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PRBPAȚŢĂ 

Dacă acest articol să re-editlză acum de mine, acesta o fac nu 

fără motiv, căcl deși n apărut acum 43 de ani în « Revista Română» 

din 18017 şi 7802,Aar numai parte dintriîusul sa imprimat atunci 

iar restul a râmas în cartinele mele, ne mai continuând sus disa 

Revistă pentru lipsă de fonduri. 

Publicarea contiunărel, saă mal bine dis a sfirșitulul acestul articol, 

să impunea însă pentru mâne, na ales că, tocmal parlea acea TEmasă 

nepublicată, avusesent scopul să o fac cunoscută publicului, căci conţinea 

scrierea istorică a Radulul Logofătul până la al 79-lea an din domnia 

fut Costandin Vodă Brâncoveanu. Acesta fusese causa că că "mă de- 

cisesem atunci să-ml aleg de subiect operile acestul scriitor bisericesc şi 

Jumtesc şi tocma? deshușirile despre acestea rimăsese în măinile mele 

în partea articolului care wa putut vedea lumina până adi. 

Piedicile ce ml-ait venit în cale, de atunci şi până acum, ati fost 

„iudtiple și, după cunt de voii expune în partea finală a acestul ar- 

zicol, sunt destul de seridse prin ele însăși; ele ai fost cu totul în- 

dependente de voința mea, așa în cât am fost silit să prelungesc până 

acum reimprimarea acesta. 

Trebue însă să se știe că, dacă aș fi publicat pe atunci sfirșitul 

articolului de faţă, el nu ar fi cuprins decât în special partea vicți! 

Iul Costandin Vodă Brâncoveanu, pe care o dovedisem, o copiasent 

şi o tradusesem din nemfeşte după exemplarul Biblioteceă Augustane 

de la Brașov, adică încă 9 anl mai muit din domnia luă Brânco- 

peanu peste acel ZO cunoscuți încă de prin anul 18946; astăzi însă, 

graţie văbdărei ce mi-am împus, bot afirma că âm complectat du- 

crarea de căpetenie şi pot să ieaă îndrăsnela de a anunța că scrie-
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7ea istorică a Padului Logofătul Grecianul, în ce grivesce viaza ofi- 
ctală a Domnului român sacrificat în anul 1714, da Zarigzrad, nu 
mai are nevoe de alte cercetări, căci ea sa regăsit în întregime şi 
aşa acum după adevtratul original va vedea lumina iar nu Brin 7e- 
traducție din nomfeşie, cum era să fie atunci și Jără nici o lipsă 
căci nu va mal fi ciuntită câtu-și de puţin. 

Plin de mulțumire sufletiscă că am ajuns ca dine da limanul da 
care am dorit, și pentru ca Să-mi îndeplinesc o datorie sfintă către 
Patrie, pentru care părinții Șz strămoșii mei aa lucrat pe cât pule- 
rile i-ai ajutat, întregesc fe deoparte acel articol rămas necomplect 
în 1962, iar pe de altă Parte anunţ că broşura de față va scrui ca introducere la «Viața lui Costandin Vodă Brâncoveanu» pe care sper a o da Publicului în Scurtă aveme. Ea va cuprinde nu to= 
al de zog : apitole, după cum se pile vedea diu titlurile ce dai la 
Sfirșitul lucrărel de fază. ă 

Din notele” diverse cz am cules, pot să adaug că, în ce se atinge 
de persona lui Radu Logofitul de care mă ocup adi, alle detali! din activitatea şi viaţa luă literară nu mai cunosc; căci a da şi alte amărunte aci despre viața privată a sa, ar fi a dungi şi a depăşi limitele ce înlro asa scurtă scrieve Sar putea da acestei materii, 7, rec acum Ja an alt ordin de ide cu care voit şi sfirsi: 

Sciit bine că d'abia Pe furiș să citesc astădi scrierile literare saii istorice la noi, şi că, numai atunci când ele își fac reclamă prin reviste sai prin gazete își capătă rari cetitori, iar :publicaţiile Spe- ciale forte putin să caută âstădi. Dabia la câtva Pagine, îcă şi cob, dacă din vrup înteres direct, să taie foile câte unor ASemenea cărți și numai acelea singure să mal ating în fugă ; dar Pentru ca Să se afle scopul autorului sasi materia în sine nu a venit încă tim pul de a se studia. Acel Progres va veni pote mai fârsitt, da până adi el nu a sosit, 
| a Trebue însă să mărturisese că an câştigat dintro ală direcție o altă bună calitate care şi aceea ne lipsea Pe când scriam ek arti- colul acesta, adică pe înlrecute și cu seriositate 'am început de ze aiuucă a cerceta isvcrele care ne Vor descoperi adevărul despre îsto- r2a Patriei nostre. Savanti. 712 noştrii ca şi şcolari! lor de ambele sexe, ca şi particulari! de ln mare Până la mic, de la tineri Până la bă-
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trâul, diliic lumineză și îmbogăfesc cu scrieri de cel mal mare me- 

rit știința utilă şi înălțătăre a Istorie! Naţionale de și cum am dis, 

avem puțină cititori. 

Ca dovadă că este aşa, însu-mi recunosc că, de la anul 1902 şi 

Până adi, alele sunt bazele pe care s'a pus temelia cercetărilor asu- 

Zra trecutului nostru și că chiar în articolul acesta al mei, pe atunci 

auz pulut uşor să scap hicruri de acelea pe care adi incontestabil 

za de-ași mal susține ca de pildă: descălicătărea din 1215, domnia dul 

Mircea Costanu prin anul 1300 etc. etc.; dar dacă am reprodus fidel 

acel articol întocmal cum apăruse el aluuci, o fac acdsta pentru ca 

să doit dovadă aici că ţinta mea nu este ca să mă corecles acum, ci 

este ca să întregesc aceea ce îml romăsese neisprăvil sati mal bine 

is ştiri? ” 

Șrefan 1). Grecianu. 
Bucuresci, Aprilie 1904.





  

SCRIERILE 

Lui 

RADU LOGOFETUL CRONICARUL. 

INTRODUCERE 

«Ce lucru mat bun și ma! dumnedeesc sub sâre 
«iaste decât binele şi folosul de obște? 

«Ce lucru mal sfint şi mal plăcut lui Dumnedea 

«iaste decât a povăţui nescine la lumină pre cer-ce 

«trăiesc întru întunerecul necunoscinţel şi nesciințet? 

Șerban Logofetul i Radul Logofitul: în Predo- 
slovia la Mărgăritare, 

In general nu trebue să credem că persecuțiile secolilor trecuți 
aă poprit cu totul pe străbunii noştri de a ne lăsa numerâse probe 
scrise de spiritul lor național, de virtuțile lor eroice, de amorul lor 
pentru reinflorirea neamului. Dacă acelea sunt puţin cunoscute, vina 
este a nâstră care fârte puțin cercetăm faptele, monumentele şi 
scrierile lor. N 

Mănăstirile numerâse ce Domnii și particulari, de pe vremi, s'ait 
întrecut care de care mai multe să clădescă prin ţară, întărindu-le 
și înavuțindu-le pentru ă le face mai resistibile vandalismului, acele 
mănăstiri pentru a căror creare mulți adi, în îngânfata lor nesciință, 
ii rid şi îi acuză de bigotism, fiind puse sub semnul crucii, unicul 
simbol abia respectat pe atunci de inimicit țărei, aveai înaltul scop 
de a fi un asil pentru poporul român și un deposit ceva mal sigur 

AR 1
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pentru numerâsele titluri de ilustra şi antica lui nobleţe. Mănăsti- rilor ce edificară părinții noştri cu povaţa lui Dumnedei, le suntem datori în mare parte scăparea istoriei nâstre. Intr'insele și în caste- lurile &o/ovănite ale boierilor români, care erai și ele alte atâtea lo- cuințe întărite, nu puțin s'a lucrat și s'a păstrat pentru istoria şi pen- tru cultura Românilor. 
Isvâre curate şi lămurite, dovedi tari și luminâse nu vor lipsi cău- tărilor nâstre când vom începe a le cerceta. Ostendla nu ne va fi negreșit nici zadarnică, nici fără rod. 
Nu e, cred, altă țară în Europa: orientală în care istoria națio- nală să fie mai strâns legată cu istoria specială a satelor, tirgurilor, boierilor, moşnenilor şi mănăstirilor ei. Acte nenum&rate, conservate: în interesul posesiilor teritoriale, există încă în fiinţă şi mai ales cele. despre partea munţilor și dincolo de păduri (Transylvania), unde a fost primul scaun român, pot conţine isvâre preci6se pentru isto- ria țărei. Până acum însă mulţi autori străini ai scris în diferite limbi despre noi, şi pâte chiar maj bine de cât autorii pPămiînteni; dar exactitatea necesară istoriei nu se pote aștepta de cât de la acei autori Români care vor cerceta actele și scrierile naţionale ce se vor găsi. 

Facem noi însă vre-un pas „pentru aflarea, culegerea și r&spin- direa luminelor istorice? 
Din nenorocire, nul S'ar crede că vădend mulţimea nevoilor şi trebuințelor nâstre, mai mult de belșug de cât de lipsă, nu scim cu care mai 'nainte să 
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I. 

CRONOLOGIA. GENEALOGIEA. 

Aceste nobile tendinţe se dovedesc din mai multe lucrări printre 

care vom deosebi mai ales pe cele următâre: 

Coordonarea cronologiei nâstre și precisarea, după Pisa (îu- 

scripții) după Letopisețe (cronicl) şi după Hrisove (acte oficiale), a 

rândului Domnilor ce s'ait succedat în principatul acesta de la des- 

călecarea Radului Negru Vodă și până la domnia lui Șerban Can- 

tacuzino (1). 
Scrierea genealogiei familiilor de boieri români (2), care de atunci 

începură mai toți a purta nume după moșiile lor. 

Și în fine o lucrare mult mai seri6să și mai de lipsă Românilor 

pe timpul, când limba naţională era gonită din biserică, adecă Zra- 

ducerea Biblie din elinesce în românesce. 

Cu aceste lucrări însemnate, Şerban Vodă însărcină pe Radul Lo- 

- gofătul. Dintre scrierile menţionate ale lui Radu cea de a doua se 

consideră până adi ca pierdută; despre cea dintâiit aflăm în Biblio- 

teca naţională, un exemplar manuscris, cusut împreună cu altele, 

căruia lipsesce sfirşitul, având foi 38 nenumerotate, începend cu 

Radu- -Negruiss i ș şi sfirşind cu Radu Voevod sin Leon, cs 3; acest exem- 

plar încă ne publicat şi despre care dăm aci vre-o două fețe de la 

început ca specimen, nu ne îndoim că este cel mai sus citat deși 

lipsind încheierea, nu prtă numele autorului săii. lată metodul sin- 

cronic urmat într'acest manuscript reprodus cu litere latine: 

DUPĂ PISANII- DUPĂ HRISOVE DUPĂ LEATOPISET 
6723/ 25 

Radul Vvod : Negrul care 

Pisania Mănăstirii Câmpu- 

lungului arată cum că o zi-“ 

dise Măria sa în domnie bi- 
searică de mir şi surpân- 

du-se, Matei VVod: o aii 

prefăcut arătând și în hri- 

sovul Mării sale ce iaste a- 

(1) Vedi Manuscriptul inedit din Biblioteca naţională din Bucuresci. 

(2) FI. Aaron, Istor. Țăr. Român. " o



DUPĂ PISANII 
colo la Mănăstire de la let 
7155 Aprilr cum căai fostzi- 
direa dintâiă la 1€t6723, care 
iaste cu 75 de ani mai nainte 
zidirea Mănăstiri de cât vo- 
leatul: ce scrie ldtopiseţele 
de descălecarea țărei. 

6730 : 1143, 
Radul VVod Negrul în- 

tru care arată într! un po- 
melnic de lemn care cste 
făcut iar de Radul V Vod: 
Negru. La sfânta Mănă- 
stire Câmpul - Lung pre 
când era biscrică de mir și 
să află acolo, care î] avem 
și acesta de mărturie. 

d 

  

DUPĂ HRISOVE 

6798 

1290 

6799 

1291 

6800 Mircea Vvod: cel 
1292  dintâiă sin Radul 

Voevod ce! am ade- 
vărat că iaste fecior 
Radului Vvod din- 
tun hrisov al Mănă- 
stirii Tismenii și cum 
că şi Radu] Vvod 
Negru aă fost Băsă- 
rab, Dintru care Yam 
adevărat dintr'un. 
hrisov al Mănăstirii 
Câmpu-Lungului 

de 
moşia Bădesci, Şi aăă 
zidit Mănăstirea Cot- 
meana în domnie la 
lcat 6800 după cum 
Pisania Mănăstirii a- 
rată și adevercză, 

DUPA LEA TOPISEŢ 

6:98 : Radul VVog: 
1290 : Negru Domn din- 

tâi aii domnit ani, 
24. 

6799: tot Radul 
1291: Vvod: Negrul 
6800: tot Radul 
1292: Vvod: Negrul 

N
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lată acelaș text reprodus şi cu litere cirilice: 

„ASI XPHGOSHE ASI Nucaniii 
„RL: 

Paasa hhoa: uerpSa 

ape niicatia Mruz- 

crigi uxanSaSurSasi 

apara KSm KA 0 ai- 

ACE MZpIA CA PH ADA 

ie pickpikz Ae atip 

uii cSanznaSez, Ala 

rai Îhoa: w a5 upr- 

b2aGST aparzuă ui ut 

YpicORŞA atzpint caac ue 

MACTE AKOAO Aa Aa 

HZCTIpE Ac aa atbr 

p3PIIE: anpia. ST; nSa 

kt a foc aiaipk Ain 

T2b aa kr SIT, 

KapetacTeKS OC acută 

Mat maine aiaip'k az- 

uzeTipit Acxar ueak- 

TYa: ue capi AkTo- 

Niceea Ac * NECKAAL- 

Rapk uzpil, 

„Stă: 

Paasa hhoa uerpSa 

„NHTpS Rape apara pu 

“p'SH  NOatanek Ae 

AEMHS Kage sacre fa- 

KST lap Ac PaaSa. 

Bhoa: uerps. Aa 

câznTa azuzeripe 

KR2MNSA ASur npetxua 

epa pickpik ae aipuut 

CK AAZ AKOA0, Kape 

A ABE uri AteTA At 

MzpTSpie: 

dupuk BEOA: uea AluTz 

ASNT ATTONHGENI 

„YU: Paasa BBoa: 

„SIGU: HerpSa Acau 

AiuTrai a3 AcAMRIT 

al, ka. | 

„ șSWU8: mor PaaSa 

jIGUs: hBoa: nerpSa 

„300: vor PaaSa
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ASR NHCaHIii ASIIh- XPHCOALE . ASITh AH TONHGEINh 
„ICUR: cin paaSa Rlioa, ue aaa ASICUL: loa: terpSa. 

AAELEAPAT K7 IacT6 dtusp pa 

ASast Boa: AinraS XBH- 

COR 44 mauzeTipil ricaeuit 

ui RSA tz ii pa Sa bhoa: 

HerpSa a$ docr Bzezpai. 

ANTPS tape Aaa aAtRzpaT 

AÎNTpSH Xpucog aă Manz- 
cTipi BaanSaSurSASt Ac a0- 

mita EzA capi, ui a$ 3IAIT Aa- 

uzeripk Horarkna Ai Acat 
nie aa atr „500: ASna Sau 
nicania mzuzevipi apara ui 

AAEBEpEaBz: 

Leatopiseţul sai cronica ce însoțea acest tabloii sati paralel cro- 
nologic s'a considerat asemenea ca pierdut pentru noi şi aşa ar fi 
fost, dacă un învățat german, I6n Filstich, rector până pe la 17303 
al gimnasiului saxon din Brașov, nu ar fi tradus în limba sa acea | 
cronică; traducţia lui stă încă manuscrisă în biblioteca gimnasiului 
Augustan al Brașovului, (1) dar originalul acestei scrieri istorice a Radului L.ogof&tul nu este încă găsit (2). Pentru aceia, de o cam 

  

(1) Acest manuscript copiat în acest an în Brașov de mine după Filstich, retraducându-se românesce, sper a-l publica dinpreună cu viața lui Costandin Brâncoveanul Voevod până la al 1g-lea an al domniei lui. Originalul manu- script românesc al Radului Logofătul nu se află şi dinsul în biblioteca sus menţionată, nici nu ne spune traducătorul de unde Iar fi găsit el şi cui lar fi înapoiat; se bănuesce numai că Filstich, care cra Ardelen și cunoscea bine limba nâstră şi tot de odată dorea a găsi isvâre pentru a scrie istoria Românilor, precum a şi făcut, aflând manuscriptul acesta la vre-una din fa- miliile române ce pribegisc din ţara lor ca să scape de crudimele Mavrocor- daților, a tradus el scrierea acesta în întreg în limba sa şi că sfîrşind, a îna- poiat manuscriptul original celuia ce i'l încredințase. Acesta e însă o simplă presupunere respândită între publicul literat de acolo. și nu mai mult. 

mină până astă-di, causa a fost că am voit să-l reproduc cu totă îngrijirea și fidelitatea ce merită şi cetitorii prin acesta nu vor pierde nimic căci în cu-
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dată, putem profita de traducerea germană a lui Filstich cace co- 

prinde, osebit de partea întâi a Iâtopisețului adecă de cronica dom- 

nilor celor vechi, încă și o întinsă descriere a nouă-spră-dece ani 

din domnia lui Costandin 'Brâncoveanul, scrisă in 80 capitole,-cu o 

precuvîntare către Prinţ și o notă pe scurt a lut Filstich atingătore de 

Radu Logofăt. Vom vorbi jos mai pe larg de tâte acestea, acum însă 

să aruncăm o ochire asupra lucrării autorului nostru, ca traducător al 

Bibliei, căci, și prin epocă şi prin însemnătate, acea traducere ia 

pusul înaintea ori-cării alte scrieri din ale sale. 

i Z 

II 

BIBLIA 

«De vreme ce după politicescile legi nu se cade 

«omului Grecii, a nu şci legile Grecilor, cu cât este 

«mat dirept creştinii Români să scie legile lui Dum- 
«nedeii, care iaste Sfânta Scriptură. - 

«Măria ta da! cuvintul lui Dumnedei,,. ca să lu- 

«mineze norâdelor celor din casa bisericel Româ- 

«nilor, Moldovenilor şi Ungrovlachilor». 
Prefaţa II la Biblie ; către Șerban V-d Canta- 

Cuzino, ” 

Pământul Daciel din timp în timp încă ne mai arată, prin iscripții 

latine, destule dovedi că literile cu care Romanii s'aă servit până 
a nu fi împresuraţi de diferitele ginte barbare ce pregătiră căderea. 

marelui Imperiu și tăiară celorl-alți Latini ori-ce relații cu dânșii, 

nu eraii slovele ciriliane pe care abia adi le-am lepădat. : . 

Autori de merit (1) susțin. că acestea, abia în secolul al XV-lea 

prin stăruința patriarhilor "Țarigradului, ni sai dat de către Slavi, 

coreligionari! noştri ca să ne ferescă de a mal putea citi cărțile bi- 

sericel latine și d'a ne apropia de legea papistă. Cu ăst chip, dic 

el, ajunserăm a ruga pe Dumnedeiă în limba Slavonilor și a ne de- 

părta în biserică de limba n6stră părintescă, 

Influențele streine nu fură însă în veci predomnitâre. După mulţi 

Domni nepăsători saii cu rea voință, în secolul al XVII-lea veni pe 

tronul țării Românești adevăratul Român și bunul creștin Matei 

(1) Peru Afaior. 'Istor. pentru început, Românilor pag. 252. Cantemir. Istor. 

Moldov. Cap. s.
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Vodă Basarab care într'o domnie fericită şi îmbelșugată de două. deci şi unu de ani, ridică patru-deci de Mănăstiri Române care, cu blestem grâznic, trebuiaă în veci să rămâe ne închinate, şi libere de supt robia preoților Greci tote mănăstirile țărei cele cu nedrept /ră- Zile de dinşii ( 1). Acestea tâte erai menite a fi sanctuariile legei și tot de odată ale luminării Românilor, la care lucra cu stăruinţă acel părinte al patriel. Intr'adevăr tot sub dinsul se incepu și traducerea cărților bisericesci în limba națională. Călugării streini, Greci și Slavi, răniți în interesele lor, cătară a înnegri chiar și virtuțile creștine ale acestui domn și inventară veninssa fabulă că Mateiă ar fi clădit atâtea biserici pentru a se spăla de crima ce ar fi săvîrşit prin u- 

Mateiii Vodă avu marele merit de a desrobi cultul nostru de sub a influenţele streine, precum și acela de a începe cultivarea limbei ro- mânesci, 
| Scurtele domnii ce se succedară după Mateiti până la Șerban și discordiile din lăuntru ale partidelor învrăjbite, lăsară puţine urme bine făc&târe; Şerban însă fu insufleţit de spiritul lui Mateii şi con- tinuă opera luj, 

| 

ducerea Bib/izz, care fu săvirșită la 10 Noembre 1689, sub Cos. tandin Vodă Brâncoveanul ; atunci s'a dat acâstă carte însemnată la lumină și fenutru cea de Câste Driinză sa dăruit neamului 7omânesc, împărțindu-se pe la mănăstiri, biserici şi case particulare, lată și titlul acestei î/âs Biblii? tradusă şi tipărită în limba Ro- mânilor : 

BIBLIA 

adecă 
DUMNEDEIASCA SCRIPTURĂ 

a celei vechi și a celei noao lege 
tâte 

și luminatului Domn, 
INI 

(1) Vegi hrisovul din 27 Nov. 1641 dat de Mateiă V-d pentru mănăstirile 
închinate. 

e |
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l6n Şerban Cantacozino Basarabă Voevodă 
şi cu îndemnarea dumnelui 

Costandin Brâncoveanul Marele Logofe&t 
nepot 'de soră al Mării sale, carele după pristăvirea acestui 

mai sus pomenit domn, puternicul Dumnedei den alegerea a tâtei 
țări Rumânești, pre dumnelui laă coronat cu domnia și stăpâ- 

7. .nirea a tâtă țara Ungro-Vlahiei şi întru dilele Măriei Sale s'aâ 
"2  săvirşit acest dumnedeesc lucru. Carele și tâtă 

cheltuiala cea desăvirşită o ai rădicat, 
Tipăritu-saii întâiu în scaunul Mitropoliei Bucurescilor, 

In vremea păstoriei prea sfințitului părinte chir Theodosie, 
Mitropolitul țărei, și esarhu laturilor, 

Și pentru cea de obşte priință, s'aă dăruit, neamului românesc 
la anul de la facerea lumii, 7197 

iar de la spăsenia lumii 1688. 
In luna lui Noemvrie în 3 dile (1). 

Din prefața întâi a Biblii se vede că Șerban Vodă «pentru 
<tălmăcirea acestei sfinte scripturi,... despre o parte a pus das- 

  

(1) Pe a doua faţă se vede stema (armele Românici) înconjurată de inițialele . 
lui Şerban Cantacuzino Basarab V-d şi cu următorele stihuri 8. 

«Screle, Luna, Gripsorul şi Corbul împreună. 
«Încă şi spata cu buzduganul spre laudă se adună. 
«Şi aceste, Dâmne, ți împletesc stemă înfrumuseţată, 
an loc de părinţi sdrele și luna ţi s'arată. 
«Luminătoriii născându-te neamului şi moșiei, 
«Prea vrednic stăpânitoriă țErei și politiei. 
«lar corbul care a hrănit pe cel flămând Ilie, 
«Aduce-ţi, Dâmne, cu crucea, putere și tărie, 
«Intinde-te ca gripsorul; spre tâte stăpânesce, 
«Şi cu spata şi cu busduganul, spre vrăşmași isbândește, 
«Spre cei văduți şi nevăduți, cu mare biruință,- 
«Precum rugăm pre Dumnedeă cu multă umilință; 
«Să te intăresci minunat în domnia slăvită 

"«Cu pace și cu linisce, cu viaţă norocită, 
=Şi întru al stă Dumnedeesc locaş și” Icricire, 
«Să'ţi dea cerescul împărat, parte de moştenire» 

! | Plecat robu Mării tale 
_ ” Radul Logojt!. (Grecianu)
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«căli sciuți fârte den limba elinâscă pe preaînțeleptul dentru das- 
«căli ales și Archiereii Nissis Germano» dinpreună cu Rad Logo- 
felul şi cu fratele acestuia Șerban al doilea Logofit «şi, după pe- 
«trecerea lui, pe Mitrofan Episcopul de Fluși, căci la unele cuvinte 
<a fost f6rte cu anevoe tălmăcitorilor pentru strimtarea limbii Ro: 
«mânesci, şi avură pildă pre tălmăcitori latinilor și slovenilor». 

Din epilog, pag. 932, se deslușește că: «sa tipirit acâstă sfântă 
«carte in oraș în Bucuresci, cu cheltuiala lui Șerban Voevod, iară 
«cu nevoința și îndreptarea celor ce s'a întâmplat dascăli, și mai 
«mult deslușindu-se pre limba românescă de cei mici și plecaţi 
«dentru slugile Mării Sale, Șerban iv vlori Logofăt (Grecianu), 
«i brat ego (fratele înl) Radul Lagofit (Grecianu)». 

Mai jos se citesc cuvintele acestea: «Insă și acestă să scil, citi- 
<torule, că de vel osteni a cerceta pre amăruntul înţelesul al acestei - 
«sfinte scripturi și de-l vei potrivi cu niscare isvâde afară den cele 
«<elinesci, lătinesci ai slovenesci aă aaltora limbi și nu se va potrivi,să nu 
«te grăbesci îndată-și cum-va a defăima, ci să cauţi că între alte 
«isvâde elinesci vei_afla-un isvod ce a fost tipărit la Francofort, 
«care isvod iaste dupre cel vechii al 72 de dascăli ovrei, ce «Ptolemeă Filadelful a făcut de at tălmăcit scriptura sfântă cea 
«veche de pre limba ovreiască. pre elinescă. Tălmăcitorii dar ai a- 
«cestii sfinte scripturi pre acela Lat ales mat adevărat și dupre a- 
«cela ai și tălmăcit. Pre tine pravoslavaice cititorii cu umilință te «rugăm citind pe acestă sfântă și dumnedeiască carte, unde vei afla «niscare lunecături în lucrul acesta al nostru să nu blestemi. Și ca 
cun bun și cu bună inimă îndrepteză și nu ne pune întru ponos ci <iartă că și not suntem Gmeni, asemene pătimași ţinuţi de slaba fire, «care nu lasă nici pe un om a rămânea fără greşală, că pre cât am «putut cu nevoință am lucrat, şi precum am aflat în isvod, așa am «dat și în tipar. Ci te rugăm iartă ca și tu să dobândesci iertăciune «de la Dumnedei.... Ma 
«Precum doresc să sosiască la vadul cel cu adăpostire, cari sunt «bătuți de valuri întru luciul mării, așa am dorit şi noi să sosim «la sfîrşitul cărțil aceşția, 
<Slăvă lui Dumnedeii celui ce ne-a ajutat după început, de am <ajuns şi săvirşitul».
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lată cum străbunii noștri în acei timpi de renascere şi de lumi- 
nare se osteneaii, ca adevărați părinți ai neamului, spre înavuţirea 
istoriei și literaturei nâstre religi6se. 

Il. 

MĂRGĂRITARELE. PRAVOSLAVNICA MĂRTURISIRE. 
EVANGHELIA LUI ȘERBAN GRECIANU. 

«Învățătura și sciinţa în sufletele omenesci lucru 

«iub't de Dumnedeii și folos de obşte iaste ... mar 

«vârtos rodulul nostru românesc, atâta scădut şi lip- 

«sit de multe şi ales de învățătura carea de cât tâte 

«alte trebuinţe î în firea omenescă, aceia capul iaste». 

Șerbau Zogofatul şi Radul Logofătul în predoslo- 

via la Mărgăritare. 

De la traducerea Bibliei nu putem trece la lucrările istorice ale 
Radului Logofătul, fără de a însemna câte-va alte tipăriri impor- 
tante de cărți religi6se, traduse pe românesce de dinsul, cu aju- 

„torul fratelui săi Șerban al duoilea Logofăt sai al altora. Le vom 
menționa dar prin ordin de date, arătând titlurile lor în extenso 
şi dând ceva extracte, mai ales din precuvintări (predoslovii), care 

extracte nu sunt, credem, fără însemnătate pentru istoria literară 
a bisericei nâstre şi pentru dovedirea z zelulut- i nepregetat a a acestor 

= o - 
părinţi ai literilor române. 

In cei d'ântâiă ani ai domniei lui Costandin Brâncoveanul, pe 

la 1691 Radul Logofătul dinpreună cu fratele săi Șerban, fiind 

însărcinaţi cu traducerea din grecesce modern a învățăturilor creş- 

tinesci culese din scrierile Sfâuzulu? lin Zlatous (adecă Gurd-de- 

aur, Chrysostom) şi din ale altor părinți ai bisericei, tipăriră sub 
numele poetic și grațios de Mărgăritare, cartea al cărui titlu ur- 
“meză: 

«Mărgăritare, adecă cuvinte de multe feliuri, acelui întru sfinți 

«părintelui nostru, Ioan Archiepiscopul Țarigadului, a lui Zlatoustă. 

«Și ale altor sfinți părinţi, de mulți dascăli tălmăcite den limba ele-. 

«nescă pre limba grecâscă, spre cea de obşte a blagocestivilor și a 

«pravoslavnicilor creştini sufletescă folosință. Iară acum întâi cu 

«porunca și cu tâtă cheltuiala, a prea luminatului și blagocestivului 
«Domn și oblăduitoriu a tâtă țara românescă I6n Costandin Basarab
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«Voevoda, s'aii scos de pre limba grecescă, pre limba românâscă și 
«s'a dat în tipariu, pentru cel de obște folos sufletesc, a tot neamul 
«românesc care supt oblastia Mărie! Sale lăcuiaște, luminând în pra- 
«voslavie. Și s'aă tipărit în vestitul oraș al Măriei Sale în Bucuresci, 
«în sfânta şi Dumnezeiasca Mitropolie, purtând acum cârma pravos- 
«laviei prea sfințitul Kir Thedosie Archiepiscopul și Mitropolitul a 
atâtă țara Românescă». 

«Anii de la facerea lumii 7199 (1).» 
In. predosloviile către Domn și către cititori, sub-scrise de amân- 

doi colaboratorii: Serban al douilea Logofăt și Radul Logofătul, 
în care înălțimea ideilor și a stilului este demnă de titlul scrieri şi 
„de trumușeţile ce ea conține, ei ne daii ca un inventar de lucră- 
rile ce s'a tipărit și se Jucreză încă cu îndemnarea Domnitorulu; 
și cu stăruința lor. Am ales dintr'însele ceia-ce intereseză mai de 
aprâpe istoria nâstră 'literară și transcriem aci chiar cuvintele lor: 
«Și într'acest chip sfârşindu-se şi acesta, să se tipărescă ai poruncit 
«Măria Ta, cum Biblia Sfântă sa făcut, carea savai că de la r&pao- 
«satul Şerban Vodă, unchiul Mării Tale S'a început, iară și la în- 
<ceputui ca un Vel Logofăt, ispravnic ce erai, și pre aceia nu numat 
«cu osârdie ai nevoit a se isprăvi, ce întru fericitele dilele Domniei 
<«Măriei Tale a o săvârşi de tot ai făcut, 

«Cartea lui Meletie Siring, împotriva eresiilor Calvinesci și între- 
cbările lui Kyril Lucari Patriarchului dre când Țarigradului ce a 
«fost şi adaosele ce Dositheiti Patriarchul. Ierusalimului iară împo- 
<triva acelor calvinesci eresii de ici de colea a adunat, încă cu «voiaţi şi bucuros a se tipări Grecesce al fost, care tâte acestea, 
a 

(1) Pe reversul foi se citesce acesta: Versuri politice 8, asupra stemelor «Domnului Id Costandin Basarab VVod: 
«Semnul domniei corbul iaste cu cruce, 
«Prin care de sus tărie Dâmne îți aduce, 
«In scaunul strămoșilor în care acum domnesci 
«Al celor ce's în laudă vechilor Băsărăbesci; 
«Puterea dară cea de sus, care te at 'coronat 
«Cu domnia actsta și vrednic te ai arătat, 
«Întărâscă şi te adaogă cu domnia slăvită, 
«Cu pace şi cu linişte, cu viață norocită».
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«nu cu mici sati cu puţine cheltueli ale Mărei Tale s'aă tipărit și 

«s'aii făcut. . 

«Mai sunt încă pre mâini-ne acum de se mal scot de pre grecesce, 

<românesce, Mărturia pravoslavnică, ce'i dic, de Nectarie al leru- 
<salimului Patriarch făcută și altele care cu Dumnezeescul ajutoriii 
„«nevoim a le isprăvi, ca şi acelea în tipar să se bată şi altele 

«multe bune să se facă spre folos de obşte... 

«Pre aceste dulci învățături şi alese cazanii ce le dic Mărgăritare, 

«din porunca prea înălţatului și prea luminatului Domnului nostru 

«I& Costandin Basarab Voevod împinși fiind, le am întors după 

<limba grecescă pre a nâstră românâscă, precum şi alte cărți am 

- «făcut şi încă facem. 

«La a cărora nevoințe avut-am indireptătoriă pe cinstitul blago- 

<rodnicul și prea înțeleptul dumnialui: Costandin Cantacuzino, biv 

«Vel Stolnic. 

«La a tot meșteșugul lucrului al acestei sfinte cărți și al diortho- 

<sirei limbei românesci fu părtași și Mitrofan proin-Episcop Hușslkyi>. 

Să trecem acum la sus menţionata Pravoslavnică Mărturisire COp- 

1edosos '0po)oiz), publicată cu un an mai târdiă, adecă la 3 De- 

cembre 1692, în tipografia Episcopiei Buzăului, tradusă din gre- 

cesce tot de Radul Logofătul care avu în rândul acesta de ajutor 
la unele «cuvinte şi noime» pe Costandin Cantacuzino Vel Stolnic. 

De şi în citația de mai sus vedem acâstă carte dată ca.o lucrare 

a lui Nectarie Patriarhul Ierusalimului, scim însă că, în urma sino- 

dului adunat în lași la 1643, un cleric 'român, president al Sinodu- 

lui, vestitul Petru Movilă, Mitropolit al Kievului născut din neam dom- 

nesc de Moldova, scrisese acestă frumâsă carte pentru creștinii Ruși 

ce erau subt păstoria sa şi pentru toți cei de ritul oriental în, de 

obşte. Nectarie Patriarchul se vede că o tradusese pe limba grecescă, 

din care apoi o ai întors pe a n6stră sus menţionaţii scriitori. Tra- 

ducerea acestui Catechismii ortodox era: ma! ales atunci de cea mai 

imperi6să trebuință pentru a lumina şi a feri pe poporul românesc. 

de rătăcirile ce pe acel timp sminteaii mereii în Ardeal, drepta cre- 

dință a fraților noștri de acolo şi îi îndemna a trece la alte religii. 

Acea întâi ediție a traducerei pârtă următorul titlu :
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«Pravoslavnica Mărturisire, a săborniceștii şi apostoleştii Bescricir 
«Răsăritului, 

<Dupre grecescă, den porunca pre luminatului şi pre înălțatului 
«Domn, loan Costandin B. Basarab Voevodă. Intârsă în limba ro- 
«mânescă de Radul Logofăt Grecianul, Ispravnic osârdnic fiind, ca 
«și la alalte câte sai scos şi s'a tipărit aici în ţară de: prea sfin- 
<țitul Kir Theodosie, Mitropolitul țErii, i proci. 
„<Tipăritu-s'ai în tipografia domnâscă, la Episcopia de la Buzăă. La 

<anul de la zidirea lumii, '7200, In luna lui Dechemvrie 3 (1)». 
„La începutul precuvintării sale, adresată către Domn, traducătorul 

expune, cu următârele cuvinte, cum a fost indemnat a face acestă 
lucrare, care e scopul și materia acestei cărţi și cine, pentru ce cu-: vint, o a scris. Ast-fe] începe: 

<Etă, luminate şi înălțate- Dâmne, Pravos/aunica Mărturisire a «Sfintei și adevăratei biserici r&săritului și pre limba românescă, den «porunca Măriei Tale întârsă; care de multă vreme, cu mare pohtă <în gândul Măriei Tale era să se isprăvescă, dirept ca să vie și a- «cesta în lumina şi în cunoscința rodului românesc. 
«Acâsta dar este canon şi îndereptariă, pren care dogmele dum- nedeesci și apostolicesci a Răsăritului bescrici se cunosc şi se îndirep- «teză; asemenea ca architectonii, zidirile, cioplirile și tot ce lucreză <ei, cu acelea îndireptând le facă. 
«Și precum acei mari meșteri, fără de acel canon și îndireptariă, «nimic nici potii lucra, nici isprăvi, vre un lucru lăudat. în meşte- <șugul lor așa nici un creștin adevărat fără de acesta, ati ceva sfint «nu lucreză, a vre-o ispravă să facă de spăsenia sufletului nu pste. 
<Printru acestă dare Zravoslaonică mărturisire, ca printr'insa să «se potă îndrepta tot pravoslavnicul creștin şi fiii al adevăratei maici PI N 
(1). Pe reversul foii sc citesc aceste versuri, tipărite subt armele Domniei: «La acestă stemă pre infrumusețată, 

* Domnul Costandin moștenind se arată, 
«Inălțatei domnii a țerei Românesci, 
«Care o aii moștenit vechii Băsărăbesci, 
<*Cărora odraslă Măria Sa iaste, 
«Cum şi cu Domnia încoronat iaste, | 
«Domnul cel Puternic, bine ”] întărescă 
«Ca în fericire mult desă domnescă».
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«besericei Răsăritului şi să cunâscă aev€ spăsania sa şi să vadă ţi- 

<ținele în care vârtos şi țepăn să ține, Petru Moghila pre sfințitul 

«Mitropolit al Kiovului, mult a o face ai ostenit și aii priveghiat 

«mai vârtos pentru cei ce era subt păstoria sa creștinii ruși. 

El urmeză vorbind despre multele eresuri ce agita Rusia, despre 

aprobarea ce a primit acestă carte de la câte-și patru Patriarchil, 

(a Tarigradului, a Alexandriei, a Antiochiei și a Ierusalimului) și de 

la mulți archierei și clerici ortodox; spune și despre lucrarea lui 

Nectarie Patriarchul Ierusalimului; arată că Domnul la învitat a face 

acâstă traducere, la care a lucrat împreună cu fratele stii Şerban şi 

cu Stolnicul Costandin Cantacuzino, şi lăudând pe Măria Sa pentru: 

buna și creștinesca cârmuire a țării «căria și bătrin moșnen ești» 

îi dice el, termină urândui «ca întru mulţi ani, Dumnedeii să te 

«trăâscă, să te păzescă și să te ţie .nouă și multora, purure ajutoriii, 

«mângâere și folos. 

<a Măriei tale mică, plecată şi nevrednică slugă 

Radul Logofătul Grecianul. 

In urma acestor dou interesante traduceri, Mărgăritarele și Pra- 

voslaunica Mărturisire, cu care Logofătul Radu, a înzestrat limba 

românescă, să menţionăm încă o lucrare care, de și el nu a luat 

nici o parte la dinsa, își are locul aci ca o operă a fratelui sii Serban 

al douilea Logofăt. La 1693 acesta, cu ajutorul lui Athanasie Mol- 

doveanul 'Tomaidul, traduse sântele evangelii din elinesce și le ti- 

pări în Mitropolia de la Bucuresci cu tot luxul de execuție putin- 

cios pe atunci. 

Acesta este a şâptea ediţie a Evangeliilor în limba românescă (1) 

dar cea dintâiii și singura însoţită cu textul elinesc, pe o col6nă 

alăturată cu colâna traducerii românesci. Vestitul ieromonah Antim 

de la Lvir, mai apoi Mitropolit al țării, a executat acâstă carte de 

format în folio mic; titlul ei e cum urmeză: 

  

(1) Tragem din notița prepusă de D. Tim, Cipariă la Analectele sale lite- 

rarie, următorea listă de Evangelii Românesci : _ 

. Tilcul evangeliilor, fol. Braşov (1581). Evangelia cu tilcul, fol. Braşov, 1580. 

idem ed 2 fol. Belgrad 1641. Evangelia învăţătore, fol. Govora 1642. idem fol. 

* Mon: Delu 1645, Evangelia românescă, fol. Bucuresci 1682. La acesta a lucrat 

Iordache Cantacuzino vel Stolnic fratele lui Şerban Vodă, în colaboraţie cu alții
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(1) Stihurile politice ce vin pe 
«Fericiţi Domni ai țării românescă 
«Luminat Dâmne firesce te-ai născut «Iară Dumnedeii cerescul Impărat, «Arme de biruință încă "ți dăruiasce 

«Și puternica armă cea domnescă, 
«Cu acestea dară dâmne Costandine, «Stăpân iaşti vrednic, pre buni miluiasce «Ca domnul ceresc să te învrednicescă “Al Măriei tale mic şi plecat slugă, 

  

Sfânta 
și Dumnedeiasca 

Evanghelie 
Elinescă și românâscă, acuma 

întâiă alcătuită întru amândouă 
limbile și după greceâsca a bise- 
ricel orinduială aședată. Cu a bla- 
gocestivului prea luminatului și 
a mare cuviințatului, Domni și 
oblăduitoriă a tâtă Ungro-Vlahia 
ISn Costandin Basarab Voevod, 
poruncă și cheltuială, spre cea de 
obște a pravoslavnicilor folosinţă. 

Indreptând cârma pravoslaviei 
prea sfinţitul Mitropolit Kir The- 
odosie. 

In anul mântuirei sIXUŢ (1693) 
Și Sai tipărit întru sfânta Mitro- 
polie a Ungro-Vlahii (1). 

scrierilor religi6se cu care acei doui frați 
semă Radul Logofttul, au înavuțit li- într'o epocă când fieşce care carte românescă ce 
n Contra dialectelor streine ce co- 

reversul acestui titlu sunt cele următâre : 
vestiți aceia mari Băsărăbesci, 
şi podâbă ţărei aceștii te ai făcut. 
Cu domnia însuşi te ati corunat ; 
împotriva vrtjmaşilor biruitor te ves- 

nisiasce 
prea cinstita cruce ca să te păzescă 
bine te întăresce, că Domnul e cu tine 
şi spre folosul tErci purure nevoiasce; 
după acestă viață, şi cu cea cerescă, 

Șerban Vel Logofăt. (i Grecianu).
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tropise şi înjosise frumâsa limbă ce noi am moştenit de la stră- 

buni noştri Latin. 

Serviciul ce Radu Logofătul avu fericirea d'a aduce «norodului 

„ «nostru Românesc» prin traducerile cărţilor religisse menţionate mai 

sus, se pâte apreţui mai bine după scrierile mai multor autori din 

secolul trecut; ast-fel S. 1. Raicevich, la 1788 (1) ne spune că slujba 

bisericescă se celebra înaifite vreme la noi «în limba slavonă pe 

«care nici clerul nici poporul nuo înțelegeaii. Doui_frați Greceni», 

dice el, caii tradus Biblia în românesce care (Biblie) acum pre rar 

«se mai pâte găsi». Del Chiaro, la anul 1718 (2) și Sulzer la 1782 (3) 

în importantele lor scrieri asupra României, din. care un istoric Ro- 

mân modern (4) a extras următârele, ne spun că <pe câtă vreme 

«slujba bisericească s'a celebrat în slovenesce și cărţile sfinte s'aii 

«scris în limba acâsta, clerul Român rămăsese în ignoranță. Tradu- 

«cerea în românesce a Bibliei, cerută de Șerban II, fu întâiul pas 

«care trebui să conducă pe preoţii noştri către sciință. 

«Idea acestei revoluţiuni, care află un mare număr de inamici și 

«de amici, cu tâte inovările, ne veni din Transilvania și de la un 

«lutheran. Judele Braşovului, Kresstel Lucatsch, căci el publicase, la 

«1580, o carte de rugăciuni în românesce. 

«O jumătate de secol în urmă, George Rakvczy, principele Tran- 

«silvaniei, după ce îmbrăţișă el! însuși religia Evangelică, adoptată 

«pe atunci de o mare parte a Ungurilor și de toți Sașii Ardeleni, 

«vru să îndemne pe Românii principatului săi să recunâscă şi dînșii 

«credința Evangelică; spre acest scop puse să-i traducă, la 1643, căr- 

<țile bisericesci în românesce. Pentru aceia, înființă el la Carlsburg 

«(Beligrad) o tipografie românescă şi însărcină cu traducerea Bi- 

«bliei pe Episcopul Românilor, atunci noii ales, Simeon Ștefan, 

| «dându-i un privilegii unde se citesc cuvintele acestea: Va putea 

GSS «predica el însuși în bisericele sale și va îngriji d'a se face ase- 

SS 

  

(1) Osservazioni storiche, naturali e politiche intorno la Valachia e Molda- 

via, Napoli 1788, traduct. par M. Lejcune, Paris, pag. 136. 

(2) Historia delle Moderne Revoluzione di Valachia, Venezia 1718.—p. 82. 

(3) F. 1. Sulzer. Geschichte des Transalpinischen Daciens. Wien. 1782. — 

T. UL p. 636. | 

(4) Histoire de Valachie par M. de Kogalnitchan, pag. 455. 
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“menea predici şi de către ori-ce alți preoți prin care se va spune «cuvintul cel pre sântal lui Dumnedeii după Biblia accea Care se va «cere de norod a i se citi, însă în limba cea populară (românescă), «atât în dilele de Duminici cat și în cele-/'alte dile de strbători, pe «la înmormiîntări, și alte locuri ori pe unde ar fi. <Abia se tipărise Biblia acesta şi îndată intrase ea în mânile «Moldovenilor și Românilor; dar fiind-că era tradusă sub auspiciile <unui principe lutheran și coprindea mai multe maxime împotrivi. <târe credinței pravoslavnice, clerul din țera Românâscă se adună “în sobor și propuse lui Șerban Voevod să facă o altă traducere <a Bibliei după textul celor șepte-deci de Dascăli Greci. In anul 1686, «doui frați Greceni fură Însărcinați cu traducerea acâsta sub pri- <vigherea Mitropolitului și Episcopilor de Rimnic şi de Buzăiă. «La 1688 cele dintâiă foi ale Bibliei aceștia eșiră la lumină în <Bucuresci, da: cartea se Sfârși cu un an mai în urmă, sub Con- «standin Brâncoveanu Voevod. 
| , «Acestă traducție a cărții sânte, care sluji atât de mult spre răs- <pândirea luminilor religiunei, găsi chiar printre preoții de atunct «mai mulți Aristarchi (critică împotrivitori) şi chiar Del Chiaro a «mai găsit (1710—1717) biserici la noi, unde slujba se făcea nu- “mai în limba slavonâscă, și mulți preoți care încă nu voiaă a se. <îndupleca să săvirșască slujbele sfinte în limba română, de și nici 

Acestă însemnată lucrare a Raduluy avu dar întreitul scop d'a înavuţi norodul român cu cartea Cărţilor, d'a desrădăcina slavonis- mul dintre frații săi, și d'a scăpa tot deo dată credinţa creștinilor | pravoslavnici de prăpastia eresului către care principele Rakoczy, Cugetase să-y împingă. 

, IV. 

LEATOPISEŢUL, 
«Deci şi acest neam Românesc până ati fost dra=. sgoste în mijlocul lor, Dumnezeti îacă ai tost cu dinșii, că nu at călcat pe dânşii alte limbr streine, ci ai facut multe vitejil, şi ati trăit în bună pace», . 

Radu Grecianu (Lctopiseţul).
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raturel nâstre, Dumnezeiasca scriptură sat Biblia Sfântă, acel mare 

monument care represintă patru-deci de vecuri din viața lumei și 

conţine Lâtopiseţul (istoria) omenirei de la l€gănul ei, dar, ca ro- 

mân, el se mai crezu dator a aduna, a regula, a complecta, după 

a sa putinţă și cronicele patriei sale, sub titlul de Ltopiseţul de 

„la descălecarea cea dânttii a Rimlenilor și aşedarea lor în țara 

Românâscă, până în dilele Domniei lui Șerban Voevod Cantacuzi- 

nul, contimporanul stii. 

Sub auspiciile acestui mare principe, protector călduros al sciinţel 

şi alluminei, Radu află tâte înlesnirile pentru începerea lucrărei sale. 

" Tote hrisâvele Domnesci vechi ale mănăstirilor și boierilor se 

puseră la disposiția Cronicarului. Letopiseţele manuscrise și copiile 

de pisanii dupre la biserici, morminte, cruci și alte monumente 

se adunară în jurul lui. Incungiurat de aceste isvâre, Radu simți 

cât de neapărat trebuinci6să ar fi fost pentru țara sa, o scriere în- 

tinsă și amăruntă asupra istoriei. Dacă ar fi aflat el în Costandin 

Brâncoveanul Voevod, nepotul și urmașul pe tron al lui Șerban Can- 

tacuzinul, aceiași iubire de Istoria patriei ca și în Şerban, Croni- 

carul ar fi urmat, sub domnia Brâncoveanului, mărcţa lucrare a sa, 

întreruptă prin mortea unchiului lui Costandin; dar nu fu ast-fel, ci 

Costandin Vel Logofăt Brâncoveanul, ales la 29 Octombrie 7191 (1), 
Domn și succesor lui Șerban, orândui pe Radu Grecianu Croni- 

carul în funcția de Vel Logofăt, ocupată de el însuși până aci, și 

ceru de la ministrul s&ă, să închidă lucrarea întreprinsă asupra ge- 

neralei istorii a țărei Românesci, şi de aci înainte să înregistreze una 

câte una, faptele și întâmplările din pămîntul țărei Românesci de când 

«Dumnedeii cu Domnia aii încoronat pe I& Costandin Brâncoveanu 

«Basarab Voevod», cu alte cuvinte i se ceru să devie numai bio- 

graful Măriei Sale. | 
Șerban Cantacuzinul nu căutase să aibă un scriitor în adins pentru 

a lăuda faptele sale proprii, ci el voia lumina și adevărul ; el didese 

cronicarului tote mijlâcele trebuinci6se pentru a ridica vălul întu- 

necos ce ascundea pentru dinsu! şi pentru urmași, faptele eroice ale . 

străbunilor noștri. 

(1) In timpii aceia părinţii noștri calculati începerea anilor noui la 1 Sep- 

tembrie în fie-care an; după calendarul nostru de adi însă putem aședa suirea 

pe tron a lui Costandin Brâncoveanu la 29 Octombrie 1688.



20 

  

Numerssele inscripţii, acte şi documente ce pusese acel principe în mâinile lui Radul Logof&t, sunt dovada cea mai ne biruită că nu numai o stplă compilare a Jetopiseţelor vechi din tote epocele ce se succedară de la 1275 până la 7689, adecă dela Radu Negru şi până da Șerban Cantacuzinu; nu numai șenealogiile neamurilor boieresc; nu numai mica cronolegie sai Tabloi al velturilop (datelor) din Leto- „Pisefe comparate cu veliturile din Arisove şi pisanii, ci chiar o în- tinsă şi. complectă istorie a țărei se ceruse de către Șerban Voevod de la istoricul timpului săă. Scrierile sus citate nu puteai fi de cât preludiul carele avea de scop a pregăti şi a înlesni lucrarea cea mare și dacă acâsta nu sa făcut, causa nu pâte fi alta de cât mortea lui Şerban Vodă. 
Cine mai mult de cât noi Românii ar fi avut nevoie de o isto- rie complectă a Patriei? Tera nâstră, mai puțin fericită de cât al- tele, nu a dat nici chiar până adi, nascere vre-unui autor istorio- graf care să fi îmbrățișat istoria nâstră în întreg și cu scopul acela înalt d'a face ca sciința ei să devie folositâre posterității prin în- vățămintele ce ne-ar fi putut scâte dintr'insa. Pentru ca eroismul şi patriotismul strămoșilor să devie religia n6stră, pentru ca rătăcirile şi greșalele lor să ne serve de lecţiuni, ne-apărat că numai is- toria trebuie să vie ca să ne puie în vedere și binele și rtul din trecut. Numai ea putea, răspândind lumina adevărului peste tste, să judece trecutul cu dreptatea sa, căci numai temându-se de dinsa omul pste înţelege că națiunile ca şi individele, de și călători repedi pacest pămînt, ai insă să dea scma despre tote, înaintea acestui mare arbitru carele nici iartă nici uită nimic vre-o dată. Cine mai mult de cât noi Românii ar fi avut trebuință d'a sci că de și viața este scurtă, dar lauda sai osânda ce ne va face istoria, va fi f6rte lungă, va fi fără sfârșit? Şerban Vodă le vedea tâte a. cestea și cu atât mai mult dorea să înceteze confusia ce domnise în cel dintâiii patru, cinci secoli de vitejie și de mărire ai istorier n6stre, căci faptele gloriâse ale străbunilor, arătate ici și colea prin inscripții şi documente puţin cunoscute și puţin citite, se pierdeaă pentru generaţia lor. Cronicele sai Lctopiseţele păstrate prin mă- năstiri și prin casele boieresci, de și erati isvârele cele maj bogate în amărunte ce posedaii, dar -ele diferea între dinsele ast-fe] în 
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cât unele evenimente de cea mai mare “importanţă istorică nu se 

puneaii de loc în evidenţă, ci se atingeait într'insele une-ori mal 

puțin de cât alte amărunte indiferente. Lâtopiseţele se oprea mai 

mult la descrierea unor drame singerâse de cât Ia faptele de un 

mare şi înalt interes general. Chiar secolul cel din urmă care a 

precedat epoca lui Şerban, adecă de la Mihai Vitezul și până la 

dinsul, de și descrieri amărunte şi forte lungi une-ori amintea în- 

tâmplările acelor timpi; adese-ori însă se lăsa în îndoială multe din 

evenimentele de cea mai mare însemnătate. Căci ce erati Gre L6- 

topisețele nâstre din acei secoli mai mult de cât nisce registre de 

întâmplări, redigiate după placul cutăruia saii cutăruia partid ce își 

disputaii puterea pe acel timp? Și ce alt scop ai nisce asemenea 

registre în tot d'a-una de cât de a povesti și d'a înfățișa lucrurile 

cu colorile ce fie-care din acele partide avea dorință saii interes 

a le da? Șerban Vodă se credu dator de a aduna tâte acele Le- 

topisețe vechi de opiniuni diferite, în mâinile istoricului timpului 

săi și dal însărcina ca, prin confruntarea lor, să scâţă din ele, 

adevăratul adevăr ajutându-se mai ales cu pisaniile și hrisâvele. 

Este sciut că monumentele nu sunt de nici o partidă și faptele 

ce ating și dovedesc ele, trebuie cronicarul că le crâză, de pre- 

ferință, de câte ori ar fi cărțile scrise în contrazicere cu dinsele, 

Nici un mijloc nu păru atunci mai temeinic pentru a atinge ţinta, 

de cât de a cerceta ast-fel adevtrul din trecut și ast-fel, aruncând 

lumina peste faptele strămoșilor, Şerban avu negreșit scopul mai 

înalt d'a învăța pe Români să se ferescă în viitor de tâte causele 

ce ai produs pentru părinţii lor, desbinări, răsbsie civile, năvăliri 

de Barbari, Turci, sai Tătari, guverne lacome şi corumpătâre și 

“alte multe asemenea bice Dumnezeesci care obosiră une-ori cu de- 

săverşire biată țara nâstră. 

Acestă nobilă dorință a Prințului rămase însă pe jumătate ne în- 

deplinită, 

Istoria țărei Românesci nu se putu scrie întocmai precum 0 vru- 

sese Şerban Voevod și Radu Grecianu și urmașii lor nu moșteniră 
mai mult de cât lucrările pregătitre întru acesta, când se sui pe 

tron Costandin Brâncoveanul Voevod. 

«Letopiseţul de la descălicarea cea dintâii a Romlânilor și așe-
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«darea lor în țara Românescă» pe care ]. Filstich începu a-l. traduce 
în limba nemţească în Brașov la anul -1727 Septembrie 5, nu este 
o scriere originală a cronicarului Grecianu, ci o culegere a sa din 
cronicile cele vechi, așezată și. continuată de el, precum am dis mai sus, până la mârtea lui Şerban și începutul domniei lui Brân- coveanu, Stilul cronicei aceştia nu este unul și același de la înce- put și până la sfârșit, și chiar acesta este o dovadă că Grecianu a compilat-o din mai mulți scriitori bătrăni, iar nu a scris-o în în- treg el singur. In cronica acesta aflăm diferințe de limbă și de stil în cele mai multe Părți și credem că acele ar putea fi pentru noi adevărate modele de stilurile întrebuințate treptat de părinții noștri în cărţile lor, de la timpi cei mai apropiaţi de descălicătâre și până în dilele lui Radu Logofătul. 
Dacă locul ne-ar permite, am voi să aducem maj multe exemple de stilul tot odată bogat şi energic cu care se scriai la deosebite timpuri, întân:p'Xrile felurite prin care a trecut țara n6stră ; din ase- menea modele am putea vedea cum părinţii noștri sciaă în tote cpocele mai bine de cât urmașii lor, să se serve de limba Româ- nescă fără a o desnatura; dar ne vom mărgini, spre a nu trece cu scrierea n6stră peste hotarele unui articol, a recomanda cititorilor noștri vechile cronice ce s'a. publicat până acum în țErile române. Lstopiseţul lut Radu Grecianu, de-și îl declarăm înșine de compi- laţie, deși avem credința că el n'a fost de cât preludiul unei alte [u- crări mai întinse proiectată de Radul, dar care a r&mas ne făcută, nu putem însă a nu recunâsce că el este pentru ţara Românâscă de dincoa de Milcov, singura scriere istorică veche mai complectă ce am avut (1). 
Coordonarea cronologică, din care am dat un specimen la început, "sati tabloul paralel ce făcu Radu' Logofătul între velsturile (datele) din hris6ve şi pisanii cu velâturile din Ltopiseţe, este, ca să dic așa, o critică ce face el Lstopiseţelor vechi ce fusese chemat să încheie într'un singur corp. Cu velâturile necontestabile ale docu- mentelor și monumentelor, Radu ne demonstrâză erorile cele mari şi ne iertate ce s'aă fost păstrat în bătrânele manuscripte istorice. Ă Din tabloul acela vedem “lămurit că întâiul Domn al nostru, Radu 

(1) Annuaire de Valachie, (par W. Plaremberg) Bucarest, 1842 pag, 133. 
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V-vod Negru nu a descălecat ţara nâstră și nu s'a aședat cu primul. 
scaun al domniei în orașul Câmpu-Lung, la anul 1290, după Christos, 
precum ne-o spun cu greșâlă Lctopiseţele, ci că descălecarea a fost 
cel puţin <cu 75 de ani mai înainte, precum ne-o dovedesce pisania 
«mănăstirii. Câmpu-Lungului, reprodusă în specimen, prin care se 
<arată că acestă biserică se zidise la “2 în Domnia lui Radu Voe- 
«vod Negru și că era pe atunci biserică de mir». Asemenea ne mai 
aduce el drept temeinică dovadă și «pomelnecul de lemn făcut iar 
«de Radu V-d Negru la sfinta mănăstire Câmpu-Lung, pe când era 
«biserică de mir, din anul € sa» pe care Radu Grecianu îl avu de 
mărturie subt ochii săi când începu cronologia acâsta. 

Pe lângă acesta, mai vedem cu probe netăgăduite că Mircea Voevod 
cel dintâi, era fii al lui Radul Voevod Negru și că, și el și tatăl 
sti, erai de neam Basarabi, adecă de aceiași familie cu Banoveţii 
saii Banii Craiovei cei vechi. De aci se înţelege pentru-ce «Basara- 
<bescii de peste Olt, cu tâtă boierimea ce era mai de 'nainte vreme 
“lângă dinşii, sai sculat cu toții și ai venit la Radul Vodă Negru, 
«ruda lor, de s'aii închinat lui, ca să fie ei subt ascultarea şi porunca 
«lui, și numai el să fie mai mare preste toți“ rămâind de atunci, ca 
urmaşii lui Radu pe tron să se altgă de boierimea unită a amen- 
durora ţărilor de dincoa și de dincolo de Olt, sati dintre fii lui sait 
dintre fii rudelor lui de peste Olt, Basarabii, precum s'a și urmat în 
adevăr; iar titlul Domnilor acestor două țări ast-fel unite, să fie: 
<Intru Christos Domnul Dumnedeii, bun credinciosul și iubitorul de 
«Christos, și singur biruitor, cu mila lui Dumnedeii Domn a tstă 
«țara Românescă, dentru Ungurie descălecat, de Almaş și Făgăraș 
«Herzeg». 

Cu un hrisov al lui Mircea V-d cel d'intâiă Basaraba, fiul lui Radu 
Voevod Negru Basaraba, din anu 5 atingător de mănăstirea Tis- 
mana, ni se lămuresce epoca domniei lui Mircea | și originea lui. 
Și pisania mănăstire Cotmeana tot din £* care este clădită de Mir- 
cea | Voevod, adevereză îndoit cele de mai sus. Durata domniei 

acestui principe o dovedesce Radu Logofătul, 1* cu «pisania din 

îm a mănăstirei Nucetului, ce acum se chiamă Cozia, întru care se 
citesce că este zidită de Mircea I, la 6809 în domnie; a 22 cu 

hrisovul din ** tot al lui «Mircea I, Voevod al Almașului și Latu-
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rilor Tătăresci, și Domn al Băniei Severinului, și de amendou& părţile 
«de Dunăre până la Marea Negră, și cetăței Dărstorului (Silistrii) 
«stăpânitor, în care hrisov acest Domn dă Mănăstirei Nucetul (Cozia) 
«să ție Balta de la Săpatul până la gura Ialomiţei, poruncind și ju- 
«deţului din Dărstor ca la vama acestei bălți să nu se amestece; 
«și al 3* cu pisania din Ș3 tot a lui Mircea 1 Voevod, ce se găsi 
«de el pe clopotul mănăstire! Cozia și din care se dovedea că acea 
«mănăstire a fost făcută de Mircea 1 în domnia sa (1). 

Negreșit că dinaintea unor asemenea probe puternice, trebuia să 
cadă cu totul greşitele arătări ale Letopiseţelor, care pretind că des- 
călecarea fu la anul 1290 și că Radul 1 Voevod Negru ar fi domnit 
de la I&tul de mai sus şi până la 1314, 

Trebue să credem dar că scaunul domniei românesci a fost ținut 
cel puţin de la 1215 şi până la Mircea I, la anul 1292, de unul sai de mai mulți principi din neamul Basaraba Negru și cu numele de Radu Voevod, şi că Mircea I Basaraba a fost fiii al vre unuia din ei. 
Asemenea pentru a da o desmințire puternică Letopiseţelor vechi, adunate de dinsul, Radu Logofătul ne arată în tabloul săi crono- logic, hrisovul şi pisania ce urmeză: «Hrisov din sa al lui Nicolae 

«Voevod Basaraba 'cel dintâii, sin Alexandru Voevod Basaraba, «feciorul Negrului Voevod Basaraba prin care dă moșia Bădesci să 
«fie a mănăstirei Câmpu-lungului». «Pisania din 5% ce este pe pia- stra mormîntului Măriei Sale lui Nicolae Voevod Basaraba, în mă- «năstirea Câmpu-Lungului, d'inaintea jețului Egumenesc scrisă slo- «Venesce, în care se adevereză că acest Domn a r&posat în anul 
«acesta (2)». 

Ast-fel r&spândesce cronicarul nostru lumina adevărului asupra părței celei: dintâiă a istoriei nâstre care ne-a fost mai puțin cunos- cută, şi ne dovedesce greșala Lstopiseţelor care pretind că la anul sa ar fi domnit un Dan Voevod dis cel dintâiui; şi ast-fel nu ne mai rămâne îndoială că toți primii Domni ce Ocupară tronul țărel PNI 

(1) Aci de sigur s'a putut face atunci confusiunea de faţă în lipsa de nu- merdsele documente dovedite de noi în mai mult de 40 de ani, căci adevt- ratul Mircea Basarab Cozianul a fost acel de la 1386, (2) Piatra acesta nu se mai vede adi, fiind pote astupată saii strămutată cu . ocaziile reparațiilor ce se făcură acelei Mănăstiri după vremi.
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nostre fură din familia domnitâre și moștenitâre a Basarabilor, iar 

nu dintr'alta, 

.S'a putut vedea, credem, din aceste puţine cuvinte cât de se- 

ridse aii fost studiile lui Radu Grecianu şi ce importanță istorică 

ele aii. Acestă preți6să paralelă a velcturilor, de-și are o lipsă 

de câte-va pagine de la sfârșit si nu merge, precum am mal spus, 

de cât până la Radu Voevod sin Leon, la anul 35, dar sperăm că 

va da fol6se însemnate, pentru istoria patriei prin a ei publicare. 

Tot atât de importantă, după noi, ar fi putut fi pentru studiul 

trecutului și cea-l'altă scriere a Radului Cronicarul atingătâre de 

genealogiile neamurilor de Jupani saă Boieri Români, despre care 

am spus mai sus că se consideră până adi ca pierdută. Este sciut 

că până în dilele lui Șerban Voevod Cantacuzinul, o mare parte 

"din Jupanii (1) ţării nu purtai nume de familie şi că acest Domn 

îi indemnă în sfârșit pe toți a-și lua numire după moșia aceia care 

era cămin strămoșesc al fie-cărora dintre dinşii. Obiceiul numelor 

de familie, sa introdus la tâte poporele adi civilisate, cu încetul 

și abia în evul de mijloc. Obiceiul acesta nu pătrunsese în țările 

slavone cu care pe atunci aveai Români relațiile cele mai strânse 

și chiar adi la poporele slavone se obicinuesce a sub-scrie fie-care 

cu numele de botez al săi şi al părintelui săi. Boieri români, de 

și nu sub-scriaii încă toți în secolul al XVII-lea cu nume de familie, 

ci se mărgineau cei mai mulţi a alătura pe lângă numele lor de 

botez, numat titlul de Jupan, ce-l aveaă de drept și de moștenire, 

" neglijând adesea chiar d'a alătura rangul ce dobândeaii de la Dom- 

nis, ei aveaii însă câte o cronică a casei lor în care se înscria Le- 

topisețul manuscris al țărei .de la descălicătâre, şi în care era pe 

larg arătată genealogia lor și a suitorilor (strămoșilor) lor. I6n Engel 

și Del Chiaro ne încredințeză despre acesta. 

Din astă privință dicem că dacă Radul Logofătul, ajutorat de 

Șerban Voevod, se va fi înconjorat și la scrierea acâsta, ca și la 

(1) Jupan în slavonesce s'a dis Zăbunul sai haina de onâre ce purta la 

Leşi (Polonezi) şi la alte popore slave, regele și boierii aceia numai din sân- 

gele cărora se alegeaii regi şi consilieri lur. Acel veșmiînt s'a fost adoptat 

de Prinţi Basarabi şi de boierii Români încă înaintea descălicătârei și numele 

veşmintului devenise titlul acelor puţini ce erai îndreptăţiţi de a-l purta.
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cea de mai sus, cu t6te materiile istorice din cronicele caselor 
boieresci, din |-6topiseţele neamurilor acelora de Jupani ce aveai 
aceiași vechime, ce aă avut aceiași restriște ca și statul nostru, pentru 
ca să le “facă el ale lor genealogii și istorie, pentru ca să desco- 
pere el coborârea fie-căruia din cle, apoi negreșit că scrierea a- 
câsta, de este în adevăr pierdută, nu se pâte îndestul regreta de 
către Români. 

I. Filstich, într'o scurtă notă ce alătură pe lângă traducția scri- 
erilor istorice ale lui Radu, după ce pomenesce de tâte cele-l'alte 
lucrări ale Grecianului, ce şi noi am ârătat aici, ne mai vorbesce și 
de nisce tractate ce dice el că cronicarul nostru le ar fi scris ; 
și nu scim de vor fi fost acelea asupra altor materii saă de nu va 
fi voit Filstich a vorbi de chiar aceste genealogii care ne-sciind 
sub ce formă ai fost scrise, le-a numit ast-fel. 

lată nota aceia pe care o traducem aci: 
«Autorul acestei Istorii, Radul Logofătul Grecianu, cu fratele său 

«Şerban, a mai tradus Biblia din grecesce în românesce şi acâsta 
«se publică pentru întâia Gră la anul 1688, în Bucuresci, și se în- 
«cepuse a se tipări sub Șerban Vodă dar se săvârși în Domnia lui 
«Costandin Vodă. Tot acest Radul a tradus din grecesce în ro- 
«mânesce catechismul Bisericei Grecesci (Pravoslavnica mărturisire), 
«precum și o carte a lui Crisostom (St. I6n gură de aur) care este 
sîntitulată /fârgăritare, despre virtuțile şi viciurile omului. Aseme- 
<nea a mai lucrat și alte mplfe zraciate» (1). 
Repetăm că nu putem sci dacă tractatele acelea multele sunt una 

și aceiași lucrare cu acesta a genealogiilor boieresci, saii de avem 
două scrieri pierdute ale Radului în loc de una să regretăm. 

  

(2) Der Autor dieser Historie, Radul Sceretarius aus Gractschan, mit scinem 
Bruder Scherban haben die Biebel aus dem Griechischen ins Walachische iibor- 
zezet, Zum crsten, Anno 1688, ist selbige gedruckt worden zu Bukarest, welche 
unter dem Scherban Wode angefangen wurde zu drucken und unter der Re- 
gierung des Costandins fertig worden. — Auch hat dieser Radu! den Cate- 
chismum Graecae Ecclesiae aus dem Griechischen ins Wallachische transfe- 
riret. — Auch eine Schrift des Chrisostomi: die da genennet wird Margarit, 
von den Tugenden und Lastern des Menschen, Wie auch andere mcehrere 
Tractat ferfertiget hat,
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V. 

ISTORIA DOMNIEI LUI COSTANDIN BRANCOVEANU 
- VOEVOD PE PRIMII DECE ANI. 

Cărţile istorice menționate până aci și traducerea Bibliei ocupară 

pe Radu Grecianu în cei dece ani de domnie al lui Șerban Voevod 

Cantacuzinul, Viind însă la tron Costandin Voevod părăsi Croni- 

carul lucrarea sa cea mare și întreprinse a scrie, pe la anul 1639: 

«Incepătura istoriei vieţei luminatului și prea creștinului Domnului 

<TŢărei Românesci, I& Costandin B. Basarab Voevod de când Dum- 

<nedeii cu Domnia la încoronat». | 

Acest uvragiii al «Marelui Logofăt Radu Grecianu» este singurul 

care a fost în dilele nâstre mai obștesce -cunoscut și mai răspândit 

în publicul nostru de vre-o câți-va ani, sub numele autorului săi (1); 

dar chiar pe acesta Românii nu sciaii că nu-l posedă în întreg și 

că-i lipsesce, nu numai predoslovia (prefața) autorului și chiar ju- 

mătate aprâpe din el; căci în loc de 80 capitole ce alcătuesc scrie- 

rea acâsta întregă, noi nu am avut până acum publicate de cât ca- 

pitole 48 de la început și fără prefață. 

Nout-spre-dece ani deplin din Domnia Brâncoveanului sunt co- 

prinși de biograful săi, în aceste 80 de capitole și în acești ani, 

Radul, stând necurmat în slujba de Vel Logoftt (2), a scris cartea 

(1) Vedi Dacia Magasinul Istoric 1846, vol. 3, pag. 129- 1847 Bucuresci, vol. 2 

„pag. 1—116. E 

A) O rectificare suntem astădi în măsură de a face asupra acestei afirmări 

a nbstre de la anul 1861 când a fost scris de noi acest articol. Radul a putut 

păstra după obiceiul ţărei rangul săi dar nu și sarcina de Vel Logofăt în Di- 

van sub Domnia lui Costandin Voevod Brâncoveanu ci și-a consacrat viața sa 

întregă pentru scrierile religidse şi istorice pomenite mai sus, Am putut do- 

vedi acesta prin numerâsele cercetări ce am făcut de atunci prin tâte Divanele 

Domnesci, unde el nu mai figura ca fratele săi și alţi în sarcina de Vel Lo- 

golet în activitate, El a rămas numai biograful adecă biv Vel Logofătul până 

la sfârşitul Domnici lui Brâncoveanu Voevod. 

Aşa că încă odată repetăm că în alte afaceri de cât literare, cl nu s'a a- 

mestecat în viaţa lui şi credem că dacă ar fi fost cunoscută acesta nu ar fi 

fost de nimeni bănuit că a lucrat alt-fel de cât pentru interesul istoriei pa- 

triei sale şi chiar ilustrul Domn B. P. Hasdeii vechiul mei coleg şi prietin, 

în <Istoria Critică Vol. ], 1875, pag. 118—138, n'ar fi avut: pentru ce să'l bă- 

nuiască,
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4 acesta, mai mult subt influența Domnitorului de cât în libertatea de gândire care este neapărat trebuinciâsă unui istoriograf. Astă dată 
el nu scria numai întâmplările din timpul sti, dar înregistra di cu 
di faptele Prințului al căruia el era ministru, și veri care ar fi fost 
opiniunile scriitorului asupra faptelor și împrejurărilor, ministrul tre- 
buia să subordoneze judecata sa, 6re-cum, la opiniunile personale 
ale şefului s&ă. 

Nu trebuie dar să ne mirăm dacă adese ori, în scrierea acâsta, 
vedem că Radu își însușesce cu totul simțemintele de dragoste sai 
de vrăjmăşie ale Prințului şi că uită câte odată datoria sa d'a fi 
scriitor imparțial. Ast-fel când Costandin Brâncoveanul, după răz- 
boiul de la Zernesci (în Ardcl) dintre Turci cu Nemţi, află că ne- 
împăcatul stă vrăjmaş Costandin Aga Bălăcianu, căzuse ca un eroi 
pe câmpul bătăi, în loc d'al plânge, d'al ierta cel puţin, Brâncoveanu, 
în sElbatica sa mânie, lăsând trupul vărului săă fără sepultură, puse 
de “i înţepară capul şi, în «prepelâcul» acela aducendu-l de acolo 
până la Bucuresci, îl ţinu un an înfipt în mijlocul ruinelor caselor 
și curților lui (1), dărimate cu porunca Domnului (2). 

Ei binel faptul acesta crud al Brâncoveanului, Radu Logofătul se 
feresce de a-l atinge și trece repede peste el. Not am fi dorit să 
găsim în scrierea lui, o mustrare făcută aci Prințului pentru a sa ur- 
mare. 

Asemenea ne împăcat vrăjmaș mai avu Costandin Brâncoveanul 
și pe Costandin Cantemir din a cărui familie multe scrieri sat pu- 
blicat (3) spre a tăgădui Brâncoveanului coborârea sa din înaltul 
ncam Basaraba, al cărui nume îl alăturase el pe lângă al s&ă. 

lată și aci cum Radu Grecianu îmbrăcându-se cu r&sbunarea 
Domnului s&ă, sfișie și dinsul persâna lut Cantemir şi înjosoreză 

  

(1) Pe acest loc de oribilă memoric, peste un an, zidi Brâncoveanu Vodă 
o frumâsă biserică cu hramul sf. Costandin şi o cetate de case înconjură- 
târe pe 4 laturi după moda de atunci, care purta numele de fana sf. Costandin, 
metoh al Episcopiei Buzăului, de lângă biserica sf. Dumitru a Bălăcenilor, care . 
şi astădi există; iar hanul acela dură până în dilele nâstre după 1848. Dar în 
inc și acesta fu dărimat și ras de Pe pămînt până ce se înălță asupra lui 
mărcţul Palat actual al Poștelor. 

(2) Vedi Letop. Mold. 1. Neculcea, t. 2, p. 262. Șincai, t. 3 pag. 152 ctc. 
(3) Vedi Ist. vicței Brâncov. de Radu Grecianu cap. 27.
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originea de necontestabilă nobleță a neamului lui: «Cantemir (1) 
cera nerecunoscător lui Șerban Vodă Cantacuzino și lui Costandin 
<Vodă Brâncoveanu, care numai cu mijlâcele lor către Suliman 
«Pașa, Seraslerul de la Baba, a luat el domnia Moldovei, care u- 
<nuia ca dinsul nu se cădea, căci acest Cantemir întâiii a fost er- 
<ghelegiii, apoi lefegiii, apoi și ccuș la stegul spătăresc, aicea în 
“ţară a fost; după aceia ducendu-se în Moldova (căci Moldovean 
cera), multă vreme acolo fiind (pote fi pentru păcatele creștinilor 
<acelui pămînt), la adus sorta și la domnie». 

Pe lângă aceste defecte ce nu putem atribui de cât posiţiunei 
scriitorului, nu putem a nu recunâsce că scrierea acesta proprie a 
lui, care este și cea mai importantă din câte ne-a lăsat, are și va- 
16rea sa netăgăduită. 

Stilul cel naiv și simplu al narațiunei sale nu mai este negreșit 
stilul cu care scriem noi adi limba nâstră. Cuvintul strâns și cur- 
gător, colorat şi energic de care se servă el spre a ne face icâna 
timpilor sei, ne arată de ajuns meritele lui ca scriitor. 

Radul Logofătul este cel ce a stabilit românilor o limbă biseri- 
cescă prin traducerile lui de cărți religi6se şi tot el ne mal învaţă 
a zugrăvi întâmplările vremilor și ideile nâstre cu cuvintul. Iată cum 
scie el să descrie cu vorbe puţine, starea țărei din anul 1690, repre- 
sintându-ne tot de o dată printr'o imagine, amorul ce aveai ei că- 
tre Dumnedei, îngrijirea către Domnitor, iubirea și tânguirea româ- 
nilor pentru patrie, cum şi dorința lor.pentru pace: «lar Domnul 
<(Brâncoveanu) mergând la Buzti la Ghenarie 6 dile, a făcut Bo- 
«boteza acolo, și. cu tâtă rânduiala ei, făcend slujba în Episcopie cu 
«boierimea și cu alți, toți slăveaii și măreaii pre Dumnedeii de tâte 
«câte erai, şi cu tâtă inima toţi se rugati ca să se milostivescă sfintul 
<Dumnedeii pre ticălâsa țară, și pre Domnul să-l ție și să-l păzâscă 
<şi fără de mare pustiire a cl să oteșescă focul de oști ce ardea şi 
<era întrinsa, și la o liniște 'să o aducă (2). 

Pe lângă lucrarea acesta, din timp în timp Radu mai fu însărcinat 
de către Domn și cu traducerile de cărți bisericeşti precum la 1691, 

  

(1) Vedi Ist. Imp. Otoman de Prințul D. Cantemir, (Geschichte des Osma- 
nischen Reiches, v. pr. D. Cantemir, Schmid, Hamburg 1744) p. 6006. Nota. etc. 

(2) Vedi: Ist. vieţei Brânc. cap. 12, Dacia, de Radu Grecianu.
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cu Învățăturile creștinesci sati Mărgăritarele sfintului I$n Zlatous ; la 
anul 1692, cu Pravoslavnica Mărturisire a Mitropolitului de Kiew 
Petru Moghila și cu altele, cum am arătat mat sus. lar la anul 1699 
sfârșind el descrierea a celor dintâiă dece ani ai Domnie lui Brân- 
coveanu Voevod, o înaintă prințului în capitole 45, dinpreună cu o 
lungă dedicație (predoslovie) către Domn din care extragem urmă- 
torul fragment: 

«Prea înălțate și prea luminate Dâmne | 
«Intre alte multe ăp=zăs (virtuţi) te-a înzestrat Impăratul ceresc 

«pe Măria Ta şi cu acestă ăpszj care este blândețea. 
<Dumnedeii te-a ales și te-a încoronat cu domnia țărei aceștia ; 

«și în vremea acâsta aj rEspândit multe bunătăţi asupra supușilor 
«Măriei Tale, şi în tot felul i-ai ajutorat, precum și pe mine m'at 
cîncăldit cu mila Măriei Tale. De aceea n'am sciut cum în alt-fel 
«să-ţi dovedesc a mea plecată mulțumire de cât cu acâstă crono- 
«grafie în care să arăt viața şi politia Inălțimei tale, precum în dilele 
«mele sai petrecut ; și să scriă vechimea și înălțimea neamului Mă- 
«rieă Tale care despre tată se cobsră din vestiți Băsărăbesci (1), iar 

„«<despre partea mamei Mărier Tale din neam împărătesc se trage din 
«fericitul și mult lăudatul I6n Cantacuzenul, ale căruia r&posat fapte 
«și politii de alți Istorici vechi scrise sunt, nu numai la cărțile altor: 
«neamuri străine, ci chiar la cărțile cele de multă credinţă ale învă- 
<țaților Împărați Grecesci». 

“Eu nu din altă pricină m'am însărcinat să scrii faptele acele 
«vrednice de multă laudă ce săverșesci Înălțimea Ta în acestă țară 
<şi turburările întâmplate în pămintul acesta în dilele Mării Tale, 
«ci numai căci am cunoscut că chiar Dumnedeiasca pronie te-a o- 
«rânduit să fii în aceste vremi grele, îngrijitor şi părinte păzitor 
«de binele pămintului acestuia, căci cu tot felul de bunătăți și vred- 
<nicil împodobit ești. Și minte înaltă și pătrundătâre ai, și blân- 
«dețe ai, și răbdare ai, şi dreptă judecată ai, M& crede, înălțate 
«Dâmne, că politia Mării Tale cu înțelepciunea lu Democrite de- 

  

(1) Autorul aci de sigur nu voesce alt a dice de cât că părinţi și moşi de 
ai Vocvodului se coboraă prin mamă din vestiți Băsărăbesci, căci sciut este 
că strămoşii despre tată Brâncoveni fiind, erai de neam din -Serbia și numai - 
prin alianță încuscriţi cu Basarabii noştri eraă.
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«o potrivă este, carele în răspunsurile sale, dicea că Domni și stă- 

«pânitori țărilor trebue să fie în tâtă vremea îngrijați de a-şi arăta 

«de o potrivă mânia lor către vrăjnaş și dragostea cea mai deplină 

«către supuși lor. Aceste dpezăs peamândouă le al Măria-Ta. 

«Pentru a-ţi face numele mare și lăudat întocmai ca şi Costandin 

«cel Mare şi Iustinian cel Mare, multe case Dumnedeesci ai ridicat 

<din temelie, și le-ai dăruit cu multe bogății şi pe altele le-a1 pre- 

«<noit. Deci pociă dice că nici o mănăstire din ţera acesta a nstră, 

<fără a o ajuta și a o dărui Măria Ta nu ai lăsat. Și încă și prin 

<alte locuri streine și depărtate ai clădit biserici printre păgâni 

«pentru adăpostirea creștinătății. Și pentru rânduiala slujbelor bise- 

<ricesci ai avut îngrijire Măria Ta printre multele griji ale ocârmuiri 

«ce nu ți-au lipsit, 

«Și pentru biserica nâstră creștinească multe cărți din grecesze 

«in românesce din porunca și cu cheltuiala Mării Tale să se în- 

<târcă ai îngrijit şi să se bată în tipar ai pus şi pe lângă acelea 

«Chiar și cărți grecesci ai pus să se tipărescă, care până acum în 

«tipar nu fusese, 

<Și multe scoli cu a Mării Tale cheltuială pentru limba gre- 

«cească și slovenească ai făcut și tot cu asemenea fapte bune te 

<ostenesci pentru binele şi folosul de obşte. Deci pentru acestea 

«tote, Dumnedeii să te ţie şi să te întărescă din a sa mare şi 

«multă milă ca să mai poți merge tot ast-fel înainte pe acest 

«inalt Scaun 'ce stăpânesci, lar e, pe cât am putut pregăti din 

«Istoria Vieţei Măriei Tale, viii a ţi-o închina cu cea mai adincă 

<supunere. In cartea acesta după ce am scris până la al X-lea an 

«din dilele domniei Măriei Tale, mai rog pe A-tot-puternicul și 

<muit milostivul Dumnedeii ca din a lui nemăsurată bunătate să: se 

«îndure d'a te ţinea pe Măria Ta pe prea înălțatul acesta Scaun Dom- * 

<nesc, încă mal multe deci de anl, pentru ca bunătăţile AMlării Tale 

«să se ptă răspândi și înmulți și de aci înainte, Şi să îţi dăru- 

«iască Dumnedeii pentru acesta lungime de viață ca să săvirșesci 

«și mai multe asemenea fapte slăvite. Iar pe mine, prea plecata sluga, 

<a Mării Tale, să mă& vrednicâscă Dumnedeii, de a vieţui îndestul 

<subt umbrirea înălțimei tale, și să mă destoinicească Za urma îÎna- 

«ile cu povestirea faptelor celor vrednice de tâtă lauda și a mult
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<luminatei politie a Mărie! Tale care, că nu-ți vor lipsi până la să- 
<virșitul vieţei și adincilor bătrâneţe, îndoială nu este, 

«Deci necurmat rog și voii mai ruga pe pre bunul și mult mi- <lostiv Dumnedeiă ca să îți dăruiască paza sa cea sfântă și pacinică 
«domnie şi tâte dorinţele cele bune să ți-le împlinescă în acest «scaun strămoșesc în care ești pus și să te bucure de tote dim- <preună cu Măria sa Dâmna și cu fii și fiicele Mării Tale. Și să «dee Dumnedei ca, precum te-ai bucurat în viața acesta, să fil îm- “părtășit de mult bine și în viața cea-Paltă din împărăția cerulut “unde este pregătită r&splătirea celor aleși de Domnul pentru vecii 

«vecilor Amin. 
. «prea plecată slugă a Măriei Tale 

Radul Logofătul Grecianu 
Cu acest fragment, tras din retraducerea ce facem după Filstich, am avut scopul d'a proba, prin chiar cuvintele autorului, că numai” dece ani din 'domnia Brâcoveanului s'aă fost istorisit sai descris 

"de el atunci când veni să dedice Prințului partea întâie a ace. -* cronografii în capitole 45; şi voim a mai desluși că acele 48 capi- tole ce se aflaii până atunci publicate la noi în Magazinul istorie pentru Dacia, sub numele lut Radu, nu conțineai mai mult de cât! acâstă întâie serie de dece ani, şi încă trei capitole cu descrierea anului celui d'intâii din a doua serie, adică a anului al un-spre- decelea al acelei domnii, 
(Va urma) 

  

Până adi nimic n'a urmat, Tot ce se vede publicat, de la început și până aci, nu este noi cia mai fost publicat acum 42 de ani şi „se re-editâză astădi întocmai fără nici o alterare cu scopul de a se continua și termina precum era să fie; dacă Revista mat dura, căci abia a apărut în Revista Română la Vol. 1 și II din ani 1861 și 

„ ar fi trebuit atunci să se mai publice cel puțin 
Or coprinse în cele alte 32 de 
mărul de 80, pe care le găsise  
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Filstich și le tradusese el în limba săsâscă-nemțescă în manuscri- 

sul săi inedit, copiat de mine în Braşov, Acele capitole, retraduse 

apoi în românesce de mine, erati de atunci gata să apară și așa 

ar fi sporit numărul celor 48 tipărite în «Magazinul Istoric pentru 

Dacia» şi s'ar fi complectat naraţiunea până la al 19-lea an al Dom- 

niei Brâncoveanului, căci așa resulta şi din Predosloviea sati Pre- 

cuvintarea ce găsim la Filstich. 

Ori-ce cititor vede că nu putea fi sfirşitul cărţii acesteia la "Cap. 

48, la mârtea unui preot Nicolae (de la Sinope) și că nu putea să se 

dea o aşa mare importanță unui asemenea eveniment în cât să se - 

stirșască cu dinsul scrierea lui Radu și de alt nimic să nu se mai 

pomenâscă. 

D-i Iorga a înţeles fârte bine și a explicat cu multă competință 

la pag. 156 din Vol. I, Istoria literaturei române, 1901, pentru ce 

'și cum saii desființat de la 48 până la 80 capetele scrieri lui Gre- 

cianu atunci când s'a pornit din Bucuresci la Țarigrad pentru 

„“3ăma 6ră Costandin Vodă Brâncoveanu și sa găsit originalul în 

casa lui. 

Acela care a avut mai cu osebire scopul și interesul de a face 

acesta a fost Nicolae Voevod Mavrocordat, atunci când se ocupa şi 

.dinsul la rindul săă ca să-și alcătuiască și să-și facă o istorie a 

propriei sale Domnii concepută după al s&i plac, la oră câte din 

„exemplarele sati căpiile scrieri lui Radu Logofătul, câte adică existaă 

pe acea vreme sai mal bine dis la ori câte aă trecut prin mâinile 

și prin critica lui, | 

Acesta a fost motivul că până la Cap. 48 mal tâte exemplarele 

-&mase de la el sunt uniforme şi ne-alterate de la început, unele 

“până la Cap. 40, altele până la 45 sai cel mult până la 48, deși 

:mai nici unul din ele nu portă numele autorului adevărat al lor. 

"Dar capitolele cele următâre până la 80, abia sa găsit ascunse 

“în Ardeal și arătate numai lui Filstich și abia câte unul sai două 

-să pare a fi scăpat pitite aici în țară. Acela ce am ei în posesi- 

-unea mea, despre care” vorbesce nota 2 de la pag. 6 de mai sus, 

-a stat, ca şi cele l'alte fragmente istorice ce se aflaă cu el împreună, 

“mult timp afundat în pămînt și din causa acâsta capitolele de la 

urmă cele. netranscrise definitiv şi încă necoordonate și .neprezintate 

„Radul Logofttul Cronicarul.—St. D. Grecianu. 3
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Voevodului, saii găsit scrise pe o hârtie mai slabă și mai nerezis- tentă la reveneala pămîntului. : 
Scrierile bisericesci eraă permise de a se da la lumină prin tipar iar cele - istorice nu erai permise nici la întunerec să. existe, Așa să explică pentru ce nu se risca nimeni pe atunci să dea la lumină scrierile istorice, căci îndrăznela de. a scrie adevărul saii chiar numai de a'l grăi, era un ce neplăcut şi neiertat, era o vinovăţie urmă- rită și chiar pedepsită cu mârtea (1). . 

(1) In Dez Caiaro Veneţia, 1718, pag. 216 găsim: «Un Nobile di Famiglia Balacciani ridotto alle ultime angustie per non aver- «in pronto il pagamento di quel dinaro a cui era stato tassato, proruppe «in queste parole: Prego Dio che veughiuno una volla î Tedeschi, accid îl mi aserabil nostro Paese resti dibero da un Btogo si grave: Cidjlu riferito al Prin- acipe Maurocordato, il quale comandă immediatamente che gli fusse tagliata. «la testa, il che fa cseguito senza veruna miscricordia, non avendo quel po- «vero Signore potuto aver altra grazia se non quella di pochi momenti per: aconfessarsi, e di esser poscia sepolto come gli altri Nobili, allorchă muojono. «di morte naturale. Io era attualmente nella Camera del Principe allorche diede- ala sentenza». 
«Un boier din neamul Bălăcenesc redus la ultima strimtorare, căci nu avea la «moment să plătescă suma cu care fusese tacsat ca pedepsă, pronunță aceste «cuvinte: De ar da Dumnegeii să vie odată Nemţii aci întra cestă nenorocită 

adise fură raportate Prințului Mavrocordat care imediat porunci ca să i se ataie capul (lui Bălăcianu), ceca ce să şi execută fără vr'o milă ne-având acel <biet boier puterea de a căpăta ia mârte altă îndurare de cât câte-va momente: «de ași face spovedania și de aşi căpăta favorea de a fi înmormântat ca și: «alți boieri care murea de mârte naturală. Eu mă aflam atunci chiar în odaia. 

Avea și el soţie şi un singur copil. . 
, 

I. Chr. von Engel, Geschichte der YValachei, Halle, 1804 pag. 84 ne spune: Familia Bălăcianilor ca și mai tâte familiile boiereşti pământene, își scrieaă. 
istoria patriei lor, dar o ascundea peste hotare căci aci: ține măcar, 

Jălăcenescă; una din fetelg Gra- „ai inţat-o. lui Samuel Klein, de la care o- avu Șincai şi în urmă Engel. Aşa că nu trebue să ne mire câtuși de puţin. 
pentru ce tiparul nu era încă menit pe acele vremuri în ţara românescă, de. 
cât numai pentru scrieri religidse. . 

- 
Ast-fel trăiaă Părinţii noştri; e aşa era încuragiată libertatea presei ne expri- 

mată nici prin grai! 

a
z
 

A
a
a
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De sigur și fără îndoială se pâte bănui că nu fără vre-un scop 

sait fără vre un anume interes va fi tăiat cine-va acest manuscris 
la partea aceea a lui pentru ca să facă nevădută saii pierdută par- 

tea următâre şi să o înlocuiască de aci în colo cu scrierea Mare- 

lui Vornic Radu Popescu, istoriograful Mavrocordaţilor, scriitor fârte 

iscusit dar cu-opiniuni despre Turci cu totul opuse opiniunilor lui 

Radu Logof&tul Grecianu. 

Acestea aveam eii de dis şi de adăogat la articolul mei din anul 

1862 pentru a'l întregi, iar mai mult de cât atâtea, ei pe atunci 

despre Radu Logoftul şi despre scrierile sale nu cunosceam. 

Nu am putut însă publica nici atâta cât doream, căci Revista 

nâstră din lipsă de fonduri a încetat de a mai apare şi de atunci 

n'a mai reînviat. 

Acesta este cauza pentru care eă tot d'auna am dorit să pot 

până a nu publica chiar originala scriere a lui Radu, să nu las ne- 

publicat sfirșitul articolului de față, care urmeză. 

Ț Vremurile însă ai adus la nol în opiniunea publică o mare schim- 
bare. La 1863 s'a început cu secularizarea averilor mănăstirilor în-, 

chinate şi cu stringerea documentelor lor la palatul mănăstirei Mi- 

hai Vodă din Bucuresci; tot atunci avu loc și orinduirea unei Co-: 

misiuni documentală pentru a regula sârtă acestor comori -naţio- 

nale; de aci a născut ideia de a se înființa o Arhivă Generală a 

Moldo-României care avea de scop publicarea tuturor documente- 

lor Arhivei... 

In acestă Comisiune fiind și eii numit de Guvernul de atunci, ca 

Membru, am sperat că printracele acte şi condici vechi ce s'ar pu- 

blica, voii putea şi eii să găsesc niscai urme și lumini despre Au= 

tor, cel puţin pe atât pe cât Filstich aflase de peste hotarele nostre. 

De atunci m'am pus cu silință a cerceta şi am adunat cu greii pu- 

ținul ce am găsit, dar din întimplare pe la anul 1865, chiar la mo-. 

șia mea Grecii, la mârtea unul credincios servitor bătrin al răpo- 

satului tată mieii, am găsit în casa lu că se ținuse în păstrare la 

el următbrele manuscrise vechi: | 

a) Leatopiseţul saii Istoria Ţării Românesci, fără început căci pu- 

trezise, acesta conține pagine 35 .citeţe și curate; și este copiat îm- 

preună cu un paralel după pisanii, după leatopiseţ și după hris6ve,
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în bună stare, sfirșindu-se acest din urmă cu Domniea lui Leon 
Vodă, avind pagine 29 scrise citeţe, dar cu multe greșeli (1). 

2) Un exemplar de Istoria Țării Românesci de la descălicătâre 
până la mortea lui Șerban Vodă Cantacuzino cusut împreună cu 
Domniea lui Costandin Brâncoveanu nu numai în Capitole 48 ci în 
109 capitole, care formeză prima serie de 10 ani şi a doua serie 
de 9 ani și încă 29 alte capitole neînchinate Domnului povestind 
fapte despre alți 6 ani ce a mai domnit, sfirşindu-se puțin mai 
nainte de fatala ridicare a lui Costandin Voevod din  Bucuresci 
spre al ucide la Țarigrad. | 

Acestea amândouă din urmă eraă cusute intrun volum, se aflaă 
însă scrise pe o hârtie care putrezise în pămînt și cea de la Sfirşit 
era neciteță pe la câte-va locuri. 

  

(1) Acest exemplar! al paralelei mizgălit şi greșit este la fel cu acela de la Biblioteca veche din mănăstirea Sf, Sava, disă atunci Biblioteca Naţională, care îmi servise pentru a afla cele ce am Scris mai sus în 1861 și 1862. Ma- nuscrisul acela de la sf. Sava nu se afla izolat ci era cusut împreună cu di- verse altele şi anume: ! : 
Minunile Precistii care începe la fila 5 și. ține până la pag. 96, unde ur- meză Zilcul sfintei liturghil; apoi vine: Aicea scriem de o/aciuzc, istorii din olacinie, îstori! de la Melafrast, din istoriije Sf. Macarie, îstorit din Biblie până la pag. 181. 

, La pag. 182 începe cu: Spunere de neamul slovenesc; câte mile Zin ostrovele cele mari, iarla pag. 190, la drepta, găsim că vorbește de Leatopisetul zăra rumânești și începe de la descălicătâre. EI merge până la pag; 294 jos, în stînga, şi termină cu următârele cuvinte: 
«Și ai domnit ani 9 și luni 10 (adică Şerban Vodă Cantacuzino). Io Cos- «tandin Brâncoveanul Basaraba Voevod începu a căuta de rîndul ţării şi de «aşezămîntul Domnici și trimise la Impărăţie pe Pirvul Cantacuzino Vel Lo- «gofăt și pre alți boieri de i-ai adus caftan și steag de domnie», ! Apoi la pag. 294, în drepta, nu mai urmeză cu descrierea vieți lui Costan- din Vodă Brâncoveanu, cum de fapt ar fi trebuit să fie, ci începe cu acel pa- 

1861 când studiam articolul. 
Şi aci am găsit iarăş * 

i că se pretinde şi să dice că: Radul Logofătul Gre- 

pe capitole, 

îi
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€) Un mic cronograf anonim în broșură separată în foi scrise 

+27 cu începutul şi sfirșitul putrezit (1). 

“ Acestea tâte, aducându-mi aminte de cele dise şi tipărite de mine 

după Filstich (vezi mai sus pag. 19), pe când pe acestea nu le aveam, 

despre materialul cu. care s'a înconjurat autorul pentru scrierea îs- 

toriei, m'am îndemnat și mai mult a persevera în căutările mele. 

Dar mai târzii, vădând eii că nouile regule întroduse la Arhiva 

din mănăstirea Mihai Vodă, nu mai permiteaii studiul ce-mi era 

trebuincios să fac, am fost silit să-mi îndreptez privirile în alte 

părți. 

Așa, din cercetările ce am tăcut în Biblioteca Academiei, am mai 

căpătat și aite lumini relative la Manuscrisul despre viața lut Cos- 

tandin Vodă Brâncoveanu scrisă de Radu Logofătul, căci am găsit 

un exemplar dăruit Academiei de r&posatul Mihail Kogălniceanu, 

dar și acesta asemenea necomplect, căci cuprinde numai 40 de ca- 

pitole deşi este identic și cu cel aflat de mine în casa părintâscă 

şi cu acela al lui Filstich, în ceia-ce privesce aceste capitole de la 

început. 

Mai în urmă, nici acâsta nu 'mi-a fost de ajuns, ci am fost si- 

lit să-mi îndreptez cercetările peste hotare, 

Intr'o călatorie pe care am făcut'o într'adins la Buda-Pesta, am 

dat acolo peste un studiii făcut la 1802 de Lucas loseph Marien- 

burg Rector la gimnaziul evangelic săsesc din Brașov, asupra cro- 
nicei Radului Logofăt Grecianu, după traducerea lui Filstich, studiă 

critic interesant pentru țara românâscă din tote punctele de ve- 

dere; el să găsesce în Biblioteca Seceniană din Buda-Pesta şi am 

Imat o copie după acâstă întrâgă lucrare a lui Marienbhrg scrisă 
în limba nemţescă. ' 
Am făcut acestea din neastâmpărata mea dorință ca d6ră voiii 

afla ceva mai mult, căci despre pers6na autorului in ultimi ani ai 

vieți lui ei încă până adi nici o sciință nu am putut găsi. Dar nici 

scrierea acesta nu conţine mai mult de cât ce a ştiut Filstich, mat 

puţin adică de cât aceia ce am ei. 

(1) Scopul meă este ca să public pe rând pe câte trele aceste manuscrise 
după ce voiii termina cu «Viaţa lui Costandin Brâncoveanu Voevod» care este 

chiar iscălită manupropria de Radu Logofătul.
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Mai în urmă, în Biblioteca Academiei Române am mai găsit un 
alt exemplar al cronici lui Grecianu, exemplar a cărui primă foie 
e ruptă; la mijloc, are vre-o 3 for pierdute și la isprăvit îi lip- 
sesce puţin text. Acest manuscris n'are prefață, e scris cât se pâte 
de curat și de citeț fără nici un nume de autor, dar cu acestă 
scurtă și nesuficientă însemnare sai titlu pe scârța de afară: 

<« Viaţa lui Costandin Vodă» 
Acest manuscris merge departe cu descrierea vieței Domnului 

român și el este care mi-a servit să-ml pot da s&ma despre aceia 
ce-mi lipsea mie la unele pagine ici și colea prin putredire, căci 
originala cronică a Radului Logof&tu ce am eii nu se termină la ca- pitolul 80 cât se găsesce pe hârtia cea resistentă, ci numai notele de la sfârşit unde puteam avea o asemenea temere î-mi didea să 
bănuesc acest lucru, 

Acum dar aflând copia de care vorbesc, aci la Academie, pot fără grije să anunţ că viaţa lui Costandin Vodă cum a fost scrisă în a- 
cele ultime capitole, până la 109, adică până la Martie 1714, a fost 
scăpată de pierdere; așa că trecerea acâsta de timp pentru care aș 
putea să fii acuzat că: de ce am deţinut în mâinile mele atâta amar 
de vreme originalul manuscris fără să-l dai publicității, cred că nu 
a adus pagubă ci folos. 

Multe imputări, în aparență juste, am îndurat în lungul șir de 
ani de la 1861 și până astă-di, pentru a întregi acâstă scriere mu- 
tilată după vremi şi am răbdat cu nădejdea că voiii sosi“la mo- 
mentul de față. 

Chiar D- Dr. 1, G. Sbiera în opul d-sale <Mișcări culturale şi [i- 
terare la Românii din stânga Dunării în restimpul de la 1504— 
1714, pag. 195 şi urm. (Cernăuţi 1897), dacă ar fi știut strimtoră- 
rile şi piedicile prin care am trecut până să pot aduna părţile ri- . sipite și ascunse și să aduc la iveală aceea ce am gata astă-di, nu. mă îndoiesc că ar fi judecat alt-fel şi și-ar fi format o altă părere. Tâte aceste manuscrise, strânse, colaţionate 'și studiate de mine m'aă adus la următârele convingeri: 

Cu capitolul 43 din cele publicate în Magazinul Istoric se ispră- vesce prima serie de 10 ani at lui Costandin Vodă Brâncoveanu, . după care vine Predosloviea. Cronicarul a continuat de a mat scrie 

P
i
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şi până la anul 1709, când din noii mai dedică o serie de capitole 

Voevodului săi; următor îndatorirei luate prin sus citata predos- 

lovie el nici aici nu se opresca ci dovedim că a continuat. până 

în anul 1714 în postul Paștelui când găsim că scria despre întâr- 

cerea Voevodului în Capitală. DE 

Așa dar astă-di voiesc să încteiii acest articol nu numai cu ceea 

ce î-mi rămăsese la 1862 ne-publicat, dar și cu aceea-ce se mai 

atinge de acest subiect și care s'a mai putut afla de mine până 

acum. Este bine dar, cred .eă, să public aci măcar titlurile de la 

câte-și 109 capitoli ca să se ştie chiar de acum aceea ce va con- 

ține Istoria Domniei lui Costandin Voevod Brâncoveanu,. pe care 

în curind o voii da la lumină. 

lată pe rând titlurile acestor capitole: 

Predosloviea. 

Cap. |. Incepătura istoriei vieţii luminatului și prea creș- 

tinului Domnului Ţării Românesci, lo Costandin B. 

Basarab Voevod, de când Dumnedei cu domnia 

Vai încoronat, peritru vremile și întâmplările ce în 

pămîntul acesta în dilele Mării Sale s'aă întâmplat. 

Cap. Il. Pentru Domnia lui Şerban Vodă, unchiul Mării 

„Sale, câți ani ai domnit și de mortea lui. 

Cap. II. Cum, după mârtea lui Șerban Vodă, tâtă boie- 

rimea s'aă strîns la Mitropolie, de ai făcut sfat 

pentru alegerea de Domnie. 

Cap. IV. In ce chip ridicarea și înălțarea Domniei ai fost 

lui Costandin Vodă. 
Cap. V. Cum, după ce s'aii aședat Domn, aii trimes boieri 

în tâte părțile, pre unii la Portă, pre alții la Pașa 

Seraschierul, ce era cu oștile la Baba, pre alții la 

Hanul, de s'aii făcut tâte isprăvile Domniei. 

Cap. VI. Cum, aă venit Domnului poruncă de la Impărăţie, 

în anul dintâi al Domnii de sai dus la Cerneţi 

“cu câtă-va 6ste într'ajutorul oștilor turcesci, ce era



Cap. VII. 

Cap. VIII. 

Cap. IX. 

Cap. X. 

Cap. XI. 

Cap. XII. 

Cap. XUI. 

Cap. XIV. 

Cap. AV. 

Cap. XVI. 
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acolo și de alte porunci ce era a face, și cum ve- 
nirea nemților s'a întâmplat în țară a intra. 

Cum, at trimis nemţii sol la Costandin Vodă, fă- 
când scire 'că vor să intre în ţară, și apoi Măria 
Sa încă asemenea boiari soli aă început a trimite 

- la nemți, cu răspunsurile! soliilor lor. | 
Cum, s'aă sfătuit Domnul cu boiarii, pentru cele 

multe şi peste putință cereri şi pofte ale Nemţilor, 
care cerea să odihnescă, să nu calce țara să o 
strice. " 

Cum, s'a dus Prinţipul de Baden la Beciă, și 
ai lăsat în locul lui pre Haizler Ghenerariul cu 
oștile în țară și cum ai trimis Domnul boiari la 
Portă, de aii făcut scire că Nemţii ai cuprins ţara. 

Cum, s'aă ridicat Domnul de la Cotroceni cu tâtă 
boierimea şi cu tâtă glta, de s'a tras în jos ca | 
să.nu se împreune. cu Nemţii, 
„Cum, ati mers Haizler Ghenărarul însuși de s'aii 
împreunat cu Domnul la Drăgănesci, 

Cum, ai venit Domnului veste de Calgan Sultanul 
că vine în ţară cu Tătarii, și i-ati trimis boiari îna- 
inte, apoi și Măria Sa ati mers de s'a împreunat 
cu el. 

Cum, după ce aă tăcut Domnul Boboteaza la Epis- 
copia de la Buzăi, 's'au sculat de ai venit în Bu- 
curesci la scaun, pentru că eșind Nemţii din țară, 
Tătarii încă ati eșit. 

Cum, ati venit Domnului poruncă de la Impără- 
țiea turcului, ca să se gătească şi să mergă cu Tu- 
cheli și cu oștile turcesci și tătăresci în Ardeal, 

Cum, ai purces Domnul de la Potlogi, și aă ajuns oștile turcesci, tătăresci şi Cruţii la podul Hrizit. 
Cum, aă intrat oștile în Ardeal cu tâte capetele cele mari, adică Seraschierul, Sultanul, Craiul Tu- cheli și Domnul Prin loc r&ă și strimt și cu mare nevoie și cum s'aii lovit cu Nemţii,



Cap. XVII. 

Cap. XVIII. 

Cap. XIX. 

Cap. XX. 

Cap. XĂI. 

Cap. XXII. 

Cap. XXIII 

Cap. XĂIV. 

Cup. XXV. 

Cap. XXVI. 

Cap. XXVII. 

Cap. XXVIIL. 
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Cum, ai prins pe Haizler vii în r&sboiii și pre 
alții din căpetenii, fără cei mulți ce aii pierit. 

Cum, ai adus și capul lui Costandin Bălăcianul 
la Costandin Vodă. 

Cum, ati inceput Ungurii a se închina la Tulkeli 
Craiul vădend isbânda Turcilor. 

Pentru coronaţia lui Tuleli, cum s'aă coronat a 
fi Craii Ardealului, iproci. 

Cum, ait venit Capigi-bașa împărătesc de ai adus 

caftane Seraschierului, Sultanului, Craiului și Dom- 
nului, de i-ai! îmbrăcat pentru isbânda ce ai făcut. 

Cum, la conacul de la Fereghihazu sat strâns 

toți Pașii, şi Sultanul şi Craiul, și Domnul la Pașa 

Seraschierul de s'aii sfătuit a se trage în jos, pentru 

oștile nemţesci ce venia din sus asupra lor, şi pre 

Costandin Vodă Vaii rînduit să mergă și să fie de 
pază la gura Teleajănului. * 

Pentru eşirea oștilor din Ardeal viind iarăși în 

țară, şi pentru Tukeli cu ce vrăjmășie pe urmă 

asupra creștinilor s'aii arătat, 

Cum, s'aii ridicat Domnul de la Ploesci de ai 

venit ia satul Mării Sale la Tătărani, unde și alalte 

tâte oștile ai venit. : 

Pentru lăcuste când aii venit în ţară de făcea 

multă stricăciune, și pentru venirea buiarilor soli 

de la Becii şi pentru mârtea lui Iordache Spă- 

taru. 

Cum, la al patrulea an al Domniei lui Cos- 

tandin Vodă, când aii fost vara, ai mers Măria 

Sa la Tirgovişte. 
Pentru Staicu Paharnicu ce era viclean țării de 

multă vreme, cum sai rădicat de la Moldova, și 

ati mers la Pârtă ca să facă lui Costandin Vodă 

piră, umblând și el după Domnie. 

Pentru judecata și mortea lui Staicu Paharnicu 

în ce chip ai fost,
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Cap. 

Cap. 

Cap. 

Cap. 

Cap. 

Cap. 

Cap. 

Cap. 

Cap. 

Cap. 

Cap. 

Cap. 

Cap. 

Cap, 

XăĂIA. 

AXĂ. 

AXAT. 

XAXII, 

XXIII. 

XXAIV. 

XXXV. 

XXXVI. 

XAAVIL, 

XXXVIII. 

XXĂIX. 

XL. 
N 

ALI. 

XLIL. 

XLIIL.. 
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Cum, aă venit poruncă de la Împărăţie lui 
Costandin. Vodă să gătească zaherele Şi conace, că 
Vizirul însuși cu Hanul împreună va să vie în țară 
să trecă în Ardeal. 

Cum, ai venit Domnului poruncă al doilea rând, 
să rânduiască conacele în sus spre baltă, până la 
Cerneţi și pentru mergerea Mării Sale împreună 
cu Vizirul, până la Diiă. 

Pentru venirea Dâmnei Mariei den Moldova. 
Pentru a Tătarilor iarăși venirea prin țară. 
Pentru trimiterea boiarilor la Odriit. 
Pentru mergerea Domnului la cetatea Cladovii 

din poruncă Împărătescă. 
Pentru a Hanului iarăși venire prin țară. 
Pentru trecerea Impărăţiei prin ţară și pentru că- 

Istoria Domnului de aii mers înaintea Impăratului 
Sultan Mustafa. 

Pentru conacele Impărăţiei, care pre unde ai 
” fost anume până la Turnu, unde ai trecut Impă- 
răţiea decindea la Nicopoia. 

Cum, aii venit într'acest an multe porunci de la 
Impărăție, cereri de bani și de altele, de ai ve- 
nit țara la mare grei, şi de trecerea Tătarilor iar 
prin țară, şi de mergerea Domniei la .Tergovişte. 

Cum, aii mers Imperatul Sultan Mustafa la Beli- 
grad, și r&sboiul ce aă tăcut Turcii cu Nemţii, 
Pentru zidiri ce ai făcut Măria Sa, și alte lucruri 
care le-aii și săviîrșit într'acest an. 

Pentru nevoile ce s'aă întâmplat țării într'acest 
an de la Turci, şi pentru călătoria Domniei ce ai 
călătorit la Cerneţi, şi de răsboiul ce aă avut şi 
est-timp Turcii cu Nemţii. 

De mergerea Domniei den Tîrgovişte la Bucu- 
resci, viind Agă de la Impărăţie cu caftan. 

Pentru alte zidiră şi sfinte biserici ce ati mai fă- 
cut Măria Sa și printralte ţări, şi altele ce s'aii



Cap. XLIV. 

Cap. XLV. 

Cap. XLVI. 

Cap. XLVIL. 

Cap. XLVIII. 

Cap. XLIX. 

Cap. L. 
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mai întâmplat într'acest an, și de mergerea Mării 

Sale iarăși la Tirgovişte (1). 

Pentru pristăvirea Dumneaei Jupâneasii Stancăi 

Brâncoveanca Cantacuzino maica Mării Sale lui 

Costandin Vodă. 

Cum, ai venit Domnului poruncă de la Impă- 

răţie, ca să dea 1000 de cară și 700 salahori ca 

să mergă se fie pentru deşertarea Cameniţii. 

Pentru facerea mănăstirii Brâncovenilor. 

Cum, de la Impărăție poruncă Domnului ai ve- 

nit să trimeaţă iarăși 200 de cară la Camenița și 

de mortea ginerelui Mării Sale Scarlatache Mavro- 

cârdat Vel Paharnic. 

Cum, Mării Sale Domnului poruncă de la Vizi- 

rul ai venit ca să plinească 600 cară cu boi și 

300 vaci pentru Cruţi, care era să ierneze la Kiu- 

provăț. . . 

Inceperea cu ajutorul lui Dumnedei a anului al 

12-lea den Domnia Mării Sale lui Costandin Vodă. 

Inceperea cu ajutorul lui Dumnedeă al anului 

al 13-lea al Domnii Mării Sale lui Costandin 

Vodă. ” 

Cap. L. Varianta. Nunta ce au făcut Domnul cu fiica Mării Sale 

cea dea 4-a Doamna Safta și altele ce ai urmat 

atuncea în grabă după nuntă. 

Cap. L. Varianta. De aici încep a scrie cele .ce la anul al 13-lea 

Cap. LI. 

Cap. LII. 

al Domnii Mării Sale lui Costandin Vodă s'aă întâm- 

plat, și cum de prea înțeleptul acesta Domn s'a 
chivernisit, 

Cum, aii făcut sfat pentru haraciul cel mare şi 

"de trimiterea boiarilor la Imp&răție, care pe vremea 

aceia la Odriii era. 

De purcederea Domnului până la conacul ot 

(1) Aceste patrudeci și trei de Capitole, cu predoslovia lor împreună îscă- 

lită de autor, ati fost închinate de el lui Costandin Vodă pentru prima Gră, 

cum la pag 38 am mai dis.
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Tunari și după a firmanului venire la Bucuresci 
Sai învîrtejit. 

Cap. LIIL. Pentru boiarii de la Moldova fugiți aici în ţara 
românâscă, . 

Cap. LIV. De trecerea prin ţară a Englezului solului Anglii, 
venit de la Pârtă și numele lui Milorad Paget era. 

Cap. LV. De trimiterea unor boieri la nunta fiici lui Banf 
Gheorghe Gubernatul cel mare al Ardealului, 

Cap. LVI. De sfințirea stîntului mir și de mergerea Mării 
Sale la scaun în Tirgovişte. | 

Cap. LVII. De aici începa semna ce s'ar întâmpla în anul 
al 15-lea al Domnii Mării Sale lut Costandin Vodă. Cap. LVIII. Insemnăm aici cum unii boiari vrăjmași ai Mării 
Sale lut Costandin Vodă pe Vizirul la cale ai pus 
de ai chemat la Odriiti pre Măria Sa la care mer- 
gere Domnul multe daruri ai dus la Sultan, 

Cap. LVIII. Pazianta. Aici încep a scrie mergerea Domnului den 
poruncă la Odriiii şi cele ce s'a întâmplat. acolo 
și cum s'a chivernisit și de ce i-a tost ducerea, 
după cum am înţeles şi învirtejirea iarăși cu feri- 
cire în scaun. 

Cap. LIX, Insemnăm aci despre răscâla ce Ianiciarii aă în- * 
ceput a face împotriva Impărăţiei pe când se afla la 
Odriiă, şi de răsboiul dintre ostașii din Țarigrad 
și din Odriiă. 

Cap. LIX. Varianta. Aicca însemnez cele ce după venirea Dom- 
nului în scaun s'ati întâmplat începând de la ma- 
zilirea lui Sultan Mustafa și împărățea frăține-săt 
Sultan Ahmet. 

Cap. LX. Aici însemnăm pentru o pomenire numai ca să 
se scie și ce Domnul Moldovenesc care era, ce i 
Sa întâmplat, | 

Cap. LX. Varianta. Aici însemnez cele ce Sai întâmplat după 
mergerea Impărăţiei la Țarigrad și trimiterea lut 

i Janacke Văcărescu Vel Agă la Portă.



Cap LXI. De aicea încep a scrie ce s'ar înoi la anul al 
16-lea al Domnii Mării Sale lui Costandin Vodă. 

Cap. LĂII. De scGterea dregătorilor de la Impărăţie și de 
adaosul haraciului ce s'a pus pre ţară. 

Cap. LXIIL. De aici încep a însemna ce sar întâmpla în a- 
nul al 17-lea, al Domniei Mării Sale lui Cos- 
tandin Vodă. 

Cap. LXIII. Varianta. Aici încep a scrie cele ce la al 17-lea an al 
Domniei Mării Sale s'aii întămplat şi cum de Mă- 
ria Sa sai chivernisit. 

Cap. LĂIV. Aici însemnez că având - Domnul o tărimă de 
linişte și viind și vremea cea hotărâtă a nunții a 
fiicăi Mării Sale care era logodită după feciorul 
lui Iordache Ruset Vistiiarnicul anume Nicolae Pos- 

„telnicul, aii trimis de le-ai făcut scire. ca să vie să 
săverșască nunta și altele ce s'aii mai întâmplat. 
“după nuntă. 

Cap. LXV. Aicea încep a scrie cele ce Ja al 17-lea an al 
Domniei Mării Sale s'aii întâmplat și cum de Măria 
Sa s'ai chivernisit. 

Cap. LXVI. De mazilirea Vizirului. 
Cap. LXVII. De aică începem a semna ori-ce sar întâmpla a 

fi în anul al 18-lea al Domnie! Mării Sale Cos- 
tandin Basarab Voevod. 

Cap. LĂVIII. De mazilirea lui Mihat Vodă den Moldova și de 
| msrtea lui Leopold Impăratul nemțesc. 
Cap. LXIX. De trimiterea altor Capichehaiele la Pârtă. 
Cap. LXX, De venirea unui sol de la Moldova la Măria Sa 

Costandin Vodă şi de trimiterea și de la Măria Sa 
sol la Domnul cel noi al Moldovii. 

Cap. LXX. Varianta. Şi acesta să însemnează ca să să știe. 
Cap. LXXAI. De preumblarea Mării Sale lui Costandin Vodă 

- prin lăuntru țării, 
Cap. LXXI. Varianta. Aicea însemnez că avend Domnul ceva r&- 
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suflu și cunoscând puţină liniște despre Pârtă, fa- 
cend și sfânta mănăstire a Rimnecului și două pim-



Cap. 

Cap. 

Cap. 

Cap. 

Cap. 

Cap. 

Cap. 

Cap. 

Cap. 

Cap. 

Cap. 

Cap. 

Cap. 
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nițe de piatră la Sărata, sa îndemnat dimpreună 
„cu tâtă boierimea și cu casa Mării Sale și ai mers 
tocmai până acolo de le-ai vădut. 

LĂXII. De aici însemnez ori-ce s'ar întâmpla în anul 
al 19 lea al Domniei Mării Sale lui Io Costandin Ba: 
sarab Voevod. 

LXXII. Varianta. De aici încep a scrie cele ce s'aii întâmplat 
în anul al 18-lea (1) den Domnia Mării Sale și cum 
S'aii chivernisit, 

LXXIII. De scsterea Vizirului și cum bâla ciumii în Bu- 
curesci s'aii întins, i 

LAXIV. Cum iarăși poruncă pentru dare de bani de la 
Portă aă venit. 

LĂXIV. Varianta. 

LĂXXIV. » 

LXăV. "De aicicu ajutoru lui Dumnedeii începem a semna 
ori-ce s'ar întâmpla a fi în anul al 20-lea al Domniei 
Mării Sale lui Io. Costandin Basarab Brâncoveanu 
Voevod. 

LXĂV. Varianta. Aici încep a scrie cele cela anul al 20-lea 
al Domniei Mării Sale?s'aii întâmplat şi cum de prea. 
înțeleptul și prea creștinul acesta Domn s'aii chi- 
vernisit, 

LXXVI. - Cum, bla ciumii curățindu-se, ai: mers Măria Sa. 
- Vodă la Bucuresci și terman i-ai venit dela Pârtă. 

“să mergă Măria Sa la cetatea Tighinii să o dregă. 
LXXVI. Varianta. 

LĂXVII, Aicea să însemnâză pentru târnosania Mănăstirii 
lui Steti Gheorghe cum ait fost ca să se scie. 

LĂXVII. Varianta. Şi acesta se însemnâză pentru o pomenire 
pentru ca să se scie, N E 

LXXVIII. . De preumblarea Mării Sale lui Costandin Brân- 
coveanu Voevod și de mazilirea lui Antiohie Can-. 
temir de la Moldova. - 

(1) Copiatoru cu greșală a dis a/ 78-ea au aci, căci întimplarea descrisă 
s'a petrecut într'al 19-lea an al Domniei,
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Cap. LĂXXIX. Iarăşi de trimiterea pe deplin a haraciului (1). 
Cap. LĂXIX. Varianta (2). 

Cap. LXXX. .De aici încep a însemna oxt-ce S'ar întâmpla a 

fi în anul al 20-lea al prea luminatului Domn lo Cos- 
tandin B. B. Voevod. 

Cap. LXXXI. Cum, a venit ferman de la Impă&răţie ca sa tri- 
" miţă Domnul .cară și salahori la cetatea Benderului 

și haraciul pe jumătate înainte. 
Cap. LXXXII. Aicea însemnez că având Domnul în anul acesta 

puțină liniște a .tăcut și nunta fiicei Mării Sale Bă- 
lașa cu Manolache feciorul lui Chiriţă Andronache 
(Lambrino) de la Țarigrad şi de r&scola Cerche- 

ă zilor și mazilirea lui Caplan Gherei Hanul Crimului. 
Cap. LXXXIIL. De aicea începem a. scrie orl-ce s'ar întâmpla în . 

! anul al dou&-decilea și unul al Domniei Mării Sale 
- lui Costandin Basarab Voevod. 

Cap. LXXXIV. Cum, Domnia a avut pace și r&suflu într'acest 
an în ţară, 

Cap. LXXXV. Ferman de trimiterea haraciului la Miria impără- 
tească şi cum aii venit la Măria Sa sol de la Moldova. 

Cap. LĂXXVI.  Aicea se începe a se scrie ori-ce s'ar întâmpla 

(1) Până aci a găsit în Brașov Filstich, Ja anul 1727, în. Manuscrisul româ- 
nesc pe care la tradus în limba germană; adică întâmplările până la sfîrşitul 
anului al 19-lea din Domnia lui Costandin Voevod Brâncoveanu. 

(2) Materia cuprinsă în Capitolele 72—79 trebue înțelesă ast-fel: de la cap. 
72—14 inclusiv se expune un şir de evenimente în ordin cronologic începând 
din t6mna anului 1707. și: ținând până în tmna anului următor; iar de la cap. 
75—179 inclusiv, materia. este. tot cronologic alcătuită, povestește însă despre 
alte fapte și alte întîmplări, Dar fiind-că acele fapte tâte sunt petrecute în anul 
al 19-lea al Domniei, noi le-am contat la acest an fără a ţine socotelă că în 
titlul capitolelor se dice că s'a petrecut în anul al 20- lea, ceea ce este o gre-. 
şală evidentă a Copiatorului, căci pe atunci copiatorii pentru istorie mai ales, 
(care prin tipar nu se publica) credând a corecta mai bine, multe asemenea 
preschimbări își permiteaii. 

În rezumat s'ar părea că evenimentele petrecute și tratate în Cap. 75— 79. 
„ar îi o variantă schimbată, față cu acele cuprinse în Cap. 72—'74 inclusiv, adică 
redactate mai în. urmă, de vr' un copiator. altul de cât redactorul oficial al 
Domnului, a
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la anul al dou&-decileaşi doi al Domnie! Mării Sale 
lui Io Costandin B. Voevod. 

Poruncă pentru salahori și cară la mat multe 
cetăți și de schimbarea Vizirului, 

Cap. LĂXXXVIII. Iarăşi ferman de trimiterea haraciului la Bender 

Cap. LXXXIX. 

Cap. XC 

Cap. XCI. 

Cap. XCII. 

Cap. XCIIL. 

Cap. XCIV. 

Cap. XCV. 

Cap. XCVI. 

Cap. XCVII. 

Cap. XCVIII. 

şi de schimbarea Vizirului, 
De aici încep a scrie ce s'ar întâmpla la anul 

care s'aii început al două-decilea şi trei al Domniei 
Mării Sale lui Io Costandin B. B. Voevod. 

Aici se însemnează purcederea Domnului la ste, 
trimiterea lui Gheorghe Comisul den porunca Porții 
la Moscali și fuga Tomi Cantacuzino Vel Spătar 
către aceiași Moscali. 

Aicea se însemneză cea den poruncă învirtejire a 
Domnului în scaunul Tirgoviştii şi venirea Tomit 
cu Ren Ghenerariul Ja Brăila şi răsboiul ce ai făcut 
Turcii şi pacea cu Moscalii, 

Aici însemnez învârtejirea 'Turcilor de la răsboiii 
şi poruncile cele greale ce în urmă Domnului și 
țării aă venit, | 

Aici să semneză trimiterea boiarilor înaintea Vi- 
zirului ca să facă jalbă pentru slăbiciunea și ne- 
putinţa ţării. 

Supărarea ce Brăilenii aă făcut Domnului și țării 
pentru prada și stricăciunea ce ai făcut Moscalii 
la Brăila. 

Aici însemnez pentru huzmetul ce ai cerut Vi- 
zirul pentru învârtejirea den ste și în ce chip s'aii dat. 

Aici semnez cele ce la anul al 24-lea s'a întâm- 
plat și cum s'aii chivernisit începând de la mazilia 
lui Mehmet Pașa Baltagiu şi Vizerlicul Giurgi lusuf 
Pașii și trimiterea lut Vel Logofăt la Țarigrad. 

Purcederea Domnului den Tîrgovişte în Bucu- 
resci şi înoirea păcii ce ai făcut Turcir iarăși cu 
Moscalil. - 

Aici se însemnâză că cunoscând Domnul cum
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s'aii mai liniştit lucrurile socotitaă să facă nunta 

fiică-i Mării Sale Smaragdei, 
Poruncile ce ai venit Domnului în urma păcci 

cei de a doua. 

Aici pentru o pomenire se însemneză, zidirile 

ce ai făcut prea creștina Dâmna a acestui luminat 

Domn. ” 

Mergerea Domnii den Bucuresci la Tirgovişte 

şi altele ce în urmă s'ati întâmplat, 

Inceperea anului al 25-lea al Domnii luminatului 

Domn lo Costandin B. Voevod. 

Poruncile ce, după ce s'aii stricat pacea, Dom- 

nului aii venit și furtuna cea ticăl6să a Craiului 

şveţesc. | 

Între acestea tâte, cade-să să scriem și furtuna 

cea ticăl6să a Craiului șveţesc, ce de la cei-ce 

nădăjduia ajutor i-ai venit, pentru o pomenire. 

Poruncile ce, în câtă vreme ai fost Pârta fără 

Vizir, Domnului ai venit. 

Pacea ce iarăși ai făcut Turcii cu Moscalii și 

cele ce ai urmat în urma păcii, în ţară, supărări 

de la Turci, 

Mergerea Domnii la Tîrgovişte şi cele ce s'ait 

întâmplat acolo. | 

De aici să începe a se scrie cele ce la anulal 

26-lea den Domnia Mării Sale sai întâmplat. 

Mutarea Domnii den scaunul Tirgoviştei. 

Radul Logofitul Cronicarul.—St. D, Grecianu. | 4
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Engel lon Chr. von. . . . 25,341n.1 

Fereghihazu conacul de la (Ar- 

deal) ... cc... . .. 41 

Filstich lon Rector, . .6 șin. 1,7,22, 

26, 32,.33, 35, 37, 47 n. 1 

Gheorghe Comisul . ... . - 48 

Grecianu Radu Cronicarul, Logo- 

fătul cc cc... ... 1, 3,6, 

7, 9 n. 1, 10—-26 şi n. 1,27 

și n. 2, 28 şin.3, 29 și n. 2, 

30— 33, 35, 36 n. 1, 37, 38, 
43n.1.-. PIE 

Grecianu Şerban Logofătul, al



  

Pag. 

2-lea Logoftt, Vel Vistier, Vel 

Logofăt, . . . . ... . . e, 10— 

12, 15—18,26 şi n. 1. 

Grecianu Şerban Vel Logofăt (fiul 

lui Şerban Vel Logofet de mai 

Sus), . . | 48 

Grecii de sus, moșie înllfov. . 6n.2. 

Haizler Ghenerariul, , . . . .-40,41. 

Hasdei B.P, ..,..... 27 n. 2 

Ilrizii, podul . .. .. 1 40 

Toan Arhiepiscopul Țarigradului. . 11 

Iorga N... .. ... 33 

Kiril Lucari Patriarhul Țarigra- .: | 

ului, cc... . 12 

Klein Samuel, .., cc... 34,n.1 

Kogălniceanu Mihail . . . .17,n.4,37 
Kresstel Lucatsch' Judele Braşo- 

Lambrino Manolache sin Chiriţă 

Andronache 

Lejeune Ms... . o 1 7n1l 

   Marirh$ gă Toseph., . 37 

'Matci Voevod Masarab , . . .3,5, 7,8 

Mavrocordați/ . , ......... 6. 

“Mavrocordat Nicolae Voevod. „33, 34, 
- n 1,85; 

Mavrocordat Scarlatache Vei Pa- 

harnic e sc... .. 43 

Meletie Siring ... ........ 12 

Mihaii Viteazul. . .'., „. 21 

Mihaiu Vodă, mănăstire. . . „ 35,37 

Milord Paget. Solul Angliei . , 44 

Mircea Voevod cel d'inttiă sin - 

Radul Voevod Negru. . . .4,5,23, 

24 şi n. 1 

Mitrofan Episcopul de Iluși . . 10,13 

Movilă Petru, Mitropolitul Kievu- 

lui... . . .:. .t. . e e 13,15,30x 

Nectarie Patriarhul Ierusalimului 1 >ci5e 

  

    

52 

Neculcea |... ,.,.. 28, n.2 | 

"Nicolae Voevod Basarab cel d'in- 

tâiă sin Alexandru Voevod 

Basaraba feciorul Negrului Voc- , 

vod Basaraba. .,..... 24 

Nissis Germano Archiereă . . . 10 

Nucet (Cozia), mănăstire „ , , . 23, 24 

Ploeşci, localitate. , ..,.,.. 41 

Popescu Radu Mare Vornic. . . 35 

Potlogi,sat.. .,..... 

Preotu Nicolae (de la Sinope) . . 33 

-Racoviţă Mihai-Vodă ,.,... 45 

Radu Negru Vodă „+ 8—6,20, 

22—24 
„Radu Voevod, sin Leon Voevod 3, 25 

Raicevich S. 1... ....... 17 

Rakoczy "Gheorghe, Principele 

Transilvaniei . . . . . . . . 17,18 

Ren Ghenerariul ....... 48 

Rimnicului, mănăstire ....., „45 

"Ruset Nicolae Pastelnicul sin lor- 

dache Vistiernicul. . .... 45 

Sărata, moşie. ....,.... 46 

Sbiera Dr. 1. G. ,... 38 

Sf. Gheorghe, mănăstire. . ., 46 

Sf. Sava, mănăstire. . . . , .36,n.1 

- Simeon Ştefan Episcop Român 

   

  

în Ardeal .... 17 

Şincai . o... 28 n. 2,34n.1 

Staicu Paharnicu  ., ..... m 

Sulzer F. 1. ........ 17 şin. 3 

Şveţesc Craiu ..,...... 49 

Tătărani, sat... 41 

Teleajinului gura . ...,... 4 
“Theodosie Mitropolitul Viera 

Vlahiei, . .. . SE9214, 16 
Tismana mănăstire . «2 ST 46 23 

Tucheli. Craiul . . Ei pia ză OA 
Tunari, conacul, de Id e ne tatii 44 

“Turnu, conacul . E 42 
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