gli uni, et gli altri insieme, tagliando ne a pezzi molte et molte migliaia, hora, in Moldavia, hora in Valacchia, et hora in Bulgaria...» 

Mai departe (pag. 5) dice că a luat de la Turci între alte cetăţi și Brăila. 

«posta su la ripa del Danubio | 
„ Del paese che chiamano Valacchia Transal pina, ne altro gli resto da pren dere che una piazza situata pur sul Danubio lă
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dove shocea nel mar maggiore, che la chiama Giorgio (?!) la qual hora assedia. 

Nella Moldavia ha similmente prese tutte le fortezze che erano in mano de 

'Turchi, et in particolare alli 23 maizo si impadroni de Zmiliez, piazza che e 

poco discorte dal Danubio, dove taglid a pezzi piu di due mila Turchi et trovo 

parechi pezzi di artigleria li guali erano stati, parle di Giovanni Huniade Re 

d'Ungheria, et parte dell' Imperatore Fardinando, ne altre piazze gli restano en 

quel paese da prendere, che Teghenio posta sul fiume Nester nel ma) Negro, 

et Kilye, detta anticamente Akileia, situata dove îl Danubio entra nell' istesso 

mar Negro...> 

8. Din broşura:: 

«Avviso del! acquisto di Braila, citta della Vallachia per le genti del se- 

renissimo Prencipe di Transilvania. seguito nel messe di Novembre 1595 et 

della rotta data da quelli del presidio di Lippa al Beby di Cenad. Con la 

presa di cento casti et di molti Turchi, et Veusinuatione delli state in Alba 

Giulia per li 14 di Decembre. Publicato per Bernardino Beccari alla Minerva. 

In Roma; 6 pagine tipărite la Domenico Gigliotti 1596. 

«Poiche il Serenissimo Prencipe di Transilvania, dopo haver fatto fuggir. ver- 

gOgnosâmente Sinam Bassa di lă dai Danubio, si fu risoluto per molte poten- 

tissime cause di non voler seguitarlo, deliberd di far tre parte del suo esser- 

cito, delle quali una mand5 verso ia Moldavia, un altra ne menă seco (el fîv 

la maggiore) in Transilvania et la terza lascid nel paese di Vallachia, per es- 

pugnare una fortezza chiamata.. Braila, che i rebelli di S. Altezza sul principio 

della congiura, diedero in mano ai TPurchi, et essendo stata Panno passato ri- 

cuperata, fu di nuovo questa state ripresa da Sinam, et benissimno munita, et 

presidiata. Questa fortezza e posta presso alle foce del Danubio, a i confini 

della Moldavia ; et sola rimaneva da conquistare in detto paese. Andarono a- 

dunque le genti di S. Alltezza alt espugnatione di detta fortezza, et dopo ha- 

verla battuta, la presero circa îl mezzo di Novembre d'assalto, et per forza, ta- 

gliando a pezzi tutti i Turchi. che vi eran dentro, et con pochissimo danno loro 

Dopo la qual impresa una parte delle medesime genti passando il Danubio, per 

pigliar lingua de 'nemici, et essendo scorsi due giornate dentro la Bulgheria, 

non trovarono mai aleuno, percioche tutti erano fuggiti alle montagne, la onde 

se ne tornarono carichi di preda...» 

9. Din broșura de la 21 Mart. 1597. 

«Avvisi nuovi âi Alba Giulia del mese di Genaro el presente anno .1597. 

Perli quali stintende la venuta del Vaivoda di Vallachia în quella Cittă; et 

quello che disse al Soreniss. Prencipe, co i presenti che diedi a S. A. et quelli 

che P A. S. diede a lui, e Larrivo di tre chaussi, et altri avvisi di Praga di 

24 Febraro. doue stintende Parrivo del Prencipe în quella cittă. Publicati per 

Bernardino Beccari da Sacile alla Minerva. în Roma, per Nicolo Mutio ai di 

21 ai Marzo 1597. 
| a 

«Tornato il Serenissimo Prencipe di Transilvania d'Ungheria in Alba Giulia, 

convocă li Stati in detta citta, ne]li quali si risolse tutto quello che Sua Altezza 

esiderava intorno la guerra col Tirco, Finiti detti stati, venne il signor Mi-
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chele Vaivoda di Vallachia, con. honorati Stima Comitiva di Baroni, îl quale-fa 
fatto incontrare dal Serenissiimo Prencipe mezza lega fuori di Alba Giulia 
dalla Nobilta del Regno, che con occasione delle Feste del santissimo natală, 
era in coite in grandissimo numero, et giunse il penultimo di del! anno 15%; 
Hebbe audienza da Sua Altezza îl giorno seguente; et dopo varii discorsi, et 
ragionamenti, disse in publico senato, che era venuto principalmente peresor- 
tare, et pregare I'Altezza Sua alla continuatione delle guerra, proponendo per 
sede di essa la Vallachia, come quella, che € pin vicina al cuor del! Imperio 
Turchesco ; di dove, vincendosi, potrieno far acguisti grandissimi, et in caso di 
sinistro accidente, verrebbe la Christianita ă ricevere minor danno, che altrove, 
et essendogli stato fatto animo, et data ferma intentione, che Sua Altezza comu 
nicherebbe il tutto con la maesta dell Imperatore, et procurrerebbe che si 
facesse questa espeâitione con le forze com nuni, restă molto sodisfatto, et di 
appreso mando ă presentare al signor Prencipe bellissimi zebellini per fare 
due vesti et diverse pezze di rasi, et Damaschi et Sua Altezza all' incontro 
gli donno argenteria da tavola per tre mila taleri. A di 2 de genero arrivd 
in Alba Giulia un Chiaus, mandato da Ibraim Bassa il qualle hebbe udienza 
il Giorno sequente în presenza del Vaivoda et presento una, lettera -del detto 
Ibraim, nella, quale egli esortava il signor Prencipe a far la pace, con oferte, et 
promesse grandi, et affirmava che il suo signore haveva deposto il Cane de 
Tartari Precopiti, et creato in suo luoco îl fratello, per haver quello infestata 
Panno avanti la Vallachia contro alla volonta, et al comandamento di esso 
signore. Al quale Chiaus Sua Altezza rispose poche parole, rimettendolo al gran 
Cancilliero del Regno, il quale lo licentio con risposta generale. Ma non cosi 
tosto Îu licenciato questo chiaus, che il Bassa di Temesvar mando a dimandare 
al Seren. Prencipe passaporto per due altro „Chiaussi, mandati (senondo che e- gli scrivea) dal gran Turco medesimo. et Sua Altezza si risolve di lasciarli 
venire, sperando di intender da loro le cose, che passavano nell' Imperio Tur- 
chesco, el i disegni del! inimico, et cosi futono ammessi, et licentiati, come 
fu îl primo. Parti poi PAltezza Sua 4'Alba Giulia per Praga con bello accom- 
pagnamento di nobiltă, et tra gii altri condusse seco un parente del Signor 
Michele Vaivoda di Valachia, per far intendere al! Imperatore dalla bocca di 
quello il desiderio qi esto Vaivoda et giunse a di 15 di Febraro ad una, terra 
distante da detta citta di Praga quatro leghe, chiamata Premisprot, dove ca- pită anco il di medesimo il serenissimo Massimiliano...» 

10. 8 pagine mici cu titlu: 

Avviso de î progressi del Sig. Michele Vaivoda di Valacehia contra i Turco Despugnatione di Nicopoli : Dove S'intende la presa di altre Fortezze, et di gale, et barconi di munitioni, che erano nel Danubio.. La sollevatione de Bulgheri, 
lo spavento da esso Vaivoda con morte di decia sette miha - Turchi. 

Publicato per Bernardino Beccari alla Minerva, 
In Roma.— appresso Nicolo Mutiy, MDXCVIII. 
Grande si mostra il favor di Dio in questo tempo verso i christiani, poiche non solo i Prencipi potenti, ma anco i piccioli et deboli, travagliano, et dan- heggiano i nemici della nostra Santa Fede. reputati giă grandissimi et invin- cibili.; come particolarmente il Ş, Michele Vaivoda, di Valachia, il quale di
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Vassallo che era del Tureo, et posto da lui in quel Dominio, divenuto poi vas- 
salo del Prencipe Transilvano, ha, hora, posto in scompiglio tutto Plinperio di 
esso Turco ; dimodoche potiamo sperare, che sia per rovinario del tutto. Ma 
accioche meglio stintendano i suoi progressi, non sara male farsi aliquanto da 
largo. Quando il Prencipe di Transilvania si dichiard nemico del Turco, essortd 

anco questo Signor Michele, et Aron Vaivoda di Moldavia, a fare il medesimo, 
et essi acconsentirono all' essortationi del Prencipe, et mossero Parmi contra 
di esso Turco, et fecero molte notabili fattioni. ma in particolare il Sig. Mi- 
chele, il quale si risolse poi di giurare fedeltă ad esso Prencipe, et essendo 

venuto Sinam Bassă in Valaechia, per levarlo di stato, lo combatte, et lo vinse 

sul' fiume Argis, havendoli tolto il stendardo verde, oltra parecchi altri, et 

molti pezzi d'altiglieria. Dopo il qual tempo il Turco non ha piu tentato la 

Valacchia. Ma, pensando il Sig. Michele come potesse far qual che gran danno 
al nemico, et insieme acquistar gran gloria a. se stesso, finse esser pentito di 

haversi levato dal' ubidienza del Tureo, et di voler tornar suo buon Vasallo, 

come era prima, et percid mandă un suo huomo a posta a Constantinopoli 
co'l tributo, che era solito a dare. et diede ad intendere al Turco di volerli fare 

un segnalato servitio, il qual era di prender la Transilvania, et soggetaria di 

nuovo al suo impero, pur che gli havesse mandato un nervo di gente. Crede 

il R& barbaro facilmente quello che molto desiderava et spedi subito Assis A- 

comat Bassă, eunuco con 18 mila tra fanti et cavalli, et 30 pezzi grossi d'ar- 

tiglieria, verso il Danubio. Et seben il detio Bassă per camino scrisse alla 

Porta, che non stimava che fosse da fidarsi del Valacco, tuttavia li fu raffer- 

mato il comandamento di andar avanti. Arrivo il Bassa in Bulgheria, et quivi 

trovo il Sig. Michele, che con quatordeci mila soldati eletti, lo stava aspet- 

tando, il quale alloggiando presso ad Ass, presa Poceasione una nolte, che 

era una fortissima nebbia, assaltă un hora avanti ii giorno lalloggiamento 
delbinimico, et trovatolo disarmato et dormente, lo sconfisse, iagliando a pezzi 

la, piu parte ai loro, et impatronendosi di tutta Tartiglieria, munitione, haga- 

glie, padiglione et bandiere ; essendosi a gran pena salvato il Bassa colla fuga. 

Fatto il Sig. Michele cotal fattione, andă subito coll esercito verso Nicopoli, et 

piantatovi sotto il canone tolto ă” nemici, lo baltă furiosissimamente per quatro 

giorni continui, et al fin Pespugno; la preda di questa citta fu tanta che ar- 

richi tutti i soldati. 
Quindi il valoroso Vaivoda senza punto fermarsi condusse il campo sotio un'al- 

tra fortezza, detta Vidin, et similmente la prese: simpatroni anco di 4 galee 

armate, el di molti barconi carichi di munitioni, che nei Danubio spalleggia- 

vano Pessercito Tureo. et scorrendo tutta la Bulgheria, sollevo quei popoli. et 

disegnava di voler entrar nella 'Fhracia. Queste cose intese alla Porta, turba- 

rono molto gli animi de'Visiri, ma piu queilo del Signore. il quale essendo 

fuor della citta, în certo suo luoco di piacere torni subito nel seraglio, dove 

appena giunto ricevă -lettere dal cadi di Andrinopoli, nelle quali Pavvisava, che 

mandasse gente a guarâar la cittă. altrimente la perderebbe. Questo avviso ag- 

giunse perturbatione et paura al Signore. il quale percid comando subito al 

primo Vizir, al Aga de giannizzeri, al chiaus Bassi, et al Scrinano grande, che 

dovessero in termine di due giorni partir di Const. et incaminarsi contra, il - 

Valacco. Mostrarono costoro di voler ubidire, et immediate mandarono i lor 

padiglioni fuor di Constantinopole : ma nel! istesso tempo cercarono di per-
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suadere i! signore per” mezzo' della sultana,. et di un Emir famoso' loro-Piedi: 

catore, non esser bene che egli si privasse della sua guardia, i che desse tan!a 

riputatione ad un. seliiavo ribello, qual era il. Valacco, mandando contra. di 

lui i primi ministri della Corona, aggiungendo, che se le genti, che militavano 

con Mehemet Satergi in Ungheria, havessero'inteso Vuscita. del- Primo Vizir, Tha- 

vessero suhito abbandonato per accostarsi a lui, con molto danno dellimprese, 

che quello que tentava. Si lascid persuader il Turco da; queste ragioni, st dall'a-- 

utorită di chi li parlava, et în cambio di costoro, scielse Aromat Bassă Visir, 

huomo di aspetto bellissimo, favorito gia di Sultan Selimo, : ma che ron ha 

mai veduto guerra, et di natura effeminatissimo. laqual deliberatione intesa, dai 

giannizzeri, si lasciarono liberamente intendere, che non serehbero andati, se- 

non andava WAga, perlaqual cosa il Signore fece in un giorno giannizzeri 5000, 

Azamoglani, levandoli dalla zappa, et li consegnă con altri 15 mila tra fanti 

et cavalli, ad Acomati, il quale sincamind subito contro il Vaivoda. ma questo 

havea gia. in campagna 15 mila Valacehi, 5000 a piedi et 10000. a. cavallo et 

15 mila Bulgeri. co i quali aspettando esso Acomat, lo combatie in la fine 

d'ottobre tra i cenfini di Phracia, et di Bulgheria, et lo ruppe, tagliondone a pezzi 

da 90u0 et facendone prigioni circa 8000, liquali prigioni fece subito impendere 

si per esser gente gi poco conto, come per vendetta del suo agente, che havea 

gia mandato alla Porta, che dal signore era stato barbaramente fatto morire. 

E questo signor. Michele Vaivoda di natione greco, di etă danni 48. di bella 

statura, et ha. servito ne tempi adietro in molte guerre per capitan di cavalli, 

mostrando si sempre valor grândissimo. Preghiamo Dio che li doni vita, et 

salute, et cha prosperi questi suoi felici progressi, per esterminio del Turco. 

Laus Deo. 

11. Altă broșură cu titlu: 

„Aoeiso dellu rotta data dal Signor Michele Vaivoda di Valacchia al Turco. nel 

mase di Marzo 1599. Ore s'intende la morte di diecemila Turchi con la prigi: 

onia del Sangiacco Behy et di molti altri capi, et acquisto deilo stendardo ge- 

nerale. Publicato per Bernardino Beccari alla Minerva. In Roma. — Appresso 

Nicolo Mutiy 1599. - 

Cetim aci, în aceste 8 pagine, cele ce urmeză: - 

ice că de 5 ani încce Turcul e merei bătut și slăbit, în cât 

acum Turcii sunt despreţuiţi chiar și de Principi mai mici (minori). 

<Ma tra quelli, che hanno date di gran sconfitte al. Turco,.non cede ad al: 

cuno il Signor Michele Vaivoda di Valacchia, il quale. oltra le fattioni illustri 

che fece Vanno passato, m! ha -fatto una al presente degna di eterna memoria 

et & stala questa : II! signor Michele, tenendo riposate le sue genti delle fatiche 

gia fatte, raccoltele insieme, et inanimatele a nuove imprese, passo sul prin 

cipio di Marzo il Danubio, et dirizzatosi verso Andrinopoli, ando fino a due 

giornale vicino di detta ertia, saccheggiando, et distruggendo lutto il paese, con 

grande uccisione di nemici. Il che sentendo i Turchi, et non havendo ardire 

di andarlo a incontrare, si resolsero di divertirio, assaltando, come fecere, la 
Valacchia da due parti. Ma saputo cid il valoroso Vaivoda, deliberb di tornar-
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sene, et combatierii, quando havessero havuto ardimento di zspettarlo. et; per- 
cid rivoltutosi indielro, savvid verso la Valacchia. ma nel ritorno volse Dio 
benedelto che si incontrasse ne i nemici, li quali erano in grosso numero; et 
seben le sue genti erano stanche dal viaggio, et cariche di preda, non dubită 
tuttavia di dar la bataglia et dopo haverli essortati a portarsi valorosamente 
si per Yhonore di Christo, per il quale militavano, et si per la gloria della lor 

natione, et di que Romani, da cui facevano professione di discendere, et per 

il grandissimo bottino, che erano per fare, vincendo, fatto dare nelle trombe, 

attacă la Zufia. Fecero i Tuichi su'l principio et per buon spatio, il debito loro 

et si combattă da una, parte, et dall'altra. con gran valore, et con dubbio di 

chi dovesse essere la vittoria. ma ricordandosi poi i Turchi di esser gia stati 

piu volta vinti da gli stessi Valacchi et non potendo essi di corpo piu deboli 

resistere lungamente al vigore di quelli. cominciarono a cedere et al/incontro 

sovvenendo a i Valachi di haver superato molto maggior numero di essi--Tur- 

chi, sotto il piu gran capitano, che havessero, cioe sotto Sinam, su'l fiume Ar- 

gis, represo lena et ardire, si misero ad incalzarli. dimaniera che in fine i 

Turchi furono costretti a piegare, et meltersi in fuga, allfiora fu V'uccisione gran- 

dissima attendendo solo i numici a fuggire, et i nostri a ferirli, et calpestar Ii. 

Morirono de Turchi piu di diece mila. et de Valacchi pochissimi. Fu fatto pri- 

gione ii Sangiacco Behy generale di essi Turchi, et molti altri huomini da co- 

mando, et fu preso il stendardo generale. di maniera, che la Viitoria &,stata 

compitissima et delle piu segnalate, che fino ahora si sieno havute, si per il 

numero de'morti, et prigionia del Capo, et acquisto della Bandiera, come per 
il tempo, nel quale si & ottenuta, cio& su'l principio di Primavera, dovendosi 

credere che sia, per apportar gran sbigotimento a i nemici. li quali non ardi- 

ranno forse piu di venire questo anno nell' Ungheria, ne peraventura di affron- 

tarsi coi nostri, et dall'altro lato i Vallachi haveranno, preso tanto animo,. che 

ardiranno forse di tentare il Capo del imperio Turchesco o almeno tenendo 

lontani i nemici daranno materia, ă gli imperiali di far aquisti notabili. il che; 

piaceia a Dio beneditto di concederci per sua infinita misericordia. 

12. Avisso della Vittoria che ha havuta il Serenissimo principe di Transilvania 

con Vaiuto del Signor Michele Vaivoda della Valacchia, dove s'intende la morte 
di setle milia et cinquecento Turchi, con la presa delVartegliarie, et anco di 

tre milioni doro, et di una cittă, et tre foitezze. A di Vinti di Maggio 1599. 

In Roma. (fara numele lipografului). ! | 

«Avendo il Principe di Transilvania fatia la massa delle genii della Maesta. 
Cesarea dellimperadore al numero di 25 mila», se duce cu acâstă oştire să 

recundscă în secret castelul de Varadin şi apoi luă cetatea Giraldo la 20 Aprilie 

1599 şi în diua următâre ocupă cetatea Varadinului. 

«Haheva data la cura il Principe al Signor Michele Vaivoda di custodire con 

li Ungari il vallo fatto di la dal Danubio, actioche non potesse eutrar soccorso 

nella fortezza per la via di Adrianopoli, mă essenao venuti, alcune galere, et 

Ibarconi carrichi di soldati, et maunilioni di guerra, assaltarono animosamente 

vi Ungari, liquali con miglior animo se difesero, et moriron0 de Turchi circa. 

600 et de gli Ungari forse 400, ma infine da 509. Turchi in circa penetrato a 

iva forza enlrarono dentro la fortezza. Dopo il falto si risolse ii Signor Mi- 

chele col comandamento del Principe di espugnare la detta tfortezze, et assali-
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tola con fuochi lavorati, per esservi la fontificatione di legnami, a meza notte 

se ne rese patrone, essendosi î Turchi che potero fugire a quel primo in contro 

gettati per salvarsi sopra di qualro barconi tre de quali furono messi in fondo, 

et il quarto si salvă. In questo mentre il Principe arrese a far cotiscar la ba- 

teria del Castello, et a, lavorare qualche mina dal ravello adesso castello, com- 

parvero tra tanto i Turchi a vista delle nostre trincee in numero di forse 12 

milia, cavali la magior parte de i presidi del Ungheria 'inferiore, et superiore 

eț alcuni condotti dal Beglier bei dalla Natolia di modo che în quel esercito e- 

vano tutti i principali capi della militia deV'Imperio Oitomanno..... 

Et il Principe havendo giă ricevuti 2000 cavalli Valoni conduti dal Signor 

Michele, stava con gran desiderio di venire alle mani. 

13. Din <Avviso di una votta dal S. Michele Vaivodă di Valachia a Mamut Ve 

sir, nella Bulgheria presso a Ruseich, al fine del mese d Aprile M. D. XCIĂ. 

Et de i progressi del RE Giorgiano contra îl medesimo 'Turco. Publicato per 

Bernardino Beccari alla Minerva. 

8 pagine mică. In Roma, appresso Nicoli Mutiy M.D. XCIĂ. 

«Sono hormai tante le Rotte, che ha date il Signor Michele Vaivoda di Va- 

lacchia al Turco, che appena si possono credere, se non che dalla. misericordia 

di Dio si deono aspettar queste, et maggiori gratie, et piu gran beneficii, da 

coloro, che in lui si fidano Ma tra tutte le rotte, segnalatissima si dee dir 

quella, che esso signor Michele ha data ultimamente & Mamut Visir laquale & 

seguita di questo modo, Era stato comandato dal gran Signore ă questo Bassă, 

che entrasse nella Valacchia, et la mettesse tutta ă ferro et a fuoco, per vendetia 

delle ingiurie ricevute dal Vaivoda et da quei popoli. Et egli giud'cando, che 

questo non si poteva fare, se non gettandosi il ponte per passare il Danubio, 

diritlo a Giorgio, ove giu posso, et ripasso ignominiosamente Sinam primo Vi- 

sir : massime essendo perduto Nicopoli, memorabile per la sconfitta data ă 

Ferrat Bassă dalisteso Valacco, et da i Transilvani, si risolse di aggrandire 

ct fortificare una terra, che & posta nella, provincia di Bulgheria, să la ripa 

del Danubio, di rincontro alla delta Fortezza di Giorgid, la qual si chiamu 

Ruscich ; perlaqual cosa giunto lă colPessercito, mise mano alPopera. et stavă 

attendato su la campagna et senza trincee, o guardie, come in sicuro posto. di 

che avvisato il signor Michele dalle sue spie, delihero di prevenire il nemico. 

ct cosi raccolte le sue genti, passă di notte il fiume, otto miglia sopra Vallog- 

giamento di esso nemico, per non essere da quelio impedito. il che appunto 

li successe, pereid che non pur non riceve impedimento, ma non fu ne anco 

sentito. dimodoche li arrivd su 1 far del gioino addosso improvisamente, et 

Vassali con tanto impeto, che i Turchi impauriti dalla novită del caso, pensa- 

rono piu al fuggire, che al combattere; et si sarebbono subito messi în Îuga; 

se non che Mamut facendo testa co i piu volorosi, et opponendosi al furiosis- 

simo assalto de i Valacchi, li fermă per alquanto spatio : ma în tine vedendo 
gia stessi su la campagna molti de'suoi, et di quelli nei quali piu confidava, 

et essendoli stati due cavaili ammazzati sotto, ferito et perduto d'animo, diede 

le spalle et si salvo fuggendo con quattro soli. degli altri la piu parte, o fu- 

rono tagliati a pezzi, o fatti prigioni, et tra questi il Dephtardar, O Thesoriere 
et îl Serivano del campo, huomini principalissimi, et di gran richezze, per esstr. 

stati molti anni, Puno Dephtardar, atro Scrivano grande alla Porta; liquali
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percid si crede, che pagherano almen cent6 mila Zecchini per ciascuno di ta- 
glia ; i padiglioni, le bagaglie, le artiglierie, munittioni, bandiere; et altri arnesi 
del campo restarono lulti in poter de'nostri soldati. dimodoche non si pud du- 
hilare, che la preda non sia stata grandissima. Questi cosi felici progressi da- 
vano speranza a'i Greci di dover scuotere il giogo dell'otomanna Tiranide, tal- 
che ogni giorno partivano ai Constantinopoli genti per andar ă frovare il Vai- 
voda, et non pur de Christiani, ma auco de'gianizzeri, che sono figliuoli d- 
Christiani Greci, de'quali . si scrive di Constantinopoli con lettere delli 2 di 
Maggio, que lă si affirmava, per cosa cerlissima, che gia n'erano nel campo 
di esso Vaivoda piu di due mila, tornati alla Religione Christiana. Per queste 
iriste novelle Ibraim destinato generale nell'Ungheria, andava piu 'lungando 
la sua partenza et faceva ogni opera per non venire... 

(Restul e despre Simion regele de Giorgia în răsboiă și el cu Turcii, în Asia). 

14. Avviso della gran rotta, che ha data il signor Michele Prencipe de'Valacchi 
ă Geremia Vaivoda della Moldavia. Alli 18 di maggio 1600. con lacquisto di 
detta Provincia, et morte di esso Geremia. 

Publicato da Bernardino Beccari alla Minerva, Con Licenza de'Superiori. In 
Roma, appresso Nicol6 Mutiy MDC (opt pagine mic). 

«Se mai fu alcun Prencipe al Mondo degno di gloria per attioni heroiche da 

lui fatte, questo & il signor Micheie Prencipe de'Valacehi, il quale, oltre di haver 

şiă vinto Sinam Bassâ su il fiume Argis in Valacchia, et disfatto Assis Acomat 

Eunuco in Bulgheria, togliendo Vartiglieria, le munitioni, le banâiere, le baga 

glie et i padiglioni, et preso Nicopoli, citta principale di detlo Regno di Bulghe- 
ria, et:dopă Vidin, fortezza del medessino Regno, et corsa, et depredata- la 
câmpagna fino a i confiai di Thracia, et appresso rotto Acomat Bassă su i 

detti. confini, acquisto anno passato con una bataglia il Regno di Transilvania; 

et hora con un'altra. ha acquistato la grande, et nobile Provincia della Molda- 
via, detta, altrimente Bugdania, la qua! confina da settentrione colla Russia, et 

colla Podolia su'l fiume Nester; verso 'levante col mar Negro, a mezzo giorno 

co le foci del Danubio, et con la Valacchia, et Siculia. del qual peese soleva i 

Turco trarre grandissime commodită, cosi di grani, come di animali, per conten- 

tamento. non solo degli esserciti, che mandava nel Ungheria, ma. anco della: 

citta istessa di Constantinopoli: il qua] acquisto e seguito 'di questo modo. Ha- 

veva, il generoso signor Michele atteso tutto questo inverno a rassetar le cose 

di Transilvania, et di Siculi, a cui, per potersene prevalere cosi nella coBserva- 

tione di detto Regno di Transilvania, come nelle imprese che disegnava nelb- 

avenire,. haveva -concesso la libertă, cosa da loro estremamente desiderata et 

în vano pretesa lunghissinăo tempo; et stil: principio di primavera, comincid 

ad amassar le sue genti, le quali posti insiemi al numero “di forse 70 mila ră 

Valacehi, Siculi et Transilvani, parendoli che niuno potesse esserli di impedi- 

mento a passare il Danubio, et assaltar limperio Ottomano dentro le vis. 

cere, se non Geremia solo Vaivoda della Moldavia, il qual teneva Tamicitia del 

Turco, deliberă qi: levarlo di stato. et cosi deliberato, si invio verso la detta 

Provincia di Moldavia, et entrato in quella, comineid a farla tracorrere et de- 

pradare, ma giunto vicino ad una terra chiamata; Bacono, la quale e posta so- 

pra un Rio,.che va a meter nel Sereto fiume Reale, ttovo linimico, il quale 
havea un essercilo quusi uguale al suo. composto di vatie “natione, ma la piu 

31 Aiton 0, II,
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parte 'Turchi, Tartari et Moldavi. quivi alli 18. del mese di Maggio, volendo il 

valoroso Signor Michele decidere la somma delle cose, si risolse, qi attacar la 

battaglia, la quale non ricusando il nemico, si azzufiarono insieme ambi gli es- 

serciti su le 10 hore la mattina, et con varij eventi si combatte per molto 

spacio, morendone quantita d'una parte, et d'altra, ma în fine su la sera, de- 

clinando gia. il sole, si connobbe cheil signor Michele ne haveva il meglio. per 

la qual cosa i nemici senza piu far testa, si ruppero, et misero in fuga. molii al- 

hora. ne furono tagliati a pezzi, et molti incalzati da i Vineitori, si affogarono 

nell'acque, et specialmente nel fiume Nester, ove si annegd anco il medesimo 

Geremia, et gli altri capi del/'essercito, mentre pensavano di passarlo a guazzo. 

Ii numero de morti, anchorche questo sia quasi impossibile da sapere per 

certo, tuttavia si teneva, che fossero da otto mila de nemici di diverse naboni 

et buon numero anco de'Valacchi. Per questa cosi segnalata vitoria tutti i po- 

poli a gara venero a prestar ubidienza al signor Michele, il quale li accettd 

in nome de Cesare, ei suo, come huon servitore di S. Maestă. alla quale egti 

spedi șubito corriere dandoli nova di cosi felice successo, et come alihor risi- 

deva nella metropoli della Moldavia ove giă risideva Geremia et gli altri Vai- 

vodi et signori passali, chiamata, Soczovva. Potiamo hora stare aspetando che 

discacei i Turchi di Biolograd, et di Alba Nester, fortezze che essi tengono sul 

Mar Negro, et che assicurato Pacquisto di quella Provincia, passi alPesterminio 

del Tureo, il che potiamo sperare che con P'aiuto di dio, mediante il valore di 

cosi grande huomo, sia per suecedere in breve, 

15. Avviso dell'ambasciera :nandata dal Valacco all'iinperatove, et dei presenti, che 
esse Valacho ha inviati ă sua Maesta Cesavrea, et di guelli che dalla Maesta sua 

sono stati inviati a lui; et dellimprese che egli disegna di fare contra il Turco. 

Publicato per Bernavdino beccari (sic). în Roma, presso Guglielmo Faceiotto. 

MDC. con licenza de'superiori> 4 file împreună cu acest titlu. 

«Quanto sieno state grandi et importanti ie Rotte date dal signor Michele 
Prencipe de'Valacchi al 'Turco, cosi in Bulgheria, guando ruppe, et disfece Fer: 
rat Bassa, all'hora primo Visir, abbrugiandoli le barche et Vattra materia, che 
haveva apparecchiata per passare il Danubio, come in Valacchia quando vinse 

Sinan Bassa, che havea, sei volte piu gente di lui: et dipoi quando rotii di 
nuovo i Turchi, espugnd la cittă di Nicopoli: et di che terrore sieno state le 
scorrerie fatte da lui per il paese nemico, con gli incendii et sacchi di Sophia, 
et di Silistria, cita, grande, et famose, & note ad ognuno, et si conosce assai 
chiaro del non haver mai piu havuto ardire i Turchi di tocear lo Stato di ess0 
Valacco il quate, si per queste attioni, si per il zelo mostrato nel servitio di 
Dio, et si per la gran prudenza, et intrepidezza havuta, per non haver voluto 
ne cedere al 'Turco, ne accetiar le conditioni larghissime da, lui offerteli della 
pace, di cui non potero fidarsi, ma per haversi voluto conservarsi amico, et 
servitore del!'Imperatore, et acquistar per sua Maestă Cesarea i Regni intieri ob- 
ligando in colal maniera la Maestă sua a proteggerlo, difenderlo, et conservarlo 
ne î suoi stati, con quell'argumento di gratie, che si possono aspettar da un 
tanto, et cosi gran Prencipe Christiano, merita, di esser celebrato fra i piu 
magnanimi, piu forti, piu valorosi, et piu savii Prencipi, che hoggi vivano. Et 
potiamo. sperare, che egli sia per seguitare al colmo della sua gloria con nuove 
imprese contra, il Tiranno de'Turchi, et esser principalissima causa di discac-
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ciarlo d'Europa. Stando massime le fresche vittorie ottenute, et Popportunită del 
sito, che tiene per assaltare la Thracia. Questo signor Michele havendo rotti 
presso Sibinio in una gran battaglia i Transilvani, si & impatronito senza al 
tra difficolta di quel Regno, et volendo significare'a sua Maestă Cesarca la di- 
votione, et fedeltă sua, le ha subito inviata una solenne Ambascieria, con li sten- 
dardi guadagnati, con le chiavi delle fortezze et col Sigillo del Regno di Tran- 
silvania : havendo sua Maestă all'incontro, per segno d'honore, et d'agradimento, 
mandato a lui anchora, oltra gli altri presenlti, Veffigie sua scolpita in oro, ap- 
pesa ad una collana, et ornata di pretiose gioie: et era la Maesta sua per man- 
dargli anco ințbreve una summa di danari per pagare i soldati : disegnando esso 
Valaceo, fermate che habbia ben le cose di lă del Danubio, di passar subito in 
Thracia, el andar verso Constantinopoli : A che lo inanimano le predittione de- 

"Turchi, chelimperio loro debba esser disfatto da un Re d'Ungheria, i suoi pros- 
peri successi, et la fiacchezza, et viltă del nemico. Et lo sprona Podio che să che 

gli porta il Turco; et Phaver Ibraim Bassă mandato persona a posta, per farle 

ammazare, dal quel pericolo Dio Nostro signore lha preservato. .... 

(Urmăză unele şiruri în care spune că şi regele Persiei venise să atace pre 
Turcii din Europa, şi deci se speră) cin breve.... la destrutione de'Turchi.... et 
ridursi tutto il mondo alla vera religione chiristiana, et farsi un sol ovile et un 

soi Pastore.....> 

In tâte aceste <avuisi» utilă apropiere se va face de lector cu 

documentele publicate în « Tesaurul> reposatului Papiă Ilarian, T. III 

pag. 55—72 și autorii reproduși de același «Tesaur» în tomul |. 

pag. 1—74, 107—184, 185-—247, 249—271, 2783—326. . 

Veqi despre Mihai Vodă și însemnarea n6stră de la < Note». 

  

Pagina 410. 

Prin «Istoriile Unguresci» M. Costin înţelege și pre Wolfgang 
Bethlen. Vedi tonus” quartus pag. 498, unde ne spune, că Eremia : 
«in arcem Hotini Podoliae provinciae Polonorum cis fluvium 'Tyras 

alias Nesztrum sitam, natura loci et artificio egregie munitam se 

contulit, munimentisque et commeatu undiquaque adducto hostem 

ibi. opperiri statuit. . . .» _ 

Dovâdă că acest text la avut în vedere cronicarul, e că, ceva mai 

jos, citâză anume pre Wolfgang de Bethlem. Așia la nota a 2 de 

Ja pagina nâstră 410 se referă câteva linii de la Bethlem, pag. 540, 

unde spune-că : «Vajvoda audiens illos (Boiarii din Ardeal) Claudio- 

poli commorari, quia. subodoratus luerat, qualis tractatus aliqui Pro- 

cerum de reducendo Sigismundo Principe cum illo et Zamoscio insti- 

tuissent, dum adhuc in Moldavia ad Hotinum fuissent......» N 

Negreșit asemene citațiune nu este literară, dar sensul ei e în- 

ireg în textul românesc.
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Pagina 41. 

Vedi uricul despre Caraiman, de care e mențiune la acestă pa- 

gină, în nota n6stră despre Caraiman. 

Pagina 413. 

Pentru informaţiunile din acestă pagină, M. C. se inspiră pare- 

mi-se, tot din Wolfgang de Bethlen — (pag. 596 Tom. IV). Prin 

«chronograf» re înțelege M. Costin pre acest scriitor? — Vedi 

și Chronica Gestorum în Europa Simgularium u Paulo Piasecio k- 

piscopo Praemisliensi, acurate ac fideliter conseripta ad anum Christi 

MDCALVIII (ediţia din Cracovia pag. 189.) 
Se pote că M. Costin să fie avut în vedere și letopiseţul mun- 

tean (vedi codicele în biblioteca de la Academie.) 

Pagina 419. 

Spune 'Cromer în liber. XIII p. 223, că Turcii, « Amurathe Duce, 

trajecto navibus Genovensium Hellesponto, plurimas graecorum et Cou- 

stantinopolitani Impevratoris (a quo contra rebelles principes în au- 

xilium est Asia prius evocati erant) urbes coepisse, magnagque strage 

Bulgaros, Serbos et Albanos profligasse.» 

Dlugoș (T. [. pag. 69 liber. X scrie despre cele 2 fete a lui Ca- 

simir, de care pomenesce zăcsla nostră 7.) 

Nu scim de ce <Chronograf Grecesc> s'a servit :M. C. la pagina 
n6stră 419. Ceva informaţiuni. anal6ge aflăm în' Chalcondila, dar nu 

putem afirma ca M. C. s'a servit aci cu acest scriitorii. 

Pagina 423. 

După edițiunea din 1521 din Miehoviu, pagina de unde citeză M. 

Costin nu este ce indicată de el 271, ci 274. 

FINITUL TEXTELOR STREINE
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PREFAȚA 

Agiungem aci la scrierile în versuri române ale lui Miron Costin. 

Puţine cuvinte avem de dis pentru a arta meritele lui Miron 

Costin ca, scriitoriii de versuri. Neindoios versurile cronicariului nostru 

nu sunt tot-d'auna coredte și nică de rimă pururea bogată, dar să nu 
uităm că este primul nostru versificator în scris, căci nu punem în 

îndoială esistența anterioră și contimpurană cu el a poesiei popu- 

lare. Am dis că M. Costin e primul poet seii vesificator în scris, de 

Ore-ce nu putem ţine mare s6mă de versurile Mitropolitului Varlaam 

din viâţile sfinţilor, versuri pugine la număr și mult mai incorecte 

de cât ale lui Miron Costin. (Ț) 

($) Mitropolitul Varlaam a scris şi tipărit înainte de Miron Costin versuri în 

«Cartea Românescă de învățătura Duminicilor preste an şi la praznice împără- 

tesci şi la svănţi mari», din 1643 şi în <Șepte taine» (1645). Aceste versuri în 

ondrea. stemei ţărei s6ă cu ocasiunea începerel ori terminărei Cărţii, sunt, cu 

bună sâmă, fârte puţin recomandabile. Varlaam are slabă idee şi de ritm şi de 

rimă. lată buniâră versurile adresate la stema ţărei în «Cartea Romândscă de 

învețătura Duminicilor:» 

«De şi vedi cândva semn grOznic 

să nu te miri când se artă puternic, 

Că puternicul puterea “i închipuiaşte 

şi slăvitul pod6ba "| schizmiasce. 

Cap de buâr şi la domnii Moldovenesci, 

Ca puterea acel hieri să o socotesc, 

De unde mari domni spre laudă ş'aă făcut cale, 

de acolo şi Vasile Vodâ aă ceput lucrurile sale. 

Cu învățături ce în ţera sa temeliuaște, 

Nemuritor nume pre lume şie zideaşte. 

Seu ca aceste : 

Laudă ţie Domne cu angeril dau 

Când sfîrşitul acesta Dumenicilor amu. 

Trei părţi ce sunt întracâstă carle, LL 

Un Dumnedei în tre! fețe, Svânta Troiță portă. | | 

Nică vers, nici rimă! Ceva mai slab cu anevoe de găsit în istoria versifica» 

ţiunei române,



Am demonstrat aiure ($) că mitropolitul Dosofteiă, contimpura- 
nul şi amicul lui Miron Costin s'ati luat după psaltirea lui Koha- 
nowski din Polonia, de aii scris Psaltirea sa în versuri. Un june fole- 
tonist de la un jurnal, care toiletonist s'a făcut o specialitate din citarea 
de autori streini aproposit de autori Români din epoci fără de neci 
o apropiare între ele, se mira de aserțiunea me relativă la Ko- 
hanouski, ba mărturisia că mai nu scie care e acela. .. Un alt 
june, serios și harnic, D. Biang priveghind în numele Academiei, e- 
dițiunea Psaltirei în versuri, a lui Dosoftei, întări aserţiunea mea 
despre Kohanowshi. 

Spun aci acest lucru, nu pentru a'mi apăra descoperirea (ce de 
mult este în notele a sute de scolari cari ai ascultat cursul mei) — 
ci pentru a adăoga, că dâcă Rohanouwski a inspirat pre Dosofteiă, nu 
a fost mai puţin un îndemn pentru mitropolitul acesta și pilda lui 
Miron Costin, care de sigur era cunoscut deja de versifieator. Decă 
Miron Costin ar fi seris versuri românesc numai după ce la 1673 
Mitropolitul Dosoftei a fost publicat Psaltirea sa în vessuri, Gre pute 
el să dică vorbele, că saii apucat să facă un tractat de versifica- 
iune românescă «nu să poftesc vre-o laudă, dintr'acestă puţină 
sostentlă, ci mai mult să se vcuă că pote şi în limba nâstră a fi 
<acest fel de scrisâre, care se chiamă stihuri,» 

Incă o dată, scri6 M. Costin asemenea vorbe, dâcă avea deja, sub 
ochi, Psaltirea în versuri a lui Dosoftei, din Uniew, de la 16732 

Deci Miron Costin este primul nostru versificator și până la, 6re- 
care punct, vom dice, chiar şi primul poet cărturar. | 

Că Miron Costin era cunoseut lui Dosofteiii ca scriitor de ver- 
suri române, înainte de ce el să se fie apucat a, versifica Psaltirea, 
apare și de acolo, că lui Miron Costin a cerut nemuritorul mitro- 
polit să scrie și el pentru Psaltire o mică, cronică versificată despre 
originile Românilor. Mai târdiii, Mitropolitul Dosofteiii va face însuși 
cronica Moldovei versificată și o va, pune și la Molitvelnicul din 1681 
şi la Paremiarul din 1682. 

Așia dar, mai puţin de 30 de ani după prima manifestare a ver- 
sului scris cu Varlaam, Miron Costin putea cu drept cuvânt să se 
credă autorul introducător : <a acestui fel de scris6re, care elinesce 
Piducc se chiamă iar slavonesce : stihoslovie». 

Decă M. Costin, repețim, nu este primul versificator în ordinea 

(7) Cursul meă de la Universitatea din lași, 
facultatea de litere din Bucurescl, Veqi < Manual 
tipografia Statului, 

ante 1864 şi cursul meu de la 
ul meă de literatură», tipărit la 

sub ministerul D-luy George Chițu, la anii 1885 Ja pagina 107.



cronologică, el este cel care isbutesce mai bine versul românesc și 
care provâcă curentul poetic, oră numai de versificatori romani. 

A trecut acum în sângele noilor generaţiuni credinţa — născocită 
de nu mai scim care din patrioții noștrii, că Matei Basarab și Va- 
sile Lupul ati fost patronii miscărei literare românesci din secolul 
XVII. Până și un condei de viitorii ca a junelui mei amie D. Bi- 
anu, ne spune acesta, că desvoltarea limbei române, în secolul al 
XVII a fost «puternic susținută de cei doi mari domni contempo- 

vani Matei Basarab și Vasile Lupul» (pag. VI de la Psaltirea lui 

Dosofteiii. Edit. Acad. din 1887.) 
Clișeii !., | 

Mișcarea, desvoltarea limbei românesci sati făcut mai nainte de 

Vasile Lupu și de Matei Basarab și sar putea proba că acestia 

nu avâii neci consciința acestei desvoltări. 
Nu ca să rump o suliță de Donquijot contra unor mori de vînt, 

die aceste, ci ca să leg pre Miron Costin de o mişcare literară, de 

o desvoltare a limbei române cu mult mar vechie de cât domnia 

lui Vasile Lupul. 

Abia era Miron Costin de vr'o 20 de ani când Vasile Lupu fu 

resturnat din domnie şi prâspet, revenit în (ră de la studit. Ce în- 

Tiuriră putu primi Miron de la acestă domnie trist sfârşită, şi care 

fetele și le înstrăinase de [cră, fete care nu sciati să serie de cât 

grecesce (Ț)! | | 
Da, Miron află o limbă gata a primi cugetarea lui românâscă şi 

nobilă ; dar nu este limba acestă creaţiune neci a lui Vasile Lupul 

neci a Mitropolitului Varlaam, neci a lui Grigore Ureche. Limba 

în care se scrisese, nu mai îndărăt de cât la 1627, minunatul Hri- 
sov al lui leremia Moghilă constituind legea organică a Chinoviilor 

era instrument perfect literar, cu barem câţi-va ani înainte de dom- 

nia lui Lupul şi a lui Matei Basarab. 

Acâstă desvoltare mai vechiă a limbei române, pote să ne es- 

plice pre Miron Costin ca istoric și mai ales ca poet, oră cel pu- 

țin ca versificator. EL nu începe, ci continuă o mișcare istorică, 

nu începe neci chiar» versul romănese, dar €i dă consacraţiunea ta- 

lentului și”! duce cu mult mai departe de unde La fost lăsat Var- 

laam Mitropolitul, îl duce atât de departe, în cât pote fără să-și 

minţă, a crede, că el ântăiii aduse limbei roraânesci versul și deci 

să scrie că vr6 să dovedâscă, făcând el ântăiii versuri, «că se pote 

() Posedem acte subscrise de nenorocita Domnița Roxandra în Binda grecă 

jar nu în românesce,
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și în limba românescă a fi acel fel de scrisâre care se chiumă 
stihuri. 2 

% 

Toţi cei cari s'aii ocupat de Dosofteiii, până și edițiunea, Acade- 

miei Române din 1887, nu aiă grijit să ne spună anul nascereă lui, 

ca să vedem ce relaţiuni put6 virsta să stabilescă între el și Miron 
Costin, 

Biografiile Dosofteiane cele mai recente sunt cele publicate de 

un valoros june [). Dinulescu în «Candela» (an IV Nr. 2—8) și de 
D. Bianu în ediţiunea Psaltirei dată de Academie. 

D. Stef. Dinulescu dice, că «Anul și locul nascerei marelui pre- 
«lat Dosofteiii nu ni este cunoscut cu sigurătate. Unii die, că s'a 
«născut în Moldova, cam pe la anul 1625, alţii daii chiar ca posi- 
«tiv acest an, ca anul nascerei sale». 

D. Bianu pute să ne dee biografia c6 mai bună a lui Dosof- 
teiii. Ac6stă, credință o avem şi când în «Cursul mei cel mic deli- 
teratură, din 1885. (tipografia statului), scrieam aceste rînduri: 
«Adevărata bio și bibliografie Dosofteiană va fi posibilă numai după 
ce, cum se speră, Academia va ave ultimele informaţiuni ce zelosul 
săi bibliotecar D. Bianu este însăreinat a culege în Galiţia...» (pa- 
gina 158.) 

Mărturisese că lucrarea așteptată nu nea dat'o încă amicul 
nostru. Când bună-dră, e vorba de anul nascerei lui Dosoftei, noua 
biografiă a, preferit să tacă. 

Și cu tote acestea, dscă biografii Dosofteiani, între cari şi cei 
mai ilustri, înainte de a scrie biografia ilustrului mitropolit, se pu- 
nea să'i citescă scrierile, de sigur aflati răspunsul la multe cestiuni 
bio și bibliografice. 

Am fost, cred, cel ântâiii care am publicat un studii asupra, lui 
Dosoftei, în Ateneul Român din lași, în 1861. (pag. 119—130). 
Acolo am arătat (pag. 119) că cele două tomuri ale lui Dosoftei, 
din vieţele sfinţilor coprind variate note istorice preserate în dea- 
lungul cărţilor. Acele note aveai să facă materia unui articol vi- 
itor, care n'a mai apărut, din causa că la luliii 1864 m'am mutat 
in Bucurescă și aci am reorganizat cu d. Esarcu, Ateneul, iar foia 
mea, cu acest nume na mai apărut. Consecinţă a strămutărei, ar- 
ticolul meii cu notele estrase din operele lui Dosofteii s'aii rătăcit, 
cum mă tem că sai rătăcit și înseși cărţile lui Dosofteiti ce am 
dat în 1860 la biblioteca din lași.  Decă .notele mele se publicai, 
hu era să cad neci ei în micul mei curs de literatură, neci D,
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Bianu, nică D. Dinulescu în erori de fapte ce se pot lesne îndrepta 
cu notele proprii Dosofteiane. 

Avem, în adevăr posibilitatea d'a indica cu cea mai mare pro- 
babilitate anul nascerei lui Dosoftei. In tomul al 2-le al cărței 
sale(Ț), Dosoftei, la fila 151 verso (luna Iunie 4) aduce o largă 
descriere a mâștelor din Pecerscva de la Kiev, pre care le-aii vizi- 
lat și adorat. El dice că atunci «când am intrat eram bolnav stricat 
și am eșit atât sănătos, cât am venit pre gios naintea cailor în tr€- 
păd, sărind de se mira toți șam mers cât ar hi a patra parte de 
milă tot în sărite și n'am mai ostenit și a doua di ca mai sănătos, 
fiindu'mi om de 60 de ani». . 

Cum să înţelegem lucrul? Avea Dosofteiii 60 de ani în 1682, 
când a scris şi tipărit Cartea sa «Vieţile Sfinţilor» ? 

Atunci anul nascerei lui fu 1622. 

Decă insă avu 60 de ani în anul în care vizită Kievul, apoi cel 

puțin cu vr'o câţi-va ani împingem mai îndărăt anul nâscerei lui. 

Părăsind Moldova în 1673 iarna, s'aii reîntors pe la începutul anu- 

lui 1675. Urmeză dar că în 1674 a vizitat Kievul întăia 6ră și 

atunci era. de 60 de ani. Deci pe la 1682 era de 68 de ani şi a- 

nul nascerei vine ai fi acel de 1614. Acestă versiune este cea mai 

documentată, judecând după de curând intratul în posesiunea Aca- 

demiei esemplarul din Bifhov uaMovevov Gwhottoy robreativ ni Wpa- 
wrepo! Bio mâvy "Ayiov, ex mo5 Merappasrod Evueâvoc (40 Veneţia 1663). 

Acâstă carte a aparţinut lui Dosofteiii, care ne-a. lăsat, pe lângă alte 

notițe, în acâstă carte, și data esactă a vizitei lui la Kiev. Dice a- 

e6stă notiță de la pag. 119. (Vegi facsimilea la finea volumului) că 

la 7182, în luna Marte, a fost Dosofteiii la Perceva din Pecerscva. 
Deci la 7182 era el de 60 de ani. | 

Am arătat D-lui Erbiceanu şi Pam îndemnat să publice în <Pi- 

serica ortodoză» tote pasagele din «Vieţele sfinţilor» de cari men- 

ționez mai sus. Nu le mai aduc și ei aice. 
Xe 

Ori cum fie, Miron Costin, născut la 1633, e maă tânăr de cât 

(&) Viaţa şi petrecerea sfinților acmu tipărite întru blagoslovite dilele Prea lu- 

minatalui întru Is. Hs. Iwans ASka Boroaa, cu mila lui Dumnedeii (Ai 325) Aa He 

uzpzu Moaaoza mun Opkganneii KS nopSuka magi „cane mu K$ noeasunenia a cmepenleli 

meacTar a aSăi Aocoarii MHTponoAHTSA CGsuaarii. Î Tunapihua canTeă murpareaiă A 

AAA ; Ad Kâpe THNApHHUZ uk? AyIOTOBHTI AC Aa Moca Gennuia ca Ilzpuireae HocTp 

NarpiâpySan wakHata. Enrw ac aa AuenSr5An asa p3PI Mua COKTORgn NS AHH. At 

aa Bamitpa AA HSASĂ tn manTrSnTropSasi HecTp5 Ie. Xe. 

AT aka.
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mitropolitul - Dosoftei, eu cel puţin it ani: Când Dosofieiii tipăresee 

la 1673 Psaltirea în versuri, la Umev, Miron Costin era de 40 de 

ani. Acestă diferință de verstă nu e însă atât de mare ca să es- 

cludă raporturi întinse între acești 'doi ilustri bărbaţi. Dar acele ra- 
porturi noi le scim că aii existat, și din alte informaţiuni istorice. 

De ce Dosoftei, la Miron Costin să adresâză ea să'1 dea versuri 
pentru ași: încheia Psaltirea din 1673? Pentru: că deja. "Miron era 
cunoscut ca seriitor de versuri. Nenorocirile creștinilor la asediul 
Vienei, căderea atâtor domni sub ochii lui, i-a fost inspirat poemul 
«Viaţa lumei<. D. B. Hasdeii pune însă data de 1670 pentru acest 
poem. (Vedi Satyrul din 1876 luna .Aprilie). Este ca un omagiă ce 
Dosofteiii face seriitorului primei metrice românescă. 

x “ 

Regret că D. Bianu sa mărginit a studia versilicațiunea lui Dosof- 
teiii, şi nu s'a ocupat în frumosul să studiii şi de versificațiunea Cos- 
tiniană, ba“şi de a lui Varlaam metropolilul, căci lucrarea d-sale mă 
dispensa de a mai dice ei, aci, câte ceva despre versul și despre 
Metica. lui Miron Costin. Ce util era să se trâcă în reviziune şi cele 
ce dice despre versul românesc, mai apoi, Poctica lui Enache Vă- 
cărescu (7) şi partea a VII (nem'rps noesie) pag. 243 din Băgările de 
sîmă asupra candnelor yramaticesci de Vornicul Iordache Golescul 
(Bucuresci 1840). | 

EI 

Miron Costin dice că >stihul este, nu ca altă scrisdre deslegală, 
ce este legată cu silave cu numer>. | 

Ce alta dice Dosofteiii în vorbele unde spune, că Psaltirea e «/lă- 
cuită rumamiaste pre stihuri cu numer tocma în slovenit ?> 

Miron Costin; care scrie însă ântăiii despre versificaţiune, se grăbesce 
a stărui asupra definiţiunei, spune ce se înțelege prin silabă și dice, 
că poemul lui este scris în versuri de câte 13 silabe. Miron adaogă 
însă că se pot face stihuri și de 9 și de 7 silabe, şi nu ignoră că 
elenii și latinii făceă stihurile nu după numtrul silabelor. 

Văcărescu Enache, mai târdiii, constată și el că: «Italienii, Fran- 
cezii, Ișpaniolii și alţii ce li se trage limba din limba latinâscă, ca 
nisce pirae, precum și aceasta a nostră rumânească, n'aii obici- 
nuit ă face stihuri pe piciore ca grecii și latinii». 

Apoi dice: «Limba 'Talienâscă n'a obicinuit a avea stihuri cu 
numer de picidre, ce numai cu numer de silabe și cu multe feliuri, 

() La pag. 134 din <Orerpaauii cas bzrapi-ac cz acnpa perSacicp un opanA$- 
sităep I'pammarnuit pămznupt>. In 40, 1787, Tipog. Episcop. Râmnicului.



493 
= 

altele de șâse, altele de opt, altele și de 12 și până la 15. Acestea 

tâte cu furmă dă glăsuire la pronunție, tot cu o curgere, cu o po- 

trivire dă silabe la sfărșit» (pag. 135). 
Radu Golescu dice că: «facerea de stihuri ia limba rumânâscă 

este prea lesne, peniru că se mărginesc la puţine canone, cum: 

10. A se sfârși două stihuri în asemenea slove. 
20. A avea slomniri s6ii de o potrivă, s6ii un stih de altul, cuo 

slomnire mai puţin. 

30. A'și ține resuflarea la mijlocul stihului, sâii cu o slomnire 

mai jos sâii cu una mai mult dă mijlocul stihului, iar la cele prea 

scurte stihuri putem resufla și la o siomnire și la două. 
49. A avea semnul lovirei, la cuvântul din urmă, tot la o slom- 

nize amendouă stihurile. (pag. 243). 

* 

In privința rimei, Miron Costin spune că: «are şi altă datorie 

stihud (decât a avea, adică numărul de silabe): cuvintele cele de 

la sfârşitul stihuhă la 2 stihuri să se tocmescă întrun chip, pe 0 

silabă să se 'sfârșescă». 

Dice mai bine ore Dosofteiii în vorbele: «In codele stihurilor pe 

o glasnică întrun chip tocmite? (pag. 9 din edit. Academiei). 

Pe când însă Dosofteiii pare ă nu cere ca rimă decât aso- 

nana (4), M. Costin cere rime perfecte şi aduce ca esemple : aţă, 

viaţă ; frunte, munte; spume, lume». “Totuşi cine astădi este abso- 

lat contra rimei de asonanță, acela nu a priceput mersul poesiel 

n6stre populare. Am admis ca legiuită asemenea rimă, în lucrarea 

mea de la 1860-1. _ _ _ 

D. Bian impută lui Dosofleiii că na sciul cum că numai nume 

rul silabelor şi cu rima nu constituesc versul românesc, că mai e 

de luat în băgare de sâmă și accentul tonic. | | 

Miron Costin n'a avut numele lucrului, dar a priceput, că nu a- 

ul de silabe şi rima. De aceea stărue a îndemna 

«la cetit, unde vor îi cuvintele ce trebuesc 

„îți va părea că nu-i stihul bun; decă 

unde scurtat, să 

giunge să aibi număr 

pe cetitorul de versuiă : 

să le scurtezi, de vei trăgăna, : 

trebuesce unde va [i de trăgănăt să trăgănezi, 

scurtezi. » 

M. Costin scie să contopescă 

coliziune şi prin elisiune. 

vocalele, ca să eviteze hiutus, prin 

ilor, ce: isi neul romăn din lași 

($) Vedr despre Asonauța versurilor, ce an dis în Ateni 

î iți î » în arti : Poesi mâ-ă. 
1861, în ediţiunea cea în 4 în articolul : Poesia RO
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«Unde se vor prileji trei slove cărora le dic unoglasnice, scrie 

Miron Costin,—:.. cum 6ste a, e, î, 0, u, aceste de se vor prileji 
trei alăturea, să lipsâscă una ; cum ste în: «nece 0 avufie» Aice 
caulă, că o îste între e şi între a; deci 0 piere şi vei ceti: nece- 
aouţie, iproci. 

Și aiurea: « Aceste slove (adecă vocalele) când vor avea înaintea 
lor îar o slovă unoglasnică, se îmtunecă, cum vei găsi între stihuri 
un stih nb'acesta chip : «Mari împărați şi vestiți» care nu-l 
ceti : Mari Împărați... ci Mar Împăraţi..., că i dela <Mari> îl lip- 
sesce slova ce 6ste îmainte.» 

* 

Miron Costin “punând în practică regulele de mai sus. nu se de- părteză de la ele. Decă în versurile lui găsim îatus, ică colea, 6ste 
credem, din stâlcirea versurilor de cătră diacii cari, în timp, ni le 
aii păstrat prin decopiare. 

Miron Costin afecționâză versul lung ; totuși ne-ai dat şi câte-va versuri scurte, de 4 silabe, alternând cu versuri de 5 silabe, ca în: 

<Cine'şi face 
Zid de pace, 

Turnuri de frăţie, 
Duce viaţă, 
Fără, greață... 

* 

Din respectul înorînduivei ve 
<Cetind, să citeşti şi al 2 
dulceța. » 

Iorânduirea silabelor din versurile lui Miron Costin o aflâm în următorele moduri : 

»surilor, Miron atâta ne recomandă: 
-a şi al treilea rând şi așia vei înţelege 

1) so 
d lumei cant cu jale cumplită viaţă 
Cu grijă şi primejdii, cum dste o aţă. ete, 

ID) ms o... 
<Fum şi spuze tâte-sii, visuri și părere 
« Vremea-l lumei S6ță şi norocul alta... II) oo 
Neamul fărei Moldovei de unde derdză, 

IV) * 
I Ss 
so 

Viaţa ta sare pace, Ravastuice me... 
— .—— _.
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DC a a a 

a Că-i mai bună, 

Dempreună 

Viaţa ce frăţăscă... » 

VI) - oo oo o — 
i 

Ghetil ţine într'o vr&me, acum Flacus fine 

Ripa scump'a Dunăriei, el singur cu sine... 

Trebue să observăm că asemenea combinări de silabe nu se 
crede Miron obligat a le ţine nealterate în versurile aceleiași com- 

posițiuni poetice. El amestecă fârte adese și negreșit cu dauna bu- 

nei versificațiuni, modelul de vers cu care aii început bucata, cu 

alte combinaţiuni. Așia că, adi, spre a ceti bine versurile lui Miron 
Costin, trebue 6re-care deprindere, ca urechia să nu fie pre mult 

Jignilă. 

Miron Costin a sciut de altimintrelea combina plăcut versuri de 

un număr de silabe neegal, ca în epigrama cătră Dosofteiii. 

x 

In privinţa orînduirei versurilor după rimă, Miron Costin nu se 

preocupă de a nu aședa, cum cer moderni, versuri rimate în a- 
celași mod, mai mult de cât trei deolaltă. Așia el înșiră alăturea 

unele cu altele, versuri rimând : 

— = î GMe 

— =: țome 

— > 3 revnesce 

=: cresce 

Este curios a se observa că neci cucosce Miron Costin rima ac- 

centată la silaba finală. N'o aflăm nicăire în versurile lui. Acesta 

e cu atât mai de necredui, că acesta e o rimă atât de frecentă 

în poesia populară, unde, cu dânsa, urechia Românului a ajuns 

chiar şi la rima de «<asonanța». Așa dar rime ca în: 

Mihul murgu *ncălecă, 

Și văzd..hul, despieă..» 

nu se află la Miron Costin; cu atât mai pucin se află ia el rime 

ca în: | 

«Şi âmbla, mereu âmblă 

Pân” ce n6ptea că s'siâ» 

unde nu rimâză de cât vocala finală. Tote rimele lui Miron sunt de 

acele răii dise «femenine», în versificațiunea francesă.



496 

  

SR 

Dosoftei, şi el ca Miron Costin, a fugit de versul cu rima ar- 
centuată la ultima, silabă. 

* 

Vorhind de poesiile lui Miron Costin, ilustrul meii coleg D. B. P. 
Hasdeii, în 1866 Aprile, dicea în Satyrul : «Cetiţi... ambele poesie 
alle lui Miron Costin și mărturisifă, cu voiă fără voiăt că acum, 
după doi secoli de o viaţă fortunosă, România a căștigat prâ puţin 
în tie, până şi în versuri. > 

In pesimismul politic al inimei sale (la 1866) D. Hasdeii a esage- 
rat aserțiunea sea, dar decă noi recunoscem în scrierile nostre mo- 
derne lucrări poetice superiâre la acele ale lui Miron Costin, nu 
mai puţin merită atențiunea cetitorelui Și a istoricului literaturei ro: 
mâne, încercările în versuri ale lui. Miron Costin. 

Ca să se aprecieze și mai just meritele de versificator ale lui Mi- 
ron Costin, compare-se versurile lui cu cele ce un an după mbr- 
tea lui, la Sept. 1, 1692, se gravaii pe mormântul lui loan Canta- 
cuzino, din monastirea Bogdana din judetul Bacăiă : 

«Supt marmora acesta, zac de tener fârte 
Pre carele m'aii surupat nefățarnica mârte, 
Eii ce mă numesc loan Cantacuzeno în tinerul meă stat, 
Al doile Logofăt înt'a ţărei sfat...» (7). 

Apr6pe nici un vers corect !... - 
Dar -ce să comparăm versurile lui Miron Costin cu ale unui e- pita? Vedă lectorele chiar versurile ce se scriii mai apoi pe cartea fiului ilustrului nostru istoric, a lui Nicolae Costin, ca epigramă la scrierea sa « Ceasornicul domnilor» (ȚT). 
Eată versurile copistului lui Necolai Costin, care seriindu-le își 

(î) Vedi pag. 1 
din 1885. 

(1) Vacopnukăa AOMHHASp,. Rida panapârSaSă Magie SInpuaie KS MBzuzr&puac AS ĂPATANA Wahuktophac nesă ă Minapsuneă PaaSASă, nâpe: cz KSenu ASMHHAOp un Watt 
MSupk crznznnacp cal, ckoacz Acei Sare nzpuli Ga u HEIH HH ACTHNEIBI npe AHMBA ponzntacuz mE Hukoaas Kocran Rua Rea asrobar; Iflpz ARMS Ac npe autaanuă HCRIWVA, ASatnraaS,... 

(Numele era scris în roș și a fost ş 
<țărei de sus»). 

IIScaă MEBOHHINA Ac caş CRpne  npe$ 

20 din «Notiţe istorice şi arheologice» de P. S. Melhisedec.— 

HHASp dpi ă ac dak AANTBS wap 

ters cu creion gros, dar se mai citesce.... 

AM CE BeAe, “Ni HAcAt Azpih caas I'puropne Tusa KSEROA AcanSa uapzii Moaacrili DT An Ae aa ahanpea Sati saca SlrSem, RS aan eu 
AS was TPaMarHkSA Ac nâata cra Ilanca E zasvapâuisa.
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Doe 

amintesce de versurile lui Miron, din « Viaţa lumei» făr dea pute 

să le ajungă : 

  

«Tu împărate tuturor, Dâmne și părinte. 

Singur numai premenesci, vremile cumplite, 

Care acmu de câţi-va ani, privim cu ochii, 

Văgând slăbită de tot, stingerea cu toți. 

Pentru carea la tine, suspinăm săracii, 
Strigând cu glas pre tine, a lumei povaţă. 

Intârcele spre bine, domnit6rea mare, 

Cu carea fă și ţărei, partea milei tale. 
lartă a le n6stre, fără număr păcate, 

Cu care de la tine, mult suntem departe, 
Avstă și spre Domnul nostru, mila, părinte sfinte, 

A ta și c€ bogată, în tâte, domne sfinte. 

Feresce'l de primejdii, lumii viitore, 

Cârmuindu'l cu mila câ feritore 
A ta, în fericită domnie cu pace. 

Sănătate și lungă, fericită viaţă. 
Robul Mării-tale. 

La finea scrierii <Ceasornicul Domnilor> care este un infolio de 532 pa- 

gine de o frumâsă scrisâre și se află în proprietatea muzeului din Bucuresci, 

se citesc ş&se versuri ceva mai bune: 

«Pre bogatul tiran nu Pam înălțat săvan în caftan 

Neci pe cel sărac am urit cazan în sucman; 

Neci am apărat giudeţul săracului în câtui sărac, 

Neci am dat iertare bogatului în câtui bogat, 

Neci dăruri de dragoste nimerui nam dat, 

Neci celui cu pedâpsă n'am ertat... 

(Lipsese versurile mai departe) 
= 

impul lor stihurile lui Miron Costin, 
Cât de populare aii fost în t 

deveni cântecul de jale 
se pote veds și de acolo, că «Viaţa lumei» « ! 

cu care chiar bocitorele plângeaii pre cei reposaţi, conduși la gropă. 

D. Cantemir ne spune în «Descriptio Moldaviae» (ediţiunea Academiei 

pag. 136) că:» Ditiores mulieres lamentatrices. conduount, quae 

plures tragoedias recitant, guibus miseriam et fragilitatem vitae des- 

cribunt humanae, ut ex hisce versiculis, qui vulgo exordiun effucere 

solent, videre est : 

| <A lumă kynt cu zale 

Cumplita viaczu 

iron 0. II, 
32
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Cum se rumpe sai se taie, 

Ka kum ar fi o atza.» 

Versurile lui Miron Costin, mult alterate, atât deveniseră de po- 

pulare, că ele nu mai amintiaii numele autorelui lor; ele trecuseră 

în patrimoniul comun. . 

Bucuresci, 1887, 1 Noemvre 2. pese „na em Y. A. Urechiă.
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Predoslovie (Ț) cătră cetitor. 

In tâte ţările, iubite cetitorule,se află acest feliii de scrisâre, care 
elinesce « Ritmos (Pigmoc) se chiamă, iară slovenâsce : Stshoslovie. Și 
cu acest chip de scrisore aă seris mulți lucrurile și laudele împăraţilor, 
a crailor, a domnilor și începăturile ($Ț) ţărilor Și a împă&răţielor. Aşia 
ali scris vestitul istoric Omir, răsboele T'roadei cu Ahileus ; așia Vir- 
ghilie începătura împărăției Rămului, și alți dascăli făr de număr. 

Intacesta, chip și sfinţii învățătorii bisericei nostre, cum iaste 
lon Damaskin, Kozma, 'Theofan, Mitrofan, Andrei de la Crit, aă 
scris cântările sfintei biserică, stihirile, canonele și antifânele, cu 
carele ca cu nesce petre scumpe și floră neveştejite au împodobit 
biserica. Cu acestă pildă scrisu-ţi-am și ei acestă mică carte, că- 
reia numele “i este Viufu Lumei, arătându-ți pe scurt cum iaste 
de lunecosă și puţină viața nostră, și supusă pururea primâjdiilor 
și priminslelor. 

Nu să poftesc vre-o laudă dintr'acestă puţină ostenâlă, ci mai 
mult să se vadă, că pote și în limba nâstră a fi acest f6liă de seri- 

sore, ce se chiamă stihuri. Și nu numai acâsta, ci și alte dăscălii 
și învățături ar putea fi pe limba rumânâscă, de n'ar fi covârșit 

vacul nostru cel de acum de mari greutăți -şi să fie și spre învă- 

țăturile scripturei mai plecată a locuitorilor ţărei nâstre voie. Citâsce 

cu bună sănătate și cât poţi mai vârtos de primejdiele lumei să te 

ferescă cu agiutorul puternicului Domnului Dumnedeii, Amin (*). 

M. Costin. 

Intelesul stihurilor ; cum trebusce să se citâscă. 

Stihul iaste nu ca altă scrisore deslegată, ci iaste legată de silave 

(ciaage **), cu număr (***). laste silava, împreunarea a două slove, 

cum iaste: ba, va, ga, da, iproci. D6că de acâste silave, stihurile ceste 

ce scrii întracestă cărțulie ai 13 silave, iar se pot şi în 9 și în 7 

($) Vordva |. Prodoslovie in cod. AA. Văc. 

(PȚ) L. <fucepătorilor» din cod N. IM. 

(*) Cod. îl omile: umin. 

(*%; Gnakee în cod. A.A. Văc. | | NI 

0%) aStihuri cu numer tocmai în slovenit» dice Mitrop, Dosofteiii în Psaltirea 

sa în versuri (vedi edit. Academiei pag. 9).
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a face și sînt și într'alte(*) chipuri stihuri la alte limbi, cum jaste 

elinâsea și letin6sca. lară de acest fEliii îţi facem scire în care 

chip ţi-am scris aice de «Viaţa, lumei». Decă are şi altă datorie stihul: 

cuvintele câle la 'sfirşitul -stihului a două stihuri să se întocmâscă 

întrun chip, pe o slovă să se sfirșescă(*%*) cum iaste: aţa-viaja, 

frunte-munte ; spume-lume: iproci. Căţră acâsta, la citit, unde vor 

fi cuvintele ce trebuesc să le scurtezi, de vei trăgăna, îţi va părea 

că nu” stihul bun; ce trebuâsce, unde va fi de. trăgănat să trăgă- 

nezi, unde scurtat, să scurtezi. Așișderea unde se vor prileji teeă 

slove, cărora le dicem unoglasnice, ce sar dice de un glas, cun 

iaste: a, e, i, o, acâstea de se vor prileji trei alăturea, să lipsâscă 

una, cum iaste; nice-o-avuție (4). Aicea caută, că o este între e și 

între a, deci o piere (Ț), şi vei ceti: nice-avuție, iprocă. Alta: pentru 

acestă slovă î, când va avea înaintea sa iar o slovă unoglasnică, se 

întunecă, cum veţi găsi între stihuri un stih întwacesta chip: mari 

împărați şi vestili care nu-l ceti: mari Imperaţi ci... mar Imperaţă, 

că i îl lipsesce slova ce iaste înainte. Cetind trebue să citesc și 

al 2-lea şi al 3-lea rând, că așia vei înţelege dulesța ; mai vârtos să 

înţelegi ce citesci, că a ceti şi a nu înţelâge iaste a vîntura, vîntul 

sei a firbe apa (1). 

(*) Cod. A.A. Văc. eronat: cîntr'acestea» 1. cîntr'alte». 

(*) Panneca&wna îi Ilsasne W gonuacdema, Adecă în câdele stihurilor pre o glas: 
nică întrun chip tocmite, dice Mitrop Dosofteiă, (Vedi Psaltirea de la Uniev 

edit. Acad. pag. 9). 

(î) Loc. Cum nu 6ste nici o avuţie din cod. 1. 

(fi) Cod. A.A. Văc. omite: <că 0 ste între e şi între a» dar e o erdre ce 
am corectat după cod. 11. 

(fit) Predoslovia şi micul tratat de versificaţiune de mai sus, se află în. codi- 

cele A. Tocilescu şi A.A. Văcărescenu. (Vedi studiul codicelor, în t. , de la 
pag. 1—59 ; am luat de bază cod. N. 11.) 

Se mai pâte utiliza şi Codicele Cretzulescu aflătoriti în posesiunea Domnului 

Erbiceanu, care cum am demonstrat, este o copie după Codex Tocilescu. (T. | 
pag. 682.)
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VIAŢA LUMEI 

Deşertarea deşertărilor şi tote sunt deşerte (1)! 

EkaucHacTUc PAABA Ă. 

A (2) lumei cânt cu jale cumplită viţă 

Cu grije și primejdii, cum este o aţă (3); 

Prea subțire și 'n scurtă vreme trăitore... 

O, lume hicl6nă! lume 'mșelătore ! 

Prec dile (4), trec ca umbra, ca umbra de vară; 

Cele ce trec, nu mai vin, nu se întorc iară (5), 

Tr&ce vecul desfrânat, trec anii ca râtă (6); 

Fug vremile ușore, fug și neci o portă 

A le opri nu pote; și mai mult cumplite 

Lmorurile astei lumi merg tot prăvălite (7); 

Și ea apa n cursul săli cum nu se oprâsce, 

Așia cursul lumei nu se contenâsce | 

Fum și umbra sunt tote; visuri şi părere ; 

Ce nu petrece lumea șin ce nu-i cu durâre ?(8) 

Spuma mării și norii sub ceriii trăcătoriă... 

Ce-i în lume să n'aibă nume muritoriii ? 

Dice David prorocul: «viața, este flore,— 

«Nu trăâsce, ci 'ndată ste trecătâre (9);> 

(1) Cod. A. A. Văc. pune citaţiunea acâsta şi în slavonesce: «sueta suetstav 

vse cesca sueta.» 

(2) Literile iniţiale de la versul 1, 3, 5. tot numerele nepereche, sunt mari 

şi în roş, în ambele codice. - 

(3) Cod. 11: Cum ste şi aţa: 

(4) Coa. 11: Trec dilele. 

(5) Cod. Văc. neui cz-ATopKĂ. 

(6) Codicele pun: «cu pâtă» ceea ce "ml pare o erdre. 

(7) Codicele serii: trec tot prăvălite lucrurile Dumei și mai mult cumplite. 

Am preferit versiunea d-lui B. P. Hasâei. 

(8) D. Hasdeii în Satirul a at aceste două versuri aşia, : 

Fum și spuză tote sunt, visuri și părere 

Sunt petrecerea lumei şa lumei durtre». 

Nu mi se par mai bune ca cele din codicele N. 41. 

D. Hasdei suprimă apol tot aci versurile, două următore. 

(9) In verianta d-lui Hasdei : «o vei peritâre> |. <este precetore.>
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«Viiarme sint, și nu om !» tot acela strigă... 
O, hielenă, în totă vrâmea, cum să nu se plângă ? (1) 
Tote câte-s pre tine, ce hălăduesce? 
Neprăvălit, strămutat, ce nu stăruâsce 
Spre cădâre, de tine? 'Tu, cu vreme, tote 
Premenesci, și nemica să stea în veci nu pote ! 
Cerul fapt de Dumnedeiă eu putsre mare, 
Minunată zidire, și el sfârşit are! 
Și voi, lumini de aur, sorele şi luna, 
Intunecaveţi lumina (2), veţi da jos cununa! 
Voi, ștele iscusite, cerului podoba, 
VE aștâptă groznica trâmbiţă și dâha!... 
In foc te vei schimonosi păminte cu apa, 
O pricină mare ne așteptă : sapa. 
Nu-i nemica să stea 'n veci, tâte trec în lume, - 
Tote-s nestătătore, tote-s nesce spume ! (3) 
Tu, părinte-al tuturor, Dâmne şi 'mpărate! 
Singur numaY covărșesci vr&mi nemă&surate ! (4) 

(1) «Verme sum, verme,— nu om!> Iar David ne dice...! 
O, viclână lume! O lume neferice! 
Tote câte-s pre tine, tu cu vrâme tâte 
Premenesci și nemica, în veci să stea nu pote! 

Varianta de la dq, Hasdei, n'o vedem justificată. 
(2) D. Hasdei ice: «Cădind sub întuneric, 

mal puţin corectă icână. 
(5) D. Hasdeii pune: game, 
(4) A se vedea aceste Versuri, cu Gre-care mici variante, la finea cronicu- lul luf N. Costin, în ediţiunea al a Letop. d-lui M. Cogălniceanu, şi la Tomul de față (pag. 417), Vedi cod. N. 11 de la Muzeu, 
Eată versurile acestea cum le-ai dat d, 

  

veți da jos cununa», care este 

M. Kogălniceanu : 
<M6rtea, într'un chip calcă tOte, casă, 
Domnescă şi împ6rătesci, pre nime nu lasă, 
Pre săraci şi pre bogaţi ea le tale vacul, 
O! vicl&no! în tâtă vr&mea vEnczi ca cu sacul. 
Neprăvălit, strămutat, ce nu stăru&sce ? 
De tine, în tot c&sul, ce hălăduâsce ! 
Spre scădere de iine, tu cu vreme tote 
Priminesci şi nimica să stea în veci nu pâte, 
Tu părinte tuturor, Dâmve şi "mpărate, 
Numai singur covărşeşti vremi nemăsurate ; 
Ai poruncit vremilor să nu stea, 
Nimica "n veci pre lume nu pote să custea, 
Mulți aă fost şi mulţi suntem Și mulţi se aşteptă, 
Lumea din priminele ny se mai deşteptă !
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Cele-l-alte tote cu vreme să se trecă, 
Singur ai dat vrâmilor tâte să petrâcă (*) 

Sub vrâme stăm, cu vremea ne mutăm viaţa, 

Ambiâm după a lumii 'nșelătâre faţa ! 

Vrâmea lumei soţie și norocul alta (**), 

EI a sui, el a surpa iarăși, gala. 

(*) D. Hasdeu suprimă aceste două versuri. Apoi adaogă: 

«lar cele-lalte tâte cu vr&me perd viaţa 

Umblând după a lumei nestătătore faţă. 

(**) Prea se deosehese adesea versurile publicate de d. Hasdeiă în <Satyrul» 

ca să mai putem releva variantele în note; preferim a da aci, ca notă, tote 

versurile din Satyrul. 

Vremea-i lumii soţie, și norocul alta, 

Amândouă la mutări și amăgiri gata. 
Norocul ne înalță, lacom să ne surpe, 
lar soţia sa, vremea gonesce și rumpe! 

Norocul, fără să stea, își tot schimbă pasul : 

Anii nu pot aduce ce aduce câsul! 

Numai mână și aripi, iar piciore nare, 

Să nu potă sta în loc nici odinidre. 

Vremea 'ncepe ţevile, vremea le sfârșesce, 

Indelungate domnii vremea premenesce ; 

Vremea petrece tote : nici o 'mpărăţie 

Să stea 'n veci n'o lasă; nici o avuţie 

A trăi mult nu pote. Unde-s cei din lume 

Mari împărați şi vestiți şi cu slăvit nume ? 

Unde-s ai lumii stăpâni? unde este Xerxis? 

Alexandru Machedon? unde-i Artaxerxis? 

August, Pompeiti și Chesar, unde sunt în lume ? 

Pre ei toți vremea i-a spart, ca pre nesce spume! 

Fosta Chiros împărat, vestit cu r&sboe, 

Cu avere peste toți, plecându-și sub voie 

Pre Persi, Chaldei, Tătari şi Asia totă... 

Cată la ce Pa adus norocul cu rstă! 

Prinsu-l'a o femeie, i-a pus capu în sânge: 

«Satură-te de morte, Chiros, și te stinge 

De vărsarea sângelui, o 6me 'nfocate, 

Că de vrăjmășia ta nici Ganghes nu pote 

Tărmul săi să-l păzescă.» Așia opintesce 

Pre cei mai mari norocul și-i tot prăvălesce ! 

Nici voi, lumii înţelepţi, cu filosofia, 

De rotă hălăduiţi ; nici theologhia | 

V'a scutit de primejdii, sfinți părinți ai lumii, 

Ci va adus la morte amară pre unii... 

Că Dumnedeii a vărstat tote cu sorocul, 

A poruncit la un loc să nu stea norocul,
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Norocului dicem noi, ce lucruri pre voie, 

Sâii primejdii când ne vin, sei câte-o nevoie ; 
Norocului "i-ati pus nume cei bătrâni din lume; 

EI este cela, ce pre mulţi cu amar s'afume. 
EI sue, ei coboră, el viața rumpe, 
Cu soția sa vremea, tote le surupe. 

Norocul la un loc nu stă ; într'un ceas schimbă pasul, 
Anii nu pot aduce, ce aduce câsul, 

Vremea începe ţerile, vremea le fărșesce, - 

Indelungate împărăţii vremea premenâsce. 

Vrâmea petrece tote; neci-o 'mpărăţie, 

Să stea, în veci nu-o lasă, necă-o avuţie 

A trăi mult nu pote. Unde-s cei din lume, 

Mari împărați și vestiți ? Acum de-abia nume(ţ). 

Li-aii rămas de poveste; ei sînt cu primejâii 

Trecuţă ; cine în lume se lasă nădâjăii ? 

Unde-s ai lumii împărați, unde 6ste Xerxes? 

Alexandru Machidon, unde-i Artarxerxes, 

Avgust, Pompei și Kesariii, ce aii luat lume ? 

Pre toți '-aii stins cu vreme ca pe neșce spume. 
Fost-aii Kiros împărat vestit cu răsboie, 
Cu avâre preste toți și-n multă nevie 

lu când sunteţi fericiți, vremea cursul vostru 
Il taie, așia este întreg traiul nostru ! 
Pre mulți și nevinovaţi ea le curmă vecul, 
O vrăjmașă, viclenă, ce vânezi cu sacul 
Și, ca pescarul, spre noi tindi mrejele tale, 
Ducândune la mârte, cu cale fără cale! 
De aceea cată, 6me, sfârșitul cum vine : 
Cine nu-l socotesce, nu-l petrece bine! 
Sfârșitul dă laudă, ori face ocară: 
Multe 'nceputuri prea dulce” ajung prea amară! 
Căci mortea fără de veste calcă ori-ce casă 
Domnâscă 'mpărătescă, pre nimeni nu lasă ; 
Bogatul și săracul, cel frumos, cel tare... 
Vrăjrnașa morte prieten pre nimeni n'are! 
Așia ne portă lumea, așa ne amăgesce, 
Aşia ne 'nșală, surpă şi batjocoresce : 
Născendu-ne murim, murind—praf şi cenușă, — 
Printr'acâstă lume trecă, cum trecă printr'o uşă! 

(f) Cod. N. 11, deabia aă nume». :
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Ati strirs(*) Hăndii, Tătarii, și Asia t6tă; 

Caută la ce Paii adus înșelătorea rotă! 
Prinsu-l-aii o fămâe, “i-ai pus capul în sânge: 

«Saturăte de morte, Kiros, şi te stinge 

De vărsarea sângelui, o 6me înfocate, 

Că de vrăjmășia ta neci Ganges pote 

Cursul săi să'l păzescă !» Așia giosuresce 
Impărăţiile lumea, aşia prăvălâsce. 

Necă voi lumii înţelepții, cu filosofia, 

Hălăduiţi de lume, neci Theologhia. 

V'aii scutit de primâjăii, sfinți părinţi ai lumii, 

Ce vai adus la morte amară pentru unii. 

Niminea lucruri pre vole de tot să nu credă, 

Nimini grele nădâjdi de tot să nu piardă. 

Că Dumneqeii ati vârstat t6le cu sorocul, 

Ai poruncit la un loc să nu stea norocul. 

Cursul lumii ați cercat, lumea cursul vostru. 

Ati tăiat: aşia este acum vacul nostru. 
Nimănui bun la lume, tuturor cu morte, 

Plătâsce ostendla ; nedirâptă forte, 

Pre mulţi (**) şi nevinovaţi ea le tae vacul, 

O, vrăjmaşă, hiclenă, tu vînezi cu sacul 

Pre toţi și-i ducă la morte, pre mulţi făr de deale 

Pre mulți și fără vreme duci la-acestă cale. 

Ori-ce faci fă, şi caută sfârșitul, cum vine ; 

Cine nu'] socotâsce, nu'l petrece bine. 

Fărșitul, oră laudă, ori face ocară, 

Multe începuturi dulci, fărșituri amară. 

Fărșitul cine caută, vine la mărire, 

Fapta nesocotită aduce perire. 

Mârtea vrăjmașa într'un chip calcă totă casă, 

Domnescă şi-împărătesci, pre nimeni nu lasă, 

Pre bogați și săraci, cel frumos și tare, 

O, vrăjmașa, priâteni ea pre nimeni n'are. 

Nascem, murim odată cu cei ce se trece ; 

Cum n'ar fi fost în veci cine se petrece! 

Păianjeni sint anii, şi dilele n6stre. , 

Sfinţi îngeri, ferice de viata vostră ! 

() A. A. Văc. <ată tras» |. «că strâns». - 

(**) Cod, N. 11: «pre toți» este eronat, 
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Vieţuim, şi viaţa 6ste neștiută, 
Și până la ce vreme ste giuruită. 
Așia ne portă lumea, așia ne amăgâsce, 
Așia ne "'nș6lă, surpă şi batjocorâsce. 
Fericită viața fără valuri multe ; 
Cu griji şi netoemelă dilele ne-s slute. 
Vieţuiţi în ferice, carii mai: puţine 
Griji purtaţi d'a lumii, voi lOcuiţi bine. 
Vacul nostru cu 'nprumut dat în datorie, 
Ceriul de gândurile nostre bate jocurie. 

EPILOG 

Mulţi ati fost și mulţi sîntem, și mulți te-aștâptă, 
Lumea din premenâlă nu se mai deşteptă. 
Ori-ce ste muritorii, cu vrâme se petrece. 
Trece vremea și pre al săi toți îi părăsâsce. 
Cei-ce acum petr6cem, pomenim pre alţii 
Trecuji; de noi cu vrâme vor pomeni alții. 
Născându-ne murim, murind ne facem cenușă. 
Dintwacâstă lume trecem ca și printr'o ușă, 
Astăqi mare și putârnie, cu multă mărire, 
Mâne treci și te petreci cu multă mâhnire. 
In lut și 'n cenușă te prefaci, o me, 
În vârme, după care te afli în putâre, 
la aminte dar, 6me, cine ești pe lume.. 
Ga o spumă plutitâre, rămâi fără nume. 
Una fapta ce-ţi rămâne, buna, te lăţesce, 
In Ceriii cu fericire în vâci te mărâsce (). 

Note puse la poem de către Miron Costin, cu titlu: 
« Înţelesul pildelor ce sînt în stihură». 

1. «Din tâte stihurile se înțeleg deșertările și nestătătâre lucrurile 
lumei şi viața omenâscă scurtă, cu mărturii din David Prorocul, mai 
ales apoi unde se pomenâsce de ceriă şi de sore, de lună, de stele 
că. acestea vor ave sfirșit t6te şi se vor primeni. S-ta, scriptură ne 
invaţă : <Numai Dumnedeiă este fără sfîrșit și vecinic,» 

(*) Cod. N. 11: «ze fericesce».
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Miron Costin, atât de ishit de sortă, a protestat adese contra de- 

cretelor ei. Nota dominantă din «Viaţa lumei», o întâlnim adese în 

cronicele lui. Aşia, de esemplu sunt cugetările lui de la pag. 520 

(tom 1): «07 nestătătove şi neci odată încredințate lucrurile lumeă ! 
Cum verstiză şi turbură şi face lucruri împrotivă !» 

2. Pentru Giros împăratul carele îl pomenesce stihurile. A- 

cest împărat ai fost forte mare și avut și ai supus India și pre 

Tătar și t6tă Asia. (Asia este a patra parte de lume.) Mai apoi bă- 

tând răsboiă cu 'Tătarii aă bătut într'o di fără numer oști tătăresci 

și ali omorit într'ac6 di trei feciori ai Atemiriei Impărătesei cei Tă- 

tărescă, cu mâna sa. Și după isbândă fiind făr' de grijă ai descă- 

lecat cu oștile între munţi. Impărătesa vădendu'l făr' de grije și fără 

de străji (că ea era fugită înt”'un munte), aii îndemnat Marzacii 'Tă- 

tăresci şi Lai lovit noptea și așia aii risipit. totă ostea. cât şi pre 

dânsul Pai prins viă, pre singur împăratul Bnpoc. Multă semă de 

oste, die istoriile, din 6stea lui Rnpoc aii giunghiat Temira singură 

cu mâna sa, din sângele omenilor celor giunghiaţ aii împlut o cadă, 

din sânge, apoi ai tăiat capul lui Hnp8 și laă pus în sânge și ai 

strigat : « Satură-te Hupoc de sânge omenesc !» La ace primejdie aii 

agiuns acest împârat mare și vestit în lume! 

3. Pentru Ganghes. Ce se pomenesce Ganghes, 6ste o apă cură- 

târe mai mare de cât Nilul şi de cât Dunărea. Este la India ace 

apă, din căle 4 ape ce es din Baii, ce se chiamă la sfinta serip- 

tură Gheon şi ea desparte India în d6uă părţi. Asupra acei ape fiind 

Țiros descălecat cu ostea, aii mers un copil din casă să scalde un 

cal forte drag lui Ţir. Scăldându-l s'aii înnecat și calul și copilul. 

De mânie și de jale, Tiros, un an aă ședut și ai săpat acea Gan- 

ghies în 60 de locuri, și așia, despărțită în multe locuri, ati trecut 

în vad tâtă stea. 

Celelalte stihuri vei înţelege pre rând. 
4, Pentru norocul. Mulţi întrâbă iaste ceva norocul și ce €ste 

acela : norocul? Respunqd : — Norocul alta nu ste, numai lucrurile 

ce ni se prilejesc şi ni se întâmplă; ori bune ori rele, dicem ace- 

lor întâmplări : Norocul. De ni se prilejese lucruri bune și pre voie, 

dicem : noroe bun; de ne stă împotrivă s6ă peste voie și cu scă- 

dere, qicem : noroc răă. Deci cu întâmplările ac6ste, anume în tote 

limbile, aşia și în limba nostră, cu un cuvânt se închide și se dice : 

« HOrocul, >,
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STIHURI IMPOTRIVA ZAVISTIEI. 

"Viaţa ta n'are pace, zavisnice me, 

Colţul tăă plin de venin pisre tot de fome; (*) 

Să musce pe cine-va pururea râhnâsce ; 

În ce chip ar ocări pururea păzâsce; (**) 

Bine aii scris în Psaltire de tine prorocul: 

«Zavistnicului este acesta norocul: | 

«Gitlanul lor, mormântul destupat, cum cască, 

Să le fii giudeț, Domne, din genduri să caqă! 

Ocări care fac ei spre sine să vadă! (%*%*) 

Două bâle 'ntru sine zavistnicul are : . 

Una când petrâce răi, a doua mai mare; 

Când privâsce pe altul că petrece bine... 

Numele bun al altuia ca o mârte-i vine! 

Acestu-i nici-odată bâla nu'i lipsâsce 

In tot câsul cu acestea, viaţa-și pedepsâsce... 

l)ae ce gândesc să faci ? să peră dreptatea, 

Și 'n scaunul binelui s'aședi răutatea ? 

Neci răul să-l faci că-i bun, acâsta nu poți face! 

Deci așia viață ta nu mai are pace. 

Dela Durânegeii nume fără dar nu ste; 

Ci nu mulțărmesci câte ai? Ci tot vevneste 

Inima ta spre altul ? Cine toate pote ? 

Nu tote are unul, ci cu toţii—tâte! 

Unul una și altul altă bunătate; 

Tuturor de Dumnedei daruri sunt însemnate. 

x 

Care truda nostră cu gând bun primâsce, 

Dumneqeii gândului bun, bine-i dăruâsce. (ţ) 

(%) D. Hasdeu : pururea te simți muncit de a pismei fome» 
(**) D. Hajdei dă aci un frumos vers în locul acestuia: <Dintral fraţilor 

ccuz înima îți crește». Pecat că nu-l aflăm în codice! 
(***) Versuri suprimate de D. Hasdei, 
(î) Vedi Codex Văcăr. fila 47 şi verso. Vedi Cod. Creizulescu pag. 86. 

D. Hasdeii dâ versurile din urmă ast-fel : 

Nici răul s'arăţi că-i bun, în veci nu poţi face, 

Deci așia tot traiul tăă nu mai are pace,
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SARA 

EPIGRAMĂ 

Prea sfințitului Părinte Dosoftei proin Mitropolit Suceavschi, 

Cine'şi face 

zid de pace, 

turnuri de îrăţie, 

Duce viaţă 

fără grâţă, 

întrânsa bogăţie. 

Că-i mai bună 

dimpreună 

viaţa cea, frățescă, 
De cât rîcă 

carea, strică 

6stea vitejescă.. 

Grruih 'agrScruR "ar 

Cine'i bogat de avere, pre lume ? tot omul, 

De nu va avea întru sine locuind pre Domnui, 

Acela, de avuţie saţii nu mai veade 

De iar da totă lumea el tot nu se 'ncrâde. 

Și pre cât stringe mai mult, mai mult se lărgesce 

Şi tot deșert se vâde întravârea ce-i cresce. 

Deci nimeni întwavâre să nu se gândâscă, 

Că va putea să se împle, să se odihnescă, 

lar într'acărui suflet Domnul lăcussce, 

Acela de nimica nu mai jălu6sce. 

Pentru aceea tot omul să nu se lenâscă, 

Pe Dumnedeii în suflet să'și agonisescă. (*) 

Se sbuciumă. ne?ncetat, se tot chinuesce 

Şi de câte i s'ati dat nu se mulţămesce '! 

Află dară că nimeni saibă tot nu pote, 

Nu tote are unul, ci cu toţii toate. 

Unul una şi altul alta bunătate, 

După cum de Dumnedeiă le sunt însemnate. 

(£) Aceste versuri afară de cele scurte de sus, se află tipărite de metropolitul 

Dosofteiti la finea «Psaltire» în versuri. Vedi editiunea Academiei pag. 516. Aci 

titlul e <Apostrofs. Conf. cu titlul de mai sus şi vei afla esplicatiuni de timpul 

când a fost scrise în codicele după care N. îl și AA. Văc. aă decopiat aceste 

versuri. Pe timpul decopitrei, metropolitul tră:a, dar era : proin. Sunt neinsem- 

nate cele-l-alte variante. Codex N. 11. pune Epigrama înainte de <Stihuri în- 

protiva zavistiei».
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Teopznic Mfipwua npeucerharw AEWpHuka Braitarw nrirbu 
semai(). 

Niamul țtărei... 

Nemul țărei (uzpki) Moldovei de unde dărâză (Azpksz). 
Din ţera Italiei tot omul să cr6qă. 
Fliah ântâiă apoi Traian ai adus precice (np'kunue ($+). 
Pre strămoșii cestor ţări de neam cu ferice. 
Resădit-aii ţărilor hotarele (rxoTapeae) tote, 
Pre s6mne ce staii în veci a se vedea pote. 
EL cu viţa cestui neam, ţera Rumân6scă, 
Âmplut-aă, Ardelul tot și Moldovenâscă, 
Semnele stai de se văd de dânsul făcute, 
Turnul Severinului să custe 'n vremi multe. 
Stremoșii Moldovei adus-ati în țsră, 
Pre Gheţii cu sabia scoțând din hotară. 
Staii semnele podului cu praguri cădute, 
Și Turnul Severinul de Sever făcute, 
Podul preste Dunăre, la ţâra Românescă, 
De aii trecutu-și oștile în era. Ungurescă. 
Pre cela pod aiă trecut Moldâvei strămoșii, 
Bătend răsboiii cu Dakii a Sasilor Moșii (*). 

(7) Adecă: < Alcătuirea lui Miron prea-cinstitului mare vornic de fera de jos» Vedi codex Bafaslân (Muzeu). 
(ff) Pe acestă temă M. Costin a may scris șese versuri, ea epigrafie la cro- hicul să, de <Viaţa domnilor» (vedi pag. 433 la tomul 1). Versul ] de mal sus este adese alterat în diferitele copil: unele scriă (în loc de «derdză> verbul «trăgea ». 

(*) Aceste versuri, din cele ântiii ce s'a făcut în limba romănâscă, de Mi- ron Costin, (D. B. P. Hasdei dice în foilet. Satyrului din 1886 Aprilie că Viaţa Lumei este din 1670, dar acâsta. credem că e o erdre. lospirarea durerâsă a Vie fei Lumei o provâcă, mai apoi, căderea lui Duca Vodă şi alte nenorocir!), aii fost publicate de Mitropolitul Dosofieiă, la pag. 265 a Psaltirei sale din 1673, cea în 4 cu titlu: M'aariipi a curSaSn Npopok Aaa, npe Ama pSaantera, RS seca ur RS TWATX ktaTraaa, npk aSmundrSaSu AMTp5 Ie. Xe. I'w Grregân Ierpa noenoaa A musa îMoaacten, Anii c'Hreae ckpunTSpH ă €'uuhaopn Na Aackzanawpn Cura Fecapnulă, KS ASurz wererkaz Î mSauă anii EWRWOTĂTA IUH USTURAR arti CEHE FEBR, UI AANiA npt nepuiSau PĂARSUTA, Î unui am d Wapre K$ OC ABAHA A CAepH'rSan Ascegen aurpens- AT Ac napa ANoaacneii, aa Aer AE Aa MANTSApe ASaii a er,



Diu Ovidiu. 

Gheţii ținea într'o vrâme, acum Flacus ţine 
Ripa scumpa Dunărei, el singur cu sine; 
E] aii ţinut Misia, în pace, cu credință, 

Pre Gheţii ati scos de aicea el cu biruinţă (*). 

STIHURI DE DESCĂLECATUL 'TȚEREI MOLDOVEI. 

Neamul ţârei Moldovei de unde să trăgăneză ?2(%**, 

Din ţerile Rămului, tot omul să crâză; 

Trajan, ântâiii, Impă&ratul, supusă pre Dahi, 

Dragoș, apoi, în Moldovâni, primenind pre Vlahi, 

Martur este 'Troianul șanț în ţera n6stră, 

Și Turnul Severinul, Munteni, în ţera vstră; 

FINITUL VERSURILOR LUI MIRON COSTIN, 

(*) Aceste patru versuri le ati tradus Miron Costin din următârele versuri de 
la Ovid. (Epistol. 2x Ponto, lib. IV, ep. LX). 

Praefuitt his, Graecine, locis modo Flacus ; et illo 

Ripa ferox Istris sub duce tuta fuit. 

Hic tenuit Mysas gentes in pace fideli : 

Hic arcu fissos terruit ense Getas. 

(**) Veqi şi codex 24 de la Muzei. Aci versul prim este schimbat aşia : 

«Neamul țărei Moldovei de unde Sar trăgea?» 

Pe marginea paginei, codex 24 are notele următâre la aceste versuri: 

1) La vorba Dahă: Dahil (Adysi) şi Dachi (Adnsi) tot unit sînt. 2) La vorba 

Vlahi: Moldovenii mai înainte de Dragoş Vodă se chiăma Vlahii (Baayhi) s6ă 

Rumânii, de la Răm (Pam). 3) La vorba Turnul Severinul: Turnul Severinului 

&ste în țera Muntenâscă unde ai fost şi pod de petră peste Dunăre, de Traiau 

împăratul făcut, atunci când ati descălecat aceste două ţări cu Romlenii,



A DAOS 

LA 

INVENTARIUL DOCUNPNTELOR 
din “Tom I, (paginele 67—196, 197— 222 şi 686-—7), 

cavi prin vre-o lature 6re-care se referă 

la Costină. 

38 
Miron C. 11,
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De la apărerea volumului I, am mai aflat rătăcite în colecțiunea 
mea de documente, ori aii mai venit la cunoscința mea, următârele 
documente : 

î. — 7606 Mai 5. 

Scrisorea lui Isac Balca mare Comis, către călugării din M-rea 
Stavropighi din Lemberg, cu data de sus, din lași. 

E publicată în albumul: tognacănoe nsaanie ez nameti 300 
—— AETW'Ero  CCHORAHIA AABOBCRONO CTARBONHTIHEKOrO EpATCTEA 
roma Î. F-io mare. Liov, 1886, la pag. 37. 

Re 

  

2.— Moisi Moghilă VV. Pergam. mare, slavon, seris de lonașeo Mânjea 
la 7113, semnat de Vodă, contras. de Ghenghea vel log. aduce cre- 
dința : gepa nana Roc'run noc'reannka. Sigilul era cu șnur alb și galben. 

Acest doc. lam cedat Academiei. 

3.— Mărturia, boiarilor: « Pătrașco vornic de țsra de sus și Isac Ba- 
lic Hetm. și pârcălab Sucevei și Nicâră vel vist. și Pricop Carai- 
man Vist. și Vrabie Postelnic și Lupul Dragotă vornic de Portă 
Spun că lonaşeo Cupariă feciorul Grozavei, nepot Irinei Sprince- 
noei... aii vîndut moșia lor din satul Dragușenii, pe Prut în ţin 
Tigheciului... lui Kiriţă Dimitrake vel postelnic, drept 60 taleri. 

Deci noi etc.. (formula zapiselor). Suretul actului Pam dat Academiei. 

4. — 1610. Fevruarie 21. 
Scrisorea M-rei Stavropion către Hăimanul Moldovei. 
Pe dosul acestui act se citese numele: Ilauz bpenii, Ha Ha 

Hecrepa ARopunz Beaiknă, Băpuunii Ha Hma, Aumnrpuii Ilaaew- 
ASrb, nocreanuk Bea.—llerpaue, Akophukz genu. —Heaakz Ra- 
ana Permann. Honcrarruni Bziunko, NOrapHuRI Bean ; în opul 
citat mai sus, la pag. 83. 

Acest op frumos ne dă și facsimile din scris6rea, ori semnatura 
și pecâtea lui Isac Balica. Facsimile 53. 

5.—Din 1612. I'w Stefan VVD. Cu mila lui Dumneqeii domn pămân- 
tului Moldovei, scriem slugei nostre dregătorului ot Căcăceni, dâcă 
vei videa acâstă carte a Domnii mele, iar tu să aibt a lăsa în pace 
acestă. parte ce o stăpânea Balica fostul Hătman, din Brăesci, peniru 
că Domnia mea, m'am milostivit și o am dăruit credinciosului nostru 
slugă lui Ieremia pârcălabul de Hotin, și mai mult să nu af al supăra. 
ci să o lași cu pace; altmintrelia să nu fie, întv'alt chip să nu faci. 

| L. P. gosp. Scris Sept. 13 l 21. singur Domuw 1 au poruncit. Stefan VVD.
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6.— Din 1613. — Stefan VVD. cu mila lui Dumnedeii Domn pă- 
anântului Moldovii. 

lată ai venit înaintea nostră și înaintea boiarilor noştri, credin- 
ciosul nostru boiar leremia pârcălabul Hotinului și s'aii jăluit înain- 
tea nostră cu mare jalbă și cu mare mărturie din curtea, nostră, și 
de la împregiurașii lui megicși, dicând precum că în vremea când 
ai fost Isac Balica H&tman, atuncia mare asuprire despre dânsul aă 

avut, că el aii fost luat de la dânsul cu deasila din a patra parte 

din satul Brăescii giumătate și dintr'altă parte a opta parte dintr'a- 

'cestași sat, ce este în ţinutul Hârlăului, care aceste de mai sus scri- 

sele părți sati fost sculat re carele ce nu avea aeci o trâbă de a 
se amesteca într'acest sat, şi așia fără ispravă le-ati fost vândut lui 

Balica H&tmanul acsle părți, și el le-ai fost, unit aceste părți de o- 

cina din satul Brăescii către ale sale, împregiurul Căcăcenilor, şi a- 

câstea de mai sus numitele părţi de ocină le-am aflat că sunt drepte 
cumpărături boiarului nostru mai sus numitului Ieremia Pârcălabul, 

precum ai arătat înaintea nâstră dresele ce are de la Ieremia VVD. 

căi sunt lui drâptă cumpărătură de la răzaşii s6i, de la Preotul lon 

Bontaș și de ia frate-săii Lupul Pistruiul nepoți lui Boris Braevici 

şi de la nepoţii lor micul Bahrin, şi de la Iliana și de la fiul ei Bi- 

laș şi de la toţi fraţii lui și de la nepotul lor Draguș și nepoții luă 

Grozia, şi Stratulat şi de la Bliţenco și de la mătușa lui Tudor și 

Lupul sin Măricăi și de la Nastu și de la Tudora și fiica sin Pa- 

rasca sâcra lui Derschi și a lui Gligorie, și de la Todosea și de la 

fraţii lui și de la Giamănul, și Şiman și frăţia şi sora lor și de la 

fiul lui Necoră Bahrin și de la Cânei și de la sora lui și de la toți 

Smenii lor, din drese ce ai avut moșii lor, de la Bătrânul Alexan- 

dru VVD. şi Petre VVD. care acești toţi câţi sînt scriși maj sus 

Omeni, din a lor bună voie, aii vindut aceste părți de ocină, din 

satul Brăescii boiarulni nostru lui Ieremia Părcălab, drept doue mii 

taleri de argint. 

Deci dar domnia mea și.eu .tot sfatul nostru vădend acest fel de 

jalbă și mare asupreală ce aii avut de cătră Isac Balica biv „Hăt- 

man, pentru acestă Domnia mea ne-am milostivit şi am miluit cu 

aceste de mai sus scriseie părţi de ocină din sat Braescii, pre Boia- 

rul nostru mai sus numit leremia Părcălab, pentru a lui dreaptă 

slujbă, si de osebit pentru că-i este lui dreaptă cumpărătură după 

cum s'a scris mai sus; drept acea să-i fie lui și de la no) danie 

şi miluire și uric și cu tot venitul nestrămutat neci odiniră în veci 

de veci. lar cine se va ispiti să strice a nostră danie și miluire
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unul ca acela să fie blăstămat și tricluit de Domnul Dumnedei cel 
ce ai făcut ceriul și pămîntul şi de preacurata maica sa și de 
toți sfinţii săi ; pentru ucesta altul să nu se amâstece preste acâstă 
carte a n6stră. 

ON 
L. P. 

P , In -Iașă 7121 Ghenar 26. 
Gospod. 

N , 

„singur Domnul ai poruncit. 
Voicu vel Logof. am învăţat şi am iscălit, Diae Constantin. . 

7.—Din 1613. Noi Stefan VVD. cu milalui Dumnedeii domn pămân- 
tului Moldovei. 

Scriem domniă mea slugei nostre dregătorului de la Căcăceni, 
decă vei vedea acâstă carte a domniei mele, iar tu să aibi a lăsa 
forte în pace, 6re-care parte de ocină din satul Brăescii ce aii fost 
stăpânit Balica fostul Hătman, ca să o stăpânescă sluga. nâstră. Ste- 
fan Diac și Vasile Ieremia biv părcălab din Brăesci, întru nimica 
trebă să nu aveți, pentru că le 6ste lor drâptă ocină și moşie, pre- 
cum aii €i și drese de la Domnia mea și de la alți Domni de mai 
înainte; acesta, ve scriem vouă și mai mult să nu faceţi supărare; 
altmintrelea să nu faceţi. 

Stefan Voevod. 

L.P. . 
(copoa.) În Iaşi let. 7130 Dechembre 

. Sr 

singur Domnul aă poruncit. 

8.—Din 1627. Nor Miron Barnovschi Movilă VVD. cu mila lui Dum- 
nedeă Domn pământului Moldovei. Fiind că acest adevăratul sluga 
nostră Stefan ginerele Ieremiei Biv Postelnic aă slujit mai înainte al- 
tor fericiţi întru pomenire Domni, și acum slujâsce Domniei mele și pământului nostru, pentru aceea Domnia mea vădând a lui driaptă şi credinci6sa slujbă cea cătră noi, lam miluit cu de osebi'a nostră milă şi i-am dat și lam miluit pe dânsul cu o parte de ocină din satul 
Brăescii, din jumătate de sat cea din jos, a patra parte și din altă parte, ce €ste în ţinutul Hârlăului, care aceste părţi de ocină ce Sai scris mai sus ai fost drepte schimburi moşului Domniei msle lui bBalica Hetmanul cu: Cneghina. Nastasia Moţoc fiica lui Ciu- duschii, pe jumătate de sat Bărtăcenii ce este în ținutul Eșilor pe
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Hlabnie și de la mortea lui până acum tot aii âmblat acâste părță 

de ocină pe mâni streine boeresci, pentru care decă miaii dăruit 

Dumnedeii Domnia în Patria Domniei mele, în pământul nostru Mol- 

doviei, am cercetat şi pre nime n'am aflat mai de aprope niam de 

cât pe însu-și domnia mea acestui de mai sus numitului boiar Bă- 

lica Hetman; drepi acea Domnia mea pe cele-l-alte sate a le lui 

le-am dat și am miluit sfintele mănăstiri și pre boiari, iar aceste de 

mai sus scrise părţi de ocină din Satul Brăeșcii Domnia mea m'am 

milostivit și le-am dat şi am miluit pre mail sus numitul sluga n6s- 

tră Stefan ginerele leremiei Braescul ca să-i fie lui ocină și mo- 

șie de la noi, şi danie, şi miluire, cu tot venitul; și dresele ce aii 

avut Balica H&tmanul pe aceste părţi din Braesci, le-am dat în mâ- 

vile lui Stefan.— Seris în tabără let: 7135. 

NB. Actele patru de sus sunt copiate din dosarul N. 3. Transp. 

568, fila 1014, de la archiva Statului, din lași. 
9. — Mărturia boiarilor Racoviţ Cehan vel logof. "Toma Cantacuzino 

vel Dv. Doln. z. Septelică vel Von. gorn. z. Necolai Racovit [Hăt- 

man i pîre. Sucevei, Alexandru Costin vel Postelnic, lorgake vel 

Spăt. i Gligorie vel Ceasnic, i Solomon Bârlădeanul vel Vist. i Mi- 

ron Buciok vel Stol. i Toader vel Comis, i Necolai Buhuş vel Me- 

deln. i 'oderasco Prăjescu vel Clucer, i Hrisoscoleo vel jitnicer, i 

Istrate vel sulger, i Bejan Gheuca vel Pitar, i lonașcu vel <Opzrruun> 

i Contaş al 2-le Logof.—Seriă peniru datoriile reposaţilor Radul Stol- 

nicului și a lui Abaza Sulger și a fraţilor săi feciorii lui Gavril 

Hătmanul, nepoţii lui Vasilie Vodă și a lui (Gheorghe (2) H&tmanul. 

«Prilejindu-se după mârtea lor și remâind cu multă samă de dato- 

vie pre la mulți boiari şi neguţători şi neaflându-se altă nimică pe 

urma lor, neci bani, neci altă avere, fără numai sate și. moșii, sai 

scos tote satele și moşiile lor la vândare. Deci prilejindu-se şi fiind 

acei reposaţi datori și rudelor sale, lui Ursakie vameșul cel mare și 

jupunesei D-sale Ienei, vara lor, datorie drâptă cu zapise de la 

mâua Radului şi a lui Abaza feciorii lui Gavril Hătmanul, precum 

aă remas ei datori cu 460 de lei bătuţi, iar 400 de lei bătuţi i-aii 

plătit Ursakie vameşul pe la boiară şi la neguţători, iar datorii de 

a Radului şi de a lui Abaza fără zapis, care şaii dat în credinţă, 

dat-ati 120 de lei lui Iane fratele lui Profir și 60 le. aii dat Ilenei 

40 lei ati dat lui Stamatie ce aii fost Postelnic. etc 

(urmeză lista datoriilor)... pentru acâstă datorie aii luat şi fratele 

nostru Ursakie Vameșul din satele Radului Stoln. și Abaza Sul- 

gerul pe preţul acei datorii, satul Bulbocii cu vecinii și cu he- 

fata lui Fulger,
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ștăe și cu vaduri de moră pe apa Căinariului, la tin. Sorocei, 
ce aii fost cumpărătură lui Gavril Hătmanul de la Daneiul şi de: la Gligorie şi de la nepoţii lor Dumitrasco şi Pătrașco feciorii 
Uritei...... > 

Intre subsemnații acestei mărturii din 7 170 Mart. 16, (1662) este: şi Alexandra Costin. (Academie). 

10. — Eustratie Dabija VV. — uric din 1664 Febr. 29 subscris de Racoviţă Cehan. | 
Reproducem acest acţ după traducerea publicată de P. S. Mel- hisedec în « Notiţe Istorice şi Arheologice» pag. 316. 
«Noi Evstratie Dabija Voevod, cu mila lui Dumnedeiă, Domn Mol- dovei. Pentru că prea bunul Dumnedeiă carele prin înțelepciunea sa cunosce tote, și fiind-că noi sîntem datori a-i mulţămi pururea, pentru că el ne-ait deschis porțile milostivirei sale, și ne-aă lumi- nat prin lumina înțelepciunii sale, prin care am vădut şi am cu- noscut, că nici o slavă pămentâscă nu este statornică, nestrămutată și nemuritore, şi că omul vestedeșce ca fldrea, trece ca umbra şi se nimiceșce : m'a ales din sinul maicei mele și m'a dăruit cu Domnia și ocârmuirea, acestei țări, dupre înalta și cer6sca sa milă ; Noi am bine-voit cu mila Părintelui, cu ajutoriul Fiyului şi cu con- lucrarea sântului şi de viață făcătoriului Duh, de a nostră bună- voie, cu suflet curat şi luminat, din tâtă inima nOstră, cu ajutoriul lui Dumnedei, cu bine-cuvântarea celor penttu Archierei ai Mol- dovei, a sfinţielor sale Gedeon Archiepiscopul și Mitropolitul Suce- vei, Dosotheiiă Episcopul Romanului, 'Theofan Episcopul Rădăuţilor, și Serafim Episcopul Hușilor, şi cu voia divanului întreg al Boiari-- lor noșiri aj Moldovii, mari şi mici, să ne ocupăm și să ne inte- resăm despre buna rânduială a sfintei Monastiri, numite 'Theodo- renii, ce este aprope de orașul Sucevei, făcută întru pomenirea cinstitei înălțări a Domnului nostru Isus Christos, și zidită de re- posatul Theodor Movilă Postelnicul. Deci fiind-că disa Monastire prin administrarea călugărilor locali din ţera nâstră, remase fără vite și cu totul sărăcită și este în ajunul pustiirei sale, unele din acaretele, cu care ctitorii să o donase, fiind chiar vindute Și în- streinate, noi ne-am ocupat de prosperitatea ei, și în acest scop, după ce ne-am înțeles cu ctitorii săi, și anume, cu boiariul nostru Miron Costin pârcălabul Hotinului, ginerile luă In Movilă, și cu cele-l-alte rude ale lui Movilă, nepoți și strănepoți ai lui Theodor Movilă Postelnicului, ctitorul sus-gdisei monastiri, not cu învoirea
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lor am închinat disa Monastire 'Theodorenii Monastirei sântului Pa- 
vel de.la Muntele Athos, unde se cinsteşce pomenirea sântului slă- 
vitului și Marelui Mucenic al lui Christos Georgie purtătoriul de bi- 
ruință, v&dend că câţi-va călugeră Serbi de la disa Monastire a 
stântului Pavel de la Athon se găsesc aice cu învoirea ctitorilor, 
carii cu deplina lor consimţire aii închinat și consacrat acestă sântă 
Monastire celei a sfântului Pavel de la Athon, cu tote vitele, aca- 
retele și lăcuitorii săi, viele, moșiele și robii ţigani, dupre cum se 

adevereşce prin actul dat sfintei Monastiri, si prin osebit înscris 

făcut cu propria mână a ctitorilor, constatând buna-voinţă lor. Deci 

vădând acestă danie și închinare, făcute de buna lor voie, nor de 

usemenea am întărit din partea nostră, îndemnat de. patru Archi- 

erei ai Moldovei, și de consentimentul sfatului Lomniei nâstre, ho- 
tărind ea disa Monastire 'Lheodorenii să fie închinată Monastirei 
menționate mai sus a sfântului Pavel de la Athon, cu tote acare- 

lele și lăcuitovii săi și cu tot venitul săi, și ca disa Monastire a 

sfânt. Pavel să aibă a trimite un egumen, însoţit de călugării tre- 

buitoră, cu condiţiune însă, ca ctitorii să câră socotâlă egumenilor 
pentru tâte vitele Monastirei, care în loc de a se împulina, trebue 

să se înmulțescă, şi ca călugării disei sfinte mari Monastiri a si. 

Pavel de la Athon, pe lângă bine-cuvântarea lor, să aibă a înscrie 
numele nostru, precum și numele ctitorilor în marele pomelnic, la 

marele jertfenic, și să facă în fie-care an pomenire, dupre obiceiă, 

cât va sta s-ta Monastire. (urmeză apelul la Domnii viitori, și bles- 

temul obicinuit). 7172. 29 Februar. (1664). 
Insuşi Domnul a poruncit.-- Racoviţă Cehan Logof.> 

11. -— Zapisul românese, fol. mic hârtie, din 1668 (7176 Iulie 18) 

donat Academiei de d. Alex. Papadopulo Calimach. 

Acest zapis citeză pre Miron Costin vel dvornic nij. dar el n'a 

subsemnat zapisul. 

Eată'l intreg : 
«Adecă noi Apostol Gologan și femeea (gzavka) me Anna fata 

lui larco, nepota -Nikitei și feciorul nostru Nikita scriem și mărturi- 

sim cu cesta zapis al nostru, pentru un sat anume Laturișenii la 

ținutul Tecuciului, care sat ai fost dreptă cumpărătură lui Enaki 

Postelnicul şi apoi "l-ai dat danie lui Enaki Cilibi, carele aii fost 

fecior lui Constantin Celebiul Asani unchiul d-sale lui Manoli șătra- 

riul, iar lanaki Celebiul aă fost văr primar d-sale lui Manole şătra- 

riul, apoi ne-având cuconi după mortea lui aii rămas la mâna fră-
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ține-s&ă lui .....prră (Curtu ?) iarăși văr premare d-sale lui Manole: 
Apoi Ksp'r8 45 RanASr AS Sinoeroa şi Nikitei.... amândoi a$ = 
nzpunT cara  Acă mun a$ Xorapar um a$ crzanur AHN TOT 
Aok8a. finoii Nukura ne agzHAS KSKoHu, ASIA MOap'Tea AS a$ pa- 
Mac ata uSmzTaTre Ac car ne cama dpnunneca$ AS Haprw 'raraa 
immlapz Ada moaprea AS Haprw ad pzatac ne mana HOACTpA He 
nout Ac pare Huknrei tapz ...... S Ho K5 Înuopiăi nompi am 
CROC Auac'Ta a 
nzpa ap uSmali ANASĂ Aanoau LET paproa....... NOCTEAHuRSA az- 
psca$ asi Guaku Pusopiii asi Honeranrun YnaesuSa. canti. ta- 
Păi AGAWICAAHi O AM EZHAST AHperiT pu AE Ac un 5 că ună 
Eau &5 Buuzii. uok (Sic) nazur AENAHH  AcHHHT'R A SAMnHaop- 
caa Mupon Hocrun Rea ARSPHHR HU Un .....Acpauito ÎwpAakie 
REA crap. Spcanie Bea Bauer. Haue Crspsk nea cvoanur. fl- 
AEXAHApS Pamanan Bea Surkp "Topepanmko mopa Bea measan. Hw- 
HâUlkO Tzamau Bna apmaul. Panpnaau N'kua Rua ASrodaT uu 
NeHTpS EpeAnniia Ho Whka mSc Acuereae un AH Ap Boapii 45 
HCRZAHT ui €S Simon aa ckpue ka ca cz ie. S lamă î 7176 
lulie 18. Nu este iscălit Miron Costin. 

12. — Uricul lui Duca Vodă din 7177 Martie 12 (1669), scris de 
Strătulat Rugina, în lași, semnat de Vodă și în care Domnitorul con- 
fivmă închinarea M-rei Barboiului la Monastirea Vatopedul. 

- Aduce credința lui Miron Costin marele vornic al țerei de jos. 
E publicată de P. $. Melchisedec în cartea sa: « Notiţe Istorice 

şi Aveheologice», la pag. 262, 

«Cu mila, lui Dumnedeii, Noi loan Duca Voevod Domn țărei Mol- 
dovei, facem scire cu acest erhisov al nostru, tuturor carii pe din- 
sul vor căuta, s6ă cetindu-se îl vor audi, că ai venit înaintea n6- 
stră şi înaintea tuturor boiarilor noștri a Moldovei, a mari și mici, 
credincioșii noştrii și cinstiţii boiari Grigorașcu Hăbășescu Marele 
Vornic al TŢă&rei de sus, și soţia sa Safta, fiica lui Maftei fostul Ma- 
rele biv vel Vistiarnic, și fraţii săi Alexandru și Kiriac Sturzea biv vel Jitniceriă, şi Ilie Sturzea biv vel Stolnic, și 'Toderașcu Sturzea biv vel Spătariii, şi Andriaș biv vel Șătrariu și jupânesa lui Marinuţa 
fiica Visternicului Sturzea, de a lor bună voie, de nimeni siliți neci 
asupriți, şi s'a dat și s'a închinat cu Biserica !or, unde este hra- mul sfinţilor Verchovnici Apostoli Petru și Pavel, ce este în târgul laşi, zidită și făcută de răposatul Bărboiă biv vel Vornic, fratele
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moşului lor Hetmauul Sturzea, şi împreună cu jupânesa lui, ca de. 
acum înainte acâstă biserică să fie metoch al Sfintei Monastiri Va- 
topedului, carea este în Sf. Munte al Athonului, şi unde este hra- 
mul Bunei Vestiri a pre sfintei și pre blagoslovitei stăpânei nostre 
de Dumnedeii născâtârei și purure-feciorei Mariei. Acâstă susscrisă 
Monastire din târgul Iași, cu tot venitul ce va trage, să fie sfintei 
Monastiri Vatopedul şi Monachilor ce se vor trimite de la Soboru 

și egumenui mai suserisei Monastiri Vetopedul. Aseminea și boiarii 

noștrii. mai sus-seriși ai dat și aă miluit sfânta Monastire din târ- 
gul lașului cu jumătate sat din Socani la Prut şi cu balta de pesce 

și cu tot venitul. carea acâstă jumătate de sat le este lor otcină de 

la moşul lor Sturzea H&tmanul, și un iaz pe părăul Ciricului lângă 

tergul Iașii, div giosul iazului Monastirei lui Aron Vodă, care acest 

iaz le este otcină de la moșul lor Bărboiu Vornicul; aseminea și 

trei fălci vie la Urșile, care acea vie este danie sfintei Monastiri 
de la Bărboiii Vornicul ; aseminea și dâue fălci de vie din Soro- 

gari, ce şaii cumpărat'o boiariul nostru trigorașcu Hăbășescu de 

la nepoţii Bănesei, şi ai dat'o iarăşi sfintei Monastiri. Și iarăși bo- 

iariul nostru lie Stuvzea, Marele Stolnie, aii miluit pre sfânta Mo- 
nastire cu o pivniţă și cu loc de casă, ce ş'ai cumpărat de la A- 
lezandru Lisița, Seoariul, şi cu alt loc de casă ce şaii cumpărat. 
boiariul nostru llie Sturzea de la nemul Cismariul, care este lângă 

pivniţă, care locuri şi cu pivnița sînt aprope de sfânta Mânăstire, 

și ali fost pe aceste locuri deasupra pivniţei trapezarea sfintei Mo- 
nastiri. Aseminea şi tote părţile de otcine din satul Urzeșcii în ţi- 

nutul Sorocei, câte aii cumpărat boiariul nostru Ilie Sturzea Stolni- 

cul, și cu doue mori gata la Răut, și cu tot venitul. Aseminea aii 

dat și ati miluit boiariul nostru Ilie Sturzea Stolnicul pre sfânta Mă- 

năsiire cu ai ei drepți robi țigani, anume: Buculsai cn femeea ŞI 

copiii lor, cari acești ţigani îi sunt danie de la Grigorie Gihica Vo- 

evod (*). Aşia dar noi, văqend a lor de bună voe danie, ce ei aik 

dat şi ai miluit şi ati întărit sus disa Monastirea Vatopedului, de 
aceea, să fie tote aceste sus-scrise sfintei MOnastiri și de la noi u- 

tie și otcină cu tot venitul nestrămutat ei nică-o-diniore în veci de 

veci, până când va sta sfânta Monăstire. lară monachii de la ace- 

ste sus-scrise doue sfinte monastiri să aibă a le face lor câte done 

pomeniri mari pe an, din an în an până când staii amendoue S- 

tele Monastiri: o pomenire, când este hramul sfintei Monastiri Va- 

4%) Domnul ţărei muntenesci.
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topedul ; 6ră cea l-altă pomenire, când este hramul sfintei Monastiri 
din târgul Iașilor, cu paraclise şi cu dare de b&utii fraţilor la tra- 
peze, și să pomenâscă deapururea tote sus-serisele suflete la sfân- 
tul dumnedeescul jertfelnie în tâtă vremea, până când stati amân. 
două Monastirele. lară la acesta este credința Domniei mele a mai 
sus-scrisului loan luca Voevodă, și credinţa boiarilor noștri : Cre- 
donța D-sale Miron ('ostin Marele vornic al ţărei de jos, şi cre- 
dința D-sale Grigorașcu Hăbășescu marele vornic al țărei de sus, 
şi credința D-sale Nicolai Racoviţă Hătman și părcălab Sucevei, şi 
credința I-sale postelnicului Stamati, și credința I-sale Dumitrașcu 
şi a D-sale Constantin Jora părcălabii Hotinului, și credința D-sale 
Ieremia Ciocârlie, şi D-sale Grigorașcu Arapul—părcălabii de Neâmţu 
și credința D-sale Iacob și a D-sale ........ părcălabii de Ro- 
man, și credința D-sale Michalaki portariă de Sucâva, și credinţa 
D-sale Gavriil Costaki Spătarii, şi credința D-sale Lupașcu Buhuș 
paharnic, și credința D-sale Ilie Sturzea. Stolnic, şi credința D-sale 
loan Racoviţă Comis, şi credința tuluror boiarilo» noștri mari şi 
mici. (Urmâză apelul la Domnii următori, ca să nu strice acest 
act ; apoi blăstemul obicinuit). lară pentru mai mare tărie și în- 
tăritură a tuturor celor de mai sus scrise, poruncit-am credinzio- 
sului nostru și cinstitului boiariă Solomon Bârlădânul, marele 
vornic, de a scrie și pecetea nostră să, lege la acest adevărat hri- 
sov al nostru, 

A scris Strătulat Rugină, în lași la anul 7177 Martie 12 dile. (1669). 

13. — Adecă noi Alexandru Buhuș biv vel pitar și soția mea Alexan- dra, fata lui Neculai Ureke, scriem și mărturisim cu acest zapis al nostru, de nime nevoiţi neci asupriți, ce de a nâstră bună voie am vendut a nâstră dirâptă ocină şi moșie ce avem despre părintele no- stru Neculai Ypare, siliştea Păcurăreșeii și giumărate de siliște de Larga pre Prut în ținutul Fălciului, cu giumătate de baltă de Ră- cariul şi giumătate de baltă de Mezina. Și din a treia parte de baltă de Giamăna giumătate și din tot locul cu tot venitul, acâste le-am vândut d-sale lui Gavril Costake marele spătar drept de leă și ne-ai plătit d-lui deplin acești bani denaintea dumilor-sale lui Gligoraşco Hăbășeseului vel vornie nișnei zeinle, Statie vel clucâ- rii, Petriceico Vtori clucsriă, Stefan Comisul, Scarlat Serbul po- stelnic, Ussul Gheorghie, Gligorașco Ciocărlie, Pătrășcan vornic de Portă. Şi pentru mai mare credință eii am iscălit și am pus pece-
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tea și dumnâlor acești boiari aii iscălit ca să se scie și eii Dano- 

lakie am scris. 

U. las. Î. 7177 Aug. î4. 

semnaţi : Alexandru Buhuș biv pitar iscăl. și Velicico. 
Grigorie Habașescu vel vornic iscăl. 

  

14—Zapisul din lași 7178 Martie 12 al lui Păcurariul feciorul Ber- 
tei și feciorul lui Rânaia. Vând părţile lor din satul Briţcanii, luă 

Gavril Kostake spătariul cel mare, înaintea <ASmneaac ASH Mupon 

Roc'run ROpHHRSA EA Mape A iapa Ac uoc> și dumisale lui Ion 

Racoviţ, comisul cel mare și Constantin Caracaș biv sulgeriii și Ste- 

fan Brat Fratiţei (dpzruuzii) biv comis şi Vasile ce aii fost por- 
tarii și Vătreş ce aii fost vornie și Constantin Lupan armașul şi 

Costișor armașul și Mardarie pârcălabul ot Vasluiiă. 

Zapisul e scris de Pascal sin Corlat uricariul. A fost în pose- 

siunea mea și "l-am cedat Academiei. Cei pomeniţi ca martori nu 

aii subsemnat toți. Este lăsat loc de semnătură în frunte, luă Miron 

Costin, dar aii rămas locul gol. 

15.— Zapisul lui Bosie și soru-să Ursa. Vind partea lor din satu 

Brițeanii pe Prut (ţin. Tigheeiă) lui Gavril Costake, fiind martor 

la vindare Miron vornicul de țera de jos și Velicico spătariul al 9-le, 

laşi 7178 Aprilie 7, (1670). 

NB. Originalul "l-am cedat Academiei. 

16.— Hotărnicia între Agapia și M-rea Secul, făcută de Mitrop. Do- 

softeiti, semnată şi de Miron Costin biv vornic, în 7181 lunie 20 (1673). 

17.—-Zapis din 7182 (1674) Maiii 31, aflător la Episcopia de Roman 

și în care act este semnatura și a lui Vasile Costin. 

Despre iscălitura acestuia vedi și doc. N. 92 din tomul nostru |. 

18. —Zapisul următor din 7184 (1676), conservat în biblioteca m-rei
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Niamţului (Plicul Borceseii N. 1586). Am cercetat biblioteca acâsta 
'din noii în 1887, scoțând prin fotografie câte-va sute de copii după 
minunate originale. 

«Ei Monahul losaf Egumen și ermonah Andronie i ermonah Isaia 
și tot soborul de la S-ta M-re de la Floresci, scriem şi mărturisim 
cu acest zapis al nostru de nimeni nevoiţi neci asupriţi, ce de a 
„DOstră bună voie, având noi un sat anume Borcescii pe apa Sără- 
ței în tin. N. care sat ati fost direptă cumpărătură Cârstei vorni- cului și ”] ai dat danie S-tei Monastirii sale Floreștilor, și neavând noi neci un folos la S-ta m-re de acest sat, căci este departe, noi am făcut schimbătură cu călugării de la S-ta m-re de la Secul, Dat-am noi lor acest sat cu vad de moră și cu tot venitul, iară ei ne-a dat nuă (noa) șchimbătură dirept schimbătură, satul Mir- ceștii ce acu se chiamă Colibaşi cu vad de mâră în Bârlaa în ți- nutul “Tutovei, carele ai fost direptă cumpărătură, lui Nucrop X- PAKE BOpHHKSA. Și neavând neci călugării de la Secul neci un fo- los de acel sat, căci le este (acre) departe "l-ai dat nuă cu tot venitul, şi acest zapis s'au făcut dinaintea sf-sale Dosoteiiă (A oco- 8th) arhiepiscop şi mitropolitul Sucevei (sic) şi loan Episcop de Homan și Serafim Episcop de Rădăuţi și Calistru Episcop de Huşi și d-lor boiari mari Mnpon Koc'ruu ga aor., Gavril Costake EHB BEA ABopuuk, i Ramandi vel postelnic, i Apostolake vel spătar i Di- mitrașco vel ciașnie, i Toderașco Iordake vel visternie i Veleico vel comis; și pentru credința (kpeAnnua) noi ne-am pus pecetea s-tei m-ră și sfinţiile-sale Episcopii și-aiă “pus pecâtele și iscăliturele şi dumnea-lor boiarii cei „ari ai iscălit și ei Stratulat am scris ca să se scie. U. laș 1. „3PIIA, Iulie 6 qile. 
Netemplându-se Egumenul losaf să pue pecetea monastirei, am iscălit ei Gavril Costake ua vel vornic nepot Cârstei vornicului şi Ctitor Monastirei, 

) 

  

Sigil. 

Metopo ) 
PR 

TITS . liei. 

L. S. lui Costake =; Nr Episcopia Un | Uu Iscălitura lui Dosoteiă. 
R leă = lei [ON oman. a [a i 3 la pi- | în pi- Sigil. Sa | ci6re | ciâre Episcop i. . 

ÎN 

* 
Iscălit Episcopul 

Huşi. 

N 

Iscălitura Episcopului



  

Dumitrașco vel ciașnie, Apostolake vel spătariă, Velicico Costin 

vel comis. 

19.—l"w Antonie Ruset. —Urie fol. scris de Dumitru Leca, semnat 

de Mipon hocran Aer. ickaa, la 7184 April 26, în lași. Conservat 
la Academie sub N. 62. Jupânesa Maria a repos. Constaniin Macri ce 

ali fost Pircălab și cu 4 coconi ai săi cer să'și alegă părţile deo- 

sebi de către ginerele lor Gheorghie Ghianghia. Femeea acestuia este 

și ea Maricuţă fata lui Const. Macri pârcălabul şi Toma feciorul 
Gripinei iarăși fata lui Macri ce aii fost făcută cu altă giupânesă 

din semenţia Prastilor... Vodă a numit pre boiarii Alexandru Buhuș 

Hetmanul și Contâș marele stoln. să socotescă cu diresele lur ce ai 
avut pre ocine și le-aii ales și ei le-ai împărţit în dreptate, după 

obiceiul țărei (uapai). Venitu-saii în partea giupânesei Macri şi ce- 

lor 4 coconi ai săi satul Giumătăţenii în ţin. Hârlăului cu case gata, 

fără părți ce mai sunt răzăsesci și a 82 parte desat din Dubiceni. 

care s'a făcut sat întreg cu acestă parte şi !/, de sat de Popeni 

în ţin. Dorohoi și Silistea loriestilor la Kozanciu și a 8* parte de 

sat de Hiuepa în tin. Lăpușnei. Sigil mare, eră tare, lipsesce. 

20.— Îw Antonie Ruset—Românesce fo. de mijloc—scris în lași 

la 7184 Iulie 7 (1676). — Contrasemnat de AMipon Bea asr. 

Este carte la mâna lui "oder Diacul de cămară, nepotul mitro-: 

politului Varlaam și cumnatu-săi Vasilie din “Pergul Niamţului, să-și 

țină nesce pomete la prisaca.... care-i este danie de la unchiul s6ă 

mitropolitul Varlaam. Să nu cuteze Călugării din Secul a intra cu 

nescai pomete despre cel pomet ce este a lui Toder nepotul lui Var-
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laam, fără numai viind cumnatu-săii să aibă a'i socoti și a'1 alege. 
lar prisaca este danie (Aaanie) de la părinţii lui 'Toder, cu stupi, 
ce aii fost s-tei Mânăstiri Secul, numai ac6 s'o ţie; iar cu hotarul 
și cu pomete nime să nu aibă trâbă.... 

(Acest uric este la m-rea Nâmţului, cu N. 1156) 

21.——Antonie Ruset V. Carte către Grigorie Carlig Vornic de .Portă-— 
din lași 7185 Mai 31 (1677) contrasemnat de Miron Costin Vel log. 
Seris de diacul Pavel. Relativ la hotărnicia părților de moșie de la 
Tergul Neamţu ale m-rei Secului. — Vedi N. 907 de la arhiva m-rei 
Neamţul. 

22.—D.'T. Codrescu publică, în vol. IX al uricarului, la pag. 129, un 
act de închinare a m-rei Pobrata, sub m-rea S-tului Mormânt; din 
lași, 7185 (1677) fără lună. — Semnat de mitrop. Dosoftei şi de 
Episcopii lon Romanskii, Serafim de Rădăuţi și Calistru de Huși. 

Doi boiari semnsză și ei acest act, anume Miron Costin Vel log. 
și Buhuș Hătman. Actul acesta l'am reprodus deja după o tradu- 
cere francesă, în vol. I pag. 701. 

23.—Urie de la Duca Vodă. fo. mare—slavon, laşi, 7187 Ghen. 15, 
scris de Andronik ; sigil mare în alb cu ambele mărci supra puse și 
data în scut 1679. 

E hotarnica Secului, contrasemnată de Aipon Rocrun Bea aor. 
(Conservat la mea Neamţului cu N. 77). 

24. — Carte de giudecată semnată de Miron Vel Log. fo. mic, din 
lași. l6t 7187, lulie. 1679. 

«Miron Costin Vel Logf. seriem Şi dăm scire cu acâstă scrisore 
a nostră, cum s'aă pîrit de față înaintea nostră Vidra fata Popei 
lui Gheorghie den gura Largei cu Bosie din Horincea, pentru giu- 
mătate de sat de Briţeani ce sînt la ţin. Făleiului şi pentru a treia 
parte de bălți de Geameni, dicânăd Vidra fata popei, cum ac€ giu- mătate de sat de Brițeani iaste cumpărătură moșu-săă lui Trifan sasul de la Vasco şi de la femeea lui și de la feciorii lui și cu ace 
a treia parte den bălți, din geamănă și aii arătat Și Zapis de cum- părătură ; iară Bosie aii dat răspuns că-i a lui ac6 moșie din Briţ- cani și o ai ţinut el. Pentru acela lucru noi am giudecat și le-am pus di din doue-qeci și una de dile a lui Mai, să hie de faţă la Iag- în trei septemâni și să aducă ment buni să mărturisâscă cu sufle- tele lor, cum n'are Vidra nece O trebă cu ac moșie și nece-i iaste za-



527 
PE 

  

pisul bun, anume Isac de logesci și Gligorie de acolo și Dumitrașco 
de Blăgesci și Berta din Bertesci și Năstasie de acolo şi Necula de 
logesci și Constantin de acolo. Deci când aii fost la di, Vidra ati 
venit iară Bosie n'a mai venit, ce am socotit de am trimis pre Vi- 
col aprodul să'l aducă pre Bosie la giudeţ să-și al6gă cu Vidra; 

deci Bosie ai fugit și ati dat dos, nu Vaii adus aprodul; iară Vidra 

tot aii venit la giudeţ până. (rinz) în șâse-spre-qece .dile a lui Mai; 
deci noi vădând că nu stă Bosie la lege (Aeyz) şi fuge (4Suz) și 
însuși aduce martori, cum scriem mai sus, am făcut acestă scri- 

sore a nostră Vidrei fetei Popei să'ș ţie ocina și bălțile, cum scrie 
mai sus pre zapis ce ne-aii arătat; iară Bosie ati rămas de di și 

din tot giudeţul țărei (upzu). Acâsta scriem. 

Semnat AMipon Rea Aor. 8 sac A 7187. Iulie 16 dile. 
NB. Acest act a fost al meii şi lam cedat Academiei. 

25.—Urie fo. mic— din laşi. 7188 Ghenar 17 (1680). Sigil mare 
roș de la Duca Vod scris de lan. Contras. de Miron Vel Logof. 

Carte către Egumenul M-rei Niumţul să-şi ţină casa de la Ciogo- 
lea și alte locuri donate M-rei de metrop. Sava «după mortea sf. 

sale, care pe nedrept o mai vânduse din noă urmașii lui Ciogolea, 
lui Beblea Vornicul» Beblea de nu e mulțămit «să mai vie de față 
cu călugării, în două săptămâni în postul cel mare ce va veni, 

să-și al6găs. 

NB Beblea apoi se împacă cu M-rea. 

Actele aceste sunt la M-rea Nemţului, cu N. 1836 și 1887. 

26:—Un minunat act de la Duca Vodă, fo. mic, contrasemnat de 

AMipon Bea acer, din 7188 Mart 17, face menţiune de Vasile Costin 
fratele lui Miron şi de moșia. Barboși, care atâta o căutarăm până 

ce în anul trecut o aflarăm. 

Eată acest uric în tâtă întregimea.: 

«Iw Duca Voevod B. m. g. z. Mold. Dat-am cartea Domniei mele 

slugei nâstre lui Vasilie Purece și frăţine-săii lui Simion Purece, 

să hie fari și puternici cu cartea Domniei mele. a opri și a ţine 
partea Prăjescăi din Mircesci, cu tot venitul, pentru o parte de ocină 

ce aii vândut Prăjasea lui Vasilie Costin din Barboși de la Nâmţu. 

lară Prăjasca de-i va păre cu strimbul, să vie de faţ înaintea Dom- 

niei mâle. Acâsta scriem. — In lași l&t 7188 Mast. 17. 

Uricul original lam cedat Academiei. 

L. S. 
Contr. Miron Vel Los.
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26. — Nr. 1550.— Zapis, fo. mare hârtie turcă ; românesce, din 
iași. — 7188 Iulie 23. (1680). 

«Constantin vel Post. și cu temeea mea Safta Și cu toți coconii... 
(tocmela cu Părintele lon de la st. monăs. Secul Și Cu egumenul 
Parthenie de la st. monăs. din cetatea Nemţului și cu tot soborul; 
schimbă, satul Rencescii pe apa Siret (ţin. Neamţ) cu curți gata și 
cu toți vecinii... Cumpărat de la Iftimie Botus stolnicul și pe dea- 
supra 200 stînj. ste. monăs. aîi dat din cetatea N. pe satul Bră. 
t6nii pe Sireţel (ţin. Sucev.) cu curți gata și cu câţi vecini vor fi. 
Martori : 

Miron Costin vel log. (semneză : AMupon gta or. Necolai Ra- 
coviț biv logof. Gavril Kostache vel Dv.-Dol. z. Grig. Ghianghe vel 
Dv. Dol z. Alexandru Buhuş Hătman. 'Pudosie Dubau vel spăt. Lon 
Racoviţ vel Pah. Toader lordake vel Vist. Contaș vel stoln. Velieico 
vel comis (Velicico Costin vel Komis). lie Moţoc vel Medeln. Ne- 
niul vtori log. 

AER 
27. — Urie din 7189 Mart. 7 lași (1681) de la Duca Vodă, scris de diacul Gligorie, sigil mare alb cu data 1679; contrasemnat de Miron 

Rocran vel logofet. relativ la vândarea ce făcu lenache feciorul Pă- trului, ce ati fost vătav la Neculai Buhuș. ce aii fost Logofet: mare de nisce case din ulița Strâmbă, cătră boiariul Andronic, ce ai fost ușer mare. 
(Se află la monăs. Neamţului, cu N. 3210). 

  

28. — Constantin Cantemir. Așeqămentul M-rei din cetatea Niam .- țului, din 7193. Aug. 25 (1685). Intre semnături este Și a lui Velicico Costin. (Documentele m-rei Niamţului. Plicul Boreei, Reucesci și O- 
glindesci. 

29.— Ge oveomn AScodTere apknennekwn um MHTponsanrSA AE Gsukga, Gaga ennckensa At Poman (.......... ) episcopul de
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Rădăuți, i Mitrofan Episcopul de Huși, i Tadosie Dubăi Vel logofet. i Gavril Costake vel Vorn. de țera de gios (sic) i Ion Racoviţ, vel Vis. de ţâra de sus (sie), i Ionașco Balș (Baamiz) ce aii fost vor- 
nic mare, i Alexandru Ramandi ce aă fost Vornic imare,i Velicico 
Hătman i Pircălab Suceavskih, i Zosim Başotă ce ati fost H&twman, 
i Constantin vel Postelnic, i Deadiul vel Spătar, i Vasile Costake 
vel Ciașnic, i Gheorghie vel Vist. i "Toader lordache ce aă fost Vis- 
ternic mare, i Gheorghiţă Alboti vel Ban, i Gavril Braescul vel Stol- 
nic, i Stefan Cerkezul vel Comis, i Eni vel Medeln., i Vasilie Baen- 
skie Serdariul, i Donici biv Serdarii, i Stefan Fratița vel armaș, i 
Vărlan biv armaș, i Caplan Cilibi vel Ușer, i Lupașco Bogdan aga 
de darabani, i Vtori Logof., i Vtori Șpătar, i Vtori Ceasnie, i Vasilie 
Damian treti log., i Vasilie Gugescul Vtori Comis, i Vtori Clucear, 
i Vtori Sulger, i Vtori jitnicer, i Andrei Săpoteanul, i Dumitrașco 
Murguleţ, i Pahomie Frâncul, i Beblea Vornic de Portă și alţi bo- 
iară şi feciori de boiari, scriem şi facem sciut, cu acâstă serisore 
a nostră precum aii venit înaintea nostră, Părintele şi rugătorul no- 
stru egumenul și cu tot soborul de la Sta m-re Xeropotamu ce se 

spune Gaksa, de ni-aii ar&tat înaintea nostră ispisoc de la Domnul 
nostru Iw Constantin Voevod și dires de la reposatul Eremia Moghilă 
VVod și de la Dabija Vod şi de la Stefan Petru Vod, scriind pre- 
cum ai dat cetatea Nemţului să asculte de m-tirea Secului și să 
fie egumenul și cu tot săborul de la Secul volnici a pune egu- 
men și călugări într'acâstă m-tire în Cetatea Nâmţului, unde este 
hramul întru numele St. Arhierarh și făcătoriă de minuni, a lui St. 
Neculai, dintr'a sa m-re din S&cul, ca să aibă a asculta de acea s-tă 
m-re de Secul, căci și ace s-tă m-tire €ste zidită pre locul Cetăţei 
Nâmţului, cum 6ste scris și în diresile de la acesti Domni ce mai 
sus scriem. Pentru aceea și noi vădând aceste adevărate ispisoce 

scriind cu mare blăstem, și de la noi de la toţi am făcut acâstă 
scrisâre să fie de mare credinţă Părintelui și tot săboralmi de ln 

S-ta Mănăstire ce mai sus se dice Secul. Și penteu mai mare cre- 

dință am iscălit not toţi cu mâinele nostre ca să se eredă. Și eii 
(ligorie am scris ca să se scie. — U laşi 7193 Aug. 25 dile. 

Semnaţi cei din zapis. deci şi: Velicico Hetman. | 

N. 1621 Plicul Boreei, Recea și Oglindesei. (In Depositul M-tirei 
Niamţului.) 

30. — N, 1391 Const. Voevod.— fo. mare, turcă. 7195. Mai 1, pe- —N, st. 
cete inelară. — Semnat : Vodă. 

Miron C, 21,
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Aă venit înaintea Domniei Gligorie proin metrop. egumenul de Golia şi cu tot sob. de la Trisfetitele Jăluindu-se contra lui Vasile 
lordaki Cantacuzino ce aii fost pah. fiul repos. 'Toader Iordaki ce aii fost Visternie, pentru bucate și pâine ce ai rămas de la repo- 
sata D-na Ruesandra fata, reposat. Vasile Vod şi pentru satul Preotescii, dieend cum ar fi cu dreptate să le ice ex tote bucatele și pâne și sat. Vodă a chiamat pre Vasilie și el a scos o dietă de la rep. mătușa sa D-na Ruxandra făcută cu 2 ani mai de înainte de perirea ci, și acolo scriind cum or grijio şi cui aă lăsat... Și după ac6 s'a templatu-s'aii mari primejdii D-nei Ruxandei de ai cădut în mâna unor Cazaci făcătoră de răi și luându-i totă avuţia, mai pe urmă i-ai tăiat și capul. Şi înțelegând d-l Vasile Paharn. de perirea mă- tuși-sa venit'aii la sat la Preotești de ai luat ce aă mai scăpat de acei tâlhari, bucate, pâine. 

«D-nia me cu tot sfatul așia am judecat : (Vasile să restitue tot ba încă : «de vreme că acestor 2 monastiri li s'a templat mari stri- căciuni de ostile leşești, iar pentru sat pentru Preotesci am lăsat cum serie D-na R. în dietă sa, adică ca să dea Vasile Pah. un sat m-tirei Golia și d-l să ţie Preotesci (țin Niamţ). Deci a-l Vasilie Pah. dat'aă la mâna călug. pomenit mai sus tote bucatele rămase Șaii ținut în samă şi lui Vasile Pah. deci cheltuele ce a făcut cu acele bucate pân le a scos din mâna lui Crupenski Post. ce aă fost mers să le ia pe sema Craiului leșesc fiind atunce mare ame- stecare în ţeră şi aii cheltuit de le-aiă iernat şi leaii dat Călugărilor la st. George şi pe alte trebi, cari s'aii luat seama de tâte înaintea domniei mele.» 
Mai rămâne Vasile a da, 340 merţe grâii și 50 merțe mazăre și 25 merțe secară cu mălaită și să'i mai ţie şi sama lui Vasile Pan. 135 lei ce s'au aflat toți cheltuiţi din acestă pâne. Pentru aceea neci Vasilie Pah. n'a trimis pânea Călugărilor neci călug. aii trimis s'o mai ia și într'ace dată s'aii tâmplat de ai eșit D. Vasile Pah, din țeră in ţ. Muntenâscă și acolo aiă zăbovit 1 an și mai bine. Mai pe urmă iar ai venit în țeră și într'acs vreme templatus'a m-rea Golia sub ascultarea, Preosf. nostru lacob fost arch. Tarigraduluj și a totă lumea Patriarch... și aă poftit ei să le de Vasilie pânea, remasă 

eg. de 'Trisfetitele câtă pâne aii mai rămas asupra lui Vasilie Pah. și s au aflat... care fac și aceste 125 lei și s'a ținut în sâmă din acâsta în
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sâma D-lui Vasilie Pah. 135 lei lei din chieltuiala D-sale disă mai 

sus și au plătit 40 lei lui Gligorie Mitrop. ce ati fost Domna R. da- 

tore şi 50 lei iar o datorie a D-nei R. la egumenul de la Galata 

și aii dat la m-rea Golia și Trisfetitele 200 de lei și 100 merţe srâă, 

și pentru Preotesci aii dat satul Lăzărânii (ţin. lași pe Jijia) m-rea 

Golia după cum ai poftito.» 

31. — Judicata Divanului, din laşi 7197 Iunie 1. 
Intre cari: 'Tudosie Dubăă log. A. h. eue aor. (numai cu ini- 

țialele AM  H.), Velicico Costin vel hătman, după care judecată s'aii 

dat de C. Cantemir actul ce aduserăm mai sus, şi care la m-rea 

Niamţului e sub N. 1391. 

Acâstă judicată coprinde aprope textul de la N. 1391 și e con- 

servată la m-rea Niamţului cu N. 1392. 

Aaa 

& 
priit 

32. — Zapisul în românesce, din 7198, Mai 2, următor, cu semnă- 

turele lui 'Pudos:e Dubăii vel log., Velicico Costin vel dvornic, lonașco 

Balş biv dvorn:c, lordake Ruset vel vist. Lupul Nastasie vel medeln. 

«Vasile Cantacuzino biv paharnic. Fac scire cu acestă scrisore a mea 

tuturor cui se cade a audi, cum am socotit și dea nostră bună 

voie am dat satul Preutesuii ce este la ţin. Niamţului pe apa Mol- 

dovei cu tot locul şi venitul şi cu toţi vecinii ce se vor afla drepţi 

vecini den acesta sut. Acest sat lam dat fratelui și cumnatului mei 

Vasile Costake vel vornic și surorei msle Catrinei şi fiicei d-sale 

Notă. Dn erd e sta pus la pag 528 semnăiura de «Hetman» a lui Velicico. 

C6 de pe pagina acâ-!n se cuvin acolo.
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Sofia carea-i de noi botezată (iSTesarz) ca să fie d-sale direptă 
ocină și moșie în vâci neclătită. Insă acest sat ne 6ste Și nouă da- 
nie de la r&paosata matușa mea I)6mna Ruxanda fata r&pos. Va- silie VV. Iară și dania 6ste într'acesta chip; că vrend Dâmna să dea satul m-rei Golia iarăși dentr'a ei bună voie s'aă socotit să nu-ii stă casele și biserica pustie, precum se vede pre multe locuri așia fiind pre mâna călugărilor : pentru aceia așia ai scris în diata sa ca să dăm noi un sat mănăstirei Goliei și să ţinem noi Preuteştii fiind cumpăraţi de cătră ....._ răposatului Vasile Voaă împreună cu maică-sa şi mătuși-mea dâmna Tudosca încă din vremea. lor și ai făcut şi biserică și pivniță de pâtră și casele tot Vasile Vod în bo- eria sa, iar după mortea dâmnei Ruxandei tâmplatusai de ai ars și casele rămâind locul pustii. lar pentru aceea noi tolii am dat monastirii Goliei tot satul Lăzărenilor ce's la ţinutul Iașilor sub Stâncă, cu vad de moră în Jijiia și cu tot venitul aceluia sat. Şi așa sai aședat precum arată ispisocul nostru i”w Constantin Voivod și a boiarilor ţărei; pentru aceia ca, să fie Dumniilo» sale de la noi dreptă ocină, și moșie în veci ne clătită şi acâstă de bună voia nostră s'aii făcut denaintea d-lor sale boiarilor celor mari Todosie Dubăiă vel logofăt, Velicieo Costin vel vornic, Ionașcu Balșe biv vel vornic, Constantin ...., . Iordache Roset vel vistearnic Lupul Costache vel medelniciariă, Pavel . . .. . biv bel slugiar, Antochie „biv vel cămărași, și pentru mai mare credință am iscălit eu și fraţii mei Ion și lie și dumnealor boerii cară mai sus s'a dis aă iscălit toți ca să fie încredinţat în tot județul. U Iași 7198 Maiă 2. Intre semnături : Velicieo Costin vel vornic. 

33. — Scris6rea autografă a lui Miron Costin, din anii 7198 luna Oct. pe când era, staroste de Putna. (O dăm în facsimile, anexată sub A). 
34. — Zapisul cu care Enake feciorul lui Hulibeiiă vinde partea lor din Brezeani lui Antioh Jora hă&tman. 7214 (1706) Iulie 26. Martor : Neculai Costin. In: păstrarea, m-rei Niamţului, cu N. 3489. 
35. — Urie de la Dimitrie Cantemir, forte frumos scris de vestitul Acsintie uricariul, în 7219, Maiă 6. Eatăl: 
Anawn'rpie Ranremnp RorgoA, B. M. G. Z. M. Adecă ati venit denaintea nostră și denaintea. alor noștrii moldovenesci boiari a mari Și a mici rugătorii noştrii Iwpecm egumenul şi cu tot săborul de la sf-ita m-re Secul şi de la sf-ta m-re din cetatea Niamţului, jăluind precum dir6se și ispisâce ce aă avut sfintele m-ri pre a lor direptă
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ocină și moșie pre sat pre Reucesci, ce's în ţin. Niamţului pe apa 
Saratei, eu vecinii şi cu tot venitul din tot hotarul, ce le-ati fost 
de schimbătură de la Constantin ce ai fost postelnic și de la giu- 
pănâsa, lui Safta, ai perit prin răsedle de cazaci, făr cât ai aflat 
un zapis, cel de schimbătură, de la Constantin postelnicul și "l-ai 
rescumpărat den robie den ţera căzăcâscă de la Numa. Deci saă 
rugat domniei n6sire ca să le facem şi de la noi ispisoe dentăritură 
pre zapis ce ne-ai arătat de la Const. ce ai fost postelnic și de 
la giupănssa lui Safta, carele ste iscălit de toți boiarii cei mari 
Și mică din dilele r&pausatului Ducai Vodă, anume : Miron vel log. 
și Neculae Racoviţă biv vel log. și Gavril Costake vel vornic dol. 
şi Ghenghe vel vornic gorni. și Alexandru Buhuși hătman și Tudosie 
Dubăii vel spătar și Ion Racoviţă vel ciașnic și Toderașco lordake 
vel vist. și Contăș vel stolnic și Velicico Ewemun vel comis ete. 

(Aduce coprinderea zapisului cu învoiala lui Const. postelnic cu că- 
lugării de la Secul). Deci și domnia-mea dâcă am vădut acest za- 
pis... (întăresce schimbarea). 

3 ias. |. 1719 mai 6. 
Demitrie Ii. Voevod. Sigil mic cu litere latine. Diac: Acsentie 

wricariul. 
Se află cu N. 1551 în plicul moşiei Reucesciă la m-rea Niamţului. 

36. — Un document curios este cartea de judecată a boiarilor 
administratori ai Craiovei la 7235 (1727) Martie 14. 

In acâstă carte se vede un Dalica Paharnicul ca strămoș lui 
Constantin Hargetoianul. Acest Balica a dat lui Mateii Vodă Basa- 
rab 4 rumâm cu nisce părți de moșie din Obedeni ale D. Dinicu 
spătar Buicescul. 

| 

37. — Carte domnsscă, folio mie, de la Iw Constantin Neculae 
Voevod, românesce, din l6t 7242 lanvariiă 12. Sigiliii domnesc mare, 

roșu cu ambele mărci, cam șters. 
<Scriem domnia-mea, boiarului nostru, domniei-tale, Nec..lae 0o- 

stin, staroste de Cernăuţi și Manole biv vel căpitan, vă facem scire, 
că domniei-mele ne-aii jăluit rugătoriul nostru... .... egumenul de 
Putna, dicend că ai avut monăstirea moșie acolo la Cosmin și cum- 

că'i împres6ră moșia Dumitrașco Blenschi vornicul de Câmpu-Lung 

Deci Vodă scrie lui Costin și lui Manole să mergă la moșie și 

să alegă partea m-rei de către Lăcojviţu (Leuceștii).
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Am publicat la'pag. 728, 729 listele moşielor Costinescă împărţite 
la fiii și fiicele lui Miron Costin. 

D. B. P. Hacdeii a mai afiat în hârtiele sale de familie încă alte 
liste, una din 7260 (1742), dar copiată la 1819, Septembre 20 de 
Argir Cuza spătar, care dice că acestă listă W-a rămas de la tată- 
săii. Și a Il-a o traducere a ei în polonesce, cu unele adaose. 

Le dăm aci una după alta: 

  

38. MOŞIILE LUI MIRON COSTIN. 

«Părțile ce s'aă socotit pe fraţi, de moșii ce a fost a Logofetesei 
llinei de pe tatăl ei lon-Movilă-Vodă și de pe Miron Logofătul ce 
sai tras din tatăl-săi Costin Hetmanul. pe trei fraţi feciori ai lui 
Miron Costin ce aii fost logofăt mare, leat 7250. 

O parte Wântăiii a lui lon Costin Hetman sin lui Miron Lo- 
gofătnl : Pol sat Branisterii la Neamţu. Pol-sat Scăuleții tij la Neamţu. 
un sat întreg Bărboşi tij ot Niamţu; un sat Săcuriceni la Suceva; un 
sat Volcineţul sat tij la, Suceava; Silişeul la Dorohoi; Miclăuşeniă ij 
la Dorohoi; Dumenii tij ot tam. Pol sat Sepotenii tij la Dorohoi; a 
opta parte din sat din Românesci. Zugravii la Hârlăă. Lujenii la 
Cernăuţi. Şepinţii tij la Cernăuţi. Sencăuţii la Hotin. Rusinţii ij 
la Hotin ; parte din Bărbușcani ot Soroca. Florenii ; parte din Stoi- 
cani ; parte din Bujoreni, Băhrinescii, lurceniă, Scânteenii, Munteni, 
Maucăuţii pe Răut, Curolescii, Napreuca pre lăut, Alidărescii, Or- 
nescii la Covurluiii, Corlătescii tij, Davida la Orheiii. Parte din 
Herţa, Rădaceseii, 'Tărdienii, Carapuscenii. 

Altă parte a Saftei Stolnicesei: 
Verbova la Soroca, Căcăcenii ti), Cărămănescii la Orheiii, Cosol- 

nița la Soroca, Scheia-Sămălescii la Iași, Trileştiă tij la Iaşi, Buzenii 
la Soroca, Troicenița pe Răut, parte din Ochiteștă, Părpălacele, Po- jojenii, Smungenii la Soroca, Scobireenii la Soroca, Răboeștii, VIo- 
sineşti, Oprişenii la Soroca, Răstipinii tij, Voslenţii la Soroca. Ro- 
domireștii; parte de Hugășești, Pol sat de Sudarsca ot Soroca, Cărpiţii, Socii, Pol sat Căinăreștii, Spincenii, Cucueţii pe Răut, Trăisteniă tij. Pol sat Roșcanii pe Reut; Ivancăuţii, Logofetenii la lași ; Broscau- 
ţii la Soroca. 

Altă parte a Tudoscăi Spăt. Zmucilă. 
Barbescii la Cărligatură ; Bozieseii tij ; Mirdărescii la 'fecuci; Parte din Bordeiii ot Tecuci; Parte din Oprișesci tij ot Tecuci;
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Parte din Liesci tij; Volsineţul la Iași; pol sat Buziescii la "Tecuci ; 

Părţile din Crincăuţi ot Soroca; Pol sat Stârcenii; Rogojinii pe 
Răut: Mutienii la Hârlău ; Parte de Adaşeni; Mărculescii pe Răut; 

Murgucenii, Gugiumănescii ; Goâniscii la Cernăuţi; Parte din Ki- 

biaska ot Soroca; Purte din Vestiarniceni; Cotiujenii la Soroca; 

Boroccenii tij la Soroca; Siliște tij la Soroca; Poiana ij; Parte de 

Umbrărescă, Borlescii la lași; 'imerlenii; Parte din Larionesci ; 

Perenii. pol sat Bâcsanii (ori Batisanii); Tomnlăuţii; Parte din Coe- 

tiţea, Secătura, Cerbienii pe Horaiţa. 
Acestă copie fiind scosă după împărțală și rămasă de li părin- 

tele meă. am încredinţat-o cu a mea iscălitură. Insă este scosă în 

1819 Septembre 20, de pe împărțela, fiilor lui Miron Logof. 

| Iscălit Arghir Cuzu Spăt.« 

Iată traducerca polonă cu unele adaose : 

«Czesci ktore wyrachowali sie miedzy Bracia, ktore wsie byly Logo- 

fetesy Helen, po Oyeu iey Iwanie Mogila wojewodzie, i Mironie Lo- 

gofecie ktore miec powinna po Oycu Swym Iwonie Kostynie Hetma- 

nie dla troyga braci ktory byt syna Myrona Kostyna Logofeta W. 

7250—5508 1742. 

1. Czes€ Iwana Kostyna Hetmana. !/, Brynisztery w Niame. !/a 

Szeulecy detto; Barbosse detto; detto Sekuyezeny w Soczawie; detto 

Wolczynec w Suczawie; detto Szyleszeu w Dorohoyo; Micleuszeni w 

Dorohoy; Dumeny detto. '/, Sepoteny detto; 1/3 Romanestz detto ; Zu- 

arawy w Herlew; Luzeny w Czernowo; Szepiniea. w Crernowe Kostin; 

Sankauey w Chocine; Ruszyncy w Chocini; Csese Werbuszkany w 

Soroce Floreny, Stoikani, Buzureny, Bachryneszezy; lurezeny, Szem- 

pieny, Munteney, Maucaucy nad Reutem; Kurwlesziy, Wepreuka nad 

Reutem Alledareszty, Onesziy—w Kowurluy ; Korlateszty, Dawidy w 

Orchey Czes6 : Herceny, Hadoczesty, Tardzieny, Karabuszereny. | 

(Hier zu ersetzen der Wornyk Kretzulescu nicht in Stande wird wei 

derselbe mehr keine Giitter hier besiizet — Also um des Ersatzes 

des schon gethanes Schadens sicher zu sege, und um den noch gros- 

seren Schaden vorzubeigend, — bittet man das Gericht um einen 

. , | 3 nistration dem 
gesetzlichen Schutz, dieses verlassene Dorph in Administration 

Klayger Angir Kuza zu iibergeben bis zur găntzlichen Entspei- 
> > 

u , 

dung des Procesess). Acestă notă este adaosă. V.A.U. 

Safiy Zosimowey Stolnie 

Werbowa w Sorocha; Kakaczeny detto; Karamanesiy W Orchey; Kos-
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zelnica w Soroca; Skeja Simeleszty w lass; Trilezty w lass; Buziney w Soroca ; Troiezeny nad Reut; Csesc Okiteszty , Parpalaczey, Po- Xozeny, Zimundzeny w Soroca ; Skobirezeny d-to. Rebajeszty, Wla- sineszti, Opryszeny Soroca ; Restyneley d-to; Vaslaucy w Soroca ; Rodimireszty ; Cses6 Rugaszesziy ; !/, Sudarha, w Soroca; Kyrpiceny, Soczej ; !/, Keynereszty, Spilezeny, Kukojecy nad Reut; Trahistesny; fuleszty; 1, Roszkany nad Reut; Iwankăucy w Hocim. ; Logoficteny w lass.; Braskancy w Soroca. 
Czesc Todoski Sp :tirowy Zmaezyloi: Barbesty w  Karligatura: Buzejeszty d-to; Mardaseszty w Tykucza; Bordey d-to; Opryszeszty d-to; Mieszty d-to; Wolezynecu w Iass. ; Buzyiesty w Tycuszy ; Krykaucy w Soroca ; Steszezeny w Soroc ; Rogozeny nad Reut, Mu- tyeny w Herleu; Adasceny w Herleu ; Markuleszty w Reut; Morguc- zeny, Gudzumaneszty, Godniszty w Czernow. ; Kibiezka w Soroca Westerniczeny ; Kotiuzeny w Soroca ; Borokezeny w Soroca ; Seliszte w Soroca; Pojana w Soroca ; Umbrareszty, Bazleszty w lass; 'Ty- merleny, Lareuneszty, Pereny, Batiesany, Tomilaucey, Kuietyczka, Se- catura, Czerbieny w Czernow, 

Wsie ktore trzymat Delanu w czasie Rumiancowa. Glina — Iordachi Gilawec d-to. 
Nowoselica qi dsos ; | 
Buzowiea, Maifey. 
Michalkeu ; | 
W asilieu | . 
W'oloschen Iordachi 

Waskaniy—Mahy. Bolboka, Trebyneucy, Barnowia di dsos. ă 
Markaucy, | Iwon Delan. Balkauey [ 

Poczumbeny MD, Poczumbamy Iwo D; Kisel a lord Delan. 
Teraz Posiadny : 

Lipkany, 
Kyszta Zamzyowa, 
Hlynoia, 
Poczumbaucy, 
Poczumbeny, 
Bekir, 

Resteu, 

Motodawa, 
Komareu. 

Kurtu.
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Ta Kopia wypisana z Dzialu pozosta 'Tegopo moim Oycu swiadeze 

mâim podpisem iako iest wzieta dzialu Synow Myrona Logofeta. 

Argiry Kuza. 

39. — Un zapis din 7207 Noemb. 2 face menţiune de un Căpitan 

Costin. Nu putem da. semă ce legătură are acest Căpitan Costin 

cu familia Costinilor. ” 
lată zapisul întreg : 

«Adecă eii popa Oprea şi cu frate-meii Fătul, feciorii Stolnicului 

ot Cotești sin Nog scriem și mărturisim cu acest adevărat zapis al 

nostru de nime siliţi, ci de a nsstră bună voie am vândut dreptă 

ocină a nâstră ce avem de baștina după dumnealui Costin vel Că- 

pitan, însă stânjeni 60, de peste tot hotarul din câmp, din pădure 

din apă, şi stânjenul lam vândut pe bani 33 şi luând toți banii 

deplin în mânele nostre, i-am dat dumi-sale voie a stăpâni aceste 

moşii în veacă și urmașii dumnealui neamul dumnealui ; şi la acâstă 

tocmâlă a nostră s'aii întâmplat mulți Gmeni bună cari mai jos își 

vor pune iscăliturile şi degetele; şi pentru adevărata credință ne-am 

iscălit: Vleatu 7207 Noemb. 2. 

Urmâză mai multe semnături de 6meni necărturari. 

ADAOS. 

40. — De la liași Alexandru W. din 1667 februar 15. Carte lui 

Ionașco din Orhei. Intre boiarii sus citați Solomon Bârlădeanu! vel 

Dv. Doln. Zemli și Miron Costin vel Dvorn. Gon. Zemli. 

Actul e comunicat Revistei arheol. din Odesa la 1858 de D. H. 

Murzakievici din Kişinăii. | , 

Este publicat la pagina 353. SannekH Oaeckaro OBIECTEA HCTOPIH 

iapeznocren. tom. IV. 

41. — Depositul Academică. N. 31 portof. N. XIX (copie din care 

se vede înrudirea Moghileseilor cu Stroicescii.) 

Dieta lui Miron Barnowski Hetman și pârcălabul Sucevei ; doneză 

satul Mlenăuţii (ţin. Doroh.), cu curți şi mori și bălți de pesce și "la 

sat din Plopeni (ţin. Doroh.) cu loc de mâră pe Jijia şi pe lubă- 

nâsa î:că un loc de moră și heleșteă, le doneză m-rei Solca din 

noi zidite, mai dă şi satul Uricani pe Bahluiu cu curți şi cu mori 

pe Bahlui și cu prisacă (ţin. Cârligăt.) «dreptă cumpărătură a lui> 

și iarăși alt sat Cacaceni, pe Cractiăi (ţin. Niamţul) cu moră pe Cra-
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căă și cu curți și prisacă, care sat....... „este danie de 
la r&posatul moşul meiă Vistârnie Simion Stroici, fiind că el fecior 
din trupul lui n'aă avut. Dar aceste 2 sate......... să aib a mă 
hrăni cu ele, până la mortea me, iar după mârtea nâstră să hiea 
Sfintei mânăstiri Solca.» 

M-tirea sa-l pomânescă pre el, pre părinţii îui «și pre moșul nostru 
Simion Stroici în pomelnicul cel mare» și va face pomenire la si, 
Demetrie. 

Semnat : «M. B. Hat. și P. Buc. cu mâna me.» lași 7131 (1623) 
lunie 25. (Vei <Arh. Rom.» TI p. 271). 

42. — Depositul Academiei. N. 32. Portof. 19. 
«In numele tatălui și al fiului şi al sf. Duh sfintei începătorei de 

viață cei de o ființă şi nedespărțitei 'Troiţe unuia Dumnedeii in 3 
ipostasuri minunat și slăvit, căruia stăpânire și pre încuviințare mă- 
rire în veci amin. lată e robul stăpânului Domnului Dumnedeului 
și mântuitorului Isus Hristos cel din totă inima drept credincios şi 
pravoslavnic adevărat, închinatorul Troiţei cei sfinte, bine cinstito- 
riul Iw Stefan Voevod, cu mila lui D-deii D. 'Țărei Moldovei, fiul 
bine credinciosului Stefan Tomșa VV ; Iată că Domnia me cu bună 
voință a tot ţiitorului D-deii și eu pronia milostivirei lui, din tine- 
reţile nostre cu cea lui Dumnedeii iubită dragoste doriam a urma 
urmelor celor. de fapte bune bine-credincioşilor ce ai fost înaintea 
nostră vechi Domni, moşilor și strămoșilor noştri, cari zid6 biserici 
Și m-ri întru slava și lauda înfricoșat și pre încuviințat numelui 
D-lui Dumnedeului nostru, spe pomenirea sa și al părinţilor săi, cari 
și după răposare trupurile lor astădi întru sfințenie ca cum ar fi 
vii se odihnese întru facerea mânilor sale, iar sufletele lor în mâna 
lui D-qeiă. De acesta D-nia m6 de pururea grijind și din durerea 
inimei dorind, pre bunul D-qei cel întru milostivire pre bogat n'aii 
ivecut cu vedere cererea n6stră, celor întru bună nădejde de bine dătătoriă, ati bine voit și S'aii milostivit spre noi Și neam dăruit 
nOuă puteri și vremi cu bun prilej de a ajunge cele de noi dorite. Pentru aceea prin bună voința lui Dumnedei și cu blagosi. rugă- torilor și părinţilor nostri KHp Anastasie Arhiep. și mitr. Sucev. şi chir Pavel Ep. Rom. Și kup Atanasie Ep. Răd. Domnia ms am în- 
ceput și am făcut Biserica şi m-rea întru acel nouă de Dumnedeii arătat loc, ce se numesce Solca, care saii și sfârșit întru numele sfinților pre lăudaţilor ântă ședetori mai mari apostolilor, Petru și Pavel și altor sfinți verhovnici apostoli. Deci Domnia rh€ după câtă
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putință și prilej de la D-qeiă sati dat Domniei mâle, D-nia me am: 
grijit s-ta Biserică și m-re. Incă iarăși am miluit a nostră rugă și 

m-re cu un sat anume Lozna în ţin. Sucevei, cu curţi, cu heleșteiă 

şi cu tote hotarele şi veniturile ce sînt pe dânsele, Şi încă am mai 

dat sf: m-ri jumătate sat Culicenă, 2 părți din satul Derzna și 2 

părți din satul Călinescii, aşişderea dintr'acel ţinut, cu mori pe Siret, 

care acel sat și ac& jumătate şi acele câte două părţi din două sate: 

aji fost a lui Vasile Stroicelu ce aii perit în viclenie; și iarăși am 

dat sfintei m-tirei n6stre jumătate de sat lonașenii dintru acelaşi 

ținut care ai fost a lui Grigoraş Arbore Pah. și cu mori; și iarăși 

am dat 1/, sat Şerbănesci dintru acelaș ţinut ce aii fost a lui An- 

dronik Pah., ca să fie acâste tote sfintei m-ră cu tote hotarele lor 

fiesce-care după aflarea sa, cu heleșteii, cu mori, şi cu fenaţurile 

lor și cu veniturile din câmpuri, din păduri, nesmintit necă odini6ră 

în vecii vecilor, întru pomenirea D-niei mele și a Domnei Domniei 

mâle Acsenia şi a fiicei nostre Domniței Magdalinei și a altor de 

la D-qei dăruiţi nouă fii și pentru sufletul și iertarea păcatelor n6s- 

tre şi ale părinţilor nostri, fiind-că acel sat și jumătăți de sat și. 

părți de sat, când toţi acei mai sus scriși boieri cu alți haini (pri- 

begi) ca și denșii, sai ridicat asupra Domniei mele şi a ţărei Dom- 

nici mâle şi aii venit cu mulțime de oști leșesci cu sabia. şi cu foc 

și ai făcut mare și strașnie răsboiă cu D-nia me pe apa Jijiei, a- 

tuncă aceste sate cu mare ostenâlă și eu multe sudori, unde era - 

viața alăturea cu mârtea, Domnia m6 cu sabia le-am câștigat, căcă 

pr6 puternicul D-dei iati supus pre dânșii sub sabia Domniei mâle 

unde spre semn 6xele lor aeve zac întru vecinica mărturie. Drept 

aveea de se va ispiti a îndrăzni cineva... (Blastemul). 

Stefan VYV. L. Ș$. 

(Este o copie de pe traducere, inregistrată la tabula din Cernăuţi. 

N. 75 lit. D. Solca N. 2. lit. C. Intre boiarii rebeli era rude ale lui 

M. Costin.) 

43. -— Depositul Academiei. N. 33. port. XLĂ. i 

lw George Stefan V. Din mila lui D-deii Domn Țărei M. precum. 

ai venit înaintea nostră..... (formula) părinții rugătorii nostri Călu- 

gării de la sfânta m-ee ce se numesce Dragomirna unde este hramul 

coborirei Duhului St. şi s'aă jăluit nouă cu mare jalobă și cu multe 

mărturii şi așia dicând precum priveleghiile și alte îndreptări de 

drese de danie şi miluiră și de întăritură ce aii avut de la alți fe-
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riciți întru r&păosare Domni ce at fost mai înainte de noi și de 
la ctitorul săi răposatul Miron Barnowski VV. pe satul Nieșenii în 
țin. Hârl. ce'i subt ascultarea ocolului Botoşenilor şi Brătinescii, ti 
cu heleșteii și cu tot hotarul și Roșiorii pe Răut Sucevei și Solea 
tij pe Răutu Sucevei, şi Barnova și în ţin. Sucevei cu vaduri de 
moră și cu heleșteii. lar acele privileghii aă perit și s'a stricat tote 
de cazaci când aii venit Timuș Hmilniţkie cu ste căzăcâscă a Za- 
porojenilor dimpreună cu Tătarii până la cetatea Sucevei ca să prade, 
pre domna lui Vasile Vodă. Deci atunci Timuș Hmilniţkie eu aă să 
căzaci aii mers la St. m-re ce mai sus scriem Dragomirna, și aă 
bătut-o și ati dobândit pre St. m-re și aă luat tote avuţiile și vest- 
minte şi vasele a s-tei m-ri și odoare de mare preț și de la alțy 
Gmeni și neguțători cari sati întâmplat acolo la S-ta monastire, 
Precum însumi Domnia m sciă şi am vădut nevoia lor și acele privelegii stricate şi rupte, deci noi cu toți boiarii nostri moldo- 
venesci. 

L. $. 
Racoviţ Cehan vel Log. Diac. Dumitrașco. 

Tradus în 1787 sept. 12. la Cernăuţi. 

 



  

NOTE COMPLIMENTARIJ 
LA 

BIO ŞI BIBLIOGRAFIA COSTINILOR, 

Pentru ca să se potă face tot mai multă, lumină asupra timpilor 
și împrejurărilor cari aduseră uciderea lui Velicico şi Miron Costin, 
credem util (acâsta concordând și cu nevoile de documente a, isto- 
riei n6stre), să reproducem aci, unele estrase din jurnalele francese 
de la anii 1690—1692, estrase din jurnale imposibil de aflat în 
ori ce biblioteci și care am mers anume la Paris în primă-vâra 
trecută ca să le pot cerceta. Unele estrase se referă chiar la uci- 

derea Costinilor și confirmă aserţiunile n6stre din biografia dată la 
tomul |. 

I. Estrase din jurnalul : 

<Recueil des nouvelles ordinaires et extraordinaires, relations et 

râcits des choses avenues tamt en ce royaume qw'ailleurs, pendant 

Vannte mil siz cent quatre vingt douze. In 40 a Paris-du Bureau 

dadresse, auz Galleries du Louvre, devant la riie st. Thomas. 

M. DO. XCIUI. 

Avec privilege. 
N. 1. de la 5 Janvier 1692, pag. I: corespondenţa din W'arsovia 

de la 7 Decembre 1691. 
«Le 2 de ce mois le Prince Jacques arriva en cette ville : ayant 

laiss6 le roy et la reine a lavarov. On a envoye qusrir 60 pieces 
de canon de larmâe polonaise et 16 de larmâe de 'Litianie qui 

avaient est€ laissâs dans la forest de Bukowina, au retour de Wa- 

laquie, faute de chevaux. On assure guiil en est peri plus de 25000 

durant la campagne par les fatigues excessives des longues marches 
dans des pays trăs difficiles, et oă il ne se trouvait presque rien 

pour leur subsistance.» IN 
= 

N. 2. din 12 Janvier 1692, în o corespondenţă tot din Warsovia 

la 14 Decembre 1691, confirmă că curtea e tot la lavarov si că: 

<0n est assez occup6 des prâparatifs de la campagne prochaine,
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pour laquelle il sera fort difficile d'avoir une armee considârable. 
Il y aura surtout, une extrârae difficulte a retablir la cavalerie par 

ce qu'il est mort un nombre extra-ordinaire de chevaux. Le Roy 

mesme a perdu tous ses attelages et le Prince Jacques quia laiss€ 

tous ses equipages en chemin est revenu dans un carosse tir€ par 

des boeufs. On a 6st6 oblige d'en envoyer un grand nombre pour 

ramener le canon dont 50 pieces estaient demeurâes dans la forest 

Bukowina.» Pag. 13. 
%* 

N. 3. din 19 Janvier 1692; Warsovie le 21 Dâcembre 1691. 

«Le canon qui avait. 6st6 laiss6 dans la forest de Bukowina a 

est6 ramen€ avec beaucoup de peine. Les ordres sont donnâz pour 

envoyer des munitions a Siroko (Soroka?) petite place conquise 

V6st€ dernier sur la frontiere de Budziac, afin q'y etablir des maga- 

zins, en cas que larmse retourne la campagne prochaine de ce cos- 

te lă. Les mesmes ordres ont 6st6 donnez pour en faire dans quel- 

ques places de Moldavie». Pag. 25 et 26. 

* 

N. 4. Gazette du 26 Janvier 1692, de Warsovia le 28 N-bre 1691. 

Reînoesce scirea despre dificultăţile preparativelor de nouă cam- 

panie : <particulicrement pour râtablir la cavalerie la perte des che- 

vaux ayant este si grande qu'il n'est rest que tres-peu de cava- 

liers montez. Le Roy n'a ramen6 que six attelages de vingt deux 

qu'il avait lorsqu'il se mit en campagne : et le Prince Jacques fut 
oblige de faire mettre des boeufs ă son carosse et â ses chariots. 
On a est6 râduit dans ce dâsorâre, ă brâler une partie des bagages et 
ă enterrer le reste qu'on a depuis, ramene avec beaucoup de peine.» 

NB. Tot-d'a-una gazeta începe cu scirile din Varşovia, apoi ur- 

meză coresp. din Viena. 

* 

N. 5. Gazette du 2 Fâvrier 1692, de Warsovie, le 4 Ianvier 1692. 
<On a aussi avis que le Kau des 'Tartares assemblait de grandes 

forces, et que le Hospodar de Moldavie avait command6 des milices 

ei ses paisans: ce qui faisait craindre quiils n'attaquassent Siroko 
dont Ja garnison n'estait pas. suifisante pour s'y defendre. Les or- 
dres ont 6st€ envoyez pour travailler incessemment aux fortifications 
de cette place, qui est sur les frontitres du Budziac, et de quelques 
auires moins importantes de Moldavie, dont les Polonais se sont em- 
parez la campagne derniâre. On tâche de les conserver afin qu'elles
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puissent servir de retraite et loger de fortes garnizons Polonai- 
ses.» Pagina 49. 

E 

N. 6. Guzette du 9 Fâvries 1692, de Warsovia le 11 Janvier 1692. 
«Les Tartares continuânt leurs courses sur les fronticres ă la faveur 

des glaces : pillant et brâlant le pais sans aucune opposition par ce 
que les troupes qui sont en quartier dW'hyver, oă elles ont beaucoup 
de peine ă se remettre des fatigues de la dernicre campagne ne se 
irouvent pas en estat de marcher. Il fraudra beaucoup de temps et 
de depense pour les râtablir, en sorte quelles puissant servir la cam- 
pagne prochaine : n'y ayant ny chevaux ny bagages, ny artilerie, 
puisquwon assure que la plus grande partie du canon est demeure 
dans la forest de Bucovina». pag. 67. 

De Vienne le 21 Janvier 1692. 

«Le Comte Thekeli a passe le Danube avec les siennes augmen- 
tees d'un renfori de Tures et de Tartares pour s avancer du coste 

de Vipalanka, a dessein, comme on croid, de faire une diversion en 

Walaquie ou sur les frontieres de Transylvanie, ou de jetter du se- 

cours dans le grand Waradin>. pag. 62. 

* . 

N. 7. Gazette du 16 Fâvrier 1692, de Warsovie, le 18 Janvier 1692. 

«Les 'Tures et les 'Tartares de la garnizon de Kaminietz conti- 

niant leurs courses ont pille et brăle plusieurs villages dans le voi- 

sinage de Pomorzane et emmen€ un grand nombre d'habitans en 

esclavage. Mais on scrit de Javarow qu'on y avait eu avis de Mol- 

davie du 30 Dâcembre de quelques avantages remportez sur eux 

avec les particularitez suivantes, dont neanmoins on attend en- 

core la cofirmation par ce que souvent de semblables nouvelles ne 

se sont pas trouvâes vâritables. _ 

Narâză captura de Căpitanul Samuelowitz ajutat de două com- 
panii de Granadiri din garnizona de la Soroka a unui convoi de 

proviziuni : 800 cară şi 60 altele de mărfură, «qui allait ă Kaminietz 

avec une escorte de 3000 Tartares, de 600 Janissaires et d'un grand 

nombre de Cosaques. <Une partie des chariots attel6s de boeufs 

(Va-să dică Moldoveni) furent pris et emmenez ă Soroko. On publie 

encore que le gou erneur de Niemetz.et le Commandant (le Campo- 

longo qui sont d'autres places ou le Roy a mis des troupes en quar- 

tier d'hyver, ont d6fait 400 chevaux que le Hospodar Cantemir a- 

vait dâtachez pour attaquer le château d'aneta : (*) et que le colonel 

(*) Credem : <Niamţ»>.



qui les commandait a est€ tis avec environ cent cavaliers. Il ya, des 
avis qui assurent que le IHospodar faisoit assembler les troupes et 
les milices en resolution de chasser les Polonais des postes qu'ils oc- 
cupent en Walaquie : et il y a sujet de craindre qu'il n'y reiississe 
pendant que les troupes sont dispers6es en des quartiers eloignăz et 
hors d'6tat d'aller secourir les garnisons Polonaises>. Pag. 73 şi 74. 

Acelaș număr, pag. 76, (din Vienna, de la 28 Janvier 1692). 
«Un envoye de Walaquie qui estait ici depuis assez longtemps, 

a eu audience de congă: et. il est parti pour s'en retourner. On le 
eroid charg€ de quelques depesches secrâtes pour le Hospodar son 
maitre qu' on tâche d'engager par des promesses avantageuses ă 
demeurer attach6 aux intârâts de VEmpereur, et ă renoncer ă ceux 
de la Porte.» 

= 

N. 8. Gazette du 23 Fâvrier 1692, pagina 85, de Warsovie 25 Jan- 
vier 1692. 

«Les lettres de Javarov portent la confirmation des avantages rempor- 
tez sur les Tures, les Tartares, les Cosaques rebelles et les Moldaves.> 

* 

N. 9. Gazette du i-er Mars 1692, de Warsovie le i-er Fâvr. 1692. 
<On a appris par des lettres de Moldavie, que le Hospodar, r&- 

solu plus que jamais de demenrer attach6 aux intârâts de la Porte, 
a fait couper ia teste a huit des principaux officiers de la Cour, 
sous pretexte d'intelligences avec l'empereur et la Pologne.» Pag. 97. 

.«..On. a sretire avec de tres grandes difficultez, 45 pieces de canon 
qui avaient est€ enterrâes dans les bois au retour de Moldavie, faute 
de chevaux pour les ramener». Pagina 98. 

* 

N. 10. Gazette du 8 Mars 1692. De Warsovie le 8 fâvrier 1692. 
„„«Ou-a eu confirmation de la nouvelle qui estoit venue que le 

Hospodar de Moldavie avoit fait couper la teste a huit de ses princi- 
paux officiers sous prâtexie d'intelligence avec la cour de Pologne. 
Ou assure qu'ils avaient eu des conferences seeretes oi il avait este 
propos€ de faire une maniere de confâderation pour se meitre sous 
la protection des Polonais.» Pag. 209 şi 110. | 

E 

N. 11. Gazette du 15 Mars 1692 (7), de Warsovie le 15 Fevr. 1692. 

(î) Eacă o nouă confirmare a datei de 1691 Dâcembrie ce am pus pentru u- 
cidarea Costinilor, iară nu 1692 Dâcembre, de care dată. nu pute serie gazeta 
în 15 Fevruar 1692. V. A. Urechiă,
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«On a receu le detail de ce qui s'est pass â la Cour du Hos- 

podar de Moldavie ă l'egard de plusieurs de ses officiers qui avaient 

dessein de se metre sous la protection de la Pologne. II avoit 
intercepte des lettres ecrites par le gânral de. ses troupes: et on 

dit qu'elles faisoient connaistre qu'on voulait mesme attenter ă sa 

vie. Il le fit appeller et luy ayant montr6 les lettres pour le con- 

vaincre de sa trahison, il tira en mesme temps le sabre sur luy. Le 

gân&ral luy avracha les lettres et le sabre: et le Hospodar ayant 

appelle les gardes le fit tiier sur le champ. 1 fit ensuite couper la 

teste ă son chancelier, dont le fis et le îr&re avec sept autres per- 

sonnes qualifites ont este exâcutâs ă mort; et il chassa de la Coure 

son Echanson et d'autre officiers quil a condamnez â travailler 

toute leur vie aux carrieres. Ii a aussi fait avrester vingt quatre 

juges du pais qui sont examinez sur le mesme sujet: etil a en- 

voye demander en diligence, du secours aux Lures el aux Tarta- 

res. Pag. 121—122. 
+ 

N. 12. Gazette du 22 Mars 1692, de Warsovie le 22 Fevrier 1692. 

«Des espions avaient rapport6 que les Tartares devaient s'avancer 

du coste de Soczaw. Mais on na point eu avis quils ayent rien 

entrepris..... ce qui fait ceroire qu'ils en ont este empeschez par 

les neiges qui ont eytierement rompu les chemins. On crit de 

Moldavie, qwi'ils ont attaqu6 Siroko; et ywayant est€ repoussez ils 

sont allez aux environs de Winietz et de Niemirov. Pag. 153. 

* 

N. 15. Gazette du 12 Avril 1692, de Warsovie, le 29 Mars 1692. 

«Mais on dit. que le garnison de Siroko a fait en meme temps une 

entreprise du cost6 du Budziac avec success: et quun grand nom- 

pre de Moldaves irritez de la mort de plusieurs des principaux du 

pays executez par ordre du Hospodar comme coupables d'une 

conspiration, se sont sodlevez a dessein de sen venger. On dit 

mesme que le fils d'un de ces seigneurs est alle a Andrinople pour 

en demander justice. Mais le Hospodar y a envoy6 son gen6ral pour 

justifier son procede, et representer qu'il na rien fait que pour le 

service du grand Seigneur: ayant dâcouvert que leur dessein estait 

obâissance, pour se mettre sous la protec- 

rendre la Moldavie tributaire non obstant 

avec la Porte. Aussi on ne scait encore 

oubles quand mesme 

de se soustraire de son 

tion de la Pologne et luy 

les anciens angagements 

sil y a lieu d'espârer quelque avantage de ces bi 

23 

Wizon 0. II.
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la nouvelle seroit uussi certaine qu'elle est douteuse. Le colonel Hars- 
tel qui commande a Sloczow a mande que ce Hospodar a fait faire 
des degats aux environs de la place et de Niemictz de manitre qu'il 
est imposible d'y trouver aucunes des choses n6cessaires pour la 
subsistance des troupes. Il a envoy6 un estat de ces places qui fait 
connaitre qu'elles ne pourrait faire une longue resistance si elles 
sont attaquces comme on eroid, par le Hospodar. Le canon qu'on 
a retire de la forest de Bukovina a este conduit a Stanislaw.» Pa 
gina 169-—170. 

+ 

N. 16. Gazette du 19 Avril 1692. De Vienne 21 Mars 1692, 
Le comte 'Thekeli qui a este legârement indisposă ă Passarowitz, 

a assembl6 un puissant corps de Hongrois mecontents, de Transyl- 
vains et de Moldaves, en resolution de secourir le grană W'aradin, 
apres la jonction des Tartares. On publie que ceux-ey s'estant a- 
vancez sur la frontisre pour tenter le secours, ils «nt est€ obligez 
de retourner en Moldavie, par ce que tous les passages etoient oc- 
cupez ou fermez par les grandes neiges. Mais on dit qu'ils ont se- 
ceu ordre de sortir incessamment des quartiers d'hiver, en meme 
temps que la saison sera favorable poue venir joindre le comte The- 
keli et tenter avec luy le secours du grand Waradin. Pagina 183. 

Același lucru se repetă la pag 194. 

X% 

N. 18. (iazette du 3 Mars 1692. De Warsovie le 4 Avril 1692. 
le Hospodar de Walaquie fait tortifier Iassi. Pag. 206. 

. 
x 

N. 19. Ciazette du 10 Mars. 1692. De Warsovie, le 11 Avril 1692. 
Le gonvernear de Soczow a mande de Walaquie, que les Polo- 

nais s'estant assemblez pres de Dolhopol, se sont emparez de la pe- 
tite ville de Roman, et qatils Pont brullăe, n'ayant pas jugă ă propos 
de la garder. On a eu avis que le Colonel Rappa est all6 de Nemi- 
rOW avec son regiment ă Sorock pour defendre cette place en cas quelle fust attaquse. II a ecrit qu'il avoit eu avis en chemin, 
qu'un corps de 'fariares s'estait avance jusques vers la riviere de 
Prut : qu'il estait suivi d'un autre beaucoup plus considârable sous 
les ordres de deux Princes, et quils condiiisent un convoi du mu- 
nitions et de vivres pour Kaminietz, ce qui a cause une grande 
consternation dans le pais des environs. 

=
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N. 20 De Vienne le 20 Avril 1692. 
Le briit continiie que le grand Vizir a don des ordres trâs pres- 

sans pour hâter le secours, et que le comte 'Thekeli a receu un 
renfort de 25 a 30,000 'rures, Tartares et Walaques avec lesquels 
il doit attaquer les troupes Imperiales qui sont au blocus, ou faire 
une irruption dans la, Transylvanie et la haute Hongrie. Pag. 218. 

  

se 

N. 21. Gazette du 24 May 1692. De Warsovie, le 25 Avril 1692. 

On a eu avis que le Hospodar de Moldavie a pris pour la garde 

de sa personne quelques compagnies de Tartares : estant toujours dans 

un estroit, engagement avec eux et avec les Turcs. Le Roy a envoi€ un 

oflicier vers la, noblesse de Moldavie pour tâcher d'en engager une 

partie ă demeurer sous la protection de la Pologne : et on aitend avec 

impalience des nouvelles du succes de cette negociation, selon laquelle 

sa Majeste pourra prendre plus surement ses mesures. 

* 

N. 23. Gazette du 7 Juin 1692. De Warsovie le 9 May 1692. 

On a receu depuis peu des nouvelles de Walaquie avec ces parti- 

cularitez. Le Hospodar apres avoiy fait couper la teste a plusieui's 

de ses officiers soupconnez ou convaincus d'intelligence contre 

son service, fit mareher ses troupes jointes aux Tartares vers Cam- 

polongo, ville sur la frontiere de 'Transylvanie, dont les Polonais 

s'estoient emparez depuis six ans. Elles y enlevârent une partie des 

habitans, quantit de bâtail avec les bleds et les foins: et y mirent 

le feu ainsi qu'ă plusieuvs villages. Les garnisons polonoises logees 
en diverses places de Walaquie voulant s'en venger, allerent alta- 

quer Romans: ou les ennemis avaient conâiiit les prisonniers et le 

butin. Ils s'emparerent de la place, pass&rent la garnison au fil de 

L&p6e, mirent le feu partout et firent un assez grand pillage. Apres 

cette action, le' Hospodar fit proposer une suspension d'armes : 

assurant que Vantreprise des Walaques sur Campolongo s 'estoit faite 

sans son ordre et ă instigation de. quelques Boyars qui estoient 

allez se plaindre de luy ă la Porţe et qui lui avaient est6 renvoyez 

les fers aux pieds, pour 'les chastier ainsi qu'il le jugerait a pro- 

pos. Mais durant qu'il solicitait la suspension, il fit marcher des trou- 

pes pour attaquer Niemi6tz et faire passer en mesme temps a Ia- 

minietz, un convoy de vivres prepare ă Orhyjow petite place situce 

sur la frontisre du Budziac dans un territoire le plus abondant de 

Walaquie et habit6 moiti€ par des Walaques et le reste par des
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Partares. Cependant les Commandants de Sotchava, de Niemietz et 

d'auires places vers les montagnes de Transylvaine, attaquărent le 

6 du mois dernier, avec des detachemenis de leurs garnisons, les 

postes que le Hospodar avoit. oceupez pour incommoder» Niemietz 

et ils dâfirent une partie de ses troupes, ayant aussi fait quelques 

partes. en cette oecasion. Le sieur Galewski Commendant. 2500 che- 

vaux polonais et cosaques ayant passe le Niester le 4 et le 5 du 

mesme mois, surprit le 8 Orhyjow, fit main-basse sur tous ceux 

qui se trouverent en armes, briila. une parlie des provisions faite 

pour Kaminietz, avec les moulins et les chariots. Pag. 165 şi 166. 

x 

N. 24. Gazette du 14 Juin 1692. De Warsovie le 16 May 1692. 
Le sieur Galewski est revenu a Leopol apres avoir surpris Orhy- 

jow, W'ayant pâ exâculer aucune autre entrepise dans la Moldavie, 

par ce que les Cosaques ont refuse de marcher. 
Un de leurs dătachements (des Tartares) fortifie de troupes Tu- 

ques, arrivâes depuis peu sous le commandement de trois Bachas, 

doit ce joindre ă celle du Hospodar de Moldavie pour tâcher de 

reprendre Niemietz et Soezov (7). Pag. 277. 

* 

AlL jurnal cercetat de mine a fost Le Mercure Galant. 

Fată principalele estrase din acâstă foie periodică. 

«Suite de Vhistoire de Mahomet IV dâpossâde. Paris MDCLAXXVIII 

in 16 (face parte din Mercure Galunt 2-eme partie de Mai 1688). 

Pagina 119. 
«Ce Prince (regele Poloniei) traversa des deserts et des pays ruinez 

el obligea ie Hospoâar de Moldavie d'abandonner lassy, capitate de 

(1) Se mai pot consulta cu profit şi paginele 495, 537, 561, 583, 597 şi C0U. 

Numa! puţin am pult aduce estrasele ce aim făcut din Gazette de Franee de la 

1631—1763. Esistă o: «Table ou abrâge des 133 premieers volumes de la Ga- 

zette», publicată de Ed. Iacq. Genet, la Paris, în 3 volume 4* la, 1766. eare mult 

ne-a înlesnit cercetările. Vedi Brunet vol. VI. — Nu m'a încăput limpul să spi- 

cuesc şi în alte publicaţiuni din timpul de care ne ocupăm. E de dorit ca 
vre-un zelos student, în ore de repaos, să facă acest servicii Istoriei Români- 

lor. Ii recomand în asemene cas: a) Bibliothăque Universelle et historique par 

J. le Clerc, J. Const. dela Croze et Iacq. Bernard, din Amsterdam, 27 volume 
în 12 şi 1 volum cu tabla. b) La Clef des cabinets des Princes de Europe ou 
Journal historique sur les matitres du temps, connu sous le titre de jouenal de 
Verdun, 1704—1706, Luxembourg. 5 vol. 8, e) Table gân&rale 1691—1756, par 
Dreux du Radier—Parie— 1759—1760, 9 volume.
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ses 6tats. Ce hospodar et celuy de Valaquie envoyărent dire ă Sa Ma- 

jest, qu'ils ne differaient & se mettre sous la protection dela Pologne, 

que parceque ieurs enfants estoient en ostage ă Const-le. Cependant le 

Roy de Pologne fit chanter le Tedeum dans lassy. On distribua par 

son ordre de l'argent au peuple, et il en receut le serment de fi- 

dâlite. Ce Prince continua sa marche du coste du Budziak et de la 

Bessarabie vers lamboychure du Danube. On peut dire que cette 

marche fut en partie cause de la prise de Bude et quele Roy de 

Pologne sans aller en Hongrie, servit presque autant l'empereur, que 
sil avait fait ce voyage avec une grosse armee. Ce que javance est 

justifi par ce qui suit. les Hospodars de Valaquie et de Moldavie re- 

prâsentărent au grand Vizir, par des lettres qui'ils luy ecrivirent, que 

pestant pas en pouvoir de râsister au Roy de Pologne, non seule- 

ment ils ne pouvaient envoyer des troupes ă Varmee othomane, 

mais qu'ils seroient mesme obligez de câder ă la force, siils n'6- 

toient secourus, ou si quelques avantages remports sur les chrestiens 

ne leur donnaient moyen de demeurer avec seuret6 dans lancien 

angagement qu'ils avaient contracte avec la Porte». Pag. 121—122. 

x 

«Les Moldaves qui avaient promis de se mettre sous la protection 

du Roy, et qui devoient se rendre dans son armee, se joignirent 

aux Tartares. Ils estoient soutenus des Tures qui leur envoyerent 

incessament des secours par le Danube. 

Ce Prince (regele Polon) fut oblige de ramener ses troupes ă 

lassi, par ce qu'il trouva la campagne entierement dâsolte entre 

le Danube et le Budziak, ă cause de le s6cheresse qui continuait 

depuis trois ans». Pag. 133—134. | 
4 , 

Mercure Galant dedie a Mr. le Dauphin. Paris în 8-mic. 1690. 

In volumul pe Decembre 1690, pag. 270: 

«Ce qui a d6ja commence â se passer en Ir 

les 'Tures ont repris Belgrade, a oblige le S-r de Fer de donner 

au public une carte nouvelle de cette Principaut€. Elle regarde Cinq 

nations : Hongrois, Sicules, Saxons, Moldaves et Valaques et elle est 

subdivisâe par quartiers. C'est la plus curieuse et la plus correcte 

qui ait encore paru de ce pays lă. On y trouve les diverses rou- 

tes qus tiennent les armses du Prince Louis de „Bade et du 

Comte Tekeli. [1 dont mettre en vente le mois prochain son theatre 

ansylvanie depuis que 

de la Guerre»,
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In, volumul pe.1691 N-bre .se. dice, că se vinde o carte cu-titlu.: 
« Ambasades de France ă Constantinople qui fait connaitre les grands 
avantages que la Religion et tous les Princes de l'Europe ont tirez 
des aliances faites par les Francais avec sa Hautesse depuis le regne 
de Frangois 1 et principalement sous le regne du Roy. 

II. Reciieil des nouvelles ordinaires et extraordinaires, relations et 
recits des choses avenues tant en ce royăume qu'ailleurs pendant 
Vance 1691. a Paris, 1692. 

Coprinde chiar la început scrisori din Varsovia și Viena despre 
mișcările trupelor acestui an în 'Transilvania, și în ţările vecine. 

Page 39. <On dit aussi qu'un officier Walaque s'est rendu mai- 
tre du chastean d'Oraviiza: ou îl y avait une petite garnizon de 
Tures. 

SI 
In 1690 și 1691. «La cour est encore ă Zolkiew». 

* 

Din Sclavonia a venit scire (pag. 87) «que le colonel Ianko qui 
commande un regiment de Walaques a surpris le chateau d'Ora- 
vitza on il y avait 150 'Tures qui ont 6st6 pass6s au fil de lEpee. 

x 

Page 99. <Bruit qui court qu'il y a quelque mâsintelligence entre 
le comite 'Thekeli et le Hospodar de Walaquie». 

* 

Page 110. «Le comte Thekeli s'estait retir6 plus avant dans la Walaquie pour avoir des vivres dont il comimencait ă manquer dans son poste sur le riviere d'Alte.» (Fevruar 1691). 
(repetită la pag. 122). 

%* 

„Page 147. «On dit que le Comte 'Thekeli s'est retiră vers Widin, que ses troupes se trouvent beaucoup diminuâes depuis les derniers mouvements qui ont aussi fatigu6 et ruin6 consid6rablement celles des impâriaux.: et. que les Walaques ont envoye faire des plaintes contre lui au grand vizir. 
_ Page 193. In 93 Marte 1691 din Varsovia. In planul de campanie proximă, era ; <que les Polonais feraient une diversion considârable du coste de la Moldavie et de la Walaquie». 

Page 194. Marele Vizir a vestit lui “Thekeli «qui estait vers Or-
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sowie, d'un secours de 25,000 hommes et quelques avis ajoutent qu'il. 

tâmoignait estre dispos6 ă y aller en personne ou ă y faire marcher 

“son fr&re avec deux princes 'Thartares, les princes de Moldavie et. 

de Walaquie». 
x 

Page 265. Les 'Tartares entr6z depuis peu dans la Moldavie y 

font de grands ravages. (20 April 1691 din Varsovia). 

Les 'Tures de la garnison du Kameniesz ont fait mener douze 

pieces de canon en Walaquie destinâes selons l'opinion commune 

pour attaquer Soezow, dont il semble qu'ils veuillent former le siege. 

Page 266. lin Viena, 29 Avril 1691. 

«Le fvâre du'grand vizir devant s'y rendre (ă 'Lemesvar) le 18 de 

ce mois avec 95,000 'Tures, Tartares, Moldaves et Walaques. 

* 

Page 289. De Varsovie, 4 Mai 1691 ; grăesce despre: les envoy6s 

des Hospodars de Moldavie et de Walaquie qui sont ă Moskov. In 

11 Mai 1691 (Page 301) erau tot la Moscovia. 

x 

Page 290. Grăesce de refuzul Valahilor de a lăsa să trecă un oficer 

al lui Veterani. 
* 

Page 313. Din Varsovia. 18 Mai 1691. «Cependani on craint que 

les ministres de la Porte, du Kan et des Hospodars de Moldavie et 

de Walaquie ne r6ussissent plus facilement dans leurs nâgociations 

a Moskow. 

| 
% 

Page 338. La negociation avec les oscovites est Loujours au mes- 

me estat. Cependent on apprend que les envoyâs de la torte, du 

Kan des 'Tartares et des Hospodars de Valaquie et de Moldavie a- 

vancent beaucoup celes dont ils sont chargâs aupres du Gzar». (în 

26-28 du mois dernier Zolkiew a ars). 

* 

Page 411. Les Moldaves et les Valaques ont recu de nouveaux 

ordres de joindre leurs troupes ă celles du comie Phekeli. 

| % 

Page 445 şi 455. (N. 38) du î-e September 1691. «Le Hospod, 

de Mold. a promis de joindre ses troupes ă celles des Thartares. 

On dit qu'il a fait de grandes râjonissances sur Vavis qu'il ă recu
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de la conclusion du traite de paix entre les Tures, les Moscovites 
et les Thartares». ! 

«Le Hospodar du Walaquie a. voulu s'excuser de joindre ses lrou- 
pes ă celles du comte 'Thekeli», dar vizirul "i-a porunsit şi s'a, su- 
pus (pag. 445). 

* 

Page 585. Din Varsovia. 19 Novembre 1691. Despre 6slea Polonă 
din 28 Octombre la Herlăă <a 6 heures de lassi câpitate de le Mol- 
davie pres de Kotnar. 

<IWauttre lettres de Leopol portent que le Hospoda» de Moldavie 
a abandonns Iassi et qu'il est all€ Joindre le Kan des Tartares, aprăs 
avoir fait faire des dâgast aux environs el envoy6 des lettres cir- 
culaires aux principaux du pais pour leur ordonner de le suivre. (17 
N-bre 1691). 

%* 

N. 53. pag. 681. 1 Decembre 1691. Les lettres de larmâe Polo- 
naise du 8 portent que le Roy a pris le Ville de Nimiecz sur la 
fvonticre de Transylvanie, ou le Hospodar avait mis une petite Gar- 
nison qui s'est rendue a diserstion. 

II n'a, pas este juge ă propos de mettre des troupes dans Iassi, parce 
que le Hospodar du Walaquie avait, en se retirant, fait emporte tou- 
tes les munitions et les vivres». 

(Din causa iernei Regele se retrage. pag. 682). 

* 

Page 693 in 9 N-bre 1691 din Varsovia. 
<On a requ la confirmation de la prise de Nemiâez sur la fron- 

icre de Transylvanie par les troupes Polonaises. Le Hosp. de Mol- 
darie qui n'etait qu'ă 2 ou 3 lieues du camp lorsque le Roy en- 
voya attaquer la place, fit occuper un poste par ou elles devaieni 
passer. Ainsi elles fureni. obligâes ă passer avec beaucoup de peine 
un bois oi les Moldaves avaient abatu un grand nombre d'arbres 
pour embarasser le chemin. Les Polonais se sont aussi rendu mai- tres de Roman et de quelques autres places.
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Pagina 20 şi 3. 

Annales regun Hungariae de G. Pray (partea II-a pag. 160, 

161, 167, 168 și 170) sunt de confruntat faţă eu textul lui M. Cos- 
tin relativ la avenirea la tron a Mariei ce logodită cu Craiul Ceh. 

Jigmond.— Indreptarea numelor proprii stâlcite de diacii cari ai 

copiat lucrarea Costiniană, este posibilă cu textul lui Pray. 

Promisesem a le îndrepta, aci, dar acestă lucrare tardivă, o pole 

face lectorul cu Pray și Katona (Historia Critica Regum Hunga- 

riae Stirpis Mixtae. Buda. 'Tom. IV (1790). Asemenea cu Bethlen 

(Historia de rebus Transilvanicis). 

Pagina 119 

Posedăm câte-va documente care pomenesc de «Câmpul lui Dra- 

goş». Aceste îl pun în ţinutul Bacăului. 

lată două din ele: 

1. Pergament de la Stefan Vodă, din 7008 Marte 19 (1495), în 

slavonesce. Lui Nikita și sora lui Marina și n6mul lor le întăresce 

drâpta lor ocină în ţera Moldovei, un sat anume Jureanii «na A pa- 

romegonoae» ad. în câmpia lui Dragoș. 

2. Uricul pe hârtie, în românesce, din 7167 Febr. 20 (1659) de 

la Gheorghie Ghica, prin care înapoesce Monăstirei din Skit «pre 

a, lor drâptă ocină, satul Giureanii în ţinutul Bacăului în câmpul luă 

Dragoş, cu curți și cu vecini şi cu mori și cu tot venitni, care sat 

li iaste lor drâptă danie de la ctitorul, de la Gheorghe Hătmanul, 

iar lui Gheorghe I&tmanul i-ai fost cumpărătură de la lokim Ban- 

dur ce ati fost vornie de Portă, iar în dilele lui Gheorghie Stefan 

Vodă le-ati fost luat acest sat de la dânșii pentru scărba ce. ai a- 

vut pe ctitorii lor și Vaii fost dat unui boiariă anume .......... secului 

Medelnicerului de Taii ţinut cu împresurătură, iar acum viind aceşti 

rugătoră ai noştrii ce mai sus scriem arătând direse de cumpără- 

tură a ctitorilor lor și de întăritura de la domnii ce aii fost înain- 

tea, nâstră, domnia me şi cu tot sfatul nostru am vădut că le-ai 

fost mare strâmbătate, ci le-ai dat domnia me satul iară la mâna 

lor cu tot venitul. 

iscălit Vodă. L. $. 

— Documentul la care trimitem pe lector cu nota a 2-a de la
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pag. 119, sub litera C, este cel publicat de D. B. P. Hasa&ă în ar- 
„hiva istorică, la pag. 102, de la Alexandru Vodă liași, din 1453. 
„Ghenar 26, unde se pomenesce de Sașiă din Baia. D. Hasdăti a 
susținut acesta teză că Saşii și Ungurii în Moldova, iară la Mu- 
teni, Sașii, Ungurii și Serbii introducând cârciumile, deteră nascere 
municipalităţilor, orașelor românescă (Vedi pag. VII din prefața Ar- 
hivei istorice). Contra acestei teze am susținut o polemică cu ilu- 
strul meii amic, în colânele diarului «Românul». 

Desbaterea luase un caracter prea iute și e păcat!.. Pote se a- 
legea ceva, bun din ea, în loc de a remâne, cum remase pentru 
mintea mea, nedeplin probată teza necă de d. Hasdăii neci de mine 

Pagina 123 

Am promis la acestă pagină o notă despre armele țărei rbmâ- 
nesci. Vom presenta, de vom trăi, o monografie detaliată, Acade- 
miei, asupra stemei muntenesci. Aci spunem că, nică corbul, neci 
vulturul nu sunt armele muntenesci, ci a neamului Basarabilor. A- 
devăratele arme ale ţerei fură, de la început, un Domn și o Domnă 
(Radul Negru și soția sa?) cari sprijin un pom dintre ei: «Nova 
plantatio».-—Corhul a fost introdus apoi, ca stemă dinastică. Numai 
ignoranța sculptorilor posteriori ai substituit, cu vremea, pre Con- 
stantin și Elena în locul figurelor române și crucea în locul pomu- 
lui novei plantatiună, adecă a descălecărei a doua. Treptata trans- 
formare a stemei muntene se va studia, în mod plastic, din repro- 
ducerea unei bogate serii de sigilii aședate în ordine cronologică. 

Pagina 195 

D. B. P. Hasdeii a pus notă la acest loc din poemul polon al lui 
Miron Costin, trămițend pe lector la < Ricaut> în cartea lui : His 
torie de VEtat present de !'Empire Ottoman 1 vol. 32. Paris ; traduce- 
rea francesă, din englizesce, de Briot, la Amsterdam 1670. — Nu 
la pagina 346 ci la pag. 446 e vorba despre Solaci. Aceștia erai 
oșteni arcași din corpul lanicerilor. Al șeptelea oficeriii de ianiceri 
era «Salah-Başa» adecă căpitan de arcași. Aceștia erai laniceri 
purtători de arcuri și de săgeți. Dâcă comparăm îmbrăcămintea 
trupelor române din bătălia de la Ohertin, cu a Solacilor (după 
Ricaul), nu prea vedem confirmându-se aserțiunea lui Costin de la pagina Nostră 125. Asemănarea între solacă și pedestrașii români 
Moldoveni, nu stă de cât în tolbe și arce.
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Pagina 12% 

Am promis la nota de la acestă pagină să grăim despre două 

cronice polone ce aii aparţinut lui Miron Costin. 

Una din ele, ce mai puţin însemuată, este ce de care am făcut 

mențiune în nota de la pag. 185. E cronica ce pârtă în Biblioteca 

Academiei N. 2232. 

N. 2223 din biblioteca Academiei esle un esemplar din cronica 

lui Stricowski, ediţiunea, fol. de la Cracovia din 1582. 

Primele șepte file sunt numerotate cu cifre bisericesci, cu mâna, 

cred de către legătorul Român. 

Pe cea cu N. 53 jos, care este cârpilă cu o bucăţică de hârtie din 

o carte tipărită, care carte a servit pentpu cârpirea întregei cărți 

se văd cercări de condei de mâna lui Miron Costin. Vorba Mapor 
este de două ori repeţită. 

Pe fila 16 începe, jos, scrisârea: <Za Stephan Nehrebecscy (pe 

verso): Daruie te kroyniscepe | fila următore : ! Wielkiego scitu, 

Mieysca, Swietego | pe verso : | Zazbawienie swoie, tak tez yzmailick | 
Moich Rodricow, aktoby ia miat iaseim scolwiek | posobem od 

Mieysca S: od dalic | Natakowy mech klatwa Zostanie S: Oyeon.; 

y Blazennych fandatorow Mieyscas | Prepodobnyeh oycow. lowa 

y "Theodore ! niebtogostowisstvo, y s. oycow 818 | Anatema y Ma- 

ranaphta.......... | 

La pag. 79. Adnotarea: «Italia. Guagninus in libro de Rebus Mos- 

coviticis>, aproposit de versurile unde se citesce vorba « W'toski». 

La pag. 114. jos, nota : Nie do Jana ale do Konstantina osniego, 

cesarza sina l.eona filozota». 

Pag. 211. Notă marginală: <wrkoponanini u-piii Alockweckui......> 

Scrierea nu este de mâna lui Miron Costin. 

ag. 273. O notă marginală tăiată la legat. Sorisore forte mică 

dară de sigur a lui Miron Costin. Se mai citesc vorbele : 

AsECTa -prac.... 

Kpeaui aur... 

Pag. 285. Notă marginală, scrisbre de Miron, tăiată de legător 

auccr piură a5 do... 
„NITA MAp..-. 

EHESS d AT... 

wi A uzpii pScepi....
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Pag. 287. Nota marginală jos, tăiată : 

RS "TOTSA nene... 
A pata a... 
EEH MEHACA.... 

Pag. 292. Pe margine : KonpaA, KHESVA av ugp.... 
uiST ne Kpiwaui.... 

Pag. 418. Notă marginală tăiată: ani znac byto în... 
W olochom teg.... 

sn y Soczawa.... 

nie byto, 

przez 
uw ski... 

o kint ne... 

byia wsi ytk.... 
Wotoska zie.... 

Pag. 491 și 492. întregi sunt copiate de mână, spre a se com- 
pleta. cartea. 

Pag. 554. Este notat cu două linii pasagiul care se referă la 
« Wolohi». | 

Pe verso al ultimei foi din registru se citese notițele acestea : 
AETr „aTaa A£ aa Ye. ckpie aueer AEPONICELL, KSM MOAAGEeHII cz 

Xue aa5 Acatn ne Su Îvp..... caz diuop An Knekii ari Au 
Hopissreari, kapii 45 dakS Baamenniua, ue aa aereniezu Sa mapili a- 
mecrea a5 doc Atat rază Ac Aparou RWA. 

Tor atr „arna noamenenţie A Su lampă BOA, cz Xie BiniT A4 
HaaAn.... Treaate Kpata aemeekS arena um ca i ca Xie „ÎRINAT 
apă ASH, occzzinASca Ac park SurSptackza ASnz AoapTrea ASI 
ASAcRHk Kpaloa SurSpeck. 

Aer „ar epă MoaAcRa aAeRzpaTr AECKZAERATA ne Rpeme ASI 
île AsRuk Kpati tat cKpie "PeneA'Tun Snr$pSa. , 

Ae aa Ye atr „aug, cipie AE Su ipean Boa, Razi (ocni 2) aa ha- 
Batnp pai diuopSa AS Aokerer “EpANA, AMIOTeph acSnpa dpzititit- 
cz5 AS IlznpS noa, ne ape autoreph ancii ca Xie BzrSr [lzrps 
ROA ART Ac aa 3iAnpe ASateii „SWăe. ancii Akr „ASa noatenănie 
AE SH Poavan BoAz deep AS [lzrps Boa caza Xie npune G4i- 
ApHrea dpareac KpaloaSii Acuieek, SInoii KpAIDA CZA XI CAOBOAINT. 
lap Î aeronncensa mapili ckpie na ay bocr diuop ast laiaur us 
A45 opiu dpareca$ Iledan RoA. anti ca at SAvorizr ne Srrtocaă, 
IAD EA OTpaRuT At Bzp5ca$ IlzrpS goa, a5 mSpnr».
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A doua carte a familiei Costiu, 

D. Demetrie Sturza mi-a. atras atențiunea asupra unui in folio de 
cronică polone, legate la un loc cu piele și care acum se află în 
posesiunea Academiei (bibliotecă, N. 2231). 

Acest in folio a aparținut familiei lui M. Costin, fiilor acestuia, 
după ce a fost mai nainte a ilustrului cronicar. 

Probâză acâstă proprietate câteva înscrieri din coprinsul între- 
gului in folio. 

* 

In folio N. 2231 nu are în legătură nici un titlu. 

La începutul coprinsului lipsesce asemene pâria de la <Kroniki 
Kromerowey ksiegi Pierwsze». Primele file sunt forte fatigate. 

Pe prima filă, în titlu, se citesce: 

«a bibhotheca Ag. George Asaky.> 

In litera iniţială a textului din prima pagină se mai citesce sem- 

nătura G. Asaky 1813. 

La pagina 65 jos este scrisă cu condeiul lui Miron Costin o vorbă 

ŢA 
La pagina 113 pe margine nota polonesă : Wieka omilka iesthim 

ktorzy rozumia dania bye Dacia 60 insze iest dania denszaza Dacia. 

Nu scim de cine a fost serisă acestă notă atât de r&ă și de nenţeles. 

La pagina 9266 jos este o cercătură de condeiii, care nn e de 

Costin, ei de un diac puţin cărturarii. 

La paginele 196 și 197 dina 2-a operă legată în infolio N. 231, 

legătorul a cărpit fila la rădăcină cu hârtie scrisă de sigur de Mi- 

ron Costin cu referința tocmai la cronicile polone, In una din aceste 

cârpitură se cilesce bine : «iară de pe îasta.... 0ă scdte.... iară cum... 

Se vede că M. Costin însemneză un pasagiu de scos în cronica șa. 

Fragmentul celelalt e neînțelegibil .... kap're a... 

- RAp'TE Aa... 

ee ME HI AM. 
„AB baui A. 

«Tag ai Ker: 

cor— 
ASmnTaati At... 

ce nu pricepem.
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+ 

Pasagiul cel mai remarcabil şi care ni dă sigură istoria info- 

liului este pe verso filei 275, ultima, nainte de indicele: «Regest 
k$iag pierwszych kroniki Polskiey»>. 

Anexăm facsimilea acestei pagine importante. 

Din facsimile se vede că cronica a fost a lui M. Costin. Dela a- 

cesta, a trecut în poprietatea lui P&trașco Costin la 7195 febr. 22 

(1687), adecă tocmai doi secoli în 1887 februar 22 când scriem 
aceste rânduri ! Serisorea și sus și jos este autograful lui Petrașco 
și aduce destul de bine cu scrisârea lui Miron tată-săi. 

Seim, din documentul (pag. 716, T. 1.) ca Pătraşco murind la 1703 

laii clironomit frate-săi Nicolae Costin. Eată cum la Iât 7214 (1706) 

legătorul Pădure pote afirma că acum cartea ce a legat'o este a D-lui 

Nicolae Costin vel Vornic Dolnai Zemli, și anume sub Antioh Con- 
stantin Voevod. 

Xe 

Ce o fi însemnând, la pag. 35 în al 3-lea op (Kronica litrană) 

vorbulița depe margini, care este de mâna lui Miron Costin? 

îz 
La pagina 274 nota marginală : MoaacReniii pare să fie modernă, 

căci nu face pre d cum îl făcsii Costinii. Semănă mult cu seris- 

rea lui Asaki?pe la 1813. 

La pag."434 jos, resturnat, este scris de mâna aceluiasi individ 

care scrie la pag. 266. Acest scriitor slab de condeiii era peltic, 

căci serie s loco ș. Eată ce scrie acest glumeţ personagiă : 

Când s'aii bătut craiul la Beci am fost <ez £$ Hopaanu» de mam 
bătut la răsboiii ca iam bătut ei singur cu capul meii. 

Și ceva mai jos: 

< Dai de hive om de cât mine nu-i în Iara Moldovei.» 

Cine fu Gre acest Iordahe? 
j 

% 

la pag. 523 pe margine vorba: Grridan repetată identic la pa- 

gina 548 pe margine. Idem pag. 577 identică scrisore. 

La pagina 578 Gian ; asemene la pag. 579, 580. 'Tâte aceste 

mi se par de U. Asaki scrise.
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Urmâză apoi Kronica 

Sârmăcyey Europskiey, 
Wktory sie Zamika. 
Krolestwo Polskie ze wszystkiemi Pâristwy, 
Xiestwy, y Prowineyâmi swemi : 'Pudzieztez. 
Wielkie Xiestwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, 
Zmudzkie, Inflantskie, Moskiewskie, 

y czesc lâtârow 

Przez Alexandra Gwagnina. etc. Infolio. W Krakowie w Drukârniey 
Mikolaiă Lobă, Roku „Păhskiego 1611. 

* 

La pag. 144 și 145 cercări prâste de condei de la același Zor- 
daki, mai sus citat. 

La pag. 15 din cartea III dela: Kronika ziemiețRuskiey w Krako- 
wie 1611) care urmeză la rând în infoliul ce cercetam, M. Costin 
corige tipariul : 

<Przygan granicy» punând pe margine vorba : « Woloslie». 
% 

La pagina, 20 pe margine se citesce, din condeiul lui Miron Cos- 
tin vorba. : 

zz7 

x 

La pag. 24 şi 25 pe margine se află două notițe în 1. polonă. 
Asemenea la pag. 26 și 27. 

Pe pagina 26 suprimă ştergând, 6 rânduri din textul tipărit și 

dice pe margine : pie pradei west pisat, și alt condeiii mai adaoge : 

astoszo ezechak pane lusze. 

Pe pag. 27 iar adaogă : Nie praavda..... ad. Nu-i adevărat. 
, | 

La pag. 18 ultima operă: Opisanie grecyey. ksiag IX. Uzesc [il w 

ktorey sie Zamyka opisanie ziemie Wioskiey, Multanskiey, y nizs- 

sey Pannoniey. A naprzod o ziemi Woloskiey y Multanskiey. Serie 

pe margine vorba : «<falsz> şi o altă notiță despre Trajan Cesar. 

Vegi și nota marginală polonă dela pag. 20. 

Miron C. 11, 
56



ă62 

  

Pagina 141 

“Textul polon și traducerea din nota ce vine la acâstă pagină sub 

vorba : «fine». nu se află în reproducerea d-lui B. P. Hajdeu din 

Arhiva istorică a României, pag. 172 T.I. partea [. Acestă impor- 

tantă notă este proprie manuscrisului, care a fost decopiat anume 

peutru ediţiunea nâstră, din biblioteca Czartoriski (volum N. 1348) 

Acest manuscris fu dat unui Sol polon de către Wargalowski 

secretarul lui Cantemir, la 1700 Sept. 10, adecă 9 ani după uci- 

derea lui Miron. Eii sunt plecat a crede că e însuși originalul lui 

Miron Costin, intrat în mânile Domnitorului,“care de bună s6mă a 
sequestrat tote hârtiile ucisului cronicar. N'am putut verifica lucrul 

neinlesnit fiind de a merge în Polonia şi de la Biblioteca Czarto- 

riski nevoind, s6h neputând să să trămită Academiei pe câte-va 

dile, acest preţios manuscript spre studiare. 

Pagina 185 

Despre exemplarul din Stricovski care a aparținut lui Miron Cos- 

tin; vedi nota de mai sus, pusă la pag. 127. 

Pagina 907 

Despre «locul ce se chiăma Direptate, colegul nostru, neobositul 
istoric român D. Papadopulo Calimach a cetit Academiei, în șe- 

dința de la Dec. 1887, un document din care d-lui conchide (încă 

nedestul documentat după noi), că Direptate fu un boiariă iar nu 
un loc. 

Pag. 928. 

Pola de pe mormântul Domnei Maria, femeea, lui Ştefan cel Mare 
represintă, la mijloc, pre acâstă Domnă, în broderie. Mânile cruciș, 
ca la morți, cu câte un inel mare la degetul policar. Cerceii curg 
pe umeri, cu o catenă ce 'se împreună sub bărbie. 

In două colţuri, opuse cruci, acvila biceptă; la cele-l-alte două 
colțuri monograme. Cred că se pote cet în primul monogram nu- 
mele (Mapia, dar nu ne esplicăm pe al II-lea. 

Pe margiue, în tus-pateu părţile se citesce inscripțiunea acâsta ! 
|. Ga ev nokpzta rpoza Bo | ÎL um Baarouue Tu pere 

AMCBHEOH roenoai im Grefana noenoani. | LI]. FocnoAapa ama
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dMoaaagekon IV. Mapin ri Ken npkeraguea ka ekuniw Fu- 
“T'kacă. BAT „SUNE MIA AE-Bpia Și E2 MTA ue Ale. 

Aşia dar Maria a reposat la 6985, luna Dec. 19 la oraa 5-a din 

(li. Deci corespunde acâstă dată la 1476. 

Pag. 229. 

E vorba aci de hrizovul «pecetluit» al lui Stefan Vodă şi a 14 

boiari divaniști. Ce sigilii erai acele ? 

In multe ramuri ale culturei se pot arăta ceva pași făcuţi; în 

sigilogralie nu cunose aprâpe nimica, necă o lucrare nu pot cita. 

Să fie ore că. sigiliul, eraldica n'a lăsat la noi neci.o urmă? 

Cine a resfoit cât de superficial vravurile de hrisâve domnesci, 

miile de zapise particulare ce aii străbătut până la noi, s'aii putut 

convinge că n6mul românesc, încă din timpii cei mai vechi, ai cu- 

moscut şi întrebuințat sigilul. 

* Cum că unu fără consciinţă de lucru în sineşă a fost întrebuin- 

ţate de Domnitori «Arme» pentru a însemna ori Moldova, ori Mun- 

tenia, se pote vedea de-acolo, că «Armele» acestea saii transmis 

din secol în secol, cu o fizitate, cu o nealterahbilitate minunată. Mai 

<u sâmă sigilul Moldav îl aflăm același de la cel mai vechi act a- 
supra căruia a fost pus până la începutul secolului al XVIII le. Nu- 

unai înriurirea neţărmurit bizantină, prin fanarioți, ai adus în se- 

colul al XVIli-le unele complicări, nu a fondului scutului Moldav, 

“ci a mobilierului, a accesoriilor lui. Domnitorii greci ai introdus în 

« Armele» Moldave : buzduganul, paloşul, dobe, instrumente și chiar 

tunuri şi grămăqi de ghiulele. Vai! tocmai ce nu mai era în eră! 

Scutul muntean u fost, repet, mai puţin fies decât cel moldovenesc. 

Voiii publica, nu tărdiii, o spuseii mai sus, un studiii asupra istoriei 

sigiliului domnesc al Munteniei. Acolo voii esplica de unde a pro- 

venit mai puţină fiesitate a «mobilierului» din scutul muntean. 

Sunt câţi-va ani, de când am presintat Camerei deputaţilor, ca 

raportator la lege, un studii asupra «armelor» vechi şi actuale ale 

României. Păcatul mărturisit se dice că e iertat pe jumătate. .... 

Apoi mărturisesc că astăqi ei nu ași susține în unele părți lucra- 

rea mea din 1866... Noui documente mu'uii luminat asupra unor ce- 

stiuni ce nică că le bănniam pe atuncă. Multe ași avea de îndrep- 

tat din aserţiunile mele de acum două-deci de ani! 

Lucrarea «e pregătesc despre glyptica română și în parte despre 

Sigilografia. domnscă, va fi erilica cea mai sinceră a lucrărei /ă- 

năvuluă deputat de acum donă-deci de ani.
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Aci mi-am propus numai să atrag atenţiunea cetitoriului asupra 

unor întrebări de mai puţină întemnătate, în aparenţă, dar de nu 

mai puţin strînsă legătură cu însăși istoria culturei nostre. 

Iată aceste întrebări : 

1. Ore sigilografiia românâscă vechie, — bună-oră până la secolul 

al XVIII, — nu a esistat decât în. logofeţia mare a divanului dom- 

nesc? Şi 2. Sigilografia românescă fost-a ea numai. oficială ? 

% 

Prima întrebare ne duce la un răspuns afirmativ : da, nu numai 

Vel-logofeţii acăţai sigiliele mari ale domniei la pergamenele cu 

hrisove domnesci, ori puneaii în ceară tare ori cu chinovar sigi- 

liile domnesci de un modul mai mic de cât al sigiliilor pendente; 

avem casuri cum e cel indicat la pag. nostră 229, când, alăturea 

cu sigiliul domnesc, își atârnati pe ale lor proprii și boiarii di- 

vanişti (*). 

Noi cari ne-am deprins a crede că doră totă bruma de cultură 

cu care ne fălim, începe cu 1821, cu 1831 ba mulți chiar numai 

cu 1848...., neci nu bănuim că ce completă organizaţiune admini- 

strativă aveaii ţările nostre și înainte de regulamentul organic și 

înainte de cele două constituţiuni cari s'a succedat. Apoi. se pote 

dovedi că în tote treptele administraţiuneă țărei, din vechime, sigilul 

avu 0 întrebuire însemnată. 

Dintre agenţii administrativi, cari întrebuințat mai des sigiliul, nu- 

mim în ordine de la mic la mare: 

a) Pre vornicul de Portă şi Glotnic, 
b) Pre vel-vornicul de ţâră, de ţra de sus și de ţâra de jos, ca 

la Moldoveni, ori numai «de ţâră» cum fu la munteni până în se- 

colul XVIII, și e) pre Soltuz ori giudeţul(**) cu ai săi 12 pirgari.. 

Vom începe cu cei din urmă: Șoltuzul punea siziliul orașului. 

săi pe actele ce se făceaii în fața lui și a celor 12 pîrgari. 

Când anume apar sîgiliile târgurilor române ? 
"Ei mărturisesc că nu am dat de sigilii de târguri mai vechi dle 

cât finea secolului al XVI-le, la Moldova, ba chiar cu adevărat nu- 

merdse nu sunt sigiliile Șoltuzilor decât din secolul al XVIl-ie. 

(*) Vedi documentele de acest fel, care le posede Academia. 

(**) Soltuzul se dice în Valachia mSacuSan,
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Cele mai multe sigilii ce am aflat până astădi sunt la zapisele 
moldovene. Eii nu cunose până adi din sigilografia orașelor mun- 
tene de cât sigiliul Câmpu-lungului ($) și al târgului Pitesci. Acesta 
din urmă lam aflat e pe un zapis din 7146 Iunie 6 dela Arh. Stat. 

lat-o : 

  

Mult mai numerâse sunt sigiliile de târguri din Moldova. Eă cred 

“că acâsta, provine de la întroducerea, în secolul al XVIl-le, cam după 

Vasilie Vodă, a unei disposiţiuni escelinte, că vînqările de ocine și 

de case să se inregistreze la un catastif special al târgului. 
Dăm aci facsimile după sigiliile următorelor târguri : lașii, Boto- 

Șanii, Kamena (Peatra), Bacăii, Roman, Bărlad, 'Lrotuși, Tecuci 

  

hamena 

(Petra) (7133) 1630 

  

   
lași (7291) 1712 Şoltuz de Trotuş. Şoltuz de Tecuci 17170) lin2 

“(1) Academia are chiar pecetea vechiă a Câmpu-lungului.
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laşi Bârlad: (7194) 1688 

Observând mobilierul general al sigiliilor oraşelor Moldave, ajun- 

gem la conclusiunea. că cei vechi puneait crucea pe sigilii. precum se 

vede la Pitesci, de câte-ori judeţul nu avea o producere mai bătătore: 

la ochi, dar că de câte-ori târgul ori judeţul ave o predileetă ocn-- 

pațiune ori pradueţiune, ea se simboliza în sigilii  Aşia judeţul 

Trotușului ne dă intuițiunea minelor de sare, prin o mână cu nn 

ciocan. “lot așia căprira din judeţul Niamţului. cei trei pesci ai 

giudețului “Tutovei. snopul judeţului Vasluiii: Când, după regula- 

ment, se gândiră guvernele a da sigilii imblemalice giudeţelor, se- 

procedă cam cu metoda r&posatuloi regretat Martian, când avu mi- 

siunea d'a da nume la stradele Bucurescilo» : se eroi lucrul dean- 

tregul, neţinându se aprope neci un compt de trecutele vremi! lată 

de ce răposatul G. Asaki, necunoseând vechile sigilii ule târgurilor 

Moldovene, pusă bună-oră o edsă în sigiliul Botoșunilor, unde în 

trecut era un păun, amintind că Botoșanii era upanagiul Domnelor: 

Moldovei. 

*% 

După sigiliile Domnesci, mai numerose şi nur fără însemnătate: 
sunt sigiliile melropolitane, episcopală și monastiresci. [he aceste altă 
dată. Aci vine rendul să grăim despre sizgiliile unor agenţi adnii- 
nistratori mai însemnați decât Șoltuzii ori «giudeţul» cu cei 12: 
pirgari. Aceștia sunt vel Vornicii de eră. 

Până acum câte-va luni ei nu am fost dat de un sigilii parti-: 
cular al vornicilor de ţâră. De câte-ori vornicii de țâră, fie in Mol- 
dova, fie în Muntenia, subscrisii cu martoră, împreună cu Divanul, 
la toewmeli, la vânqări de ocine etc., ei se mărgineaă ași pune sem- 
năturile și pecețile proprii, peceți fără nect nn semn care să amin- 
tescă dregătoria de Vornic mare. Am aflat, însă. de curud. un act.
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eşit de la cancelaria unui Vornic mare al ţărei Muntenesci din 1675 

Noembre 20, care ni-a păstrat un sigil minunat și doară unic în fe- 

lul săă. Este acest sigil următorul : 

  

Deja lam adus și în tomul nostru |. 

Fie-cine pote distinge în acest sigil pre un mare vornic în apa- 

ratul demnităţei seale. El are Bastonul Vorniciei la o mână și în 

cea-l-altă ţine crucea, vechiul simbol al vorniciei. Acest vel vornic 

care ne dă o bună idee de costumul săii, de comanacul săi de 

oaie, de caftanul săă fără de mânici, este Radu! Creţulescu marele 

Vornic al Domnitorului Muntean Duca Vodă, amicul cel bun ul lui 

Miron Costin, căci se scie că Duca a domnit pe rend și de mai multe 

ori când în Moldova, când în Muntenia. între 1666 şi 1684. 

i * 

Vornicii de Portă şi Glotnici ai continuat a ave în sigiliul dregă- 

toriei lor o cruce și între ramurile ei scrise numele Vovrnicului și 

demnitatea : Vornic Glotnic ori Vornie de Portă. 

Acestă disposiţiune a sigiliului Vornicilor de Povrtă nu este însă 

unică : mai aflat-am sigilii de Vornici de Portă în care, produs al 

infanţiei glipticei la noi, sa închipuit în mod grosolan un om în 

piciore cu un baston în mână. E probabil că sigiliul Vel Vornicului 

Creţulescu nu este de cât reproducerea amendată a unui așia sigil 

de Vornic de Portă. 

După un secol, rudimentariele sigilii ale Vornicului de Porlă era 

tot aşia.
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Dar după ce se zidi la lași, la Porta curţei turnul cu ceasornicul 
de care grăesce Neculcea (Let. T. III pag. 232) de odată dăm de un. 
sigiliu de Vornic de Portă transtormat așia : 

  

Alăturea cu sigiliile dregătorilor publici, aflăm în ambele ţări ro- 
mâne mult utilizat sigiliul de toți boierii și chiar de ţărani, fără de 
neci o pretențiune eraldică. In secolul al XVI-le și al XVI-lea a- 
veaii de asemenea sigilii aprâpe toți proprietarii de ocine, și fără 
să fie dregători ai ţărei. Cele mai multe zapise ni dovedesc că așia 
fel de sigilii țineaă loc de iscălitură şi pote că erati chiar obliga- 
torii pentru fie-cine, mai ales dâcă nu scia carte, să subsemneze 
însuşi. 

Pe la jumătatea secolului al XVII-lea începem a afla ceva ten- 
dințe Ia ficsarea armelor de familie, dar, încă odată, abia cesa. 
Putem aduce din acest timp vro două sigilii încâtva mai fiese în 
familii, de la tată la fii și nepoți. Ba posedăm două sigiliii, chiar 
cu un motto latin! | 

Sigilul lui N. U- 

rechiă 1604, 
Sigilul lui Mogâl- 

dea 1604. 

  

Nu ne putem esplica acestă tardivă fiesare în sigilografia particu- 
lară, în secolul a] AVIl-lea, mai ales în Moldova, când constatăm 
din contră o fiesase minunată a armelor țărei încă din cei mai 
înapoeți timpi. Este ore din causa că nu se afla în ţeară ghptică 
iscusiți ? Nu, căci vedem că fie-care Domn în chiar primele diie 
tale urcărei pe tron își are sigilul, ba sigiliile sele, de diverse mo- 
dule — sunt minunate, — multe din aceste sigilii cu adevărat ar- 
listice. Dăm aci unul care nu o dată la pus pe acte Miron Costin.
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Apoi de ce boierimea se mulțămesce cu sigilii fără -neci-o ten- 

dinţă la eraldică ? Ba unii ca drept sigil utilizeză vr'o camee greacă 
ori romană din care şi-aii făcut inelul cel mare nedespărţit de de- 

getul al doilea al mânei. drepte la oră-care boiariă, ba și -chiar la 

țăranii mai cu dare de mână. 

Nu ne esplicăm acest fapt de cât prin împrejurarea că armoariile 

nu eraii oficial date boiarilor și că ele mai tot-d'a-una fură operă 
de fantasie. 

Mai mult însă despre acestă cestiune se va ceti în memoriul nostru. 

  

Sa aa! 

Sigilul domnesc a lui Duca Vodă. 

Pagina 262. 

Asupra datei esaete a domniei lui Stefan cel mare sai ridicat 

-contestatiuni. Mult timp scriitorii noştri  puneaii începutul domniei 

la 1458, apoi alţii 1457 şi unia, între cariă și noi, luarăm data de 1456. 

Totusi luând acestă dată n'am înţeles să închidem oră-ce desbatere. A- 

poi iată că un Domn profesor din Berlad, prin nisce articole ce publică 

în 1887 în «Românul» sapuca să ne i€ în răsper și să ne dove- 

dâscă lumei de ignoranţi, și pre mine și pre eminentul Prelat Mel- 

chisedec, că nu seim anume anii Domniei lui Stefan Vodă. Ca 

-să vedă lectorele nostru ct de pregătit era acel Domn ca să ne 

probozescă şi să ne injure, voiii adăogi aci in formațiunea, că acelaşi 

Domnișor grozav de adincit în ale istoriei naţionale, după ce ne pro- 

bâză ex cathaedra că nor nu seim chronologia domniei lui Stefan, 

„apoi, câte-va luni mai apoi, tot în «Românul» din 15 Ianuarie 1885, 

află contradiceră în date în ipscripţiunile de la unele biserici zidite
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de Stefan Vodă și este silit să conchidă că: «<Acâstă incurcală o 

găsim noi în multe locuri şi ar căpăta cea mai mare recunoscință 

acela care sar pune pe atâta să discuree acestă nepotrirâlă în 

date tocmai asupra lui Stefan cel mare.» 

Apoi, învățate Domnule, ce alta dicem eii neînvăţalul de cât că: 

indicată este necesitatea limpedirei- cronologică nostre, tot în <hRo- 

mânul» de la 3 Noembre 1886? 

Decă tăcâi, cinstite Domnule, rămânci filosof! 

Pagina 327 

Gregorie Gherontie de la rândul 28 este Giroltis din Istwanfie 

pag. 283. Martin este Martin Farcăş. Despre Barnov că era «om 
blăstemat» a dis Istvanfi în vorbele: «malorum omnium auetor» 
la pag. 283. 

Pagina 332 

Rândul g, se pomenesce de Sinewski. Stricowskie îi scrie numele: 
așia : Ianob Secygnioasii. 

Pagina 333. 

A verifica cu.ce text din bibliele manuscrise corespunde citațiu- 
nea lui Miron Costin, ar fi util pentru istoria literaturei. Nu ne în- 
cape timpul să facem și acâsta pentru astădată. 

Pagina 368. 

Nota ultimă. Guagninus (pag. 516) numesce pre Polonii duși în 
Yobie. Pre Boguţki îl scrie : Bogucius, pre Iancil îl numesce Janciu. 
și adaoge pre Jescovus, Socolovius, Libisonius, Cisorius, Sucinius; 
şi nu numesce pre Protan. + 

La pag. 409. 

Aota (**). Relative la expediţiunea lui Mihaii Vodă Vit&zul în Mol- 
dova la 1600. avem astădi pe lângă cele publicate de repos. Papiu 
în T.1 şi II al Zesauruluă, frumosele acte publicate în col. Hurmu- 
ake. Amintesc aci pre aceste: 

a) Actul din 1600 Aprile 28, este scrisorea lui Mihaiii Vodă că- 
tre Arhiducele Matei unde-i esplică cu ce scop merge în Moldova. 
cu oste :
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«Nam Sigismundus .„Rathori in Moldavia magno Turcarum .et Tartarorum- 

exercitu fultus hostilia quaeque contra me et hanc provinciam molitur, qui prius- 

quam firmiores vires acquirat, iam nunc exercitum contra eum duco, eu spe,. 

ut non solum hostiles eius conatus reprimam, sed etiam Dei praepotentis a- 

diutus auxilio ipsam quogue Moldaviam in potestatem Sacrae Caesareeae Ma- 

jestatis redigam. Tunc tandem sua Majestas cognoscet quae calumniatorum îs- 

torum vanilas, mea autera in suam Majestatem quae sit fides et constantia». 

Indată apoi Mihaiă Vitezul, la 4 Maiii 1600, încunosciințeză pre 

comisarii impă&rătesci, că lasă pe timpul expediţiunei sale în Mol- 

dova, locoţiitor în Ardeal pre Banul Mihalcea. (Hurmuzake 'Lom V,. 

partea |, pag. 45.) 

Două dile apoi mai adaogă caimacani pe lângă Mihalcea pre- 

Volfgangus (ori Lupul) Cornea şi vestesce din noii acâsta pre Co- 

misarii împărătesci, cu serisorea sa din 6 Maiă 1600. 

După acâstă punere ia cale, tot pare că hezita Mihai să plece 

spre Moldova, căci înţelege că nu se vedea cu ochi buni la Viena 

și pe aiurea acestă espediţiune proiectată de marele domn (Ț). De: 

(4) Insemnătatea Moldovei ca factor în resbelele creştiniloi şi în particular ale 

Austriei, cu Turcii, apare şi din alianțe ce deja în 1098 cercasă să facă Ru-. 

dolf al Austriei cu Heremia Moghilă al Moldovel. Credem util a da loc aci la 

două documente inedite, relative la acâstă alianţă, din documentele aduse de 

D. Bianu din arhivul Radziwill din castelul Nieăwiez, în 1886... «akta historiczne- 

listy Monarchov i os6b z Domow Panujacych.» 

_Akţa publiczne Teka UI, N. 286-a. | 

«III. ssime sincere nobis dilecte Hieremia Voivoaa Moldavia. Rudolphus secun- 

dus Divina favente clementia electus Romanorum Imperator seinper Augustus. 

«Il. sincera nobis dilecte Cum R-um devotuin spectabiem et Magnificum ac 

honorabilem doctum fideles nobis dilectos Stephanum Zuhai Episcopum Vacien- 

sum, Camerae Nostrae Hungaricae Praefectum, Yranciscurmn Comitem de Na- 

dazd. Comitatum Castriferrer et Sopronien Comitem Agazonum  nostrorum in 

Regno Hungariae Magiztrurmm, et Bartholomeum Pezzen ab Ulrich Kirchen iuris 

utriusq. doctorem, Consiliargs nostros legatos in 'Trausylvaniam mittimus, Î)S- 

dem junximus, ut eliam vobiscum de animi nostri sententia, si coram non de-. 

tur, satem per fras et înternuncios, prout oppertunum faerit, agant. Quibus ut 

fidem habeatis, vobisg. de benigna voluntate nostra quidvis promittatis cupi- 

mus. Dat in arce nostra Regia Pragae die 21 Mensis lanuaris Anno D-ni 

MDXCVIII. Regno:um nostrorum Romani 25, Hungarici 26 et Bohemici itidem 2%. 

Rudolphus. 

«Wl-mo Domino D-no Hieremiae Moldaviae Voevodae Domino amic colen 

dissimo. 

«Il. D-ne Domine a:nice colendissime, i 

Salute et servitios nostros condigna oblatione praemissa, Significandum Ill-ma
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aceea lot provoca sosirea în Ardeal a lui Pezzen, cea care să aibă 
directe conferinţi relative la afacerile din Moldova : < Speramus, dice 
Mihaiii Vodă, dominum Pezzen non longe abfuturum», (epistola că- 
tre comisarii împărătesci din 6 Maii 1600, Hurm. 'T. V, partea |, 
pag. 46) şi în epistola către Pezzen (pag. 46 id.) din 7 Maiiii 
“spune că tot succesul întreprinderei în Moldova stă în graba exe- 
cuţiunei: «În sola enim celeritate maximum consistit rebus in Mol- 
„davia benegerendis momentum». Ei mai spune că are grije de ne- 
amicii cari vor interpreta răi pe lângă împăratul intenţiunile s6le 
cu expedițiunea Moldovei. 

Despre aceste intenţiuni serie tot în 7 Maiă 1600 la Comisarii 
împărătesci şi insistă asupra necesităţei de a se înțelege cu Pezzen: 

<Sunt alia quogque multa eaque ardua negotia de quibus cum Domino Pezzen 
et Dominationibus Vestris communicatis consilys traclandum nobis est, atque 
in tempore praevidendum, ne quis inopinatus casus ingruat». 

Doresce acâsta pentru ca credinţa lui către împăratul : «clarior 
sit et iltustrius elucescat». 

Ca acâstă bună credinţă să nu fi€ bănuită, Mihaiii pune pre po- 
stelnicul săii Stoica, să scrie în aceiași di (7 Maiii 1600) către cu- 
noscutul Mihai Szekely,. ca să-i esplice că Mihaiă n'are de gând 
să ia Moldova pentru sineşi; ba rogă pre Szekely : 

«Rogo Dominationem Vestraim Magnificam tanquam Dominum et amicum, quod 
si Dominus Deus in ditionem Christianorum dederit Moldaviam, quod nos spe- 
ramus et confidimus, nam multi jam ex incolis se subdiderunt, velit „apud 
suaim Majestatem per amicos et benevolos suos, omni esse auxilio. dignetur 
eadem Sua Majestăs, Vaivodatum Stephano Vaivodae, qui nunc în Ipurgh com- 
moratur, filio llustrissimi quondam Petri Vaivodae, conferre, ea etiam Illustris- 
simi Domini mei voluntas et bene placitum». 

  

  

D-ni V-a histe duximus habere nos a sua Cesarea Regiaque M-tate in mandatis 
his annexis ejusdem clementissimis credentialibus his in primie exhibitis, cum 
1-ma D-ne V-a ae iis quae ad bonam vicinitatem' et utriusque Provinciae uti- 
litatem, salutem et conservationem necessaria nobis viderentur coram agere; 
sed cum loci distantia aliis obiectis impedimentis, id utriuque fieri molestum 
et difficile sit. Ill-mam D-nem V-m alia ratione id curaturam nobis policeri ei- 
demg. praelibatae suae M-taiis cra per Mag.cum D-num Paneratium Sennicy 
Magistrum Curiae et Consiliarium Principis Cap. neumg. Arcis Varhezy hisce. 
transmitere, et de clementissima suae M-tis Cesarea et Regia propenso animo 
eandem certum reddere voluimus,. Quam qnoque forlicissime valere cupimus, 
Dat in Alba lulia Decim Die mensis April Anno D-ni 1598. lll-ma D-is V-ae. 
“servitor. amici. , 

Stephanus Zahay Ep.us Vacien, Praefectus Camerae Hungarus Nicolaus Iszt- 
vanfi Reg. Hung-ae Propalatins Capitaneus Sopronien. Bartholomeus Pezzen S.- *C. M. Consiliarius Imperialis Aulicus.



573 

  

Ingrijirea, temerea era deșteptată, se vede, în unele regiuni ofi- 
ciale austriace prin intrarea lui Mihaiii Vodă în Moldova. Apare a- 
cesta, și din documentul publicat la Hurmuzaki, vol. IV pag. 49, dar 
istețul domn, care opt qile după purcederea din Ardeal, deja cuce- 
visă Moldova, cugeta a linisci pre Austria, scriind iarăşi Comisari-- 
lor Impărătescă, în 16 Maiii 1600, că el, cu ajutorul marelui Dum- 
Nedeii.. eee. a coprins Moldova: «Provinciam ă qua, tot Christianis inju- 
riae, ditioni Suae Majestatis jam tandem fidelibus auspiciis adiecerimus» (pag. 
30, vol. IV, Hurmuz.). 

Mihai se râgă că chiar 6stea împărătescă să facă o diversiune 
spre Silezia, așia ca Polonii să fie opriţi a-l supăra în cucerirea lui. 
Despre leremia Movilă nu are el temă, măcar că fuga aceluia, non 

ezpectatis copiis nostris, îl face pre marele domn să bănuiască un 
dol, totuși de acesta nu e îngrijat, căcă Ieremia exiguas habet vires, 
dar se teme : «Sed veremur ne eas 'nostris maiores in posterum adquirat a 

Polonis ajutus, hineque nos exturbet> (pag. 50, vol. IV, Hurmuz.). 

" Acestă temere agitând pre Mihaiii Vodă, ce d€cisiune ia el? 
Pe de-o-parte scrie Comisarilor împărătescă din noii, la 20 Maiii, 

că a urmărit pre leremia până la hotarele Poloniei, bătându!'l răi 

în cale și că leremia şi Sigismund Bathori aii scăpat peste Nistru.. 

Adaogă că tâte acestea le-ai făcut, ca să aducă Moldova întrâgă 

«sub potrstate Sacrae Caesareae Majestatis> pre care provincie o şi 

are acum la mână. Mihaiii mai dice că le spune acâsta numai și 

numai ca să se scie că el «nos nihil eorum praetermiltere, quae ad 

salutem promotionemgque commodorum Reipublicae Christianae per- 

timent». 

Dar pe când domnul Munteniei caută a'și asigura pacea ast-fel 

cu Curtea de Viena, el scrie în 22 Maiii regelui Poloniei cam tot 

în același mod, că adecă numai în interesul Poloniei a ocupat 

Moldova, că este gata în tote la ordinile regelui polon... (Vedi a- 

nexatele facsimile și traducerile lor). Și una di numai după ce așia 

scrie regelui polon, Mihaiă iar adresă altă notă celor din Austria, 

arătând din noi că: | 

«Vaivoda (leremia), cum Sigismundo Bathori fuga evasit jamque totam provin 

ciam ad fortunam et auspitium Sacrae Caes. Majestatis în potestatem redegimus. 

(Pag. 54 vol. IV, Hurmuz). 

Sunt aducătore de deosebită lumină asupra evenimentelor din 

Maiii 1600, anexatele două documente facsimilate. De sigur că mult 
învățatul și regretatul meii amie Papiu avea să le dee un minunat 

cadru, prin articolul cu care doria să le însereze în nepreţuitul săi 

«Thesaur»> ; primscă-le cetitoriul și numai cu acestă mică notiţă și
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folosâscă-se din ele cei cari vor să scie. cum făceati marii noștri 

domni, ca să-și strecâre slaba barcă a ţărei lor, pe marea fortu- 

mosă a secolului XVII și XVIII! 

Pe lângă aceste două documente, de care mai sus: po:nenirăm, 

nai anexăm și o fuesimile după mai multe semnături și unele si- 
gilii de bărbaţi, cari, de departe ori de aprope, aparţin la istoria 
ivi Mihaiă Vitezul. Si acâstă îndoită filă ae facesimile era pregătită 
tot de reposatul Papiă Ilarian pentru a fi inserată la 'Thesaurul de 
«monumente, dar nemilostiva morte nu i-a îngăduit a realisa și a- 
cestă lucrare. 

Voiii încă a face un servicii istoricilor noştrii dând, tot aci, în 
-cunoscință, și două în facsimile, hrisâvele ce până acum cunosc, date 
de Mihaiii. Vodă în Moldova ca domn şi al acestei țări românesci, 

Textele acestor urice, în tot caşul, ne arâtă, că neci pre Ștefan 
fiul lui Radu Vodă, neci pre Marcu de care pomenesc scriitorii, 
mai ales unguri, navu gând Mihaiă Vodă să-i facă domni Moldo- 
vei, căcă el își luă pentru sine-și acest titlu în chiar fruntea hriso- 
velor sele date din lași în 1600. 

De. Mihaiă Vitzul, vedi şi autobiografia principelui Transilva- 
nici, lKemeny lanos, după eâițiunea luy Szalay Laszl6 Pesta 1856. 
Heckenart Gustav. La pag. 20--23. Mihaiti Vodă care de alt-tel a 
fost un domn fârte vitez, era stăpân pre amândouă principatele. 
Vorbesce apoi de bătaia de la Rusciuc, (O Roszeikul) după ce a bă- 
tut pre Sinan Pașa la Argeş. 

La pasagiul din Miron Costin despre ținerea lui Batori în Curtea 
de la Botoșani, se dice că : Stefan. Tolii si loau Szentpoli numai 
cu 300 de cai mergând pe ascuns, și corespundând cu el, Vaii a- 
dus în Ardel iarăși. 

* 
Acestă operă ni-aduce multe preci6se informaţiuni : 
Paz. 126. Despre loan Vodă Moghilă frate cu Gavril Moghilă și 

-cu: Moisi şi Petru din Iiev. 
Gavril Moghilă sa împământenit în Ard6l, căsătorit cu fata lui 

Imvefi Mihaly, rudă cu Autobiograful. La moşia Aonor aă murit. 
Pag. 235. Despre Marcu : qice că era la nunta lui Kemeny de



ASA 
n/2 

față şi nevastă Voivodului Marcu cu fată cu tot (Marko Vaydane 
leavyastol). . 

— Vorbese de alianţa lui Rakoezi cu Matheiii Basarab în contra 

'Tureilor 1636 şi a lui Bethlen Istvan, care disputa lui Rakoczi tronul. 

  

* 

Despre espediţia lui Vasilie Lupul contra lui Matheiii la 1637, 

(vedi pag. 289—295). Recunosce că Vasilie intră în Valachia cu învo- 

iala Porţei, cale de 4 qile (pag. 290) şi eum lui Matheii, Kemeny -i 

trămisă un agiutor contra lui Lupul. — Acesta pusese pre $oldan 

cumnatul săă, cu câte-va mii de Omeni să păzescă drumul Oituzului 

(Tatrosi Oytuz). 

Pag. 297-—908. Despre intervenirea la Rakoczi a lui Radzivil ca 

acela să lacă pre Vasile Lupul ai da fata. Vasile Lupu a respins 

intervenirea lui Rakoczi și a primit pre a Metropol. de Kiev Pe- 

tru Moghilă. 

Pag. 380. Descrie nunta lui Radzivil cu fata lui Lupul, unde a 

fost Kemeny de faţă împreună cu Barksai Akos, Stefan Mariaş. 

Spune că și Poloni erai mulți lucsoși, dar n'aii întrecul cu lux 

curtea, lui Vodă. 

Eată uricele date de Mihai Vitezul în Moldova: 

1. Hw Ainxana BOEROAA B-AÂI M.ATNII FNpZ BEMAH BAaulKOH 

1 Slparkackou îi MeaAatckon...-.. Am dat sam întărit rugătorilor 

nostri călugări de la Monastirea Neamţului, spre aceea ca să fie ei 

slobodi a apăra loruşi tot otarul apa Bistrita cu tote pâraele și îs- 

vorele câte sunt pe de ambe părțile de Bistrita şi din gura pârâu- 

lui Largul până la sura Farcașei și apa ce se chiamă Dreptul. Ni- 

mine să n'aibă neci o teebă acolo. lar de va afla pre cine-va in- 

trând acolo, să aibă al lega și nime să nu aibă a-i opri dinaintea 

acestei cărți a nostre. [ne $ lac game „3pu. (7108). Maiii 27. 

L. S. Vel Log. Uc. 
inelar, care lipsesce. 

(Nu este nume) (Diac) Nebojatco. 

Acest uric seris pe hârtie prostă, de format mijlocii, portă Nr. 11 

în plicul de doc. eu titlu: Munţii m-rei Niamţului, ce esistă la Mo- 

nastire chiar.—Veqi facsimilea anexată sub N. 

, . 2 
2. Hw ANuganta EOERCAA ERIE ALAFIIO F-Hapă seman Paauitic-
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kon Hi SIpavkackou Hi Moaaagekon... pentru moșia Negrescii a m-rei 
Agapia. Din lași. — Mai 29 anul 1600. seris tot de Nebojatco. se: 

păstreză la arhiva, statului din Bucurescă, pachet 13 Doc. II din 

ale m-rei Agapia. 

3. Hw Aukana BOEBROAA E. MATII F.nApz BEAAH Srpo- 
BAaYinckou ui BOEBOAA flpaRackon 1 Bacu (Sic) seman ALoAAaBckon. 

Acest uric slavon, scris pe hârtie, la 7108 Iunie 7, are sigil mă- 

ricel cu Vulturul cu cruce și e semnat de Spătarul Constantin. Dia- 

cul fu : Zonașco: E relativ la un interes chiar al Spătaru Con- 

stantin, moldovean partisan al lui Mihaiii Vodă, căci dice uricul că, 

ai venit înaintea nâstră Constantin spătarul sin Sima biv vel mi- 
cinic şi înaintea boiarilor noștri mari și mică și înaintea părintelui 

nostru Mitropolitul Chir Dionisie... aii miluit s-ta m-re mitocul Sf. 

Sava, a Ierusalimului, o casă cu loc de prăvălie ce sunt în puj- 

locul târgului lași... lîngă Lupul şlicar... pentru păcatele părinţilor 

și pentru sănătatea domnului săă și pentru toţi fraţii și surorile () 
când apoi ai fugit el Constantin spătarul în ţera l.eşâscă și ait re- 

mas dator cu darul la Sta monastire... Și după aceea cu mila lui 

Dumneqeii ai venit Mihaiit Vodă în pămîntul Moldovei cu toți bo- 

iarii săi mară și mici și Constantin spătarul asemene, feciorul ce- 
Jui de mai sus arătat, drept aceea aii dat ac casă cu prăvălie... ete. 

„Uvm&ză blăstemul să nu schimbe nime dania. 
Actul acesta esistă în arhiva statului între Doc. m-rei St. Sava 

din laşi, pachet 103. - 

4. Hw Muyana BOEBOAA BE. MATII F.NAApZ BEAAH BAAUIKOH. 
1 BOEgoA, apakackomS n AMloaanckon... 

Vedi faximilea anexată sub 0. 
Acest act se păstrâză la m-rea Niamţului cu No. 56. în plicul: 

Munţi m-rei, cu titlu: kagre npe NOieMHAE A€ AA Xziyzaaui Bor 
goAa. E scris de Gligorie, în lași, la 7108 lulie 3. Contra semnat 
de Stefan vel Logofăt. sigiliul este important. Are sus vulturul va- 

lah, sub vultur capul de boi și jos pomul din sigilele vechi mun: 

tene, având la drâpta și stînga un Domn şi o Domnă, şi în plus 

câte un leii care ţin pomul. 

5. Facsimilea G este după al 5-lea uric ce cunoscem de la Mi- 

(P) Tata lui Constantin Spătarul a fost ingeopat la M-rea St. Sava din Iaşi.
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hai Vodă. lw Alupei ROERSAA ERIS ALATIS rUApA SrpoRaaYHiekou 
„BEMAN 1 ROEROAA flpAkaciou fi r.AHz zeu A oapagekou. 

E din lași, let 7108 (de. și ş—n nu e bine făcut) Iulie 27. 

TRADUCEREA DOCUMENTELOR POLONE FACSIMILAPE 
făcută de D. profesor Tocarski. 

«Prea luminate și îndurător rege al Poloniei 

Dâmne Domnul mei îndurătov ! 

Cu sirguinţă supun graţiei M.T.R. a stăpânului meii prea îndu- 

rător serviciele mele cu credinţă aplecate şi supuse. 

Pe lângă acesta, ca slugă credinciosă, dorese M. T. R. cu poli- 

ieţă, să se bucure de o domniă îndelungată și fericită spre marea 

glorie a înlregului regat și spre spaima inimicului Sântei Cruci. Duş- 
manul meă în tote privirile și tot-d'auna s'a silit și până în timpul qe 

“faţă nu înceteză a se sili să mă facă ca să cad în disgrația M. T. 

R. prea îndurătorului mei stăpân, -tălmăcind marea mea supunere 

către M. 1. PR. altmintrele decât că eii m'am silit și nu încetez a 

-mă& sili până la sfărșit a aduce serviciele mele M. T. R. — Același 

dușman al meii n'a încetat neci odată a gândi nu numai să-mi 
strice în fața M. T. H, dar și asupra sănătăţii mele (vieţei mele), 

a căutat să se năpustescă: prin tâte uneltirile cele rele și aprope pă- 

gânescă a căutat să pună să mă otrăvâscă si să mă ucidă prin 

trădare : tote aceste mijloce le-a întrebuințat asupră-mi. Duşmanul 

M.R. ma pândit chiar din porunca I-lui Cancelariii, despre care 

lucru m'am tânguit prin D. Taranowski înainte M. T. R. arătând cât 

de mare obijduire simţesc din partea acelor ce lrădeză pre M. 1, 

resală, din care apoi a ajuns că mă temem ca nu cumva dușma- 

nul să mă găsâscă în casă nepregătit, de ore-ce me amenința cu a- 

giutove din însuși regatul M. T. R. Cu agiutorul Turcesc și Tătăresc 

am fost silit. să întrebuinţez acel mijloc de care se servesc omenii 

cavaleresci apărându'mi viața și reputaţiunea și sciind sigur că Ie- 
remia a ocrotit pre Sigismund Batori inimicul mei și lrădătorul M,. 

T. B. voind al duce în tera Transilvaniei, iar pre teatele stii Simion 

căutând al introduce în domnia Valahiei cu 'Lătarii cari și era gala. 

Dar pentru că dușmanul să afle că seiă a mă îngriji de mântuirea 

mea, sa împedicat acâsta, aşia în cât Tătarii cari eraii să se bată 

în contra mea, ati voit apoi să mârgă cu mine. Aseminea și solul sul- 

tanului, turcesc care şi acum este la mine, despre care voii da apoi 

37 
Miton G 42,
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semă M. 'T. R. în ce scop a fost trimes la mine, în urmă cândvoi 
trimite pe -solul mei la M. T. R., la dietă, pentru ca, pe Dq-eul mei 
să arăt tote aceste trădări ale dușmanilor mei înaintea M. T. BR. M 
las pe atunci ca mintea cea Sântăa M. T. R. ca aceea a unuion 
a lui D-deă, să giudece ce alt lucru eram să fac mai departe, de cât 
să întru în pământul Valaiiiei (*), iar acâsta numai spre a vă fi ser 
iar neci de cum dușman, precum închipuese protivnicii nică că ași 
fi voit să uneltesec ceva în folosul unuia cu altul în înțelegere. 
Voi ar&ta din partea cui este trădarea, M. T.B, iar credința și 
virtutea mea vor rămâne în slujba M. T. R. Rog deci plecat să 

“pot da's6mă M. f. R, în dită, prin solul meii, despre credința și 
serviciele mele ; rog numai pentru un răvaș de slobodă trecere, pen- 
tru ca solul să pâtă ajunge liniștit până la M. T. R. Vei recunâsce 
atunci M. T. R. că aprope mă fac îndereptnica mă lupta. pentru a 

- mulțămi M. T. B. și voi arăta cinstitului regat aceea ce ei aă uneltit. 
“lar în cât privesce că M.T.R. vei porunci, în unire voi fi gata ale 

face. N'am poruncit să strice Hotinul, căci m'a apucat înainte seri- 
sorea D-lui Taranowski, că vine la mine din partea M. T.R. Deci 
cu tote aceste dușmanul mei: nu m'ar lăsa, bine-voesce M.T.B.a 
erta tote până la sfârșit, şi rog să mă cruți de resbel în țâra Mol- 
dovei, până la dietă, și apoi voesc a face totul ce-'mi vei porunci M. 
T.R. și M. T. BB. îmi vei fi martor că mă rog. Rog asemenea ca 
M. T. R. să bine-voâscă a erta dâcă ceva sa scris aici cu nesub- 
Hilitate, precum se întâmplă în: timp de răsboiii, dar s'a scris cu 
inima deschisă, căci ca înaintea lui D-sa, scriă înaintea M. 'f. B. tote 
deschis. In urma cărora iarăși prin scrisârea mea mă dai în gra- 
ţia M. T. R, stăpânului meă îndurător. Dat în Sucâva Mai 1600. 

a M. T.R. prieten doritor de bine 

şi supus slugă, 

Luminate şi mult putinte 
Castelune de la Biecz |! 

« Recomandând serviciele mele graţiei prea Putinței tâle. 
Ei sciii că Prea Putinţa Ta esci consilier credincios a M. S.H. 

prin urmare îţi scriă pentru ca Prea Putinţa 'Ta să bine-voesci a 
stărui pentru mine pe iângă M. S$. B. ca să nu turbure graţia N. 
S. R., că ei din nevoia mea arm invadat !6ra moldovensscă, lucru 

(*) ad: Moldorei. V. A. U.
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Ja care m'ait silit dusmanii mei, că a trebuit să o fac. Despre a- 

cesta trimet M. $. . o dave de s6mă mai pre larg. Şi acesta n'am 

făcuto decât spre binele M. S$. R. şi a Regatului Poloniei, aceea 

ce vrea, pe L-deii, să arăt, la dietă, M. 5. B. Și prin acesta se 

va învedera alt ceva decât că eii ași fi avut înţelegere cu Nemţii 

spre vătămarea M. $. R. şi.a Rep. Trimet deci la M..5. BR. după ră- 

vaș de lvecere pentru solul mei, rugând să i se elibereze pentru 

dietă. Prin care doresc Rep. ca să afle acolo virtutea și credinția 

mea către M. $. BR. şi Republică; iar a cui este altă răutate se va artta 

invederat. Pog deci pre Prea potința Ta pentru acăâsta, bine-voesce 

P. P.'Ța să contribuesci pe lângă M.$.H. ca să mă cruţe cu res- 

be! în Moldova. până ce voi da sâmă personei M. $. BR. Asemine 

rog să bine-voesci b. P. Ta a nu despreţui serviciele pe care le 

ofer aprope cu înderetnicie, pentru ca să fii sugă a M.S.R. si 

a Republici, aceea ce totă lumea va alla când voi semi M.S. R. și 

Republicei. In urma căror iarăși mă recomând graliei P. P. Tele. Dat 

în Sueâva 22 Mai anului 1600. 
Prea putintei Lele 

De bine doritor amic şi slugă». 
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CARAIMAN. 

În nota de la pag. 746 referitâre ia pag. 448 din tomul Î, am pro- 

mis unele documinte despre boierul Caraiman, pentru volumul nos- 

tru III. Mijlocele financiare ne permițând publicarea în vol. III de cât 

a glosarului Costinian și a indicelui, documintele ce av€ să fie puse 

în acest al [II-lea volum r&mân în cartonele mele până la altă lucrare. 

Totuși socot util a înregistra aci câteva sciri despre Caraiman. 

Doc. 3. din pachetul moşiei Vulpăşeni a S-tului Spiridon din lași, 
din 1602 April 20, scris în lași, slavonesce, şi contras. de Stroici 

Lupu Vel Logofăt, ne spune că Ieremia Moghilă dă două moșii lui 

Caraiman mare Paharnic, căci i-ati adus din Constantinopole, de la 

Portă, agiutor de 40,000 galbeni şi <ne-aii scos nouă de la cinstitul 

.Impă&rat 40,000 de galbeni Unguresci.... când saii ridicat acel lotru 

de Mihai Vodă cu Ungurii și cu multe limbi asupra Domniei mâle 

și asupra pământului Domniei mâle, de ai robit și ai pustiit sfin- 

tele monastiri».
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Urmeză credinţa fiilor lui Vodă Constantin şi Alexandru Voevod. 

Vera pana Nestor Ur6ke Velicago Dvornica Dolnei zenmli...... Cris- 

tea Ghenovică vel vorn. al țărei de sus etc... 

Actul e fârte deteriorat. 

Mai este o repetiţiune a acestui important uric cu data din a- 

celași an 1602 Iulie 13, unde se dice că Caraiman a dus baniă 

turcesc după vodă până în Gahtia. 

Un alt act, un zapis din 7109 Oct. 31, slavon, datat din satul 

Borălea, amintesce de Caraiman Vist. Este în posesiunea Acade- 

miei, cu N. 25. 

La 7125 (1617) Ghenarie 16. Radu Vodă întăresce cu uric sla- 

von, lui Dumitru Buhuș și surorei sale Saftei fiica lui Ion Carai- 

man Ceaşnic, alor drâptă ocină dată lui Caraiman de leremia Mo- 

ghilă. Este doc. 4. din plicul de doc. al moşiei Vulpăşescii. S-tul 

Spiridon din laşi. | 

Din Caraimană este și Căpitan Caraiman, care în 7180 (1672) 

Sepi. 28 semnsză, ca martor, în zapisul cu care Vasile Costaki vel 

Vornic cumpără silistile Tolescii şi Căpriora. din moşia Roșescii. (Ac- 

tul N. 3 din pachetul moșiei Roșescă, la St. Spiridon din lași). 

In Tom V (Col. Hurmuzaki, partea II), sunt mai multe acte cari . 

se referă la banii aduşi de Caraiman de la Sultanul, pentru lere- 

mia Moghilă. La 1600 Ianuarie 10 (va să qică simţise deja Ieremia 

de planurile lui Mihaiiti Vodă), Vincenzo Gradenigo scrie Dogelui 

Veneţian, că : «il commesso del Bogdano sollecita qui (în Constan- 

tinopole) de aver un aiuto di danari per difendersi da Micali> (pa- 

gina 7). 

In 22 Marte 1600, același agent venețian raporteză guvernului 

săi scirea, că: «Caraiman Aga agente del Bogdano og: si € licen- 

ziato dal Bassă per ritornarsene al suo patrone senza frutto delle 

istanze fatte a questi per aiuto che egli domandava di dinari, come 

mi e stato riferilo, ritrovandosi il gran sisnore in molta strettezza- 

Che per questo rispeto ancora si dubita che sia. per sucecedere qual- 

que sollevazione». 

Numai în 15 lulie 1600 Girolamo Capello scrie Dogelui, că Tur- 

cii : «Espedirono medesimamente la sețtimana passata Caraiman Aga 

con 400,000 cechini a Geremia per assoldare un grosso numero 

di Cosacchi et espedirano Giafter Bassa et Memi Bassa...»
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Două erori în acest raport : Caraiman nu este agă, căci îl wk- 
durăm în urice boiar din divanul domnesc, și este un 0 (zero) prea 

ult la suma ce aduce Caraiman lui leremia Vodă. 

1607 lulie 17, Simion Moghilă, hrisov slavon, lași. Iscălit vodă și 
adăogend verbele : aaaa uram -Prapur, Contras. vel Logofăt Lu- 
pul Stroici. Diac: Dumitru Filipovică, Sigil mare în capsă de câră, 
bine conservat, șnur mătasă voșă şi mălasă cu fir galben, perzam, 
54 lung. 68 lat, litere aurite. M-rea Niamţu, pach. N. 11, Vânătorii.— 
Martorii : fiii lui Pătrașco VV. : Mihail, Gavril. — loan Moghilă 
Logofăt, n mmesane wkerme'ka zurie lnniie Hapisena n At'rpe na 
uk uwkruna Aapi n r.nAza BAM MeAaHia. Boiari: Nestor U- 
reke vel dvornic ţerei de jos. Barnoski postelnic, Caraiman Puhur. 
Dăruesce M-rei Seculului, satul Venătorii și dice că o dă la m-rea 
«de curând zidită». 

— Pan Caraiman biv vel ciașnic însumi pre mene mărturisesc 
cu cest al mei zapis, cum are Stamate Grecul de Bursucâni a 7-ea 
parte de în sat, de în Bursuceni de în (Ac „Ș) vatră și de în (4 |) 
țarină și de în moră și de în fenețe și de in heleșteă de-preună 
cu mene ca să n'aibă omenii miei și deregătorii sei alți omeni nec 

„0 trebă cu partea lui, ce să'și ţie ocina cum se cade ; și aii fost la 
tocmala nostră Vasile Cluciariul și Avram Ușariul cel mare şi Ște- 
fan de Lozet ; mai mare mărturie ne-am pus şi peceţile nostre intra- 
cest zapis, să se crâqă. De acesta mărturisim. 

LL. $, câră tare, spart, lași Mai 94; 

NB. Autograf al lui Caraiman ceșnic, in posesiunea mea. După scrisore se vede că este din primii ani ai secol. XVII. Vegi mor- mintele Caraimanilor la Biserica din Dulcesci (Roman). 
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Păgina 491. 

_Invăţatul mei părinte sufletese și amic P. S. Melchisedec a bine- 
voit, sciind că m%5 ocup de Dosofteiii să-mi scrie o notiţă istorică 

despre lucrările lui în limba, slavonă, care mă grăbesc a o înregis- 

tra aci spre ilustraţiunea lucrărei mâle. i 

Scrisorea P. S. Episcop Melchisedec. 

Roman 1888 lan. 8. 

«După făgăduinţa ce v'am dat, vă trimit sub titlu de «Notiţe is- 

torice despre Mitropolitul Dositheiii», relația ce ne dă în dicționa- 

riul săă, Mitropolitul de Kiev Eugeniii. 

Din ea se vede, că activitatea lui Dositheii nu sa mărginit nu- 

mai în literatura română, ci și în cea slavonă şi polonă. El a luat 

parte activă in certele theologice contimpurane, precum: propaganda. 

uniată în Galiţia şi Rusia apusană ; certa despre dogma teransfor- 

mărei (transubstanţiatiei) pânei şi vinului în trupul și sângele Dom- 

nului la taina comunicărei (Eucharistiei), cârtă, carea a fost fârte 

pasionată între papiști și protestanți în vâcul 17-16, la care n'a pu- 

tut să nu ice parte şi Biserica ortodoxă. Chiar Nicolai Milescu pe- 

iwecând la Stokeholm atunci, a seris un tractat theologic despre a- 

cest subiect în limba latină. Vei face forte bine să găsesci undeva 

în opera D-tale un loc de publicaţie acestor însemnate notițe des- 

pre Dositheiă. Eă le-am tradus întocma dupre Lexiconul lui Ew- 

genie, și anume dupre exemplariul ce se află în Bibliotheca lavrei 

Pecerska, de la Kiev. 

VE mai trimit asemine și inscripţiunile de la Biserica, din Dul- 

cescă, pe care le ai dorit. Ele sunt reproduse în limba originală. 
Li 

slavonă, și cu traducerile lor. 

Dorindu-vă tâte cele bune etc. 
Ş 

Al D-vâstră 

amic şi servitor. 

Episcop „Melchisedec,
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NOTIȚE ISTORICE 
Despre activitatea literară a mitropolitului Moldovei Dositheii, scose din dicționarul luă Eugenie Mitropolitului de Kiev, dicţionar intitulat in limba vusâscă : 

- CaoBapr ueropuuecniti 0 Guin" pp Poccin HHCATeIAx5 A5X0B- Haro ună rpeko-poceiticitori ueprnu. 2 rox. CI 1827. 2-o0e m Aanie> (Ț-). 
«Dositheiă, Mitropolitul Sucâver din Moldova, carele de persecu- țiuni a venit la Moscva în anii dintâiă ai domniei împăraţilor Ioan și Petru Alexievici, sub Patriarhul lochim. Când împeratul Petru 1, după cuceiirea Azovului, decisese a face acel oraș capilală guber. nială şi eparhială, destinase. acolo Ja. acea eparhie pre acest Dosi- theii; dar el nu. s'a dus acolo, ci vEmâind în Moscva sa săverșii din viaţă. 
«Dintre operele lui în limba Slavonă ai rămas cunoscute numai : 1. Observări asupru liturghiei luă Ohrisostom. 
(Tpumbuanira aa auryprio Baaroyerosy), edata de Uniaţi în lim- bele slavonă și polonă, cu schimbări și reduceri. In aceste obser- vără Dositheiii demasca falsificarea făcută de Umaţi, prin confrun- tarea vechilor liturghii ale lui Chrisostom, a Marelui Vasilie a lui lacov fratele Domnului, a lui Climent şi a lui Marcu Evangelistul. Manuscrise de pe acestă operă se află în bibliotecele : Patriarhală, și a Academiei Alexandro-Newsky. 

2. Observări despre trunsubstunțiația în Eohuristie. (TIpinribuazatu o UPECYINECTBACIN Be Enxapnerue). Acestă lucrare se află între mannserisele din biblioteca patriarhală de Ja Moscva, unde de asemenea se păstr6ză și următorele traduceri ale lui Do- sitheiă din limba grecescă în cea slavonă : 
a) Două-spre-dece epistoliă ale sfântului Îynutic purtătoriul de Dunedeii. 

- 
b) O carte întregă cu felurite traduceri din vorâvele lui Chriso- stom ale lui Anastasie Sinaitul, ale lui Efrem Sirul şi ale câlor-va vieți de ale sfinților. 

Episcop Melchisedec, 
(7) Acestă carte este astădi o raritate bibliografică, s'a estras după exempla- riul, ce se păslrâză în biblioteca lavrei de Kiev, Pecersca, sub No. 1X, 301: Românesce titlul lexiconuluy lui Evghenie se traduce aşia ; <Lexicon istorie despre scriitorii ce au fost in Rusia din tagma duhovnicescă a bisericei Greco- Ruse 2 iomuri Sp. B. 1327 a doua ediţie»,



UN NOU CODICE 

La momentul când ne găteam să punem sub presă acâstă ultimă, 
parte a notelor vol. II primirăm de la o rudă din Roman informa- 
țiunea, că un luncţionar de la Creditul rural de acolo, D. Constan- 
tinescu, posede un manuscris de l6topiseţe ce-l erâde forte vechii. 
Am scris acestui Domn, dar D-lui, nedeprins cu relaţiunile dintre 
literați, sai temul să-mi trimiţă spre studiare codicele săi. Atunci 
am rugat pre ilustrul meii amic, P. $. Melchisedec să vadă acel 
codice. P. sa mi-a, scris cele ce urmâză : 

«După scriscrea D-vâstră în quesliunea letopiseţului de la D. Con- 

stantinescu, am Uimis pe D. Mandinescu de a pottit acel Domn să 

aducă la mine Letopiseţul, ca să-l văd, şi am obținut ceea ce do- 

riam. Lâtopiseţul este acum la mine, şi vE daii câte-va relaţiuni 

despre dânsul : | 

«EI este o carte mare in folio, scrisă cu negru și roșu pe chârtie 

grâsă sclivisilă. La început, în mijloc și la urmă lipsesc câteva file. 

Scrisorea corespunde cu începutul veacului al 18-lea. Cartea constă 
din două părți : i-a cuprinde l&topiseţul lui Nicolai Costin, care se 

întinde de la zidirea lumei până la timpul când Michaiii Vitszul se 

lupta în Transilvania cu Batori: contra lui Basta, și se sfirsesce cu 

aceste cuvinte : ! 

Ilzuz auue aucera AĂTONHCZANA ACTE CKPHC AE IE HSBOASA. ue 

cas gocr ckpue ae panaScarSa Hesoaae Hwcrăn ua5 decT BEA 

ASFOBAT. 

Fiind-că Nicolai Costin a murit în anul 1712, iară scriitorul nu- 

mesce pre Costin «<r&posat>, se înțelege, că copia acâsta este fă- 

cută după anul 1712. 

2-a parte. După ce reproduce o poesie despre morile, începe așa : 

Aa anue .priueneai a cispie AkreonuceuSa A£ pe naBoASa ASH Au- 

pen Rwerăn asredarsa. Și începe cu mârtea lui Michaiă Vitezul 

în Ardeal, şi inchee cu Domnia lui Ștefăniță Vodă, fiul lui Vasilie 

Vodă».... 

Am mers însumi să cercetez codicele și m'am convins că este o 

copiă ceva mai târdie de cât a presupus-o P. S. Melchisedec. 0
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valore. deosebită nu are codicele, căci este aprâpe identic cu cel 

ale Academiei, ce am studiat în vol. I al «Operelor complete» cos- 

finiane şi anume cu Codex E, codex K Miclescensis și codez Q Wi- 

clescensis. Versurile cu care se termină lucrarea lui N. Costin sunţ 

din poemul lui Miron Costin « Vicţa lumei», cel aduserăm în to- 

mul de față. 

- Negreşit că codicele acesta ar fi la locul săi în biblioteca Aca- 

demiei, dar proprietarul săiă D. Constantinescu nu a primit săl vindă 
decât cu esageratul preț de 1000 lei! 

EA 

La anii 1680—90, iată principalele nume boferesci ce întâlni, 

în Divanul lui Constantin Cantemir, și cari ai avut relațiuni cu Mi- 
ron Costin : | 

Costache Dubăă vel logofăt, a căruia scrisore o dăm în faesimile. 
Vasile Costachi vel vornic de ţâra de jos. lonasco Balș vel vornic 
de ţera de sus. Alexandru Ramandi biv vel vornic. Velicico Costin 

dintâiă h&tman, apoi vornic (1691). Zosim Başot vel hătmaui la în- 

ceputul domniei lui C. Cantemir (1685). Lupu Bogdan vel spătar 
(ginere lui Cantemir) apoi h&iman (1691). Dediu biv vel spătar. A- 
lexandru Cerkez vel paharnic. Gheorghiţă vel visternie. 'Tâder lor- 
dache vel vist. (1685). lie Draguţescu sărdar. Dumitradhe Ceauș 
vel stolnic. Ștefan Cerkez vel comis (unul din boiarii trădători ai 
lui Velicico Costin). Dediu vel medeln. Iordache Roset vist. (1691). 
lon Buhuș vel clucer. Dabija vtori logofăt. Mihailă Aga. lon Raco- 
viţă vtori paharnic. Mihalache Racoviţă vel comis, apoi ginere lui 

C. Cantemir, fii lui lon Racoviţă. Manolache, Postelnic la mârtea lui 
C. Cantemir. Vasilie Damian (cunoscutul diac) treti logofăt. Buţă. 
Pilat, Pahomie vornici de Portă. Gheorghie Roset protovistiarul. 

lordache Postelnicu Ruset (Muntean). Gavriliţă vornicul și fiii săi 

Vasilache vornic, Solomon, Costache şi Lupu. Enache Gramaticul 
cămăraș la Oene. — Mănăilă Căpitanul. — Scarlatache, Lascarache 
și Mihalache (din Cuparesci) frați cu Gavriliţă și cu Manolache, 
care ajunge staroste de Putna. Ioan Palade de la Băcani (Bârlad), 
cumnat lui Velicico. — Macri vătav de paharnicei. — (;heorghiță 
Mite, Lambrino paharnic, cumnatul lui Lupu sin Gavriliţă. Ivașcil. 
Antioh Jora. Bujorănescii. lon Ţifescu dis Frige-Vacă. Savin Uri- 
cariul (1690). Acsentie Uricariul. ete. 

Pe la începutul carierei sale, Miron Costin fu în relaţiuni cu
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vestitul neam al lui Petriceico Vodă, din care e neamul Hasdăă, cu 
Apostol Catargiu comis (1686), Ştefan Catargiu vornic (1689). 

Ultimii prelați, pe timpul tăierei lui Miron Costin: 

Theodosie proin Mitropolit Moldovlahiei (Actul din lunie 5, 
1691. Arh. Stat. Buc. Schitul Bradii, pach. N. 9); Dosofteiti Mitro- 

polii. Sava Episcop de Roman. Serafim biv Episcop de Rădăuţi. Fi- 

lofteiă Arhim, Egumen din Focșani pe când Miron Costin era 
staroste. 

reggae a
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NORMENTUL LUI MIRON COSTIN. 

In teză generală însemnătatea mormintelor nu are nevoie de a se 
demonstra : istoria cea mai veche, -ca și epigrafia modernă aă pus 
în evidență acâstă însemnătate. 

„De ce valâre istorică n'ar fi, de esemplu, existența pe pământul 
Daciei, de morminte din secolii în cari Roslerienit neagă presența 
Românilor aice? Dar decă “morminte românesci din acei secol nu 
cunoscem, să nu conchidă Râslerienii în favârea tezei lor etnice, 
căci neciă ei nu ne pot arăta din aceeași periodă de timp, morminte 
de la vre-un alt popor din cele câte s'aii strecurat pe pământul ță- 
rilor românescă ! | 

Intrebarea mormintelor ar trebui să îndemne pene etnografice ro- 
mâne ; eii nu fac de cât s'o indic, căci mi-am propus aci dea 
vorbi numai despre un singur mormânt, de acel al Costinilor. 

* 

Totuș cred util a mai adăogi, că de la întroducerea creștinismu- 
lui in Dacia, mormintele nu ai mai fost locuri de odihnă eter 
neturburate, cum erai mormintele romane vechi, ale căror petre 
frumose împlu și Mus&ul nostru. Creștinismul a fost și este, fără 
să-și dee sâmă de ce face, un agent destrugător al mormintelor. 
In adevăr, ritualul creştinesc a redus cultul mormântului la 7 ani. 
Până in al șâptelea an românul creștin aprinde candela, făclia la 
sărbători mari și arde miresme sfințite pe mormintele alor săi. La 
al șeptelea an se face desgroparea și sfinţirea oră deslegarea de ble- 
steme a 6selor. Acest act creștinese dă, din nenorocire, ocasiune 
de despoiare a mormântului de cele mai precise resturi istorice : 
banuțul de la toiag, inelul care une-ori era însuși sigiliul mortului, 
fără a mai aminti și de fragmentele din haine cu care a fost în- 
gropat vre-un personagiă ilustru. După desgroparea de șepte ani, 
mortul dispare dre-cum din amintirea urmașilor lui, mai ales dâcă 
în aceeaşi gropă nu mai vin noui odihnitori. 

Acestă imprejurare ne esplică puţinul număr de morminte care 
aă străbătut până la noi din secolii anteriori. Apr6pe numai acele 
morminte mai există, cari ai fost așezate în interiorul bisericilor 
adecă cele ctitoricesci. Afară din biserică, mormintele dispărură, 
însemnate fiind mai adese cu câte o cruce de lemn și une-ori, din



589 

causa strâmptoririi cimitirului, gropile se goliră de 6se ca să facă 

loc la noui odihnitori. Numai legea modernă a cimitirelor aședate 

afară din orașe, a asigurat repaos etern : mormântului... pentru cei 

cari pot să-și plătescă posesiunea netulburată a doi coți de păment ! 

* 

Și cu tâte aceste scăderi în cultul mormântului, provenite din ri- 

tualul morţilor la creştini, săi din organisațiunea socială, venerarea 

mormintelor este semn de vitalitate naţională. A-și aminti de cei 

cari ai fost, de cei cari aii lucrat în vre-o direcţiune pentru [6ră, 

este o probă a acelei vitalităţi. Omul leagă tot-d'a-una firește pre- 
sentul de trecut. Cine nu face așia, nu pote să-și dea semă de viitor. 

Xe 

România din momentul renașterii sale a revenit în parte la cul- 

tul vechilor morminte. Da, se găsesc încă esemple de vandalism al 

mormintelor chiar și sub ochii noștrii. Bună-6ră, nu sunt multe 

săptămâni de când la laşi, în a doua capitală a României, în lipsa 

d-lui Leconte, ilustrul arhitect, și fără știrea guvernului central, fără 

să asiste neci-un bărbat competent, cunoscător în epigrafia naţională, 

sai desființat mai multe morminte domnescă, din cuprinsul altaru- 

lui grec şi acel slavon, dărâmate până în temelie, sai rădicat pe- 

trele cu epitafură, s'aă spart ori sai aruncat fără nici-o orânduială, 

încât nu se va mai sci locul măcar unde aii fost aședate în trecut; 

mai mult, mormintele ai fost scotocite... Aflu că un inel cu fmarca 

tărei a fost încredințat de îngrijitorul St. Nicolae, părintele. Ursul, 

în păstrarea comisarului despărțirei a patra din Iași... Trămisu-s'ail 

la ministerul de culte ? Incă nu scii(*). | | 

Asemenea vandalism sa petrecut şi acum puţini ani cu 0easiu- 

nea qărâmărei bisericei Sântei Vineri, tot din laşi. După reclama- 

țiunea mea cel puţin se pidicară de acolo câte-va petre sepulerale 

_4e valâre istorică... Unde sunt ele acum 2 

Nu ne îndoim, că cu multă grijă aii fost respectate mormintele 

din biserica Sf-ţii Trei Evarhi tot din laşi. Seim numai că inelul- 

sigiliă al lui Ștefănuţă Vodă, fiul lui Vasile Lupul, fandatorul minu- 

natei biserici, este pe degetul unui impiegat de la serviciul technie 

al primăriei !...(**) 

(*) In un panflet publicat de cei interesaţi în o gazetă din lași faptul a fost 

apoi tăgăduit, dar nu mat puţin inelul sa trimis la minister Ș | „. 

că ishutirăm şi atăta în contra vestitului arheolog comisar in as a te. 

(9) Mare supărare avu pre mine d. arhitect Gavrilescu pentru
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"Am putea înmulţi cu durere sufletescă scirile de asemenea van- 

dalisme, dar trecem asupra lor și dorim numai să nu se mal repete, 

Pentru acâsta ar fi un mijloc: printr'o lege să. se oprâscă atin- 

serea sub ori-ce pretext a monumentelor istorice, între cari și 

mormintele, 

Cu acest scop am fost adus, ea ministeu, în. 1881, în desbaterea Ca- 

merei un proiecl. de lege pentru conservarea monumentelor naționale. 

Ea Va votat, dar de-atunci proiectul zace uitat în cartânele Senatului!.. 

x 

Să venim însă la obiectul mei, 

De mai mulţi ani, am îndreptat cercetările mele asupra mormân- 

tului nemuritorului Cronicar și bărbat de stat al Moldovei, Miron 

Costin. Numai în anul 1886 în luna August, am avut fericirea să 

descoper de mulţi ani căutatul mormânt. 

E 

Letopiseţele ne spun lotuș unde anume ai fost îngropat Jiron 

„Costin. 

Se vedem ce dice fie-care din eronicele nâstre 

Nicolae Costin (T. 3, pag. 43) povestesce în modul următor tra- 

gicul sfârșit al lui Miron Costin : 

«La velâtul 7200 în luna Dechemvrie, în domnia sa, Cantemir 

Vodă tăiat-ai pre Miron Costin ce aă fost Logofăt mare și pre 

frate-săii Velicico ce aii fost vornie mare, dându-le vină că sai ri- 

dicat pre domnie asupra lui; însă Miron logofătul nefiind în lași 

într'acea dată, ci la ţâră, la un sata! lui, şi s'ati fost întemplat de 

“i-ai fost murit. giupănâsa, ce vrând să o astruce, iată ati sosit și 

la densul de la Cantemir Vodă, Armașul al doilea Racoviţă, cu un 

steag de lefegii ca să'l ducă la Iași, ci el se rugase să aibă păsu- 

ială până ce și-o îngropa giupănâsa, și să pureâdă, și fiind așia, 
iată de sîrg aii sosit și Macri vătaful, cu a doua poruncă, cum în ce 
loc îl va afla, acolo să-i taie capul, și după poruncă așia întracel 

cias “i-ai tăiat capul, şi "l-ati astrucat împreună cu giupănâsa lui. 

Și așia întorcându-se trimișii înapoi cu isprăvirea de poruncă, â- 

tuncă nâptea, ca la cinci ciasură, seoseră și pre Velicieo Vornicul 

din beciii de sub casa cea mică șil duseră la fântână de-i tăinră 

  

mare Ei stimez mult pre talentatul june şi sper în d-lui o glorie artistică â 

patriei, dar nu mai puţin adevărat e'că, de sigur fără scirea d. tale, inelul Sai 
aflat... Ajuns în mâna d-lui arhitect Xenopol, d-sa ca bun român îl dărui mu- 
zeului, — lar bine şi așia !
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“capul. Și aii stătut acolo de față pentru credință, fiul săi Dumi- 

traşcu Beizade, până ce 'i-aii tăiat capul». 

loan Neculcea (Com ÎI, pag. 266), naveză împrejurările în urma 

cărora Constantin Cantemir ucide pre cei doi fraţi Costini la insti- 

gațiunea lui Iordache Visternicul. După ce din sfatul acestuia şi a 

altor Cupăresci, Cantemir aii pus să taie capul lui Velicico, îi dice 

același Iordache Visternicul : «Acum de vreme că ai omorit pre 

Velicico, trimite de prinde şi pre frate-săii Miron Logofătul de-l o- 

moră ; ori vinovat, ori nevinovat să nu scape, că apoi încă o hi 

mai r&ii și de tine și de noi. | 

«Deci Cantemir Vodă nu și-a socotit viața lui că era trecut cu 

bătrânețele, on de septe-deci de ani, de cât numai de nu-i sosise 

ciasul morţii și lui, ci sai potrivit neprictenilor și nu și-a cruțat 

sufletul săă, ei ca un tiran aii trimes pe Macri Vătaful de păhărnicei 

cu, slujitorii de Roman, de Paă luat de acolo, de la casa ho, de la 
"Barboşi de Vaii dus până în Romaii, și "X-aă tăiat capul. Și când 

Vaii găsit Macri acolo la Barboși, atuncea îi murise și giupănesa 
și nemica nu scia de sfatul frăţine-săă saii de a celor-lalți boiati, 

că nu era amestecat cu cei-l-alţi boiară de sfat, că el pornise a- 

tuncea pre un fecior al lui, pre Nicolae, să ia fata Ducăi Vodă de 

la "Țarigrad, şi se gătise și cu celalt fecior, cu Pătrașcul Cămă- 

vașul, să ia fata lui Cantemir Vodă, să se încuscreze și nici cu 

gândul nu gândea că k-a veni o furlună ca aceea. 

«Disu-i-au slujitorii când Tai găsit la Barboși, să fugă, că nu-i 

departe de Nemţu ; iar el n'aă primit, sciindu-se drept: gândea că 

Vor duce la laşi, și se va îndrepta. lar după ce a venit Macri, și 

viind zapeiu să piară, nu '%-aă mai îngăduit, și ai pus de Vaii tă- 

iat în Roman și mult s'aii rugat lui Macri să-l ducă până în lași, 

lar Macri ca un om r&ă și de nemica, nu '%-aii fost milă de su- 

fletul stăpânului săi, și sai grăbit de Laii omorii; că de Var fi 

dus în laşi, pote s'ar fi îndreptat și n'ar fi perii, că multe slugi se 

întâmplă la domni, vrednice, de nu se grăbesc, și feresc pre stă- 

pâni de păcat, și mai pe urmă cad la laudă şi despre 6meni și 

despre stăpâni, și despre Dumnedeii. lar acesta ca un varvar, ne- 

fiind de nemica, n'a socotit». | 

Nicolae Mustea ţTom III, pag. 28) şi Alex. Amiras (Pom IN, 

pag. 97) nu pomenesc cu detailele aduse de cei doi cronicari ci- 

taţi, despre uciderea lui Miron și a lui Velicico Costin, neci despre 

locul îngropării lui Miron, ci die numai că, C. Cantemir a tăiat 

pre acești doi boiari mari, pentru-că Velicico, ar fi stat de multe
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-07Ă, în. potriva vorovei lui Cantemir Vodă, că omul, care nu see 
carte este un dobitoc, adică, unde nu scia carte Cantemir Pot, 

In varianta lui Nicolae Mustea, după codicele, care aă servit jui 
“Bălcescu, la publicațiunea cronicei lui Mustea din < Magasinul îs- 
tărie» (reprodusă de Mihail Kogălniceanu la tom. Il pag. 88), alim 
informaţiunile următore, relative la. Velicico și Miron Costin : «Ve- 
licico era în Iași şi luându-l dela casa lui n6ptea, şi aducându-l la 
Cantemir Vodă la bătut cu buzduganul, și laă închis Și a doua 
nopte Vai scos și i-a tăiat capul. lară Miron Logotătul, fiind la 
țeră, la casa lui la Barboşi, la Zinutul Neamţului, ati trimis pe Du- 
mitraşco Macri Vătatul de păhărnicie cu poruncă la L-efegiă, ce erai 
în t6rg în Roman, și luându'l de la casa lui, și ducândul până în 
terg în Roman, laii îngenuchiat. și i-aă tăiat capul. 

“Și nu i-ai scos la Divan, Cantemir Vodă, să le ardte vina sâii 
vieleșugul, să vagă lumea, ce așia cu tirănie i-aii omorit, neei citi 
viclene arătând, ce numai așia ati perit; pe vina lor, oră cu năpas- 
tie i-ati omorit. Așia aă deprins. de” nceputul  humii, pizma şi.zavistia 
și nu părăsâșce a mușca pre toți și nime de densele a se feri nu 
pâte !> 

    

Pt 

% 

Din textele ce citavăm, aflăm, că Miron Costin a fost tăiat în Ro- 
man și: îngropat împreună cu soțiă sa Elena născută Movilă, h 
biserica de pe moșia Barboși. 

Iitrebarea pentru mine, căutător mormântului lui Costin, era deci; 
dâcă Miron Costin a fost înmormântat la satul Barboși, unde afla- 
vom acel sal? | 

Documentele ce am găsit despre proprietăţile lui: Miron Costin 
sunt în desacord cu Istopisețele în privința numelui de Barboși. U- 
nele documinte pomenesc. de Barbesci iar nu de. Barboşi, 

O altă dificultate : letopisețele pun Barboșii în giudeţul Neamtu- 
lui, iar unele: docismente în al Cârligăturei. Ba încă din cronica lui 
Neculcea, « Sar înțelege că Barboșii veneaă în giudețul Romanului, 
căci dice că «Macri cu slujitorii din Roman Pati luat de ac0b 
(de la Barboși) de la casa Iu... de Tati dus pânii în Roman Și 
i-aă tăiat capul.» | 

* 

In mai multe rânduri am tot întrebat: și pe cale oficială și in 
particular, pe prefecții de Roman, Bacăă, Neamţ şi lași, de năii știre despre Barboşi ori Burbesci 2 
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— Așia ceva nu se află în judeţul mei, îmi respunseră dearân- 
dul slujbaşii aceştia. : 

Barboşi aflai un sat în judeţul Fălciă și un altul cunoscut între 

Brăila şi Covurluiu. Era Gre unul din aceste sate, acel al lui Mi- 

ron Costin ? 

Acâsia nu se pote, căci Neculeea, după cum am vădut, spune: 

«disu-i-aii slujitorii (lui Miron Costin) când laii găsit la Barboşi, să 

fugă, că nu-i departe în Neamţ». Nu puteaii dice slujitorii, că nu-i 

departe târgul Neamţului, decă Barboșii eraii cei din giudeţul Făl- 

ciului ori cei din Covurluiu. Apoi dâcă era Barboșii din Fălciii, nu 

era drumul lui Macri prin Roman. Mai adăogiţi, că nu era posibil, 

după tăierea lui Miron Costin în Roman să fie transportat cadavrul 

în Barboși din Fălciă, ori din Covurlui și îngropat chiar adoa-di o- 

dată cu al soţiei sale, mortă cu două dile mai nainte. 

Evident că Barboşiă sâii Barbescii trebuia să fie în mare apro- 

piere de Roman. Unde anume? Necă o hartă vechiă, cunoscută, 

nu-mă dete mult timp respunsul dorit. | 

Pe când acum desperam de a afla Baxbescii ori Barboșii, găsii la. 

metropolia din lași o hartă a Moldovei în limba Greacă, Xăpra *ns 

Moh2afias de Riga Velenstili, tipărită la Viena, în 1797, de Fsan- 

cois Miller. 

Ea are divisiunile vechi ale giudețelor. Giudeţul Cârligăturei, care 

sa contopit în giudețele Iasi, Roman și Neamţ se vede bine în- 

semnat pe ea. 
Giudeţul Roman mai nu avea sate, căci al Neamţului și al Câr- 

ligăturei se împreunaii aprope de orașul Roman, chiar în apa Mol- 

dovei. 

Pe acestă hartă allai însemnat ce căutam : salul Barbesci. El e 

seris aşia : Mzapuzestt. 
* 

Inarmat cu harta lui Riga, în 16 August (1886) am plecat - din 

Romun spre Dulcesci. Sciind că. Hurmuzăkesci! ai fost aliaţi eu ur- 

masii lui M. Costin, îmi închipuii că aş pulea alla ceva de la ve- 

nerabila D-na Sturza. născută Hurmuzake, proprietara Dulcescilor. 

Necă de la Domna Sturza, neci de la cei mai bătrâni Gmeni din 

Dulcescă nu aflai alta despre Barbesci, decât că «spune lumeu că 

colo. peste deal, să fi fosi căndia Barboşti....» | 

Visitai biserica di Dulcescă, pe care o aflai, la mirarea şi a ve- 

nerabilei D-nei Sturza, forte importantă ; ea este zidită la 1605 A- - 

prilie 26 de către boierul Caraiman, cel care, spuseiit mai sus, aduse 

38 * 
Miron C. II,
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de la turci 40,009 galbeni lui Eremia Moghilă, ajutor de luptă con- 

tra lui Mihai Vodă cel Viteaz. Biserica are și mai multe morminte 

însemnate (Ț). 

(7) Nam avut timp să decalchez tote mormintele din Biserica de la Dulcesei. 

Am rugat pre P. S. Melchisedec să facă acâsta și P. S. mi-a trimis următorele 

inseripțiuni decalcate şi cetite de P. S, căruia aduc aci viile mele mulțămiri, 

Inscripţia din pridvorul Bisericei, în carea se arcta titorii primitiei. 

Bz mt wrua. Hi cha. Hi crro AYa. polua cr hi, și nepaz a kaurkă. Ge îi pân, 

EAakbin Fa Moire. jwanu Kzpanmdun geaftuin uda. vi” Krekriink atcă, aacrăcia. czs- 

Adkom cz Xpam, Ra NWXBdia, catuteTeiid cT'To AYa. Ha RETĂSE WeHOBăHIE. BAC BA CE 

ASaueii. a Manie BaAulie H AA Mau, HI” NpRBBIX RTHATOAWE&R. NouâMeek Hi -exepalurt, 

az Ann: RAroreruaare roenoAhia Hauitre, În lepeatia Aorian Roegoan. FAETU, șafri. 

an. ks” n caxpzuli ra aa. KE. i Weuiti BCT păKOA BZCÂWeiţietare, Kip Slraswna enct na 

PWAANCEAro. 

Traducere : 

În numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sântului Duh, Treimel cel Sânte şi ne- 

despărțite. Iată eu robul stăpânului Christosului mei, loan Cărăiman mare pa- 

harnic, şi Kneghina mea Anastasia, am zidit acest templu întru lauda pugorirei 

Sântului Duh, pe temelia cea veche, aici în satul Dulcescă, spre desufleţia n6s- 

iră, şi a copiilor nostri, şi a ctitorilor primitivi. S'a începul şi s'a sevârșit în 

dilele evseviosului Domnului nostru lon leremia Moghilă Voevod, în anul 7115 

(1603), Aprilie 26. Şi s'a sevârşit la August 20. Şi s'a sfinţit cu mâna. Tot-sfin: 

titului Kyr Agathon Episcopul Romanului. 

  
Inscripțiuni snormentale. 

In interoriul bisericei să păstu&ză următ6rele petre mormântale, cu aceste in 

seripţiuni = 

IL. 

Păâa de pe mormântul vornicesei Safta Șoldăntsa (*). 

aA€ aptcranuca pasa Sia casa Bophutaca monaznkea E2 AHH lu CPedan DET9z 80 

B5A. BAETO ză PA A CUA MAȘT Ka. 

Traducerea : 

Aici a veposat r6ba lui Dumnedei Safta vornicâsa Șoldănăsa, în dilele ll 

foan Stefan Petru voivoj, în anul 7181 (16/3), luna Martie 21. 

IL. 

Pttra de pe mormântul unui Vasilie. 

Gu Ramen n rpos caraopu n Skpacu kmkrumk Alapia. cuaa npberannek. pa EX Bu- 

eHâne. Rânro'incTHiare Îwn ASka Boenoa RAFT gi poa. AapT: $. A. 

*) Vasile Lua a fost cumnat cu un baiar.: Soldan. V. A. U,



î9o 

. Ei 

După acâstă visită plecai adeua-di, spre Vrifeşei. Cercetările în- 

treprinse și aci la primărie, întrebările de vr'o câţiva săteni bă- 

trâni, nu m'aii agiutat mai mult în urmăririle mele. 

Incepeam a despera. 

  

Traducere : 

"Acestă pâtră şi mormânt făcu şi înfrumuseţă Kn&ghina Maria, când a repo- . 

-sat robul lui Dumnedei Vasilie. In dilele evlaviosului Joan Duca voevod, în a- 

mul 7177 (1669), Marte 6. ! 

NI. 

Petra morimentală a lui Stefan postelnicul : 

Can Kamen n PPR ex TRSPH n Snparn aukrunk Gaga n nau ASmuvpakn Îlloaaan BEA 

-zopunk nnanăkn seman?(Ț) CnS ceoca$ I|lzan neereannrs, anni Bacnaie Bea. BAET 

i pă. mEna ce FA. 

Traducere : 

Acestă pâtră şi mormânt făcu şi înfrumuseţă “uwkenmE casa şi panul Dumi- 

- “twaki Şoldan mare vornic al țării de jos, fiului săi Ştefan postelnicul. In dilele 

Au Vasilie vodă, în anul 7160 (1651), iuna Septembre în 7 dile. 

IV. 

Petre movimântale, afară de Biserică. 

Can aan cATROpH H'SR5acu NAN ASawrp$ mada CTOANHE CA uurbrunk ee cara 

AHN E APCE THRArS Mupen Bapnocknin Moran BOERSA BAkTO 7 BAS. ME. E. 

Traducere : 

Acâstă petră o făcu şi o înfrumuseță panul Dumitru Şoldan stolnicul cu Kn€- 

:ghina lut Safta, în dilele evseviosulul Miron Basnoski Moghilă voevod, în anul 

7137 (1628), Decembre ă. . 

"NB. Acestă pelră, neaittând numele cciui îngropat sub ea, se pote Geduce 

că ea a fost făcută de timpuriă pentru înşii făcătorii ei Dumitru Soldan și 

soţia sa Safta, spre a le servi de pâtră mormântală, la cas de morte. 

V. 

, „Golla 

O pâtiă, pe carea se pote ceti umani atâta, că este făcută de Dumitru Şolea 

-si de satica sa Saftu, dur mamele veposatuluă 14 se pâte descifra. Din qicerea 

Azipeon, se pare că «colo a fost îngropată 9 fiică a lor. 

Can Rauei CATBOp NA AmairpS Ilsaaau cz unkrusk sro Gabra Azi. 

Mao z3pas. Meu, n, KE. 

(> Dicerile subtrase nu sunt țoemai bine daseifranile. 

,
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Vădând din clopotnița de la Trifesei, (*) la o mică distanță, spre: 

Nord- Vest, o biserică care mi se păru vechiă, întrebai ce sat este 

acolo ? 

— Brămştenil.... 

  

Traducere : 

Acestă pâtră o făcu panul Dumitru Şoldan eu Knacghina lui Safta, fiteer ..,. 

în anul 7139 (1631), luna Noembre 22. 

VI. 

O petră mormântală de copil, sub câre a fost îngsopat um nepot al stolnicului 

Șoldan. Inscripţia este parte în limba română şi parte în cea slavonă. 

SMuacrz niarpa * canz ASA. CTOAHHR UrSAAa HEnoTSaSn czS nzTpauite Cuz E Ta 

Apa UIcATzBac * n npbcraguck B.AHH RacHATE BOEROA. BAET pap A MApT.. „ 

De aci se vede, că nepotul lui Şoldan era fiul lui T6der Şoltăbas, și a răurit: 

în dilele lui Vasilie voevod, în anul 7148 (1640), luna Mast. 

VII. 

Un fragment de petră mormentală, partea de sus, din cave se vede. că e] esie 

o parte din o petră pusă de Dumitru Șoldan cu Kneghina luă Safta, nu se scie 

pe al cui mormânt, şi că acea personă necunoscută a veposat în. anul 7136; 

(1631), August 1. 

Iată cuvintele de pe acest faagment : 

Gan naaeu carecpu ASawnrpS uioaaan ca krkrank ere Ga... 

BATE ză BAR. 48. d. 

VIII. 

Alt fragment din o petră mormentală, partea de jos. Dupre forma fragmen- 
tului se vede că el face purte din epitaful unei copile, stă cucâne. Numele mamă 

ei se citesce : Knăghina Antimia, iară al tatălui lipsesce. Limba şi aică este slaronă 

amestecată cu romântscă. Mârtea copilei a urmat în dilele umuă Stefan voevod. 

Iată cuvintele. legihile : 
Rwkrunk ere arma. npkacTanne KSRWHZ A0p AHHUA E AHN Greg... 

Traducere : 

Kn€ghina lui Antimia, reposat a cucâna, lor Aniţa, în dilele Iui Stef... 
Decalcate și cetite în 1886, Oetombre 18. Romar: 

(*) Stupida elucubratiune a «comisarului» arheolog din Iaşi, agramatele scriitor 
din <Liberalul> spune minciuni câua dice că de la Trifesci nu. vedi Barbesci;- 

In 1887 am probat din noă lucrul acesta D-lui prefect de Roman, Morţun fi 
D-lur sub-prefect Tulbure.
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Neşce "doeumente, -de curând intrate în posesiunea mea, pomeniaiă 

«de un Pranişteanu Stratulat, care era înrudit cu urmaşii lui Miron 

“Costin... Chiar și N. Costin fiul lui Ioniţă Costin se numia Bră- 
mişteanu. 

— Să mergem la Brăniștenă ! 

Satul este în vale și se ureă pe un dâmb, în virful căruia se în- 

nalță biserica. 

Trag direct la primărie, unde sunt îndată chiămaţi trei săteni, cei 

mai bătrâni din sat. 

lată eonversațiunea mea cu ci; | 

— Moşul No. 1, numit Negrea: nu ştii d-ta de satul Barboșii 

-ori Barbescă ? 

_— Am audit, domnule, de un Cuza Barbosul, dar de sat nu șciă. 

— Neci ei, domnule, dise al douilea moș... Și iacă ma ţinut 

“Dum nedeii la vârsta de iamă a traiului. De Barboși nu șcim, 

_— Poate scii ceva d-ta, moş Dudăii? 

— Ci-că, boiarule, ar hi, colo, la iaz, nu departe de moră urme 

de siliște.... Poate acolo să hie fost Barboșşii.. . 

Pe când conversam cu moș bDudăii, primarul intră, întroducând pe 

un sătean mai bătrân ea cei tmei Brănișteni. Primarul oprise pe 

șosea 0a care trece în faţa primăriei, pe acest sătean. 

Era moș Bogza, stilp de neam al Bogzescilor, sat de moșneni, nu 

departe de Brănişteni. 

Era ioş Bogza, un bătrân de vro 80 de ani, cu părul alb ca zăpada, 

barba tunsă dar mare, contrastând cu vigorea musculaturei 's6le. 

Se ținea moșneagul drept ca țăclia și venise călare din Bogzesci. 

Se ducea cu nişte desagi la oblâncul şelei să macine porumb în 

vecinătate. ! 

| Moş Bogza după ce se liniști, vădend că nu era adus la primă- 

rie cu neci un gând răii, primi cinstea ce-i făcui cu un pahar de 

cotnariă şi se dete bucuros în vorbă despre vremile trecute. EI 

îmi spuse cât eva de bătrân, de pe vremea lui Constantin Ipsilant, 

până a nu fi Domn peste amândouă ţările. Moș Bogza îmi aduse 

-seiri despre numerose fapte din cele câte îi povestise și tată-săii, 

„care murise bătrân de tot. 

— Da n'a augit dumneata, moşule, de satul Barboșii unde era 

aşezat ? 

— Barhoșii 2 la acolo, lângă heleşteii.... Că pe aici nu era Bră- 

niștenii în vremea veche. Este ci-că lângă iaz, unde sunt și acu 

„multe şipote, un beciii, din care, decă vrei să te bagi în lăuntru,
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iasă un hubaiii alb și te omoră, că păzesce comorile boiarului ce- 

lui tăi€t.... | 

— Boiar tăiat, qici ? — Ce boiar ? 

— Bună treabă domnule !.; Dumneata, te văd boiar eu sciință de 

carte și nu scii dumneata de Miron Cuza, cel tăiat de Vodă, la 

Roman ? Mi-a spus tata povestea, cum o hi apucat și el de la pă- 

rinţii luă. | 

Cu vie emoţiune strânsei mâna lui moș Bogza, acel iâtopiseţ în 

carne şi 6se, care, deși confuse, păstra în familia +a, în trei gene- 

raţiuni, amintirea uciderii lui Miron Costin, amestecată cu uciderea. 

de mai apoi a unui Cuza, care și acesta fu membru al familiei 

Costin ! 

Chiar lângă Brănișteni, numele acestui Cuza s'a păstrat heleșteu- 

lui lângă care, şi în Dulcesci, avurăm scire, că tradiţiunea pune să. 

fiă existat Barboșii. 

  

* 

Inainte de a merge la siiiștea indicată, credui util să eereetez bi- 

serica din susul Brăniștenilor, care de departe ni se argta de a fi 

de un stil vechii. Ne duserăm la biserică. Până să vie preotul din 

sat, observai biserica pe din afară. Ea represintă două stiluri, și a- 

nume două din trei părți, amintesce stilul bisericilor vechi, de până 

la Stefan cel Mare. Zidul înfățișează două rânduri de ocniţe (niches), 
suprapuse în mod altern, deasupra mici, de desupt: cele mai mari, 

destinate de architect pentru zugrăvirea de sfinţi, ca la Monăstirea. 

Putna. Restul bisericei de circa 5 metri lungime, este adăogire pen- 

inu mărirea bisericei, făcută de N. Stratulat. 

Acoperemântul și luenul sunt și ele mai none. Ușa este, încă cea 

veche de piatră, precum sunt ușile qe la Trei-Erarchă și Golia. In 

1858, domnul Iorgu Dimitriu, a sprijinit biserica „prin un picior de 

piatră, — fiind bolta: crăpată și astă-qi. Vedi desemnul anexat at 

Bisericei, după o fotografiă făcută de mine în 1988, și litografiată de: 

pr6 abilu! artist litograf D. Voneberg. 

În curtea, cimitirului spre apus, se vede e ridicătură de pământ, 

în care sunt urme de moluz, sâii zidărie vechiă. Fost-ati aci o casă 

pentru servitorii bisericesci, s6ă încă o biserică desființată ? Nam 

putut verifica lucrul, peniru-că n'am practicat săpături. 

Prima întrebare ce ne-ain pus în faţa acestei biserică, care după 

architectura a unei mari părți din ea o aflarăm vechiă, a fost: de 

la ce dată şi de cine e zidită? 
Căutarăm, până să vină preotul cu cheile, inscripțiunea. titotir
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cească, care de ordinar la bisericile vechi, este aședată deasupra 
uşei celei de intrare. Ușa ne presintă o architeetură vechiă, ne-- 

îndoios, dar inscripţiunea nu era deasupra ei, fiind-că chiar de va 

fi fost cândva, ea a fost înlăturată la ocasiunea adăogirii bisericei 

de către Slratulat. | 

Incepusem să desper de a găsi inscripțiunea dorită, când dădui 

de o pâtră de mormânt cu inscripțiunea slavonă următore : 

«Aci odihneşte... Robul lui Dumnedeii, care sai pristăvit către 

loeaşurile cerescă, în leat 7063 tadecă 1555)». . 

Data acestei inscripțiuni sepulerale, din 1555, îmi probă că decă 

nu însăşi biserica ce o avem sub ochi, era de la acâstă dată, a- 

poi. cel puţin în movila de zidărie din apropierea pietrei, a existat 

o vechiă biserică. 

Nu mulți paşi însă, de la locul unde aflat inscripţiunea acesta 

sepulevală, văd pe un mormânt o peatră, care prin forma și dimen- 

siunile ei, nu semăna a pâlră de morment. 

In adevăr acestă pâtră, măsurată, ni dete 84cm Jungimea pe 68 

lățimea. Resturnată de pe “mormânt, imare fu mulțămirea n6stră, 

când constatarăm pe ea o inseripţiune, cuprindând un spaţiii de 68em 

lungime pe 53 lăţime. Dăm în anecsă, inscripţiunea slavonă în fac- 

simile redusă. . 

Inscripţiunea acesta, slavonă pe românesce sună aşia : 

<ț Cu îngăduința tatălui şi împreună . lucrarea fiului, şi săvârși- 

«vea Sf. Duh, robul lui Dumnedeii Eremia Vistiernicul, acestă bi- 

«serică pe numele tuturor sfinţilor, ati zidit în dilele bine-credincio- 

„«sului și de Hristos iubitorului, le Ștefan Voevod, — la leatul 7028 

«luna lunie 1î, păstorind Mitropolitul Chir Teoetist». 

Prin urmare inscripţiunea ne spune de o biserică vechiă, toemat 

de la Ștefan al VI-lea, nepotul lui Ştefan cel Mare. | 

Preotul, care tocmai sosi, ne încredință însă, că acestă inscrip- 

ţiune, e tocmai de la biserica în fiinţă, și că la ocasiunea adăogirii 

bisericei de Stratulat, scoţându-se din desfiinţatul  privdor al hise- - 

ricei, na mai fost incasttată deasupra ușei, în partea adausă. | 

Intrebând pe bătrânul preot: ce scie despre istoria hisericei a- 

cestia, şi ce odăjdii, cărți vechi şi: morminte cuprinde, el imi aretă 

Sinodicul, manuscript modern, al bisericeă, în care, biserica. acesla. 

ese trecută ca fundaţiune a lui Ştefan cel Mare. 

- Inseripţiunea -mai - sus adusă, probâză, erorea acestei aserţiuni. _ 

Odăjdii vechi Litoricesci, preotul declară că nu sunt, pentru că 

cele ce aii fost, aii servit la înmormentarea diferiților preoţi, sluji-



600 

lori ai bisericei. Catapeteasma se vede că e mai nouă, de dre-ce 
inscripţiunile sfinţilor sunt în românesce. 

Policandrul pare să fie vechii. La legătura lui de funie, este un 
vultur. cu aripele întinse. Are șâse fofeze de alamă și jos un canaf 
în forma celor de la policanârul de la Mănăstirea Putna. Câte-va 
icone, din cele dise împărătesci, din catapeteasma cea mai vechiă, 
sunt răspândite acum pe păreţii bisericii. Preotul păstrâză o carte 
patriarehală din anul 7953. 

Clopotele de față, nu sunt cele titorescă. Donă din ele însă portă 
inseripținnea lui loan Stratulat Vel Stolnic. EI le-a adus pentru a- 
cestă monăstire Barbesci. Morminte, dice bătrânul preot, nu sunt 
decăt ale titorilor. 

—- Cum îi chiamă? 
—- lonică Hagiu, care a murit la 1851 și era proprietarul Bră- 

niștenilor Și fiul săi, mort ia 1870. Fete să fie unde-va îngropat 
și Stratulat. care a mărit biserica. | 
“Incepusem din noi a pierde speranţa, intrând în biserică, că voii 

alla mormentul ce căutam. 

— Acesta e mormântul Hagiului, îmi dice bătrenul preot, ară- 
tându-mi, cam la al 5-lea metru de la zidul ușei, pe partea stângă, 
o mare marmură sepulcrală. 

De abia ochii mei se îndreptase pe literele vechi din inscripțiu- 
nea acestei marmore și înțelesei, de departe, că acea marmoră nu 
putea fi din 1851... ME apropiă iute; caut pe ea numele... şi cu-, 
prins „de o emoţiune ca şi care n" ani simţit neci-o-dată, cetese în 
inscripțiune numele Costin? . j o 

Eram aşia dur în faţa mormentului unui Costin. Care Costin? 
Velic'co Costin, tăiat în 1691, Decemwrie, în poria curţii dom- 

nesci, la lași, ne spune cronicele că a fost îngropat de soția sa. Va- 
să-dică în lași. De sigur la monăstirea Barnovski. 

Posed un document de la 1703 Febr. 11, autograf al lui Neculai 
Costin, fiul lui Miron Costin. Este 0 danie ce face dânsul Monăs- 
năstirii Barnovski din laşi, pe satul Volcineţul din districtul Sucea- 
vei, «care sat, dice Neculai Costin, a fost dat de părinţii mei ca 
ocină, fratilor mei Pătrașcu Logofăt și loniță Hatman. Neculai Cos- 
tin dice în acest act, că pe Pătrașcu Logofăt la aflat mârtea în Va- 
lachia mare, și neavând ei fii, ne-a rămas nouă doi feață ; după a- 
ceeu ai murit și fratele meă loan Hatmanul, şi s'aii îngropat trupul 

„lui în Sf. mănăstire Barnovski, care monastive aii zidit'o MoOşiĂ 10- 
știi.» Va-să-dică scim unde sunt înmormântați până acum trei Cos-
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tini. Neculai Costin a. fost şi el îngropat la Barnovski Vodă, 
unde este cre astă-di piatra lui mormântală ? Biserica a fost po- 

dită cu scânduri, încă sub administrațiunea călugărilor greci... Pote 

există pietrele sub podele. Cândva să sperăm, că guvernul sâii Aca- 

de:nia vor afla aici osele lui Neculai Costin şi a fratelui săi PE&- 
trașcu și pe ale unchiului lor -Velicico Costin. 

Dar cine din Costini odihnesce şub piatra de la Brănișteni ? 

surie, de un metru 67 lungime 

Pe cele patru laturi ale 

în limba românescă, 

dar 

Este o marmură frumosă, şi 

de 57cni/. lăţime la picidre și 64 la cap. 

marmorei cetii o inscripţiune minunat scrisă, 

în termenii următori : «Ac6stă piatră o aii făcut Velicico Costin 

Hatman, pe mormântul fratelui dumisale Vasilie Costin, care s'aii 

pristăvit către sălaşele vecinice în 7193 luna Februarie 20 dile» 

lată în reducere însăși inscripţiunea : 
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-Preotul ne-a explicat cum acestă 

spre zidul bisericei, alăturea cu locul unde este acum, și că nea- 

mul Hagiului aîi ridicat-o și ait pus-o pe mormântul acestuia, ba 

chiar şi mormăntul Hagiului s'a făcut din cărămidi luate de la cripta 

peste care se afla marmora. 

-Mâhnirea ce am simţit la asemene veste, a fost reschirată, cu 

vorbele ce adaose bătrânul preot, că osele ce-aii allat în vechiul 

morment, după ce le-ai sfințit le-ai aședat'tot acolo. . 

„— Ce 6se ai găsit. părinte ? 

— Am. aflat trei capete... 

Va să dică în acest mortnânt nu era .ntunai Vasilie Costin. 

Odată ce seim positiv, că Miron Costin a .fost îngropat la Bărbesci, 

nu avem neci un moliv de a ne îndoi de îngroparea alăturea cu 

fratele săi Vasilie Costin, a nemusritorului nostru cronicar şi a s0- 

țieă sele. 
dară 

Cele trei căpăţini sfinţite de bătrânul preot, aii fost așia dară
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căndva : Vasilie Costin, Miron Costin și soţia sa Îl6na, născută 

Moghilă !.... - 

E forte natural că, acestă îngropare să se fie făcut în cripta bol- 

tită a lui Vasilie Costin. Sărăcia în care muri Miron Costin (sără- 

cie constatată cu documentul de la Mihai Racoviţă, din 1716 Iu- 

nie 20, prin care se confirmă că Miron nu putea plăti Grecului 

Pandele Frangole 725 lei, ce-i era dator (*); sărăcia, dic, a lui Mi- 

ron, uciderea celui mai însemnat din Costini, Velicico, la aceeași 

dată cu Miron şi pribegirea imediată a fiilor lui Miron Costin. ne 

explică neadăogirea unei nouă inscripțiuni pe piatra lui Vasilie Cos- 

tin, care se putea face în locul de la mijloc, care de ordinar ser- 

vea pentru” iuscripţiunea funerară,  împlăndu-se locurile ce remă- 

nea libere cu arabescură. 

Nu putem dice că neci o urmă de pietate filială, nu am aflat la 

mormăntul Costinilor din Brănişteni, 

D&că Ioniţă, Pătrașcu ori Neculai Costin, naă credut cuviineios, 

sub Domni coboritori din Constantin Cantemir. să înscrie pe mar- 

mora lui Vasilie Costin, tragica morte a tatălui lor, ei totuși ai a- 

dus miresme şi făclii la acest întreit mormânt. Probează acâsta, e- 

xistenţa până astă-qi a unui curios sfeşnic, care tradițional, a stat 

la capul marmorei, până câte-va dile înaintea visitei nostre la Bră- 

nişteni. 

Acest antic sfeşnie este alcătuit, jos, dintro piatră poligonică, în 

care este incăstrat un sul nalt de lemn în formă de făclie grosă, 

de. 95cm inălţime. Piatra octogonă are 68 înălțime, şi merge sub- 

țiindu-se spre sul, unde nu mai are decât 30% lăţime. Făclia a-, 

câsta închipuită. a fost zugrăvită ; în vârful ei se aprindeaii făclii 

de ceară, pentru sufletele celor din mormânt. 

Cu puţine dile înainte de sosirea nostră în Brănişteni, protoereu 

onlonase scoterea din biserică, ca obiect împedecător cireulaţiunii 

şi prea vechiii, a acestui original și prețios candelar!... 

Câte-va qile de sosiam noi înșine mai târdiă la Brănișteni, nu 

mai era să aflăm neci chiar aceste urme din mormântul Costinilor! 

Primăria satului a fost adunat bani de la locuiloră, ca să desfiin- 

teze pardossla de piatră din biserică, fiind stricată și prăbușită, din 

causa numeroselor morminte, ce se vede că aii existat în biserică, 

(*) Vedi seria de numerâse documente inedite ce însoțesc Operele complete 
ale lui M. Costin, Tomul | şi cest de faţă. 

Pat
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şi s'o înlociliască cu pardosâlă de scânduri. Ast-fel tote pietrele se-- 
pulcrale şi deci şi a Costinilor, aveaii să fie seose afară ! 

Ei 

După ce decalcarăm tote pietrele însemnate sepulerale din biserică, 

după ce adăpostirăm, în lăunteul ei, cele două petre cu inscripţiuni, 

găsite în cimitir, şi recomandarăm cu totă stăruința preotului şi pri- 

marului, conservarea mai deparie, intactă, a momnintelor, și a can- 

delabrului titoricesc, merserăm să visităm și locul unde tradiţiunea. , 

dice că a fost vechiul sat al Bărboșilor. 

La mică distanță de biserică, pogorindu-ne după colina unde e: 

biserica, care trebue să fie fost o monăstire, încungiurată de bra-- 

nişte, de unde numele ei de mai apoi: «Brănișteni», am dat de: 

iazul lui Cuza. Peste alt deal de aice, te pogori la Dulcesci. Ceea. 

ce se dice, că este o siliște, nu ne mai presintă de cât câte-va es- 

cavaliuni, și un număr mare de șipote, adecă de isvore capiate,. 

cari cu scurgerea lor, alimentâză iazul. -— Aice neci cea maă mică 

urmă de biserică. 

E posibil însă că aice să fiă fost curtea boierescă a Costiniloe, 

după obiceiul vechilor moșieri, cari alegeaii de preferință locurile: 

de pe lângă izvore. Avend monustirea cea veche la puţini metri: 

depărtare de curtea sa, Miron Costin, nu simţi trebuința clădirii u- 

nei nouă biseriti, chiar lângă curţile sale. De aceea la monăstirea.. 

din dea], Velicico puse mormentul lui Vasilie Costin în 1685. 

_— "Tote bune, moș B gzea, da unde ţi-e beciul cu taurul alb ?- 

—- Vedi, boiarule, respunde moș Bogzea cu un aer, care- mi spu- 

pea că-i era milă de nemesnicia mea, puternice ăi hi și D-ta pe 

lângă Domnie, dar tot mai puternic taurul alb. EL ne-a lua ochi” 

de nu mai dăm de beciul cu comorile boiarului. 

Noi scim. ceea ce nu scie bătrânul Bogzea : unde sunt astă-df 

comorile lui Miron Costin..... 

le sunt în operele ce ne-ai lăsat; ele sunt în exemplul ce ai 

dat viitorului, că, a muri pentru binele ţării și pentru adevăr este 

datoria conducătorilor ei : «sfatul alege câtă deosebire este între om: 

şi om», dicea el. 
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STATUA LUI MIRON COSTIN 

Inaintea mormântului lui Miron Costin, nu vom cunâsce noi, că 
avem o datorie de împlinit? 'diceam în iarna anului 1886 vorbind 
la Ateneii despre mormântul lui M. Costin. 

Ei sper, adăogem, că, din acâstă dare de sâmă va eşi iniţiativa ridi- 
cării unui monument, în piaţa de la Roman, unde a fost tăiat. Acele 
națiuni care încep a simţi că trăesc, daii un adevărat cult, bărbaţilor 
cari a lucrat peniru dânsa. Să dăm senmn de vitalitate naţională, 
amintindu-ne de Miron Costin, care cu scrierile sale, ne-a conser- 
vat amintirea trecutului patriei, şi cu sacrificiul vieţei sale, ne-a dat 
pilda. datoriei împlinite. 

= 

Sub impresiunea ce făcui asupra publicului forte numeros care 
asista ia conferință, propunerea nostră de a se ridica 0 statue lui 
-M. Costin luă loc între preocupaţiunile nostre de tâtă Qiua. Intâm- 
pinând rece primire dela majoritatea vepresentanților în partamen- 
tul județului. Romari, și din contră o bună-voinţă deosebită primind 
propunerea nostră la primăria din; laşi, condusă de un talentat 
scriitor ca d. N. Gane, semînța aruncată în iarna anului 1886 la 
„lteneii, este în prediua de a-și da frumâse râde. Am apelat la 
câți-va bărbaţi din cei cară pășesc în fruntea culturei nâstre și se 
află  şedătoră în ţeră, să instituim un cozitet pentru adunarea de 
fonduri. Apelul nostru călduros fu audit şi în 1887 născu Socie- 
tatea JÎ. Costin. Dăm loc aci statutelor acestei societăţi, spre neui- 
tare, cum şi primei dări de s6mă de fondutrile încasate până în 31 
Decembre 1887. stil noi. 

Societatea pentru ridicarea unei statue lui Miron Costin. 

„ Art. 1. Pentru adunarea fondului necesar ridicărei, în laşi, a u- 
nei statue a lui Miron Costin, sub care se vor depune osemintele 
atlate în monumentul Costinilor din Brănisceni, se înființăză în Bu- 
curesci o asociatiune cu numele : Miron Costin, cu filiale în ori- 
care din capitalele de judeţe. ale României. 

Art. 2. Societatea Miron Costin se compune : a) Din subsemnaţii 
mem cari, sub președința d-lui Mihail Kogăliceanu președintele
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Academiei, ati luat iniţiativa acestei lucrări şi cari vor forma Co- 

mitetul diriginte al socictăței. b) Din membri aderenţi. ! 

D-niă membrii aderenţi din judeţe, de îndată ce vor fi în număr 
de cel puţin cinci-spre-dece, se constituesce în filială a societăţei 

Miron Costin pentru judeţul respectiv, și în înţelegere cu comitetul 

din Bucuresci, urmăresc realisarea scopului societăței. 

e) Din membrii fondatori și de onore. 

At. 3. Devine membru al societăţei ori-căre persână, bărbat 

saii femee, plătesce odată pentru tot-d'a-una o cotisaţiune de 40 lei. 

Acâstă sumă se pote plăti şi în rate de câte 10 lei la începutul 

fie-cărei luni. 

Art. 4. Membrii fondatori şi de onore se numesc persnele cară 

donâză personal fondului societăţei în favorea statuei, o sumă de. 

cel puţin 200 lei, oră-cari vor colecta spre acestași scop, o sumă 

de minimum 400 lei. 

Membrii de onâre intră de drept membri ai comitetului diri- 

ginte central. 

Avt. 5. Toţi membrii societăţei de ori-ce categorie, aii dreptul 

de a semna pergamenele ce se vor depune în temelia monumen- 

tului. Spre acest.scop aceste documente vor fi la disposiţiunea mem- 

brilor, ş&pte dile înainte de punerea lor în temelie. 

Fie-care membru aderent și fundator va primi, ca amintire de 

participare, o medalie de metal representând pre Miron Costin. 

Numele membrilor - fundatori și de onore vor fi gravate pe pie- 

destalul statuei. 

Art. 6. Fondul statue: lui Miron Costin se constitue : 

a) Din cotisațiunea membrilor aderenţi şi ai comitetului. 

b) Din cotisaţiunea membrilor fundatori şi onorară. 

e) Din subserieri, colecte, venituri din baluri, concerte etc. 

d) Din subvenţiuni de la stat, comune -ori consilii. judeţene etc. 

Art. 7. 'Tâte sumele încasate de comitetul central, se vor versa 

imediat la banca naţională. 

Ratele cuvenite, după convențiune, â-lui- Hegel sculptorele frances 

căruia s'a dat însărcinarea facerei statuei în bronz (1l/; mărime 

naturală) şi a basso-relievurilor de pe piedestal, se vor plăti prin 

4. ministru al României din Paris, V. Alexandri membru de ondre 

al asociaţiunei. 

Art. 8. Compturile generale ale asociaţiunei se vor cerceta în-- 

dată după inaugurarea statuei în primăvâra anului 1888, în o adu- 

nare generală a societarilor, ori-câţi se vor presenta la acâstă a--
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„dunare, vestită cu dece dile nui inaințe prin cel puțin trei foi po- 

Jitice dilnice. 

Compturile aprobate se vor publica în jurnale. 

Art. 9. Comitetul diriginte alege din sînul săii sei de afară din 

comitet persâna care va avea funcțiunea de easier. Casierul lu- 

-creză sub. controlul comitetului, căruia presintă semă la fie-ce 6 

luni. E 

Art 10. Societatea Miron Costin, după ridicarea statuei ilustru- 

“ui cronicar, pâte a se disolve ori a-și continua esistența. În casul 

-din urmă, va fi spre a aduna fonduri pentru facerea de alte statue, 

însă numai de bărbaţi cari ai lucrat pentru limba, literatura și 

arta românescă și anume de mai înainte de secolul XIX. 

„in cas de disolvere a societăței, tote aolele ei se vor depune în 

:-archiva Academiei Române, căreia se vor da necondiţional, și ori- 

“ee fonduri ar rămâne disponibile. 

lată apelul trămis în t6tă țera. de comitelul socielăței : 

Subseriere pentru stitua luă Miron Costin 

Amintirea și cultul pentru bărbații cari aii lucrat în folosul pa- 

iriei, este cel mai neîndoios semn de vitalitate a unei naţiuni. A- 

“cesta esle și un îndemn puternic al ncuelor generațiuni, de a lu- 

“cra, și ele în direcțiunea binelui și a culturei patriet. 

De cât-va timp și la noi românii sai manifestat asemenea mân- 

tuitore amintire și cult al Gmenilor mari ai românilor. Prin o e€- 

«ore de optică, n'am sciut, pote, distinge deajuns de bine propor- 

țiunile în cară, la ochiul minţei sai presintat acei .Omeni mari ai 

noştrii, și am dat realț la individualități istorice mai apropiate de 

noi, în loc de a ne ocupa de aceste mărele silhuete ale secolilor 

anteriori, cară se cuvinea mai înainte de ori-cine, să primâscă cul- 
tul și amintirea veneratore a naţiunei române în redeșteptare. 

La acâstă categorie de bărbaţi iluștri ai Românilor, aparține ne- 

'maritorul lor istorie : Miron Costan, 
Asociaţiunea care pârtă numele lui, deschide subscriere natională 

pentru ridicarea în lași (locul unde sa petrecut cea mai frumâsă 
"parte a vieței lui M. C.) a statue! ilustrului cronicar. 

Incredințaţi că vocea lor, când se adresâză la Români. cu ase- 

menea propunere, va fi cu grăbire ascultată, sub-semvaţii membrii 
:ai comitetului asociaţiunei pentru statua lui Miron Costin, pe de-c- 
parte aii și comandat la Paris statua în bronz (eare va, fi gala în
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“Maiii 1888), iar pe de alta deschide listele de subscriere pentru a- 

dunarea fondului necesar. 

Condiţiunele subscrierei se vor vedea în statutele de organizare 

a Societăţei «Miron Costin». 

  

" Preşedinte, M. Cogălniceanu. 

Aembriă : D. Stuvza, B. P. Hasdeii, P. S. Melchisedec, Ţ. Maio- 

reseu, 6. Creţianu(%), 1. Calinderu, A. Papadopolo 

Calimach, Odobescu, N. Gane Primar de laşi, N. 10- 

nescu, N. Culiano Rector Universităţii din laşi. S.D. 

Stăncescu. 

Secretar și casier : V. A. Urechiă 

(*) In locul rămas vacant prin mârtea, ilustrului poet G. Creţianu, a fost ales 

membru D). Leon Negruzzi.



STATUA LUL MIRON COSTIN. 

Raportul d-lui V. A. Urechiă, secretarul Asociaţiunei Miron Costin, 

asupra, situaţiei financiare a fondului Statuei nemuritorului Cronicar, 

către Președintele Societăţei, D-nul M. Kogălniceanu și către D-nii 

membrii ai Comitetului : 1. Calenderu, N. Culianu, N. Gane, B.P. 

Hasdeii, N. Ionescu, P. S. Melchisedec, T. Maiorescu, Leon Negruzzi, 

A. Odobescu, A.-Papadopulo Calimah, D. Sturdza şi C. Stăncescu. 

l-a SEMĂ. 

1588 Ianuar 1. st. an. 

Miron C. II. 39



Domnule preşedinte 

Domnilor membriă, 

Onorat. cu încrederea Domniei Vâstre, de a ţine corespondința de 

LOtă diua și a concentra banii subseriși în profitul fondului Statuei 
lui Miron Costin, vin a vă presinta prima me dare de semă despre 

incasări și spese, până la data acestui raport, 31 Decembre 1887 

stilul noii. 

Din tabelele anexate A B şi C, D-vostre puteţi avea, încă odată 

şi în total, cunoscinţă de sumele intrate s6i numai cât promise. 

Sumele intrate, în natură ori timbre, se urcă la 11,803 lei 50 bani, 

Sumele promise ating cifra de 6,430 lei. 

Deci, la 31 D-bre 1887 stil noi, graţie încrederei ce publicul ro- 

mân și patriot, aii avut în D-tră, cari conduceţi societatea, fondul 

Statuei nemuritorului istorie M. Costin, a ajuns la frumosă cifra 

de lei 18,233 lei, bani 50. 

In acestă sumă figură conferințele ce am ţinut, până astă-qi, în 

număr de opt, cu cifra de lei 5106 şi 50 b. — Avem de a multămi 

pentru reușirea acestor conferinţe, mai multor Dâmne și Domni - 

ase, care le-aii patronat. Vom publica numele Dom- 
din diversele or: 

nielor sâle în raportul general ce vom face pentru qiua inaugurărei 

statuei. 

Listele D şi E coprind spesele făcute până la 31 D-bre 1887. 

Ele se resumă ast-tel : 

3010 lei spese de tipărită, corespondinţe, studii pentru 

statue, spese de conferințe etc. 

6000 (aur). Doue rate după contract, D-lui Statuariu 

Hegel, prin legaţiunea română din Paris. 

1069 95 b. Agio la 6000 francă prin Banca naţională. 

10079 95 b. | 

Deci : Intrăţi lei 11,803 50 b. 

Esiţă > 10,079 95 » 
  

hemâne suma de >» 1,723 55 » care este representată prin : 

depuşi la Banca națion. 684 70 » 

și restul de 1,038 85 » în mânele subserisului pentru 

spese intempletore uljte- 1,723 55 

viore și de reportat la sema Il-a. 

  
> 

Pentru ca publicul care a subscris să potă însuşi controla sema 

de faţă, anexez la ea tote listele venite la mâna nâstră. Rugăm 

pr& tote acele persone cari ar fi subseris vre-o o sumă pre vro
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listă şi nu sar vede trecute în sema de faţă, și în liste, să aibă hu- 
„nătatea a ne vesti, indicându-ne în mânele cărei persone a dat bani, 
ca să-i putem reclama. Din nenorocire și de cele mai frumâse lu- 
crări naționale se pot găsi individi, cari se cerce a abuza. Toţi a- 
ceia vor fi cu înlesnire descoperiţi prin controlul onor. public a- 
supra listelor ce publicăm pe lângă acestă s6mă. 

Trebue să adaog a vă informă, că o mare parte de primării și 
de persne importante neci aii răspuns măcar la apelurile n6s- 
tre. În raportul nostru general, eii mă voii ţine dator a designa nu- 

mele acelora cari nu ati respuns neci at înapoiat lista. 

Statua. Comandată, la Paris, D-lui statuariu Hegel, după reco- 
mandaţiunea unor bărbaţi sus puși în Repiblica francesă, ea va 
costa, cum glăsuesce contractul cu D-lui, lei noi 18,000 în aur. 
Statua va fi de bronz, de o nălțime de trei metri, In acest redus 
preț D. Hegel ne dă tote bronzurile de adornat soclul statuei : pa- 
tru bassorelievuri, din care doue tablouri din viaţa lui M. Costin. 
Primul represintă scena crudă în care sbirii lui C. Cantemir Vodă 
arestâză pe M. Costin, de lângă cadavrul soţiei sale, în casa, lui, 
de la Bărboși. Al doilea represintă pre M. Costin recitând în sala 
tronului lui Lon al Ill-lea, regele Poloniei poemul săi despre originile 

„latine ale Românilor. Vine apoi Marca ţărei, cu numele M.M. LL, 
Regelui și Reginei și cu inscripțiunea relativă la monument și în fine 
a 4-a bucată este o carte de aur, în care sunt înscrise numele prin- 
cipalilor donatori ai fondului Statuei. Un frumos loe ocupă aci re- 
posata venerata D6mnă Elena D. Grecianu, născută Bălăceanu, mama 
d-lui Stef. D. Grecianu descindătorul din ilustriă Greceni contimpora- 
nii lui Miron Costin. 

Statua este gata din lut. D. Hegel speră a o reproduce în bronz 
încă pe la finea lui Fevruar 1888. Aşia că în Primăvera viitore va 
fi în posesiunea nostră. 

Dar numai cu 18,000 lei în aur sâii în monedă română, cu agio 
de minimum 17%] (3060 le%) total 21 ,060, nu avem încă tote spesele: 
peniru statue. Avem de adaos vro 3 până la 4000 lei pentru soclu 
în petră din ţâră și instalarea lui în lași, apoi cel puţin 2000 lei 
transportul statuei de la Paris la lași. Alte 2000 lei minimum spe- 
sele de transferarea 6selor lui Miron Costin la lași, de pergament, 
medalii etc. Să nu uităm că spesele de tipărituri și cancelarie deja 
ali fost de 3066 lei şi că vor mai fi încă puţine în viitoriii. Pentru 
colectarea a un franc de la un învățător, s'a spesat adese 50 bani
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pe timbre postale, cu scrisori închise și recomandate, circulări des- 

chise, noui îndemnări, plată de mandate postale, respunsuri de pri- 

mirea banilor etc. 

lecă budgetul statuei, cu aproximaţiune îl socotim acesta, : 

18,000 Contractul cu D. Hegel 

3,060  agio la acești 18,000 

4,000 soclul statuei făcut de pâtră, în ț6ră. 
2.000 transportul statuei 

2,000  spesele de instalare, cutia de stejar pentru 

6se, panachida, pergament, medalii etc. 

4,000  spesele generale de colectare, conferinţe 

_ studii relative la statue etc. 

Total. . . 33,060 lei cu aproesimaţiune. 

Scădând acum din suma acâsta cea încasată și promisă avem 

cifra de 14,826—b50 b. care încă o aşteptăm de la patriotismul Ro- 

mânilor. Nu putem să nu speram că și statul Homân va voi să se 

asocieze la opera nostră. Ministerul Cultelor și instrucţiunei publice, 

care a dat mai mulţi ani consecutivi câte 3-—-4000 lei. pentru sta- 

tuele Heliad, Lazăr, Asaki, nu ne va refuza, în budgetul săi pe 

1888, o sumă de 10,000 lei. 

Mult va ajuta fondul, produsul ce vom av€ din conferințele pro- 

mise a se face în Bucurescă de către DD. M. Kogălniceanu şi T. 

Maiorescu. Subsemnatul speră, în lanuar viitor, a face conferinţe în 

“Giurgiu şi Craiova. Apoi mai e de așteptat un sporiii 6re-care a 

fondului și din listele trimise în tolă ţera şi din care forte puţine 

mi s'aii înapoiet eu diverse resultate. Fără nici un resultat cât de 

mic nu ni s'ati trimis îndărăpt până adi decât doue liste. Ă 

primiţi, vă rog, Domnule Președinte şi Domnilor Colegi, incre- 

“dințarea, înaltei mele considerajiuni. 

Secretarul Asociaţiunei Miron Costin: 

V. A. Ureehiă, 

Bucuresci 31 X-bre 1887 (stil n)
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Stntua lui Miron Costiu 

A. Subse, ieri. Banii încasaţi de D. V. A. Urechiă până la 3! D-bre 1887 st. a. 

      

  

      

Di Lei Bu) 

Subscr, de la Prim. Giurgiu cu adresa. N. 2311 99: 

> > » Brăila » » N. 3594 200! 
» > > Bârlad » > N. 3722 200: , 

» » »  Târgoviştea >» N. 2723 „4935 | 
» » > Craiova > N. 4456 100 i 
> >» Focşani » N 2368 99; 
> » o» T. Niamţ „N, 8873 100| 
» » » Buzei. .. . . 500! 

D. G. Gr. Cuntacuzino f. ministru de fnancil. . 300 

M. Sa Dorana Elena şi Principi! Cuza (lista A), 600; 
Eforia. Spitalului Brâncovianu . . . 200, 
D. general Florescu (un bilet la cont. mea) , 100| 

D. N. Cretzulescu. . . a. 100; 

Lista (B) a D-lui prefect Anastasiu. i. 84:50 - 

Primăria de Bacăă . . . . . . . 49150 | 
D. D.G. Rosetti .. . . Pa 40| | 
Dâmna Elena Cornescu. . , 40| -: 
Lista (C) a Domnului Micescu prefect Muscel . 35| i 
D. 1. Riurânu.. . PR 55| | 
Principele Gr. M, Sturdza. PR 40| i 
D. V. Andrieş senator, din balul dat la Pe: ra, 100: | 
D. Rădulescu Casier Câmpu-Lung (lista D). . mi 
L P.S. Mitropolit primat . . . 40 
D. Christofor Tabacovial . . . A 00! i 
prin D. Tabacovici subscriere Qista 5). | 125| | 
D. general Leca . .:. . s0 
D. Casian Leca. . . : 50| | 
Lista (k) a D-lui profesor, “Climescu din lași : 19 Nu sa primit 
P. S. Melchisedec membru Comitetului . . : 100! j lista. 
D. Aurelian ministru adinterim la finance. * 10] 
D. Dr. Mitrea: din Sumatra (Oceania). . . . 40 
D-na Brâncovenu (din Constant.) prin d. Roco. 150| 
Lista |G)a D-lui general Cernat . . . . . 78! 
P. S. Silvestru Episcop de Huşi (lista D . . 340| 
D. 1. Codrescu deputat. . . . 40| 
prima (listă I)a D-lui Constantinescu Casier de | 

la Craiova. . . 20! 
Lista (4) a D-lui 1. N. Popescu învățător în | 

comuna Parscov pl. Parscov, judeţul Buzeă. sol 
D. Dr. Sutzu. ,. . Pa 20] 
Dâmna general Dona (lista LD. PR 38.50. 

isa 85



  

xepori Pa 

D. Munteanu Casier din Focşani (lista M) . 

D. Bodoărescu profesor la Pomâria 

Corpul ofilerilor din Huşi (lista N). . 

D. Membru de la' Curtea de Casaţie, Giurgea . 

D. Dr. Petrini Paul . 

D. Doctor: Clement 

D. Senator Orăscu 
D. profesor Vitzu . 

D. profesor Marin. 

D. o» Marescu . . . . - 

Lista (0) a D-lui Institutor Beiu. 
> (P)a » » , Opran. . 

» (a » Condrake casier din Tecuci 

» cR)a » C. Pavelescu învățător în co- 

muna Zlatundia, jud. Botoşani . . . 

D. învățător lon Ghindea (judeţul Bacăi) 

Lista ($) a D-ei Elena Ghiorghian (Craiova) 

> (IT) a D-lui învăţător Negoescu din com. 

Raciă, judeţul Dâmboviţa i. 

Lista (LU) a D-nei Bădescu învăţ. în comuna 

Roşiorii. pl. Mostiştea-Dâmb. (Ilfov). 

Lista (PF) a D. Al. Bocancea Sachel. înv. în com. 

Herasca Cot. Buciumeni, pl. Negoesci (Ilfov). 

Lista (W”) a D. B. lonescu înv. Secueni (Târgov.) 

Lista (A a D. C. Beiu înv. c. Malinea (Dor.) 

Preotui Petru învăţător Comuna lazu. .. , 

D. E Constantinescu învăţător , a. 

D. 1. lonescu înv. cătunu Chiroiă (Drăgoescii, 

Biţinele. plasa Mostiştea, judeţul Iitov , 

Lista (Y) a D. N. Michalogu înv. €. Dobrid. (Dolj) 

» (Z)aD. M. Moisescu înv. comuna Căs- 

ciorele plasa Olteniţa (Iifov.) . 

Preotul Leonţescu învăţ. com. Coconii 

Lista (a) a D. Nestorescu înv. com, Valea Câ- 

nepei (Brăila). e. 

D. D. Rusescu învăţ. Com. Coşoveni: de sus 

D-na Filoteia Lonescu învăţătore comuna Tar- 

taşenii (Ilfov) A 

Lista (d)al P.S. losif Nan. mite. Mold. şi Suc. 

Lista qe) a D-lui Chiru înv. în Păunescl (Putna) 

Clubul Begal . . . : 

D. Dr. general 'Teoduori . 

D. De. Schachmenn . 

  

  

    

[o
] 

    

20   | 5239155 
Lista. lipsă 

id 

id 

id 

Lista lipsă 

id 

  
 



    

  

  

  

  

  

  

Da Ze |n 
| raport . 5.139)55 | 

D. Marin Măgurânu învățător Comuna Scorni- | 
cescii, plasa Vedea (Olt). PI 2:50 ! 

Lista d. Direcţiunei şcâlei superidre de Veterin. >4i 
Dâmna Beslegânu . EI >] 
Dâmna Principesa Alina Stivbei EA 50, ; 
D. învățător Voiculescu, (lista e) din comuna pu 
Mogoş6ei judeţul Olt . 10| ' 

* Comuna Galaţi. PR 50) 
D. V. Adamaki fost senator din laşi . , 50! 
Listele f. şi g. D. Stupkan şi Mironescu învă- 

țători din jupeţul Nemţu : 3:55 : D. Doctor 'Turnescu A 20| 
Lista Hi. D. Sava Şoimesen E 23| 
D. membru Comitetului [. Calendero . 10035 
Lista II s. de la D. Constantinescu cas. Craiova 110 
D. Anton Popescu învăţător în Slatina >] 
Lista j. P. S. fipiscop Ghenadie Argeşiul sgl 
Părintele Timaş profes. la facultatea, teologică 20| 
D. Vintilescu învăţător com. Pădurenii (Putna) 1 
D. Ioachim Negriţescu învăţător Com. Risipiţii . 
(jad. Dolj) lista fe. PD 10] 
D. Voneberg, litograt, a subscris acestă sumă ! 

prin r&spuns la circulară. |, 40 
D. Moisescu frizer. id 10| 
D. Trand. Giuvara ia 89| 
D. Luther (Berărie) ia 50| 
D. Bragadir ia PR 20| 
D. Miller (magaz. la Elefantul). 20| 
D. Arhitect Mandrea id 10. 
D. Dr. Iasloviel id 5 i 
D. Const. Dumitriu id pi 
DD. Ionescu et lulian ii 2] i D. Iancu F&tul id A 10| | Lista 7. D-lul inginer G. N. Cordea 2 
Lista, m. şcolarilor din se. Albastru III . “455 i 
D. Anton V. Teoaor, învăţător Chilia ai 
Lista n a D-lui învăţ. Vasiliu din com. Coco- 

rănii (Botoşani). PR 10! 
Lista o. a D-lui învăţ, G. Angheni din comuna ! 

Oneseil,. DC 9:50 Lista p. a D. N. şi D-na Irina Iordănescu învăţ. | în comuna Hotarele, plasa Olteniţa (Ilfov). >, Lista g. D. înv. din Belciugatele-Cojesc (Ilfov). 3i 
'6.697.00  
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Lista B. (conferințele). 

      

  

  

  

      

Zei LB. 

Produsul conferintei D-lui V. A. Urechiă la i 
Ploesăă 520! 

Produsul conferinţei D-lui V. A. Urechiă la | 

Bucurescă . 400: “plus 100 lei Gen. 

Produsul conferinței D-lui V. A. Urechiă la | IPloreseu, trecuţi 
Peatra . | a 640; | la. subsericri. 

Produsul conferinţei D-lui V. A. Urechiă la 

Constanţa. . o. 300| 

Produsul conferinței D-lui V. A. Urechiă la a 
Botoșani . . . e... 1.029:50 | 

Produsul conferinţei D-lui V. A. Urechiă la pi 
Roman. . . A 525. | 

Produsul conterinţel D-lui V. A. Urechiă la | | 

Pites . a... 588, | 

Produsul conferinţei D-lui V. A. Urechiă la | 

Buzău e 1, 154, ! 

5.106. 50! 

Lista C. (pani promiși). | 

Promişi de primăria Turnu Măgurele cu a- | 

dresa ei N. 1731 . . . 200) 

Promiși de primăria Cotnari, « cu adresa N. 3352 50. 

> > > Panciu >» » N. 2020 50 

> > > T. Frumos > > N. 1475 50, 

D. Profes. Constantinesnu, Direc. lic. Craiova, 100: 

D. Profesor Tocilescu . . PR 40 

D. profesor şi deputat Demetrescu. e. 40, | 

'Onor. Primărie din Bucuresci. Nr. 39.388 . . 1.000) gg a bancă dap] 

| i cererea, nostră, 

> > » Roman N. 3368 . . . . 100| ila casieria judeţ. 

» > > cp... 2.500 | 
> > » Botoşani. . . a. 1.000) 

» > » Târgu Oenel. N. 1263 Pa 100! 
> > >  Pâtra (jud. Niamţ.) N. 2642 200; 

Donaţiune testam. de la reposata întru fericire | 

Dâmna Elena Greceanu, după scrisârea fiului 

reposatei D. Stef. D. Grecianu (Veși anexa) 1. o00! 

” 430.  
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Lista D. Spese 

              

  

Espediţi prin Banca Naţională, prima rată, 

dată prin Legaţiunea Română de la Paris, 

în mânele D-lui Hegel Statuarelui, aur. 

Secunda rată, după contract, în aur 

Agio la prima rată de 200 . 

> aa l-a » 

E.. Spese mârte (Fax frais). 

Studiile D-lui sculptor Valbudea. 

Diversele fotografii plătite. id. 

4000 de apeluri în foi (tipariă) . 

Hârtia la apeluri . . 

Tiparul a 2000 statute în PR . 

» listelor, jumătate f. de subscriere . 

Espedierea, listelor de subscriere, în scris6re 

închisă (2000 a 15 b.) . 

Porto a trei inii apeluri a câte 3 bani 

Plicuri pentru liste etc. . 

Autografieri diverse de scrisori, cireulări etc . 

Cireularea N. 3 (2000) la învăţători „ 

Hârtie la circulară şi adresele lipite . 

Timbre la 2000 circulări la învățători 

2000 cireulări la neguţălori, profesiuni libere 

tipariul. . 

Timbre la 2000 circulări . 

Copistul de la | Aprilie 1887 la 1 anuar 1888 

a câte 60 lei pe lună. 

Gume, câră tare, hârtie de inpachotai 

Afişele conferinţei de la Bucurescl. . 
două și :/, dile de birjă pentru plasarea bile- 

telor conferinței. prin diverse persâne. | 
D. Tenor Dimitrescu pentru că ai cântat la 

serbarea literară în Bucuresci. . 
Flori oferite DD. Miclea cari aă concurat la 

conferinţă . . . 
Birjă de dus şi întors a Dâranelor Miclea . 
Locaţiune de scaune la conferința Bucuresci . 
Iluminatul Ateneului . 

Biletarii |, . 

Apeluri tipărite pentru conferinţe 

| 

| 
2.000, 
4.000! 
27: 

7.069,95 

300! 

30: 

45 
40 

100 

45 

300| 

  

  

ze |2. 

142195 | 
NB. D.YV A.L- 

'rechiă nu a voita 
primi necă o des- 
:păgubire paotul 
călătoria la Paris 
ispre a comanda 
: statua. 
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report . 

D-lui Demnetrescu în bani şi drumul săi la 

Ploesci (dus şi întors) pentru ca să ia parte 
la conferinţă . AR 

Birja dus şi întors, la Bucuresci şi la Ploesci, 

Afişe pentru conferința a Ul-a 

Bilete » > > , 

Drumul la Petra a D-lui Pop, ajutător la con- 

ferință . a. Pa 

Birja dus şi întors, la Bucuresci şi Petra 

Spese de otel, doi Gmeni pe 3 dile, la Petra 

şi pe drum, a 20 ler pe di. . 

Depeşe diverse în interesul organizărel conte- 

rințelor anteridre şi viitore. . 

Spese de otel la Constanţa trei dite . 

Spese de trăsură între Dunăre şi Yetesci şi 0- 

tel (intors); asemene Juntraşilor. . 

Spese de Vapor la ducere ia Constanţa 1 loc L. 

şi mâncare, bagaj etc. . . 

Fotografii făcute pentru a ajuta studiile sta- 

tuariului . . 

Transportul de la Paris a: bustului î în gips a 

lu: M. Costin servind la conferințe. 

Cheltuiţi la Roman (mers pentru conferinţă 

cu birje, bacşişuri, etc 

Drum de fer şi bagage.. ; . 

Sătenilor cari aă ajutat la manipularea petre- 

lor cu inseripţiuni, de la Brănişteni 

Birja, și hacşişuri conf. din Botoşani . 

Locul servitorelui la drum şi conferințe . 

Civeulări noue la primării, casierii de judeţe, 

oraşe mari şi mici, instituţiuni ete. 509 bu- 

căţi tipar şi hârtia. . . 

Coperte, gume etc. . 

Timbre a 500 bucăţi a î bani una. , 

Diverse pachete cu fotografii etc. trimese Ja 

Paris, la sculptor, ca material de studii la 

statue - 

Hârtie de cancelarie. cernătă ete pe 9 luni. 

Spese la conf. din Pitescă, birji, bacşişuri ete. 

Spese la conf. din Buzăi, birja, otel etc, 

Patru buchete flo:i domnișorelor care ai con- 

curat Ja confer. din Buzăă.   

Le |B. 

2.009|30 
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La |! 

report... . | 28iz00! 
Timbre diverse pentru ţâră şi streinătate, cum | 

şi timbrele pe apelurile la autorităţi consti- 

tuite (25 bani un timbru) . . .. . . 53 | 

Ultima. circulară la comercianți şi respunsurile ! 

aderente Pârtia. (tiparul este oferit gratis de 

reposatul regretat D. Ispirescu). . . . . 20| 

Telegrame no! cu Craiova, Giurgiu, Brăila etc. ! 
pentru noi conferințe . . ..,.... 28: i 

| Decopiare de adrese (3000) la neguţători etc. ] 

(trei dile a câte 5 le pe di). . . . . . 15150 i 

Birja de scos pachete, mandate, etc. de la : 

poştă, pe 9luni.. . . . . . 24 i 

* Hârtie cu titlul de adrese. . . . . . . . 10| | 
Timbre, în D-bre 10. . . . 6. 
D-lui V. Georgescu uşier la Senat ca să îmble | 

de a scote bani promiși de neguțători. . . 11 
Port de scris6re recomandată, către D. Statu- ! 

ariu Hegel cu diverse fotografi. . . . . 3, 
Espedierea albumului m-rei Curtea de Argeş i 

la. sculptor ca să-i servâscă pentru adorna- E 
mintale piedestalului . A ul 

Timbre la noile cireulără la neguțători . . . 12150 . 
» de câte 3 bani, restu de circulări, la | , 

învățători, 9 | 

-3.01000 !     
Bilanţ general. 

Ban! încasați din subserieri 6697 |. 
» > » conferințe 5108 1. 50 p. 

Total . . 11803 1. 50 b. decă: 11.803 50 

Se scad eșiţi de la mine însă: 
a) Primele două rate Statuarului . 6.000 

agio 1.069 95 
b) Spesele de cancelarie şi de opt 

conferințe. . . . , . . 3.010 

10.079 95 decă: 10.079 95 
Suma rămasă în casă pe 1888 stil noi. 123 55 
Acestă sumă este de faţă prin chitanţa onor. Bănci Naţionale N. 110 pe lei 63% 

Şi 170 bani, şi cu suma de 1038 1. 85 h. rămasă în mânile mele pentru a se 
veporta ]a s&ma a I-a, avend din acestă sumă a se face spesele ce s'ar mal iti. 

YV. A. Urechiă.
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LISTEI 
A. — Lista M. S. Doamnei Elena Cuza. 

M. Sa Doamna (200 lei), Principele Alexandru Cuza (200 lei), 

Principele D. Cuza (200) 1. D. Demetrie G. Rosetti (40 1.). Total. 640 1. 

B. — Lista d-lui Tache Anastasiu prefect de Tecuciii. 
Tache Anastasiu (40 1.), lon Masere (3 1.), B. Affolter (31), A. 

Densuşianu (2 1.), Georges Hagiopolo (1 1.), Vasile Zotta 2 1.), Pr. 
D. Decussară (2 1.), Gh. Ulineseu (1 1.), Pr. 1. Țuchel (11.), Turtu- 

ran (1 1), Pr. St. Decussară (11), C. Vasiliu (1 1.), Gh. Angheliu 

(11), G. Pancu (1 1.), G. Ripeanu (2 1), IL. Platon (1 1.), B. Grill 

(11.), St. 'Țuchel (50 b.), T. Domulain (1 1.), D. Petrovici (| l), 

P. 1. Șerbănescu (2 1.), Nedescitrabil (2 1.), Căpit. Mihail P. (11.) 

Patarlagianu (3 1), lon Vlasie (1 1.), Herșcu Grunberg (1 1.), Alecu 

Popovici (3 1.) Costache Mironescu (2 1), Divitari (1 1), Malonol 

(4 L), Nedescifrabil (1 1.). Total 81. 50 b. 

C. — Lista d-luă D. Micescu prefect de Muscel. 

" Dimituie Micescu (101.), C. Emanoil Marinescu (1 1.), 1. C. Ciudin 

(1 1.), Nedescife. (1 1.), Ionescu (1 1), GC. 1. Gindenescu (1 |), 1. 

“Vhomescu (1 1.), Nedeseifr. (1 1.), lon Georgescu (1 1), E. Î. Carp. 

(1 1), L. Aslan (1 1.), Th. Ștefănescu (6 1.), loan Neculcea (5 1.), A- 

nonim (1 1.), Nedeseitr. (3 1.). Total 35 lei. 

D. —— Lista D-luă Rădulescu casier (Câmpu Lung). 

George C. Rădulescu (3 1), Dr. Macovei (2 1), G. M. Diaco- 

nescu (1 1.), 'fache Niculescu (1 1.), Nicolae Vălimăreanu (50 b.) 

M. Georgescu (50 b.), Alexandrina Georgescu (50 b.), D. Nicu- 

lescu (1 1), Ema Beghenam (50 b.), Ioniţă Popescu (50 b.), L. 

Stoenescu (50 b.) Vid. Vlădescu (50 b.), Stefan Diaconescu (50 b.) 

Locot. N. Gubavă (50 b.), P. Pârâianu (1 1.), Ion D. Negulici (21.), 

loan Niculescu (50 b.), Marie Giurescu (1 ].), Gregorio Bosini (1 1.) 

Nicolae Ragaduna (1 1.), P. Nedese. (11), G. S. Cuţuianul (11), 

N. Bucăreanul (1 1.), Dimitrie Predescu (1. 1). C. Popescu (1 leii). 

Total 24 lei. 

E. —— Lista D-luă Alexandru Tabacovică. | 

Alexandru Tabacovici (20 1), G. Angelescu (20 1), B. $. Christu
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(10 1.), N. Nicolescu (10 1.), Osear N. Nicolescu (10 1.). Jaqnes II. 

“Clios (20 1.), Luca Î. Theodoriu (5 1.), Nic. Genovitz (51.), Fraţi 

M. Iseovitz (10 1.), Ch. Lazarovitz (5 1.), Nicolae Ioanid. (10 lei) 
Total 125 |. E . 

G. — Lista D-lui general Cernat. 

Genul Const. (20 1.), Colonel [. Algiu (2011.), Locot. Col. N. Donici 
“(3 1.), Intendant Ghiurghiu (101.), Colonel Pruneu (4 1.), Bădulescu (11.), 
Stanciovici (1 1.), Tobov (1 1.), Mineni (2 1), X 2 1.), Maior Crăi- 

„nicianu (5 1.), Căpitan Crăiţescu (3 |.), Le. Marescu (2 1.). St. Diana 
42 1.) Total (76 1.) 

H. — Lista P. S. Episcop de Huşi, Silvestru : 
p. S. Episcop. (200 lei) 1). Caligari membru trib. (40 lei) D.N. 

Roiu profesor (40 le). D. D.: Castroian (40 lei). D. Gherasim Ște- 
“Tănescu (20 lei). Total 340 1. 

I. — Lista primă a D-lui Casier de Dolj, Constantinescu. 

D-na -Erimia Theodorian (10 1.), E. Hagi Preda (5 1), D-na Ma- 
via Valsamache (1 ]. 50 bani), D. N. Constantinescu casier (3 ].50.b.) 
“Total 20 1. 

A. — Lista D-luă înceț. Ion N. Popescu comuna Pârscov (Buz ză), 
DD. Gr. Popp. (5 L.), Ghiţă loneseu (2 1.) D. Steriade (3 1.), lon 

:(nedescifrabil 1 1.), Popa V: Manolescu (1 1), Aliesăndrescu (1 1). 
Nedescif. (1 ].), Ionescu (1 1.). N. D Postelnie (50 b), Ghiţă Davi- 
“deseu (1 1), Nicula Post. (1 1.), C C. Lupescu (1 1), T.G.(2.1). 
Jon Năstase (1 1.), Nae Dragomirescu (1 |). D. ]. Dănescu (1 leă). 

Tănase Nicolaii (50 bani), Preotul D. Boiculescu (1 -1.), Vasile Ioan 

42 1), lon N. Popescu (3 1.) Total 30.1. 

L. — Lista D-nei general Dona. 

Emilia Dona (2 1.), Nicolae Dona (5 |), Eugenia Raşianu (1].). 
Raul Dona (50 b.), Nicu Niculescu (5 1., Zoe Niculescu (5 1), A- 
lexandre Singurov (5 L.), Mimi (5 1.), Catherine Singurov (10 1.) To- 
4al 3R 1. 50 b. 

M. — D. Casier Gr. Munteanu din Focșani (32 1. 50 b. fără listă), 

N. —- Lista oficerilor Regimentului 26 de dorobanţi din urbea 
Huşi, adusă de d-l Colonel Boteanu.
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D-l: Colonel (. Boteanu (30 1.), Maican Atanasie major (10 1.), 

*Galery Alexandru major (10 1.), Mihail Vasile med. reg. (10 lei), 

Arabu loan căpitan (3 1.), Dănescu loan căp (3 1), Malacesa Con- 

stantin căp. (2 1.), Vasilescu loan căp. (3 1.), Cernea Grigore căp. 

(10 1), Dobrescu Nicolae căp. (3 1.), Minculescu loan căp. (3 |), 

Demetrescu (ih. admin. cl. II (1 1), Vardala Alex. adm. el. [Il (31), 

Elefterescu Const I locot. (6 1.), Popovici Gheorghe locot. (1. 1.), 

Petrescu Const. locot. (10 1.), Dimitriu Gh. locot. (3 1.), Pompilian 

Emil locot. (1 1.), 'Fuveuleţ Const. locot. (2 1), Mardare Dimitrie 

s-locot. (5 1.), Pară Dimitrie s-locot. (2 1.), Branzeseu Cristian s-loc. 

«(3 1), Ghereseu Anton s-locot. (3 1.), Ionescu Alex. s-locot. (1 1), 

Total 128 lei. 

0. — Lista D-lui Institutor Beiu din Ducuvescă. 

D. lon Beiu (10 1.), M. Burcă (51.), Preotul N. D. Cesăresen (2 1.), 

Pr. N. Teodorescu (5 1.) Total 19 lei.. 

P. -- Lista D-hti institutor Opran (Bucuresci) 

D. lon Opran (10 1.), D. Cecropid (2 1.), D. Sc. Cernescu (2 1), 

D. N. Buteica (2 lei.) Total 16 1. 

Q. —- Lista d-lui Casier general, de Tecuciă. 

M. Heinrich Schein (2 1.), C. Georgea (1 1), Haim Avram (1), 

H. Goldstein (1 1.), P. Goldfracht (i 1), IL. A. Popeseu (50 b.), M. 

lonescu (50 b.), Nedeseifr. (1 1.), Onofrei (50 b.), Udrea (50 b.), Di- 

mitrie. Crihorn (50 b.), lon Obreja (50 b.), Gr. lacovache (50 b.), Petra- 

che lonescu (30 b), D. Corpaesci (50 b.), Casieria gena 'Lecuciii 

(1 1), Total 12 1. 50 b. din care s'aii scădut 65 b. poșta 111. 85b. 

R. — Lista D-hă Pavelescu învățător în comună Zlatunoia, 

„Districtul Botoșani. 

D. Nicu Brahă proprietar (2 1), D. Zaatir Brahă pere. (1 ]. 50 b.), 

D. Samuel Wasilievică notar (| 1), loan Kuduci preot (50 b.), D-na 

Ana. Bargeli (50 b.), b. Ursachi Admin. (50 b.), D. N. Brătianu o0- 

randar (50 b.), D. L. G. Deliu funcţionar (50 b.), D. Gl. Feli co- 

merciant (50 b.), D. N. Dimitriu comerciant (50 b.), D. Vasile ur- 

can com. (50 b.), D. N. Sima funcţionar (50 b.), D. Const. Pave- 

Jescu învăţător (1 1. 50 b.) Total 10 |. 50 b. 

Ş, — Lista D-ncă învețătore . Elena Gheorghiu din Hores Poc- 

nari (Dolj).
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D-na Elena Gheorghiu (1 1.), D. [. Diaconescu (1 1). DL Ve. 
conia (1 1.), D. Vasiliu (50 b.), Hristea Nesare (1 1.), Eugenia Cera- 
ceanu (2 1.), P:; Ionescu (5 .), V, Nicolau (5 1.) Total 16 1. 509, 

1. — Lista D-lui St. Negoescu învățător din com. Raciu plasa 
Dealuslară (Dâmboviţa) : 

DD. Stan Negoescu învăţ. (3 .), Mihalache Nicolau -(1 |. 50 b.), Niţă Ionescu (50 b.), Marin Marinescu notar (50 b.), Năstase Ilie (50 b.), Matei I6n (30 b.), Preda Dinu (30 b.) 'Total 6 1. 50. p. 

U. — Lista D-nei învițătore M. Bădescu din com. Roşiori : 
DD. G. Tănăsescu (5 1), IL. Angelescu (1 1), T. Ciuaiu (1 1), ne- deseif. (2 1), D-na M. Bădescu (5 1) Total 14 lei. 

Z. — Lista D-hă Moisescu învtţ. com. Căscidre. 
DD. M. G. Ionescu notar (50 b.), S6re Nicolescu comere. (50.b.) 

mai mulți elevi (30 b), D. Moisescu (1 1.) Total 2 1. 30bp. 

a. —4ista D-luă G. Nestorescu Invăţ. com. Val. Cânipeă j. Briiila. 
i. Nestorescu Invățător (1 Î. 50 b.), Niţă Pascu Primar, (50 b.), Vlad Marinescu :1 1.) Mateiii Urse (30 b.), Radu Paladescu (1 L.), Total 4 1. 30 p. 

d. — Lista direcțiunei scoleă de veterinărie. 
N. Mihăilescu (2 1. 50 b.), A. T. Locusteanu (5 1), M. V. Po- pescu (5 1.), P. Constantinescu (1 1, Colben (51), F.Grin 91), Gavrilescu Costantin (2 1), G. Policrat (1 1), Th. Georgescu (1 1.) Total 24 1. 50 p. 

2. —— Lista d-hiă învăţ. Voiculescu din com. Mogoșcei jud. OU. 
EI. Scărlătescu (2 1.), Preotul Constantin Ceroian (50 b.), Tache Scărlătescu (2 1.), 1. Celărescu (1 1.), Mitrache Costantin (1), 

Voiculescu (3 1. 50 b.). Total 10.1. 

F şi g. — Listele d-lor Stupeano şi Mironiscai invețători j. Neamţu. 
loan Mironescu (1 1.), Iorgu Chihăescu (50 b.), Dimitri Ordeseu perceptor (50 b.), Gh. Negreanu (80 b.), C. Serafim Ferramoli (11), Al. Grefiens (11. Pr. Gr. Stupkano (2 1), 1. Mălinescu (50 b.), A.- Lipovanu (10 b.), Dumitrake Onci (15 b.), Gr. Jireghie (50 b.), N. Mihăilescu (1 1). Total 81. 55 b.
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h. — Lista d-lui Sava Șoimescu. 
Sava N. Șoimescu (5 |.), Sub-locotenent 'T. Moraitu (2 L), M. 

Averescu (2 1.), X. (2 1.), Smarandeseu (2 L.), 1. Ciuhureanu (5 1), 
X.Y. Z. (11), M. AL. Demetrescu (11), X. VL), P.C. As- 
lan (2 1.), Total 23 lei. 

i. — Lista Il-a a d-lui Constantinescu casier Craiova. 
Alfret de Marengella (5 1.). C. Bengescu (5 1.), G. Seulescu (21.), 

St. Rudeanu (2 1), I. 'Tenenhan (2 1.), Gregorie Nemţianu (4 1.), 
Nediscifrabil (2 1.), George Săftoiu (2 1.), 1. G. Theodorescu (2 L.), 
Th. Dum. (1 1), N. N. Frătoştiţeanu (1 1.), Nediscifrabil 2 1.), George 

Gr. Brătășan (5 1.), |. Ştefănescu Gogu (2 1.), Nicolae Stănculescu 

(4 1.), |. G. Segărceanu (4 1.), Xeniti Husmurisi (5 1), Ralian şi I- 

snat Samitka (2 1.), Th. N. Dimitrescu (2'1.), G. Constante (3.1.), 

|. Strambian (2 1.), I. Cerularu (2 1.), G. 1. Peșicu (31.), Victor 21)» 

C. M. Fla (2 1), B. Miule (2 1.), Ganea (2 1.), Roman 21), 1. Di- 

miteescu (3 1.), Th. Mincu (2 1), |. Mănescu (2 1), Căpitan |. Stăn- 

ciulescu (2 1.), P. M. Popescu (2 1), St. Bas. Gebleseu (21.), C.I. 

Gebleseu (2 1.). Raţiu (3 1.), Constantin Vilconescu (4 1.), Constan- 
tin "Theodorescu (4 1.), Necolae (iregorescu (4 ].), lon Dudeanu (2 |.), 

lon Demetrescu (2 1.), 1. Oracuuescu (2 1.). O Milau (2 1.) Totalul 

listei lei 112 se scade posta banilor și corespondenței 11. 65 h. 

remâne 110 lei 35 bani. 

j. — Tista P. S. Episcop Ghenadie Argeşenu. 

p. S. Episcop Ghenadie Argeșenu (40 1), Archimandrit Silvestru 

(10 1), Sachel G. C. Dragonescu (5 1:), Archidiacon leremia Iliescu 

(3 1), Bot. D. Angelescu (2 1.), G. Clari (1 1), Dib (1), M. Mi- 

cescu (2 1.), Preotul M. Urzică (50 bani), Z. Nicolescu (1 |), Preo- 

tul 1. Vasilescu (1 1.), Pr. I. Sălcescu (1 1.), Emanoil Popescu (1 1.), 

M. |. Stătescu (1 1.), Nedeseitrabil (2 1.), Fraţii P. Simionescu (1 1.), 

'G. Niculescu (1. 1.), M. Niculescu (1 1.), N. Popescu (50 b.), M. Si- 

mionescu -(1 1.), MI. lonescu (1 1.), G. Rădulescu (1 1.), Costică Do- 

brița (1 1.), Nae Georgescu (1 1), 7. Pelinescu (1 1.), M. Lehrer & 

fiu (3 1), Protoereii N. T. Boerescu (2 1.) Total (88 lei.) 

[. — Lista D-hiă înveţ. Ioachim Negriţescu com. Risipiţi (j. Dolj). 

Ioachim Negriţescu (2 1.), Preda Vică (1 |.), Petre Dimitrescu (| 1), 

M. latropulu (2 1.), C. Stamatescu (1 1.), 'Todorache Gheorghiu (1 1.) 

Petrache Nicolaescu (1 1.), M. Paleologu (1 |.) Total 10 |. 

4 
Mivon 0. II.
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[. — Tista D-lui Inginer G. N. Cordea. 

T. G. Rosetti (40 1), G. N. Cordea'(40 1.), |. D. Bobiceanu (10!,, 

Șt. Sihleanu (20 1.). X (11), P. Peltechi (51.). Alex. Lupaşcu (10 1. 
1..B. (1 1), Total 127 lei. 

m. — Lista şcolarilor din șcâla de Albastru No. III. 

Scola primară de băeţi Nr. IIL-din colorea albastru. 

Domnule Srcretur, 

Am ondre a vă înainta aci anexai. lista No. 50 de subscriere 

pentru Statua lui «Miron Costin», în care o parte din școlarii a- 

cestei școle ai subscris câte 10 bani și alţii câte 5, cari in total 

face 4 lei și bani 55, şi'cu 6 lei proveniţi din costul a trei bileie 

pentru conterinţă, plătite numai de subsemnatul, fac peste tot 10 lei, 

bani 55. 

Primii, vă rog. D-le Secretar, asigurarea respectului mei. 

Director, 1. Braădestu. 

Georgiadi Grigore (15 bani). Nicolescu Petru (5 b.), Constanti- 

nescu loan (10 b.), Popeseu Constantin (10 b.), Ionescu Constan- 

tin (5 b.), Ștefănescu George (5 b.), Nicolescu Petru (5 b., Stă- 

nescu Dumitru (5 b.), lonescu Gheorghe (5 b.), Marinescu Gheorghe 

(5 b.), Ispas Tănase (5 b.), Stoianovici Constantin (5 b.), Mihăilescu 

Niculae (5 b.). Dumitrescu Alexandru (5 b.), Dumitrian Dumitru (5 h.) 
Stoenescu Alexandru (5 b.), Constântinescu Stefan (5 b.), Anasta- 

sescu Petre (5 b.), Teodorescu Ilie (5 b), Herman Leibu (5b.) 
Leibu lacob (5 b.), loneseu Minea (15 b.) Georgescu lon II (5 b.), 

Kiriae “Tomas (5 b.), Petrescu Pete (5 b.), Dragomirescu Stelan 

(5 b.), : ihăescu Nicolae (5 b.), Mateescu Hristea (5 b.). Păunescu 

Tudor (5 b.). Păunescu Stoica (5 b.), Moise Solomon (5 b.), Popo-. 
vică lou (10 b.), Grigorescu Constantin (5 b.), Silberman Moise (5 b.), 
Adler Wilhelm (5 b.), Adler Abraham (5 b.), Constantinesen An- 
ghel (5 b.), Dunitreseu Constantin (5 h.), Beiu Marin (5 b.) 

Antonescu Dumitru (5 bani), Dumitrescu (iheorghe 1 (10 b.), Gieor- 
gescu lumitru (5 b.), bPotop Ciril (5 b.), Bădulescu Stefan (10 b.), 
Andreiii Lupr (5 b.), Mihalovici Godol (20 b.). Canciu Dunnitr (5 b.), 
Dumitrescu Calistrat (5 b.), Dumitrescu Gg. II-lea (LO b.), Bucureanu 
Marin (5 b.), Vesilescu “Toma (10 b.), Marinescu loan (5 b.), Pe- 
trescu Alexandru (5 b.), Butărescu Uheorghe (10 b.), Marinescu Va-
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sile (5 b.', Boleslosnschi lon (5 b., Antonescu Dumilru (5 b.). Sto- 
icescu Vasile (5 b.), Nistorescu Ilie (5 b.). Niţeseu I6n (5 b.) Nicu- 
lescu lon (5 b.), Stoicescu Alexandru (5 b.), Antonescu Pee (5 b.), 
lonesen Nicolae (10 b.), Cavapancea Dumitru (20 b.), Petrescu Ha- 
ralambu (5 b.), Voiculescu Vasile (5 b.). Ionescu Henofante (5 b.), 
Stelicariu Stamatie (5 b.), Dumitrescu Alexandru (5 b.), Petroşauu 
Constantin (5 b.), Popescu Vasile (5 b.). Total (4 1. 55 bani). 

  

n. = Lista D-lui învăţător Vasiliu (com Cocorenă) : 
D. |. Vasiliu învățător «1 leă), |. Alexandrescu (1 lei), George 

(irahantu (50 bani), lucal Storter (1 leu), Grigore Chiriţă (2 lei), 
lon Vasiliu (1 1.), Moses Stoner (3.1.), lorgu Syroti (50 bani). To- 
tal 10 |. 

0. — Lista D-hiă D. G. Angheni învețător în comuna Onestiă, 
plasa 1rotuşi (Bară). 

D. D. G. Anghene (2 1.), D. Lupu Barat (50 b.), D. Costache Ver- 

man (50 bani), D). Moise Naiman (1 leii), D. H. Zlilea (50 b.), D. 

(G. Nicolaii (1 1), D. 1. Herman (1 1), D. 1. GG. (4 1), D-na Ro- 

xandra Mihail înv&țătore (2 1.) Total. 9 1. 50 b. 

— D. învăţător Al. Bocancea Sachelarie (5 lei). 

— Institutor C. I. Beiu din com. Milinea (Dorohoi 5 1.) 

-— D. 1 Ghindea învăţ. la Valea-Seacă (jud. Bacăii.) 2.1. 

— lnvăţ. T. lonescu din com. Chiroiu Moştiştea (Ilfov 11). 

— D. B Ionescu învăţător (lirgoviştea 3 lei) 

— Preotul Petru învățător la lazu (1 1.) 

—- D-na înv&ţătore E. Constantinescu com. lazu (1 ].). 

— Preotul Th. Leonţescu învăţ. com. Coconi (2 1.) 

— D. Niţeseu învăţ. com. Cureanii (3 |.) 

— Invăţătorul D. Rusescu (Coşovenii de sus) (1 lei.) 

— Invă&ţătorea Filoteea lonescu (com. Tărtășescii ; (1 leii). 

—— D. Invăţător Marin Măgureanu (2 lei, din Scornicesci) 

p. — Iasta D. Invăţ. Com. Hotarele (Ilfov): 

D. Învățător N. lordănescu (1 leii, D-na Invăţătore Irina lordă- 

nescu (1 leii). Total. 2 |. 

q. — Iasta D-lui Invăţ. din comuna Belciugatele-Cojrsei (Ilfov) : 

D. St. Dragomirescu (1 1.), D. C. Ș. Parepeann (11.), D. Manu (1 1.). 

| “Votal. 3
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Am primit cu o adevărată emoţiune frumosa scrisore, ce dăm 
aci, a D-lui Ștefan Grecianu. «Sângele apă nu se face> cum dice 
Românul. Destinqătoriul din ilustrii scriitori Greceni, de sigur cu- 
noscuţi ai lui Miron Costin, D. Grecianu îndeplinesce cu o admira- 
bilă pietate filială, voința duiosă și românescă a veneratei sâle 
mame Elena Demetrie ! receanu născută Bălăcianu. Ilustrul mei 
amic D. Odobescu ne a comunicat ast-fel ace voinţă : 

«Stimate coleg şi amic. 
«lată aci coprinsă scrisârea ce primiită adi de la cumnatul meă Ste- 

fan Dimitrie Grecianu și pe care cred că este bine a ti-o preda in 
original pentru ca s'0 poți coprinde în dosarul ce formezi negreșit 
cu ocasiunea înălțărei Statuei lui Miron Costin. E un document iu- 
teresant, nu numai din punctul de vedere al donaţiunii bănesci, care 
şi densa, va înlesni, cred, în mod simţitor realisarea operei căria te 
ai devotat cu un zel așa vrednic de laudă. 

Aceste ajutore neașteptate dovedesc cum că ai întreprins un lu- 
cru bun şi cu folos moral. 

Dându'ţi scirea îți strang mâna cu prietenâscă stimă. 

Odobescu, 
Bucuresci 29 Noembrie 1887. 

Scumpe Cumnate, . 
Voesc a'ţi vorbi ceva despre darul ce am de gând să fac în nu- 

mele mumă-mi ca ajutor la înălţarea unei statue, in lași, în memo- 
ria Cronicarului Miron Costin. 

După ce te-am întâlnit mai deună-di pe d-ta și "ţi-am vorbit des- 
pre scopul ce am, 'mi-ai spus că nu d-ta ci d-nu V. A. Urechie 
este secretarul comitetului însărcinat cu stringerea banilor ofe- 
riță de subscriitori pentru disa statue. Puțin mai târqiă, informat de 
d-ta, pote. a şi venit la mine d-nu V. A. Urechie; dar nu am avut 
ocazia de a" vorhi, căci nu mă aflam a casă. Li voiiă întârce vizita 
şi voii subscrie și lista de contribuire,. Dar totuși ași crede trebu- incios să'ţi fac cunoscut d-tale cum am fost îndemnat de regretata 
mea mamă de-a face darul acesta şi în ce împrejurare răposata 
“mi-a arătat dorința sa chiar în trecuta lună Septembrie înainte de mortea sa, citind în gazete că o statue se -va ridica acum unui vechiii Cronicar Român. lată Ore-cari deslușiri despre cugetările ei in privința acâsta şi un detaliă despre regretul ei că îi lipsesc mij-
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loce de a fare mai mult: D-ta vei fi aflat pote vre-odinioră de 
la mine. cum-că mumă-mea n'a adus la căsătoria sa cu tatăl meti 
decât o pretenţiosă folie de zestre care în urmă a dat ocazie la 
un lung proces. fără nici un câştig. dar zestre reală acea foie na. 

adus, căci în t-iul articol ea conţinea că zestrea se compune din 

una sută de mii de lei în naht și în al 2-lea articol, din patru 

sute de suflete de ţigani. Tiganii sai primit în adevăr de tatăl 

meii, dar banii nu "ati liberat banchierul, Baronul Sachelarie, di- 

când, că după socotâla făcută nu se ajunge din prețula şâpte mo- 

şii Balacenesci ce cumpărase el cu mezat de la Bunul meii, atunci, 

în cât să achite alte creanie vechi și dobândi ce aveati între dân- 

“şii și să mai achite și zestrea acesta a Grecânului. Un intermina- 

bil proces, urmat ântăiii de Bunul meii. apoi de văduva sa și de 

tatăl mrîi în curs de peste 20 ani, până la mortea Baronului, nu 

a produs de, cât pagube casei nostre și pentru motivul acesta ze- 

strea maicei mele, de şi frumâsă pe foie, nu a rămas decât zero 

în realitate. Piata mumă-mea nu putea uita în ce mod' fusese lip- 

sită de drepta ei avere printrun cămătar. Ea nu poseda dar în 

propriă de cât dreptul ce'i recunoscea legea de. o treime în veni- 

tul casei răposatului ei soţ. ceea ce era forte modest. 

Acestă desluşire "ţi-am dat-o spre a se seci că nu dispunea de - 

avere cu prisos. ci că numai din economia ce putea. face asupra. ve- 

nitului, a dorit a dărui obolul săi pentru statua acâsta. În sfârșit. 

după ce am perdut ei pe mumă-mea, desfăcend, în dilele trecute. 

după pomenirea ce "i-am făcut de patru-deci de dile, un mic sipe- 

țel al ei. am găsit acolo nisce plicuri cu mică sume destinate de 

dânsa pentru câte-va biserici și alte milostenii şi pentru slujbele 

pomenirelor sale, tote cu inscripţiuni manuproprii ale ei. Aci în a- 

cel sipetel a fost avuţiă ei. Și tot ucolo ea a mai avut un plic cu 

inscripția acâsta: «Ar E dohua rs Bpyowoa Krlwii dapvina ară 

Mo)5sfa», adecă : Pentru o statue a boierului Costin vornicul din 

Moldova. Plicul conţinea. şâpte bilete de bancă de câte lei una sută. 

Ei, cunoscând mijlocele restrinse ale scumpei Mnicei mele, am 

plâns de bucurie prețnind sacrificiul ce făcea ea cu ofranda acesta, 

dar am plâns şi de mândrie, căci serii că ea a avut deplină pă- 

tundere când a adunat vbolul ei pentru un asemenea scup. Ea își 

îndeplinea o datorie către n6mul săi propriă şi tot odată și călre 

numele ce purta după soţul ei. A iubi țera părinţilor săi și a răs- 

pândi lumina asupra pămentului strămoșesc al Românilor era o
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faptă inaltă pe care dânsa nu putea se nu o încuragieze fie cu or 
ce sacrificii din parte. 

Plicul era deschis şi părea că arstă cugetarea de a mai spori 0- 
lranda dâcă ar mai trăi. De aceea ei vuiiă iscăli din parte-i cu suma 
de lei una mie tocmai, căci bănuese că atâta a vroit mumă-mea 
să se mărginescă prinosul ei. lată și cuvintele ce am cules din qi- 
sele ei când 'mi-aă împărtășit opiniunea sa asupra proeclului a- 
nunțat de gazete pentru înălțarea acestei statue. 

«Frumos lucru este și bun lucru este de a se lăuda ast-fel şi 
«da se cinsti Românii noștri cari aă avut dragoste să lase inscrise 
«istoriile Patriei nostre. Nisce asemenea încuragări vor mai da și 
«alte râde dintre tinerimea de astă-di și dintre cei ce vor fi ur- 
«masi al acestora. 

“A avut dorința frumosă acel Vel Dvornie Miron Costin de a 
«scrie întâmplările vremurilor vechi din pământul acesta şi d'a nu 
«lăsa să rămâie uitate și necunoscute laptele părinţilor nostri. 

«Scrierile acestea ale lui ai stat de sigur la început mult timp 
“în păstrare, după obiceiul ce aveaă bătrânii nostri, şi aă rămas 
«netipărite în casa lor şi a coboritorilor lor, neputând fi citite si 
«cunoscute decât de copii şi rudeniele lor; dar, cu tâie acestea, 
<ele aă rodit chiar dintre frați și rudeniele lui pe alţi Costinoi, cani 
«a scris despre istoria Patriei lor, fie-care după a su putere, şi care 
«ati cules şi aii adunat ori unde aă aflat la indemână sciințe de a- 
<celea, atât pe timpul cât ai stătut ei în țâra Moldovei cât şi mai 
“în urmă, după ce sai mutat aici în țera Român6scă, prezum chiar 
«mie "mi-a fost cunoscut că se îndeletnici-e din tată îa fiii boierii 
“acestia până la reposatul Vistierul Scarlat Costinoiul Mihălescu din 
«dilele nostre, urmând pilda bună a părinţilor săi. 

«Apoi, mai în urmă, după ce s'aii tipărit l&topiseţul Dvorniculni 
«Miron Costin, negreșil. că sai mai deșteptat în Moldova și din alte 
«Demi și sai îndemnat de a scrie ca denşii. 

«Pentru aceea, mult ași dori să pot să ajut și en, ca să nu cum- 
«Vu să se părăsescă acel bun scop de u se ridica o statue pentru 
“memoria lui Miron Costin; căcă va fi bine și de folos să se îm- 
<mulțescă între tinerimea Română dragostea de a dobândi aseme- 
«nea r&splătiri pentru fapte vrednice de laudă și patriotice, care vor 
«ace ca viitorul nostru să nu mar potă rămânea uitat şi nesciut 
“peniru urmași precum a fost până acum trecutul ț&rei nostre». 
Aeste sunt envintele rostite în fata mea și a copiilor mei de 

către maică mea Elena Dimiuie (arevianu. născută Băliciunu, cu
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vinte care îmi esplică dorința sa ce vin să îndeplinese astă-di în 

numele săi, rugând pe membrii Comitetului pentru înscrierea aces- 

tei ofrande. ca să prenumere în lista celor-l-alți contribuitori și pe 

r&posata maica-mea. 

Primesce o frățescă stringere de mână, iubite cumnate, de la 

subsemnatul. 

28 N-bre 1887. | 
St. D. Greciava 

FINEA PRIMEI SEME.
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DIACII 
Diacii, cum erai chiămaţi în Moldova. ori grămăticii din Mun- 

tenia, avură un rol însemnat în istoria limbei Și literâturei români- 
lor. Diacii fură pionii cei mui activi, conscienţi ori ba, acâsta n'0 
întrebăm aci, aj limbei românescă. 

Pe timpul lui Miron Costin se pare că nu pr eraă mulţi Ja nu- 
m&r diacii, de ore-ce se plânge de acesta însuși Miron icând : 
(pag. 628 tom), că <ași fi lipit aceste semne la rendul stii, ce anu 
era trecul rândul la isvodul cel curat şi scriitoră cari isvodese pu- 
lină se află». 

In notele de la finea volumului | (pag. 756) am adus lista prin- 
cipalilor diaci cunoscuţi. 

In studiul asupra manuscriselor de cronice, to! din tomul | (pa- 
gina 3—62), am promis facsimile dupre principalele codice, 

Credem, în lipsă de mijlâce pentru a da facsimile de pe tote co- 
dicele, să împlinim până la 6re-care punct trebuinţa, dând aci sem- 
nătura facsimilată a acelor diaci ori grămătici, cară semn6ză mai 
ades hrisâvele şi zapisele. mai remarcabile. Nu punem perfectă ordine 
cronologică în înșirarea acestor faesimile, ce le utilizăm a măsurat 
cum ele ne sunt aduse de gravorul lor. Urmsză și câte-va facsi- mile de pe serisorea codicelor şi a unora din bărbaţii cunoscuţi 
din timpul lui Miron Costin. 

Zr Tati 

  

sub Petru Vodă 7086 (137%) Iulie 22, 7086 (1578) 

La i 

a. 4 >” C6 cc Pi n 7 - 

Diac la Petru Vodă 1584 Oct, M-rea 
Iancu Vodă 1580 lan. 27. Galata.
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Aron Vudă 1593 Mar 28, Diac la Aron Vodă 7103 (1593) Mar 13. 
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sub Ieremia Moghilă 7199 
la Mihai Vitezul 7107 (1599) (1001). Mart. 7. 

AI 
jeremia Moghilă 7103 (1601) Aprile 18. leremia Moghilă 7113 (1504) Oct, 20. 
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Diac la Constantin Moghilă 1609 7117 Iulie 26. 

M-rea Pangaraţi pa.ch. III. Arc. Stat. 
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DR e et 

APRECIERE DESPRE LUCRAREA NOSTRA. 

Am avut onore a trămite tomul | al acestor <Opere complete» la 

mat mulţi bărbaţi ilustri, Români și streini. Sunt dator a aduce aci 

cele mai vii mulțămiri, întâiii Alt. sele Regale Principele Leopold 

de Hohenzolern, și apoi DD-lor M. Kogălniceanu, P. $. Melchisedec 

AI, Odobescu, Picot, Sbiera ete., cari prin scrisorile cu cară m'aăă 

onorat, aii răsplătit mult ostenâla, munca ce am pus la lucrare. 

Nu pot aduce aci tote șşcrisorile, fiind nemeritat lăudătâre, ori cât 

de însuflepitore de curagiii pentru nouă muncă, dar nu mă va ţine 

de r&ii lectorele, decă voiii înregistra aci rendurile prin care aprobă 

munca m6 câţi-va din bărbații competenți în istoria literaturei 

române. 

lată ce dice despre lucrarea nosiră on. d. D. Sturdza secretarul 

seneral al Academiei Române : 

« Edițiunea completă a Operelor luă Miron Costin, cu a cărei pu- 

blicare Academia a însărcinat pe colegul nostru d-l V. A. Urechiă, 

este aprope terminată. "omul | sa publicat; el cuprinde scrierile 

principale si cele mai cunoscute până acuma ale marelui cronicar 

" moldovean, adecă Cartea pentru descălecatul dintâi a ţărei Mol- 

dovei şi Letopiseţul ţărei Moldovei. ” 
«Aceste scrieri sunt precese de recensiunile d-lui Urechiă asupra 

manuscriselor după cari sa făcut ediţiunea și asupra doenmentelor 

privitore la Miron Costin și familia lui, precum şi de studii biogra- 

fice asupra familiei Costinescilor și asupra lui Miron. 

«Tipărirea tomului II, care va cuprinde scrierile mai mică ale lui 

Miron Costin, este forte înaintată şi va fi tevminată în decursul 

anului. 

«Pentru facerea acestei: publicaţiuni se prevăduse în budgetul 

“nostru pe 1885-—86 suma de 2000 lei; cu acâstă sumă sa putut 

[ace deabia începulul publicaţiunii ; pentru continuarea ei Ministe- 

riul Instrucțiunii publice a dat din fondurile sale Academiei un în- 

semnat ajutor, mulțămindu-se a '-se da numai 200 exemplare, re- 

mânend cele-lalte proprietatea Academiei. 

«Acestă lucrare însemnată și merituosă a colegului nostru va a- 

tage deosebita atenţiune a Academiei, și merită totă recunoscinţa 

nâstră pentru munca și iubirea cu care a fost desăvârșită.» 

D. Al. Odobescu, a dis, în raportul săti despre lucrările Acade-
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miei, cele următore cu referință la lucrarea me despre M. Costin : 
«Este în Academie, domnilor colegi, încă o altă serie de pro- 

ducțiuni cari ne-aii dat estimp și dânsa resultate mulțămnitâre. La 
aceea aii colaborat mai mulţi dintre noi și anume cei din secţiu- 
mea istorică, | a 

«Vom cita mai întâiă pe a-l V. A. Urechiă, editorul, biografal 
Și comentatorul lui Miron Costin ; d-sa întrun volum al JI-lea, prin 
care va termina, în anul ce vine, opera sa, ne va oferi negreșit 
indice bogate spre a ne călăuzi în mijlocul imensului material gră- 
mădit și condensat de zelosul comentator și critic într'o lucrare ce 
“lovedesce și răbdare multă la muncă, și ardâre viă în investiga- 
țiuni, și o perfectă cunoscință despre materia tractată. Tot d-l [- 
rechiă a profitat de escursiunile sale prin eră spre a aduna mul- 
țime de documente, cară scâse fiind vre-odinioră la ivâlă, în mod 
critice, pot fi de cel mai mare folos pentru cunoscinţa intimă a tre- 
cultului patriei nostre.» 

lată ce încuragiatore cuvinte mi-a trămis și ilustrul msii coleg 
D). Sbiera, profesor tocmai de literatura Română la Universitatea 
«lin Cernăuţi, încă în lanuare 1887 : 

„ “Am primit preţiosul și necomparabilul dar ce'mi “l-ai făcut. Îi 
mulțămese din suflet pentru el și pentru gingașele simțăminte ce le 
ai pentru mine. , 

«Miron Costin, în precuvântarea cărţii sale pentru descălecatul din- 
tâiă al Moldovei, dice despre strămoșul D-tale Grigoriii Urechiă, 
că numai lui de acâstă ţeră W-aii fost milă să nu rămâtă întru în- 
tunericul nesciinţii ! EX bine! Aceste cuvinte se not dice, cu tot 
dreptul, și despre D-ta ! Numai D-ta ai fost acela care nai cru- 
ţat neci ostenslă, neci sacrificii, neci espuneri la tot felul de sufe- 
rinţ, ca să nu rămânem cu toții în nesciinţă. despre viaţa și opu- 
vile aceluia pre care Românii îl glorifică ca pre cel dintâiă care 
sa încercat a li isvodi istoria de la primele lor origină! 

«Publicând opurile complete ale acestui mare bărbat, cu tote a- 
paratele relative la viâţa autorului și la studiul opurilo» lui, D-ia 
-aă rădicat un monument demn de dinsul, iar D-tale 'ț-al adaus 
noană mărgăritare la corna literară ce'ți șâde atât de bine, și ai 
„obligat totă suflarea Românâscă la bine-cuvântare şi recunoscinţă. 

Dică la finea precuvântării din tomul întâi (pg. XII) că te temi 
ca nu cumva unii sii alţii să arunce în Da cu pietre, că ai voi
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ca să mai trăesci până după publicarea şi a celoralalte tomură. Hei? 

mav6 grijă, ilustre și bune amice, căci nime nui în stare să 

arunce cu piatra atât de sus ca să te ajungă pe D-ta! Meritele 

D-tale sunt mal pre sus de ori-ce aruncătură de piatră! 

Mulţămindu'ți încă odată pentru scumpul dar, rămân, în Cernăuţi, 

întra 27 lanuariii 1887 st. n. Al D-Tale ste. 

  

NOTA FINALĂ. 

D. Bibliotecar al Academiei a dat, în anul curent, numere lu ma- 

nuserise. Spre a. facilita, deci, studiul codicelor citate de noi în to- 

mul | și al I-lea al Operelor Costiniane, vom însemna acă, nume- 

rele corespondinte ale acelor codice : 

Codicele dis de noi... . .- A portă No. 232 
ct < < « B < < 103 

« Gligoraşan ..... 0 << 115 

« Simion Dascălu .. D « «174 

« E «  « 938 

E: Fa e 954 

« Dubăă. ....... pa e 169 
« H  < «256 

« J < « 354 

«  Mliclescensis. ... . & « « 233 

« L  « « 952 
« MM « « 236 

« N « < 241 

« 0 « « 352 

, Q ce 168 
« U  « « 253 

e Z  «  « 400 

«  Văcăresceanu. .. AA « « 5853 

« Pavel Gramaticul . da  «  « 120 

« Stirceanu. ..... 00 « « 838 

« TE < « 123 

« MM << 195 

«e Navwea ......- a. « 39 

« Stanciu Erei... ...- « « 58. 

 



634 
Oe 

INSCIINȚARE 

Volumul al III-lea și ultim, care va apare fără întârdiere; va co- 
prinde : a) Glosarul limbei lui Miron Costin, de L. Șăineanu și b) 
Indice f6rte avut a! Operelor Costiniane. In tom III vom pune şi 
unele note. și facsimile cari aiă fost promise la tom. I şi II și cari 
ait r&mas, bună re ca inscripţiunile crucilor lui Răzvan, căci n'aă 
putut fi gata la timp util, ca să afle loc chiar învolumul de faţă. 

FINEA TOMULUI II.
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I din note 

ERRĂ TA. 

Citesce 

«ci o traducere 

«următori» 

«alege» 

«întorsu-s'ati> 

< Unguresc» 

<Niezwyciezonemu» 

<krOlowi» 

<pozyczanych»> 

«Zadna» 

slowiansku 

şi preste tot acestă 

«uzyirania > 

< Mosc» 

« Milosci:tegu> 

«Mosii» . ! 

<Trzecia» 

« Raymslie> 

<poruszyl» 

Zoco 

«şi o traducere 

«următorii» 

cale» 

«întorsusii> 

«latinesc» 

«Niezwyacienzonemu» 

«(krolowi) 

«pozyezanych> 

«zadna» 

<stoiiensku» 

vorbă e aşia de corectat. 

<Usyuania» 

« Mose» 

|. abreviaţiunei: «Milwego 

ori Mâtwoy> 

«Msis» abreviaţiune 

« Trzecia» 

« Pzymskie» 

<porus2yl» 

în multe locuri asemene neajunsurf tipografice, le 

va corige indulgentul lector. 

«krolem> 

« Vysali> 

« Biatogrod> 

etrzymali» 

«takiey> 

<takiego> 

ctoryj» 

« Zeji: a> 

<appartamentach» 

«nieospalego> 

« Proiiney> 

< Raymianie» 

WziaWSzy > 

«az 

«Ze» 

«nikomu» 

« Dniestr> 

<0owcaâ» 
«se» 

« Krolumb 

«<cisali > 

< Bialgrod 

«tizymali> 

«takieg» 

« Kaliego» 

<ktari> 

«2yia» 

«apparamentach» 

«nieospatego» 

«provinciy» 

« Rzimianie» 

«WziawWszi> 

«az» 

<Ze> 

<aikomu» 

« Dniest» 

<0wWea= 

«te»
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hendul Citesce 

3 din note 446. 256 | ! 
i nota «Kopestinski» <Noslinsh: 

Cerem iertare amahbilului traducător pentru acestă me: : ; 

stițiune de nume. 
15... «tâkaz» “takuz» 

17. cmu» «Wus 
38 <umieă» <umieye 
28. <Kitayka» «Nitayaza - ! 

ultim | «nalewaia> «na lewalne 

ultima notă <Kitayka» «Kilaiha» 
30. «Oratiuneula «Oranticula» 

i din note <dat> «da» 
ultim text «domnesc» <pomnene e 

al 2 din nota ultimă  <fn» «dar» 
penultim notă «Guagninus» «Uragntaniis e 

T 289 28 

5 paranteza cu cursive să se considere . : 

: legătorul a pus'o în text din cruce 
3 adaoge : Zae, 19, 
3. < Areni» <Areni- 

11 «Alexandru» <Alexgndri. 
22 «Paca» «Pati» 
23 <Uswiat> «tineatee 

25 «Holovina» «liolovici. 
26 <Tatari» « Tatati. 

penultima notă, finea «Linea» 
Numerotarea pagine! 350 250 

ultim 

numerotarea, paginei 

final 

I din ultima notă 

penultim din cițaţia, latină fârte stelcit, lesne 
penult. din nota ult. 

24 

In sigilul Botoşanilor xilogratul a, făcut 
original. 

21—23 | 

penult. în nota 

ete. 

2017 

<Ciolha» ivedi Bielski 
359 

le scrie Istvanfie 

textui 

«în î8toio» 

< Pescerea> 

rău 

«Mihail Vodă ect.» 

adecă este citațiune. 
facsimila g de care e vorba la rEndul ultim n 

D-sale 

etc. 
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259 

nu le seria 

texul 

îl corige le. 

<înforin s 

< Prrecra . 

plenul. ear 

Mihai Voda «e, 

a fost fade: 

D-tale.


