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Toate cărțile vor fi iscălite de culegător. 

B.C.U. Bucuresti 

INTINDE 
0106452 

Cine mai știc ş-a mai auzit istorii din po- 
por, care nu sint scrise 'n cartea de faţă, îl rog 
ca să mi le trimată și de altă dată le-oiă pune și + 

pe-acelea în rindul istorlalte istorisiri, 

Adresa mea este: 

S. TEODORESCU-KIRILEANU 
GARA ZORLENI.
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cezar de vepnacă pomenire 

22 darnezeiaocă cante a fn 

fului sei nume, adu paiea 

țăzânn mei,



CUVÎNT ÎNAINTE 

Zoale popoarele aă cîte un barbat fn care că în- 
drupal idealul virtuţilor şi înşuşirilor ce ar dori 
să găsască în Domnitorul lor ; numele și faptele 
«acestor barbaţi îndumnezeiți se fac o fală, 0 proprie- 
«tale naţională și, din neam în neam, din veac în vene 
aureola de slavă ce "7 încungiură, creşie și se spo- 
veşie mai mult și tot ce este, mare, Jrumos, vitejesc 
-se aatoreşte geniului și braţului lor. Un asemenea 
barbat a avut și Moldova, şi acesta este: Ştofan cel 
Mare. 

Nică un Domn înaintea sai în urma luă ma agtuns 
Ha cinstea şi la pomina sa; sâcd v9vl mu Și-0 pas- 
«ral între Moldoreni, şi pol zice între Romini un 
nume așa de drog, aşa de curat, aşa de popular ca 

-al luă ; încă astăzi aproape de trei veacură și gtumia- 
date după moartea sa, Ștefan cel Mare esie îdeabil 
„poporului nostru; el întrupează potriolismul, vitejiea, 
„dreptatea, bunălalea *), în sfârşit toate însuşirile -a 
  

*) Pildele de străşnicie ce di fost nevoit să deecâte odată, nu" 
„pot întuneca bunătatea firească; veacul -şi:greiia stare în care se 
-afia trebuie să "1 slujască de desvinovăţire. (Nota 'autorulut).
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ună mare Domn, a unui geniă scutitor *). Numele” 
săi nu mai puţin răsună astăzi, de cât în frumoa-— 
sele timpuri când steagurile sale filftiaă, falnic din 
virful Carpaţilor ptnă la țărmurile Dunării şi a: 
Mării Negre; încă şi astăzi pe înaltul munţilor şi în- 
adincul văilor, în orașe şi în sate, în palaturi și în: 
bordee, pretuiindene numele săă, se pomenește cu mîn- - 
drie şi recunoştinţă de tot acela ce se zice Romiîn.. 
LZocuitorul ce nu ştie rugăciunea Duminicii, 4ţi va: 
spune toate îsprăvile sale ; și ce este mai mult, va: 
datori lui tot ce “i pare msi ciudat, mare, vitejesc, 
şi chiar neînțeles în pămintul nostru. Ori-ce cetate,. 
ork-ce zid, ori-ce val, ori-ce şanţ, întreabă-l cine le-a 
făcut, €l îți va răspunde : Ștefan cel Mare. — Orice: 
pod, ori-ce biserică, ori-ce finltnă, orl-ce curte saă- 
palat vechiă, el le va dalori eroului se ! Orl-ce bu-- 
nătate, ori ce aşăzămint a căruia rămăşiţă se mai tră- 
gănează ptnă astăzi, ori-ce legiuire ominească, ori-ce- 
puneri la cale înţălepte, Ștefan Vodă le-a urzil, 44% 

  

”) Tată un fapt chiar din zilele noastre, din care se poate vedea“ 
citde trainică este iubirea poporului nostru pentru acest sfint a lui - 
ba încă ceva maimult, cinstea asta aş de mare să răsfrân ge ş-asur 
pra odoarălor din vremea lui Ştefan cel Mare: Cu prilejul in— 
specției ce-a făcut-o I. P. S. S. Partenie, Mitropolitul Moldovei, 
în primăvara anului 1902, la mat multe mănăstiri și biserici, 
cînd a întrat în biserica din comuna Vinătorii Neamțului s'a 
petrecut un fapt mişcălor : Intreaga obştie, îndată ce a zărit pe: 
marele Prelat, a căzut în genunchi, cerind să li se inapoieze- 
strana Marelui Voevod, Ştefan cel Mare, ce eru așăzaiă în acea: 
biserici şi care, cu prilejul ridicării moau mentului din iaşi a fost: 
dusă în capitala Moldovei.“ Srrana, carz-i lucrată în lemn de- 
ză şi sculptată cu nzspusă artă, se află aşezată în pinacoteca 
şcoalei Artelor Frumoase din Iaşi, în sala No. 11. «Universul» 
Coresp. provincie. An. XX No. 117, din 2 Mai 1902.
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va zice el, și iar Șlefan Vodă. In sftrşii acest Domn, 
pentru Moldoveni cuprinde toate faptele istorice, toate- 
monumentele, toate isprăcile şi așazămintele făcute. 
de cinci veacuri de atița stăptnilori ; precum Fllinii. 
datoresc lui Frcul toate lucrurile de vitejie făcute. 
de sute de eroi. | 

Mormintul acestui mare Domn nu este mai puțin 
sfinţit de cătră Romini de cât a luă Mahomed la Mu- 
sulmană, şi cinstirea (cultul) qe-ă păstrează Romnii s'a- 
întins pînă acolo, în cit mulţi 1I zic Sfintul Ştefan 
chiar şi astăzi, întocmaica şi Arabii, care ai îndum-- 
nezeit pe Vanoleon, sub numele de Bunaberdi. 

Și în adevăr, Stefan cel Mare, în nimic nu Sa a- 
vătal mal pe jos de ștraşnica sa pomină. ZI era ade- 
văral căpitenie de novâde, adevăratul Dumn în toată. 
puterea cuvîntului. Nici una din însuşirile cu care . 
poeți ş-aă plăcut a împodobi pe poroncitoriă naţiilor- 
nu-ă lipsită : vitejie. duh mare (înalt), Iubire de dreşi- 
tate unită, cu o cuvenită tărie de suflet ca să însufle. 
toi odată cinste şi dragoste, adevarata înțelegere a 
duhuluă poporului şi a treburilor sale ; lubirea pa- 
triei mai mult ca iubirea tronului săă şi în sfârşit 
acele vârtuți casnice și în sfirşit, acea smerenie ce 
arată loate isprăvile nu şieşi, ci D-zeului a Tot-Pu- 
ternic, acea blindeţă ce pătrunde inima supușilor; 
acea dărnicie ce vine în agiutorul fieşte-cărui lipsit 
şi pălimaş; istoria a 47 de ani a domniei sale d9- 
vedeşte cu fapte toate aceste drepte laude. 

Numele săă din numele tuturor Domnilor Moldo- 
vei este singurul, care, de către streini nu este mat. 
puțin Slăvit de cit de pămnteni. Papa Romei l-aă 
lăudai ;. valul creştinătăţii, loți „regii și stăptniloriă 
Zuropei în vieața "i încă îaă mărturisit, “-aăi, cunos-



IV 

cut meritul şi puternica lucrare în alungarea bar- 
bariei turceşti şi prin urmare în apararea civilisației 
Furopei. 

Un scriitor de nație duşmană cu Moldovenii, Dlu- 
Joș, nu poate tăcea despre strălucitele fapte a acestui 
Domn şi în entusiasmul săi strigă : «O barbate vrednic 
de mirat, cu .nimic mai pe gios de cît eroicii povă- 
ţuitori de care noi atît ne mirăm, carele în vremile 
noastre. dintre toţi stăpinitorii lumei, ma! întâi ai 
cîştigat o biruință atit de însemnată asupra Tureilor. 
Tu eşti cel vrednic după grindecata mea, căruia se 
cuvine să ţi se dea Domniea şi povăţuirea a toată 
lumea, şi mai ales vredniciea de Voevod mai mare 
împotriva Turcilor, după prirairea şi hotărîrea tutu- 
ror creștinilor, lăsând pe ceilalți împărați şi prinți 
catolici, să se tăvălească în lenevire, desfrănări, sa 
în răsboaie civile!» *). 

După V. Alexandri. 

  
  

*) Aceste „rînduri -sint scrise în «Calendar pentru poporul -ro- 
minese» pe anul -1845 faţa 142—44 Iași, tip. Loiei Săteşti, sub 
titlul: Ştefan cel Mare în tîrgul Băiei, fără a fi iscălit de cine- 
va acest articol. Dionisie Olinescu în broşura sa: Mormintul lui 
Ștefan cel Mare, Slatina 1898, începe studiul citind o bună parte 
din rîndurile de mai sus, scoase tot din acest calendar, “şi spune 
că ş-a lui V. Alewandri, ceea ce 'nsamnă că a ştiut de-anume 
de cine "s scrise, Ei am-pus aceste rînduri drept cuvînt înanite, 
fiind-că nu se putea spune mat bine de cît de T. Alexandri, care 
ştiea adînc sufietul Rominului nostru. 

$.r.K,
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FAPTELE ȘI VITEJILE 

LUI 

ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFINT



1. — Ştefan cel Mare: și Sfînt 

Stefan cel Mare şi Sfint, zice că nu era mare la 
statură, ci om măruntăl, da-i vorba că era mare 'n 
cap: mare la minte și cu chibzuială; era mare în 
sfat şi în fapte, cum n'a mai tost altul ca el ŞI... 
poate nici n-a mai fi v-o dată!). — Deşi era mic ia 
stat, da era iute amarnic în cît se batea cu 30 de oa-— 
meni de-odată fără să se teamă ca fi bătut). Uniea 
spun Că era de 7 palme în feunte3). 

Cînd l-a tăcut mă-sa, ursitorile l-aă ursît: că av: 
să fie om mare și vestit în toată lumea, și multe 
fapte bune ar să tacă şi pe mulţi duşmani i-a pră- 
pădi — după cum a şi fost — şi l-au pus numele: 
Stefan. 

De mic era frumos și creştea iute, ca din apă. 
Incă de băeţei era ghiznovat şi unde găsea băeţi: 
voinici, se giuca cu dinşii cu buzduganul. 

La 15 ani iîmpliniți a ucis un urs, fără să aibă eeva. 
în mînă. | 

1) După celea, ce-a auzit d. Ioan Birna din com. Vaca (Transil:- 
vania), de la un bătrin de 80 ani care a fost în Rominia în tine. 
rețile lui. 

2) După celea ce-a auzit d. Const. Baltă de la un bătrin din 
- Buhalniţa, ţinutul Neamţului, 

3) După celea ce-a auzit d. N. Trofin de la Vasile Morariă din 
satul Glodeni, com. Parpaniţa (Vaslui). -
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Cînd rătăcea prin păduri, că el îmbla mult de-a 
“vinatului, zice că un înger i se arata şi-l scotea la 
«drum, Acela era îngerul lui, care ţinea la Ștetan şi 
nici ca cum nu se deslipea de dînsul. 

Odată cînd s'a fost rătăcii prin păduri, a dat pes- 
“te-o căsuță unde erai 2 îngeri prelăcuţi în mosnegi, 
şi aişti 2 moșnegi l-ai dăscălit cum să trăiască în 
lume, cum să se poarte întelepțeşte şi să facă fapte 
mari, pentru cinstea neamului şi a ţării. Ş-aici a stat, 
Ștetan, în credința şi frica lui Dumnezeii mai mulţi 
„ani de-arîndul, pînă ce 'ntr'o vreme ducîndu-se ei 
prin pădure numai ce vede o pasăre măiastră — care 
nu era de cit un înger prefăcut — şi pasărea: a prins 
a grăi lui Ștefan, ca să se 'ntoarcă în țară. Ștefan 

“se duce la moșnegi, le spune ce i-a zis pasărea și 
moşnegii îl blagoslovese dindu-i drumul. %) 

Cind a agiuns Domn în tara Moldovei, după cum 
„au ursit ursitorile, şi aşa a vrut Dumnezeiă, apoi de-a- 
tunci a lost vai şi amar de duşmanii țării şi de pă- 
ginitate! Ciţi căpcini și cite litte ai venit prin tară 
la noi, pe toţi i-ai făcut prav şi cenușă, că era vi- 
teaz în război și ca dinsul erai toţi voinicir lui, vi- 
teji, tot unul și unul. 

Cînd se lupta Ştefan Vodă, în batălie, totdeauna 
de-a dreapta lui era un arhanghel, cu o sabie de 
foc şi pierati vrajmaşii cîte de zece paşi înaintea lui 
Vodă, tără ca cine-va să-i fi pălit ori pușcat ;—vezi 
că plereau de sabiu cea de foc a arhanghelului. 'De 
aceea şi Ștefan cel Mare și Sfînt ficea biserici şi 
"mănăstiri lui Dumnezeă, şi Dumnezeu era tot în a 
„Biutorul lui şi nu-l părăsia. 5) 

Ori şi cine îndrăznea și se scula asupra lui, el îl învingea și-l făcea să poarte frica un timp îndelun- 
gat, că era omul lui Dumnezei: smerit, îndurători, 
-cu dreptate și totdeauna de cite ori avea să poarte 
război cu v'un duşman, nu să pornia de-acasă pînă 

  

__4) După celea ce-a auzit d. Th. A. Bogdan din Cimpiea Ardea „lilui. (Vezi Ștefan cel Mare și îngerii.) 
5) După celea cea auzit 4.1. Birna.
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nu însura 24 de flăcăi şi mărita 24 de fete, dindu-- 
le tuturor averi şi făcîndu-i pe toţi gospodari. 

Atavă de asta, nu să pornia nici odată la război,. 
pînă nu alegea mai înainte un luc oare unde de 
mănăstire, ca, întorcîndu-se de la război biruitori şi. 
deplin sănătoşi, să zidească mănăstire pe lotul acela $).. 

EI a alungat pe Turci de pe aici și noi se cuvine: 
să batem matane şi să rugăm pe Dumnezei pentru 
hodina sufletului lui, că ne-a scăpat de duşmani.....7) 

Ve cit era de vrajmaş (amarnic) în vreme de răz- 
boi, pe atita era de bun şi blind şi cu dreptate în 
vreme de pace. Celor saraci le da bani şi moşie, tot 
așa şi celor viteji şi cu credinţă cătră Domn. Celor: 
năpăstuiți şi asupriți le făcea dreptate, așa că'n ţara. 
lui era numa belşug şi toate cele de mulțămită. 

Singur Ștefan Vodă era gospodăros avind podgo-- 
rii vestite în Cotnari şi la Ştefăneşti. şi pe lângă 
toate curţile şi la moșiile lui eraă gospodării ca acelea. 
că nu mai aveai păreche. | | 

Doamnele lui erai bărbătoase şi gospodăroase, mă 
TOg, eraii vrednice de insuşirele lui cele vitejeşti şi 
înțelepțești. Ele il întovărăşai de ovubşte, nn numai. 
în vremi liniștite, dar şi în vremi grele, cum era. 
în vreme de, război ori în alte cumpeni şi năcazuri.. 
Şi cu vorba şi cu tapta îndemnai şi alina pe năz-: 
drăvanul lor soţ, cât şi pe vitejii ostasi'a nebiruitu-- 
lui Domn. 

* 
* * 

Lumea crede că Ștefan cel Mare şi Sfint n-a mu- 
rit tăr's-a'nalţat la cer cu trup cu tot, ca să-şi dee- 
samă de faptele lui bune şi creştinești. 8) 

Sufletul lui Ștefan cel Mare, după ce-a ieşit din 
ciustitul săă trup, întăi era vînt şi pe urmă se pre-. 

6) S. FI. Marian. Tradiţii și pop. Române din Bucovina, î.115 
7) După celea ce-a auzit D-na El: Voronca de la Petrea Beicu 

din Mihalcea, Bucovina, ” | .- 
8) După celea ce-a auzit de la d. T..A. Bogdan din Cimpiea Ar 

dealului. De
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săcu în chip de hulub, zburînd afară din curțile dom- meşti și s-a pus pestreşina casei celei mai irumoase -din tîrgul acela. 
Acolo sufletul lui, cunoștea laptele cele bune a dul Ștefan, de aceea l-a vestit Dumnezeii, ca să «Zboare către ceri unde are locul de hodină. In rai, sufletul lui Ştetan stăpinește toate sufletele 'cite-s acolo şi în iad: și mai are puterea de a des- coperi și a omori pe hoţii care tac moarte de- om.) Când a murit Ştetan cel Mare trei zile şi trei nopţi i-a ars o lumănare la mormiînt, fără ca s-o fi pus -cine-va acolo şi niminea nu 0 putea s-o stingă. 10) După moartea lui Ștelan cel Mare, cînd mai aveai Moldovenii bătălii, el știea din mormint și începea «să plingă şi cum începea cu plinsul, indată încetat cu bățăliile şi era pace. 4) 
Mormintul lui îi la Mănăstirea Putna din Bucovina :Și cîtă vreme a sta el în mănăstireu asta, Bucovina n-ar să tie supusă altej naţii, 12 
Duhul lui Ştefan Vodă îmbiă cînd şi cind pe pă- “mint, mai ales cînd naţiea noastră'i în cumpănă mare. Aşa, zice că la 77, cînda fost bătăliea cu Turcul—la “Plevna — Ștefan cînd a văzut că se stringe lume din :munță și din cimpii, să pornească la răzbel, el s-a scu- lat din mormînt, şi duhul luj a cirmuit și a puvăţuit oştirea noastră, de-a făcut pe Ture să mai simtă „odată trecînd pintrinşii spaima de altă dată, 

Ș-așa, daca nu era duhul lui. te miera de bi- :ruiam pe 'Ture scăpînd ţara de sub stăpînirea păgi- „nului și să ni-o facă iar s'obodă ca nainte vreme. î) 
* 

%) După celea ce-a auzit A, Const. Baltă de la un bătrin din : Buhalniţa, (Neamţ). 
10) După celea ce-a auzit d. ]. Birna. 
1 >» o» d. Const, Baltă. 12» » » » d, Const, Paliue din Volovăţ, (Bu- *CcOvina, 

13) După celea, ce-a auzit d, Gr. A. Tabacariu de la Ştef. Preda “din satul Hemceuşi, com. Fintinelele (Baci).
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Peste care taberi zbura sufletul lui Ştefan, numai 
acelea învingeai totdeauna pe duşmani. 1%) 

* 
* x 

Stefan cel Mare şi Sfint ar să'nvie înainte de învie- 
rea cea de obşte, calare pe calul lui şi cu sabia în 
mîna dreaptă, ţiind-o drept în sus,!5)—da atunci trebue 
să fie mare nacaz pe neamul nostru. Alţii zic că du- 
hul lui are să se întrupeze în alt trup omenesc. 15) 

Bucovina se va întrupa iarăşi cu țara Moldovei, 
cînd Ştetan Vodă a scoate-afară din mormiînt viriul 
săbiei lui. Amu nu vra să se işte război, da cînd l-a 
răzbi mila de traiul nostru între streini, are să scoată 
virful săbiei de 3 degete afară din mormint şi are 
să se încaere la răsbol toți împărații de pe faţa pă- 
mîntului, că atunci are să fie războiul cel mare. Lo- 
cul răsboiului are să fie pe valea cea mare de pe 
apa Moldovei la Șese băi şi atita vărsare de sînge 
ce-a se fie acolo, în cit caii are se'noate în singe 
pînă'n coame. . 
Războiul aista va fi cel din urmă, și după aceea 

n-ar se mai fie hotar nemţesc între Bucovina şi Ro- 
minia. 17) 

“Atunci cînd-a'nvie- Ştefan Vodă, ar să vadă cum 
ue-am stăpinit și ne am îngrijit bucăţica noastră de 
pămînt, cure ne-a lasat-o miîndră şi îmbelşugată şi 
pentru care s-a bătut el de 40 de ori cu vitejie și 
dragoste de moşie, 

Tofă banii şi toate odoarele care sînt zidite în te- 
melia mănăstirii Putna, la învierea lur Ștefan Vodă, 
are să-i scoată şi are sa-i împărţască celor care cred 

4) După celea ce-a auzit d. Const. Baltă de la un moșneag din 
Buhalniţa (Neamţ). 

15) După celea ce-a auzit d. [lie Veslovsehi din Cimpulung (Bu- 
covina).— . 

15) După celea ce-a auzit d. Guţă V. Arghir, normalist din Pan- 
ci, jud. Putna. , 

„__47) După celea ce-a auzit d. Gh, D. Manoliu, normalist, de la V. 
Logigan din satul Calafindeşti com. Sănăuţi, ţinutul Siretiulvi 
(Bucovina). - :
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faptelor lui, în legea creștinească și. în, națiea ro- mănească. 18). a : - 
Norodul aşteaptă ca alt-ceva, învierea lut Ștetan Vodă, doară a mai curăţi' țara de Sspurcaţii de jidani şi să dee păminturi oamenilor. 19) 

* 

Numele lui” Ștefan cel: Mare şi: Sfint se: pomeneşte: pină' şi:în descîutece ce putere de: alungat: duhurile rele şi felurite boli primejdioase. Se mai pomeneşte şi!h. 
strigături de' gioc, după cum se poate vedăa: în cînte- 
cele” acestea: 

Pe vremea: de secerat; 
Ştefan calii-a încălecat: 
Şi la. Baea a; plecati 
Pe:Unguri de. i-a: secaţi. 

Altul : 
Ştefan, Ștefan pui: de leă; 
A mâncat pe locul mei: 
Miîncat carne de. buhai, 
Ș-a bătut pe şapte orali 20), 

in Bucovina, lui: Ștefan. Vodă. cel: Mare. şi. Sfint, 
maj. zic și împăratul: Ştefan, 2), 

îi 

  

18 După colea ce-a auzit de Ilie Veslovschi. 
19); După celea ce-a auzit d. Victor Popovici de la un moşpeag din fitgut Pâşcani (Suceava). n . 2 După „pelea ce-a auziţ, d. Victor. Popovici. din: Paşcanţi 
4): Dppă cel& ce-a auzii d-na EL. Vârbhea din: com: Mihalcea (Bâotina). *



2. —Prorociea despre Ştefan 
cel Mare și Sfint. 

Se spune că într'o zi frumoasă de vară, pe cînd 
Ștetan cel Mare şi Sfînt era de tot tînăr, părăsi ce- 
tatea părințască din Suceava şi merse calare cătră 
tirgul Siret, ca să vadă stinile care erai pe şesul 
Horaiţa ; şi fiind Ștetan trudit se puse la odihnă sub 
umbra unui ştejar. 
“ȘI cum sta aşaa văzut ieşind din ştejar o nă- 

lucă bătînd din palme şi rizînd cu hohot; iar cerul 
a prins a se întuneca, a tuna și a tulgera de-ţi era 
groază. Uu trăsnet îngrozitor detună stejarul, Şi nu- 
mai țanduri sâri din tulpina lui. Năluca însă uu era 
detunată, ea bătu iarăşi în palme, rfzînd mai tare 
de cit înainte. 

Ștefan, apucă arcul și săgeata, ţinti ; şi un vaet 
dureros fu semnul :că a nimerit năluca. In locul ei 
se văzu numai o movilă mică de păcură. 

Din departare veni cătră Ștelan un moşneag 
gîrbovit, cu părul alb ca omătul şi cu o barbă.pînă 
la ;genunch;. 

— Dumnezeii :să te binecuvinteze, vorbi el şi se 
răzămă în toiagul lui. Băete norocos, astăzi sînt .0 
mie de ani de cînd îs hotărit să omor duhul ista 

„Tăă, care :a samanat numai sfadă şi nevoe în omenime. 
„Toată munca mea a fost pînă acuma degeaba şi 
Duma ţie am -săţi mulțămese că sînt deslegat de 
„glurămîntul meă. Tu ai isprăvit astăzi mai mult de 

cît mine intr'o mie de ani. Ca mulţămire pentru 
= fapta asta, să moşteneşti toată ţara asta mănoasă şi 

nici :0.putere lumească :să nu.te poată învinge cîndva! 
Aşa vorbi mogneagul şi se făcu nevăzuţ, 

  

PSL 
m. 
Si. 
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3. — Ştefan cel Mare și îngerii. 

Cind Ştetan Vodă era copil ca de vre-o cinci 
ani, s'a dus după fragi cu alţi copii de sama lui. 

Sara, ceilalţi copii sai întors acasă, şi ba- 
gară de samă că Ștefânuc, — după cum îl dezmerdai 
ei — nu era. Necăjiţi de întîmplarea asta, nici nu se 
duseră pe acasă, ci fie-care se culcă pe unde l-a a- 
giuns somnul. 

Ştefan după ce a ramas singur singurel în mijlo- 
cul codrului, o luă ja fugă, tot mai în spre mijlocul 
pădurei, crezind că a da de margină. Intro vreme, 
vede la rădăcina unui lemn gros, o lumină, care 
ardea fără să se miște, macar că vintul şi ploaia 
bătea cu toată puterea. Ştefan îndată ce o luă în 
mină, mare i-a lost mirarea lui cînd se văzu în 
mijlocul unei căsuțe de lemn, în care nu vedea altă 
ceva de cît două măsuţe încareate cu lumini de 
ceară, o iconiţă mică, pe giumătate stearsă, răză- 
mată de o carte groase şi putredă de veche. 

Căldura de aculo îl muia aşa, că tără de voiea 
lui, adormi cu lumina în mînă. Cind era cam pe lu 
miezul nopţii, se trezi din somn, simțind că i-a smuls 
cineva lumina din mină. Işi deschide încet ochișorii 
şi se spăimîntă văzînd la cele două mese doi moş- 
negi mai bătrîni de cit ori care oameni din lume; 
care de bătrîni ce erai nici genele nu şi lemai pu- 
tea ridica. Bătrinii se rugau stînd în genunchi îna- 
intea iconiții. 
— Bine că ne-a adus D-zei pe acest copilaş, 

zise unul din bătrini. e 
-— Așa, mai mare bine nu am avut nici odată. 

Era să murim de sete şi de toame, neavînd cine să 
ne aducă cele trebuincioase. El ne-a aduce, aşa ne- 

_om putea ruga fericiţi de aici înainte, fără să mai 
avem grijă şi de ale gurei. 
— Aşa e, dar cum ar să-l cheme, ce nume o 

să-i dăm?
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—Are el nume, şi încă un nume frumos, care cu vremea are să fie nume stînt pentru neamu luj. 
— Și cum aşa ? 
— Bine. El e un copil bun, cu frica şi credința 

lui D-zeu, s-a purta bine, că numai aşa a să i se sfe-— tească norocul, care de mult plinge de dorul lui. 
— Dacă aşa cum zici, fie. Şi sculind copilul îl mînară ca să le aducă nişte rădăcini de burueni, 

din care îşi făceau moşnegii de mincare, şi ca răs- plata, din cînd în cînd îi mai da şi lui cîte o lingură de zamă ramasă pe fundul ceaunașului (căldărușer). 
% 

ATrecură v-o ciţi-va ani, de cind Ștetan slujea moş- negii, și în vremea asta, din mie şi slăbut ce era se făcu un băețandru voinic şi spătos, mindru şi tru- mos de să te tot fi uitat la el. 
Odată mergind, ca de obicetă după rădăcini prin 

codru, vede o pasere. cum nu mai văzuse nici oda- tu, etică de unde să fi văzut pasere cu clonţul de adiamant cu ochii ca stelele, cu trupul ca de aramă, cu penele de aur şi cu picioarele de argint. 
»—Bioe că te am întilnit tăt-trumos, că'i multă vreme de cînd te cant. Ştefan sta ea înlemnit, plin de spaimă, cînd a auzit-o grăind vorbe omenești. 

— Nu-ţi fie frică de nimic, că nu e nimeni pe aici, care să ne vadă și să ue audă, numai noi suu- 
tem singuri singurei, dinpreună cu D-zei, care e în tot locul de față. Mergi şi da moşnegilo: tăi rădă- cinele şi spuue-le că îugerul țării tale te cheamă într'agiutor. 

— Dar cine eşti tu, pasăre mătastră, că de eşti arma, satanei, să te alune din codrii aceştia. unde satana nu a avut putere să intre; far de eşti o stafie necurată, să mă ascund de la faţa ta. 
— Na sint nici stafie, nici arma satauel, sînt. norocul tă şi a țării tale învrăjbite. Mergi ieţi ra- mas bun de la cei dot moșnegi creştini şi cerndu-le hinecuvintarea părintească, roagă-i ca în rugătiunele lo să nu uite de tine side draga tu ţărişuară.



Ștetan făcu după cum l-a învaţat paserea. 
Moşnegii auziniduii vorbele îi dară binecuvinturea 

zicînd : | 
— Mic al fost cînd ai venit aici, marete duci, dâr 

inai mare să 'te întorci. Mare în fapte și în virtuţi, 
că atunci şi D-zeul părinţilor şi al moşilor noştri ț-ur 
binecuvîita paşii tăi. Mergi. darul lui D-zeii te 
luminează în toate căile tale. Nu uita însă nici odată, 
că nimic fără D-z6ă. şi că unde primejdia e măre, 
acolo e şi D-zeu mai aproape.» 
“Cînd cei dvi bătrini sfirşiră cu bine-cuvintarea, 

casa se lumină și ei se tăcură nevăzuţi, căci nu erai 
altcineva de cit doi îngeri anume trimişi de D-zeă, 
ca să'l indrepte pe căile cele sfinte. 
“Intorcîndu-se Ştefan, faţa îi sclipea ca lumina 

Soarelui, iar paserea cea de'mai înainte nu o mai 
găsi, ci în locul 6i găsi o 'fâtă înaltă tocmai cit el, 
şi trumoase, ca şi care nu mai văzuse nici odată. 

Lui Stefan îi pică dragă. Fata înse ii zise: 
__— Ștetane, de viei ca să 'mi fii drog, și săți 
fii nevăstă, trebue să baţi duşmanii ţării tale. 

— Și cum? — întrebă Ştefan, căci eu sint sarac, 
fără de sprijiu şi fâră de tistie. 

__— Sprijinul e la D-zei,— iar că îți sint notocul, 
care totdeauna 'te-oi duce pe căile cele bune. Roa- 
gă-te lui D-zeă, ca să-ţi binecuvinteze păşii tăi, şi 
pune' giurămint sfiut inaintea lui, că-i “ţinea toate 
poruncile ui. | | 

— Aşa să fie, zise Ştefan. şi căzind în genunchi 
se rugaa tot puteinicului D-zei, ca să-i dee spriji- 
nul lui cel D-zeesc, giurîndu-se că i-a ţine poruncele. 

Atunci auzi un glas din cer, înţeies, numai de el 
prin care D-zeu îi binecuvintă toţi paşii lui. | 
_„Ştetan tădicindu-se în pizioare, întinse mina fetei 
cele-i frumoase şii zise : 

— Iţi mulțămese că m-ai scos din desişul codrului; 
că mi-ai Gat aceste învățături şi mă rog. să nu mă 
uiţi. Uite țara plinge de necaz, merg ca cu agiutorul 
lui D-zei şi A tăi s'o scap din gura celor ce vrei 
s'o înghită.
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Fata, sărutindu-l pe frunte, se făcu nevăzută și aşa 
nevăzută l-a însoţit în toate lucurile, pînă ce Ștefan 
a tost chemat în ceea lune. | | 

Lumea crede că el n-a murit, tă” s'a înaltat la 
cer cu trup cu tot, ca să-şi, dee samă de taptelelui 
bune şi creştineşti. 

4. — Stejarul din Borzești. 

A tost odată un timp pe cînd Molna şi Prutul nu 
făcea hotar între trei ţări surori, pe cind bourul 
moldovenesc era singur stăpîn pe o ţară largă, în- 
dâminatecă, locuită de un popor ager şi drept pă- 
mîntean. De pe atunci şi pînă în zilele noastre, ra- 
masa vorba din tată ?n fii, cum că se încinsese o- 
dată un gioc de copii pe sesul Trotuşului, nu departe 
de satul Borzești, pe un soare frumos de primavară. 
Ceata copiilor era împărţită în două tabere una în- 
tâțișa tabăra Tatarilor sub comanda lui Gheorghe, un 
copilandru cu plete negre şi cu ochi de mure, iuțe 
și neastimparat ca şi Trotuşul ce să prăvale de Ia 
munți; ceealaltă era tabăra Moldovenilor sub co- 
manda lui Stefan, un copilandru cu plete castanii cu 
ochii albaştri gînditori și cu inima cutezătoare. Gheor- 
ghe era Acior de taran şi Ștefan fiă de Domn. 

Amindouă taberele înarmate pină 'n dinţi cu puşti 
de soc, cu săbii de şindilă, cu suliţi de trestii, se 
bătea amarnic între ele, de clocoteaii văile Troţu- 
şului şi se spăriaă toţi graurii din tufărişuri. Iar co- 
mandanții câlări pe fugari aprigi de nuele, alergaii 
cînd la aripa dreaptă, cînd a aripa stingă i osti 

rilor înşirate, și-și îmbarbatai soldații la luptă. 
A ținut cît a ținut băţăliea nehotărită, dar în sfirsit 

copilul cel cu ochii albaştri ginditori, care avea da- 
rul de a se răsboi moștenit de li tatăl săi, învinse 
pe Tatari, prinse pe Hanul lor, pe neastimpâratul
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De
 

Gheorghe, şi] legă de un stejar bătrin martur de 
cea întăi isbîndă a viitorului Domn. 

Apoi toți hatmanii şi căpitanii lui Ştefan se adu- 
nară împregiurul stejarului şi prinseră să giudece 
re Hanul tătărăsc, unii pentru v-o minge furată, 
alții pentru vre-o cetate de hîrtie dărîmată, tot tapte 
răie ce nu puteai fi iertate; iarbietul Han, cu ochii 
plecaţi în gios, îşi aștepta osinda abia stăpînindu-se 
de ris. 

In sfîrşit Ștefan după ce ascultă părerea mai ma- 
rilor oștirii sale, zise cu sprincenele încrețite: 

— Porunca Domniei mele este să'l spinzurați de 
creanga cea de sus, ca să fie de pildă și altor nea- 
muri ! 

Apoi nenorocitul Han a fost legat cu o iringhie 
de subsuoară şi ridicat pe creangă în sus în salvele 
(focurile) puștilor de soc şi în strigătele de bucurie 
a oștenilor învingători. - 

Dar, o Doamne, ce se aude ?... Ce clocot aduc a- 
pele Trotuşului din sus ?... Un vifor se stîrneşte de 
puterea căruea se leapănă în văzduh micul Han tă- 
tăresc, şi pămîntul prinde să se clatine şi să sune 
parcă s'ar fi răsturnat stincele cele mari de la obir- 
şiile Trotuşului. 

lar în timp ce Ștefan şi întreaga lui oştire stăteau 
nedumeriţi de vuetul ce se apropia. în timp ce micul 
Gheorghe în brațele văzduhului se gândea la cei ce 
's spinzuraţi aevea, de odată se văzu o ceată nenu- 
mărată de adevarați Tatari venind în goana mare a 
cailor spre dinşii.... atunci... vai !.... toţi copii cu- 
prinși de groază, apucară la fugă care încotro, ui- 
tiud pe micul Gheorghe, care atirnat de creanga 
stejarului zimbia încă în nevinovăția lui, neştiutor 
de urgia ce'l aştepta. EI zimbea încă... dar a tot-vă- 
zătorul soare încetă a zimbi căci în acel moment o 
Sută de săgeți incă, o sută de suliți se înfipseră în 
trupul lui. Ceriul se posomori, frunzele şi crăngile 
copacului patate de singe copilărese se clătinară în- 

orate.
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Trei-zeci de ani ati trecut după această întimplare, 
şi micul Ștefan schimbînd sabia de lemn pe paloşul 
de oțel, se urcă de pe treaptă pe treaptă pe scara 
lumii, pînă ce agiunsese să fie numit ia Direptate Domn 
țerii Moldovei, înscăunat şi miruit de mitropolitul 
Teoctist. Ast-tel făcindu-se însuşi fîî/or peste /oată 
fara începu vieaţa grea și anevoioasă, (oț în răsboaie 
şi osteneli, căci țara fiind bogată, largă şi îndămi- 
natecă deștepta setea tuturor vecinilur. Dar cu cît 
nevoile veneau mai grele peste dînsul, cu atit ini- 
moşia lui creştea; și a voit Dumnezei ca el să 
meargă din biruinţă în biruinţă, şi numele lui să se 
mărească tot mai mult, în cît să razbată peste ho- 
tarele Moldovei, departe întrasfințit şi să razbată 
pătura veacurilor până la noi. lar el, Domn drept 
credincios şi pămintean, de fie-care biruinţă înalță 
cite o biserică spre mărturie neperitoare de trăini- 
ciea neamului nostru și de bunătatea lui Dumnezei. 
Mulţi ani domni Stefan Vodă cel Mare, în care timp 
aşeza cu nestrămutare temeliile stăpinirei noastre a- 
supra cîmpiilor Dunărei, pecetluind şi stințind această 
stăpinire cu sîngele vărsat. - Dar tot nu era linişte.— 
Un gind îndărătnie îl urmărea din copilărie, gîndul 
micului Gheorghe ucis de Tatari ; şi ori unde s'ar fi 
dus, ori ce-ar îi făcînd, chipul cel oacheș şi drăga- 
laş i se înfâţişa necontenit cerîndu-i parcă răzbunare. 

lată că într'una din zile i se aduce veste cum că 
o mulțime de oasta tătărască a năvălit în fară peste 
apa Nistrului, pustiind pămîntul, răpind cîrdurile de 
vite, dînd foc satelor şi girezilor de pine, robind fe- 
meile şi copii. 

luţe Ştefan îşi tocmi oastea şi le eşi inainte la 
satu! Lipinţi. — De data asta nu mai era ca acum 
irek-zeci de ani, pe şesul Trotuşului, la stejarul din 
Borzeşti, era o adevărată bătălie cu Tatarii. Ștefan 
cel balan cu ochii albaştri gînâitori, călărea nu ca 
atunci pe o nuia de alun, ci pe un cal aprig desoi 
“moldovenesc *) şi alerga ca un fulger în toate locu- 

”) „Nimic mai frumos de citi un tinăr persan calare pe uncat 
moldovan:, proverb persienesc,
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rile unde era batae, virîndu-se unde era primejdia 
mai mare. 

Și'n loc de sibii de lemn se 'nerncişati acum săbii 
de ter, şi 'n loc de puşti de soc, detunaă tunuri de 
schijă, în cît se 'negrea văzduhul de fum, de une 
ori nu se mai vedea om cu om. Pînă 'n cer se înalța 
răsunetul restriştei de pămînt ; iar tatărimea cuprinsă 
din două părți să măcina şi se mistuia ca pleava în- 
tr'un vîrtej de două furtuni ce se civenese. Roş era 
soarele sus ca în timp de grea cumpănă, roşera pă- 
mîntul gios de sîngele ce gilgiia. Dar sufletul bă- 
tăliei. acel ce vedea şi stăpirea ioate: era chipul 
balan a lui Stefan care să arăta în tot locul ca o 
icoană de imbarbatare, dind inimă ostenilor lui și 
făcîndu-i să meargă cu încredere la biruiuţă sigură. 

Și în adevăr cu de-anume şi desăvirşită a fostbi- 
ruința Moldovenilor, căci m'apucase a astinți soarele. 
şi întreaga urdie tătărască a fost stărămată şi robită 
prinzindu-se pe însuşi şeful lor, fiul Hanului tătărăse 
de peste Volga. 

lară Ştefan a dat laudă lui Dumnezei şi a trimes 
sol de bucurie soţiei sale Evdochia, sora Țarului 
Simeon. 

Apoi nu trecu mult timp după aceasta şi auzind 
bătrînul Han de peste Volga despre nimicirea oștirii 
sale la Lipinţi, trimese lui Ştelan soli încarcaţi cu 
odoară pentru răscumpararea fiului săă din rubie, iar 
Ștefan răspunse solilor căi va da drumul dacă s-or 
invoi la aceasta mai marii ostirilor lui, care vor fi 
adunaţi şi întrebaţi pe malul 'Trotuşului la satul Bor- 
zeşti. 

Era o zi frumoasă, o adevarată zi de primavară, ziua 
în care Ștelan îşi aduna hatmwanii şi capitanil pe 
malul Trotuşului sub bătrinul stejar unde micul Gheor. 
ghe tusese ucis de tatari. 

Trist pârea acum copacul şi girbovit atît de po- 
vara celor trei-zec!: de ani trecuți peste creştetul lui, 
cum și de dureroasa aducere aminte a faptului ce l'a 
însîngerat. De alt-fel nimic nu era schimbat: acelaş 
cîmp verde înflurit, aceleaşi ape iuți şi neastîmparate
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ale Trotuşului, care curg fără odihnă pe aşternutul 
lor de prună, acelaş soare dulce şi zimbitor care a 
dezmerdat odinioară giocul cel nebunatec de copil. 
De acelaş stejar sta acum leganat un adevărat Tatar, 
fiul Hanului Mengli Gherei de peste Volga, şi roată 
împregiurul lui eraă mai marii oştirilor lui Stetan: 
Hatmanul Arbore, Hatmanul Sendrea, Aprodul Purece, 
Logotătul 'Tăutu, Vornicul Boldur, și alți mulţi oşteni 
şi oameni de frunte ; iar în mijlocul lor, drept în faţa 
Tatarului sta însuși Stefan copilandrul de altă dată 
peste capui căruia deasemenea trecuseră cei treizeci 
de ani ce ai girbovit stejarul. însă din mlădița de 
copil crescuse acum un alt; stejar mai falnic, cu ra- 
muri întinse de la munți şi pînă lâ mare, la umbra 
cărora să adăpostea un popor întreg de plugari şi 
de oșteni. lar mai la o partestăteat solii lui Mengii 
Gherei cu darurile de peste Volga 

-- Voi hatmani şi căpitani! zise Stefan, înerețină 
din sprincene ; v'am adunat aicea cu să dai în giu- 
decata voastră pe fiul Hanului tătărăsc, și să hotă- 
iţi voi înși-vă de ise cuvine ertare ori pedeapsă. 

„Sint acuma trei-zeci de ani, eram mie și mă giucam 
sub acest stejar bătrin cu un copil, Gheorghe, din 
Borzești, cînd deodată năvăli fără veste asupra noastră 
Mengli Gherei Hanul Tatarilor de peste Volga cu o 
urdie nenumărată, şi ucisă fără milă pe nevinovatul 
Gheorgha. Iată că acum, cu agiutorul vostru şi a lui 
Dumnezeiă, fiul aceluiaș Han a căzut prins în minele 
noastre, după ce și el ne-a calcat ţara fără dreptaţe, 
a ars mulțime de holde şi sate, a ucis mulţime de 
femei şi copii. Părintele săi ne trimete soli şi daruri 
pentru răscumpararea lui. Las la voia şi înțelepciunea 
voastră să hotăriţi ce i se cuvine! 

Atunci” toate frunţile se posomoriră, toți ochii se 
pironiră asupra Tatarului, care în momentul acela 
avu neauzita obrăznicie să stupiască asupra Moldo- 
venilor, făcîndu-1 «cîni» ; iar bătrînul Hatman Arbore 
zise următoarele : 

— Măria Ta!... N'am avea ce face cu vieața aces- 
tui Tatar, ce ne batgiocurește, căci ţara sia adăpat
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cu îndestul sînge păginesc, şi sîngele unuia mai 
mult, n'ar spori întru nimic roada pămintului nostru. 
Dar acest unul este fiul Hanului tătărăsc, şi Măria 
Ta, care te lupţi de atiţa ani pentru întemeierea 
neamului nostru, eşti dator să faci dintrinsul pildă. 
ca să meargă vestea peste cele patru hotareale țărei, 
cum că ori eine samănă moartea pe pămîntul nos- 
stru, moarte culege! 

Atunci toţi intrun glas strigară: «la moarte, la 
moarte |...» 

Iar Ştetan întoreindu-se cătră solii lui Mengili Gherej 
le zise: 
— Duceţi-vă cu daruri cu tot la stăpînul vostru şi 

spuneţi-: că atit de mult s'a scumpit capul fiului 
s&ti prin singele creştinesc ce a varsat, în cît el.nu 
are îndestulă avere să'l poată r&scumpara. lar dacă 
vra să'l întilnească în locul unde s'a dus, atunci să 

să încumeteze, să ne calce hotarele. 
Apoi după porunca lui, fiul vestitului Han tătă- 

„răse Mengli Gherei de peste Volga, stăpinul Crimeei 
şi al Ucraniei, spaima Polonilor şi-a Moscoviţilor, tu 
rădicat în sus cu mînile legate la spate şi spînzurat 
de aceeași creangă de care se legana altădată mi- 
cul Gheorghe, cînd fu străpuns de săgețile tătăreşti ; 

şi atunci suriele, trimbiţile şi darabanele îi făcură 

cinstea cea de pe urmă, şi o salvă puternică de sinețe 
împrăştiind vestea morții lui, făcură să salte apele 
Trotuşului. 

lar Ştefan giudecînd că bătrinul stejar şi-a înde- 
'plinit menirea. de oare ce frunzele şi ramurile lui 
cu sînge ai fost spalate de sînge, a poruncit săi 
se dea foc, şi 'n locu-i a zidit, în amintirea tovară- 
şului săi din copilărie, o biserică cu hramul Sfin- 
tului Gheorghe. | 

De atunci și pînă astă-zi multe sati întimplat, căci 
patru sute de ani trecut'au peste ţară întovărăşiți de 
voi şi nevoi, dacă încă şi astă-zi cînd merg călătorii 
să vadă biserica cea neagră din Borzești. simt o tai- 
nică strîngere de inimă, aducindu-şi aminte că pe 
acele lespezi de piatră a călcat odinioară piciorul



91 

]ui Stefan care a fost sufletul de vieaţă, chiagul 
neamului românesc, şi astă-zi încă ochii lor parcă 
văd răs: rind din intunecimea bolților, marea lui umbră 
care de acum va pluti peste noi în adinca viitorime: 
ca un duh apărător. 

5. — Giudecata lui Ștefan Vodă. 

Cică 'n vremea de demult, un om agiunge'n grea: 
nevoe, era strimtorat din partea paralelor de nu mai. 
seiea ce să facă și 'ncotro să apuce! 

Dă 'ncâce. dă încolo, cu mare ce găsesce un jidan 
care să prinde să-l împrumute. Da jidanul tot jidan! 
[i cere o ocă de carne din trupul lui pecareso tae 
când sa împlini soroeul.... 

Ce să tacă omul? Cum are să poată rabda sâ-și 
vadă cuțitul bagat în carnea lui?! 
„Da ursul nu gioacă de voe şi nevoia-i mare belea, 
de aceia bietul nevoieş să prinde so facă şi asta! 

x 
* * 

Vine şi vremea ceea. 
Jidanul, la om, nu că să-i deie oca de carne. 
Omul să pune de pricină şi-i dă de colo: 
— «Hai la giudecător, să vedem ce-a zice şi el, 

ii cu dreptul trebuşoara asta ? 
—- «Hai b îi dă şi jidanul. 
Si ati mers ei lu fel de fel de giudecători, şi mai 

mari şi mai mici, şi mai înţelepţi şi mai aşa, însă 
de la toţi ati eşit cu acelaşi cuvint: 

- «Dacă te-ai prins aşa, trebue să te ţii de vorbă.» 
lar omul nu vedea pe unde merge de nacaz. 

- In sfârşit pornesc ei la împărăție să vadă cu ce-or 
ieşi şi de acolo? Da omului îi tremura inima 'ntrîn-- 
sul gîndindu-se ca nu cum-va și împărăţia să orîn— 
duiască ca și giudecătorii.
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Pe drum trec pe lingă un cimp mindru. înverdit, 
pe care nişte copii păşteai vitele. 

Ce să vadă drumeţii aculo ? 
Băeţii stăteai roată cu căciulele 'n mini iar în 

mijlocul lor pe nişte brazde verzi puse unele peste 
altele în chip de tron şedea un alt băet cu chip de 
înțelept şi le giudeca neînțelegerile lor. şi care era 
vinovat, era închis înapoia tronului întrun ocolaş 
împrejmuit cu gărduţ de beţişoare. 

Omul, când a vizut una ca asta tare sa mai mi- 
nunat; și cum era el ca cel cu năduhul pe inimă 
de nu mai ştiea ce face, să gândeşte să-i spue micu- 
lui giudecător pacostea de pe capul lui. 

Băetul acela era Ştetun care mai pe urmă a fost 
domnitoriul Ștetan cel Mare a Moldovei. 

Și Stetan îi dă: 
— «Oameni buni, duceţi-vă acolo unde gînditi şi 

dacă nu veţi rămînea mulţămiţi cu giudecata, a- 
tunci să trimeteţi după mine. c'apoi cum void giu- 
deca eii, lasă dacă nu veţi rămânea împăcați. 

A plecat omul mai învoioșat de vorbele minunatu- 
lui copil. 

Agiung la împărăție. 
Aice ai capatat acelaş răspuns ca și de la cei-alalţi 

giudecători. Atunci omul 'şi-a adus aminte de cuyin- 
tele lui Ştefan şi zice câtră împărat: 

— Luminate Impărate, ai îndurare şi ascultă o 
vorbă de la ticălesul de mine, să erte Luminata fața 
Mărie vâstre. Treceam pe lingă un cîmp şi era 
așa şi aşa —îi spune el—un băeț care giudeca 
puclucurile între ceialalţi băeţi ce şedeai eu căciu- 
lele n mâni înaintea lui şi-a spus ca şă-l chemaţi 
pe dinsul că lasă daca nu ne-a giudeca el cu dreptul. 

Imparatul a dat poruncă să l cheme, nu că doar ar 
fi crezut aşa ceva, ci mai mult să-l vadă cum a 
giudeca el. 

Şi Ștefan într'p clipală a fost faţă. 
Întreabă gl pe om cum le-a fost toemala şi la urmă 

zice către jidan, răspicat. 
— «Giupâne, îți dati voe să tai din omul ista o
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ocă de carne — jidanul, bucuria lui—, da să tai toc- 
mai pe tocma, nici mai mult, nici mai puţin, c'apoi 
te ducem la spînzurătâre. 

— «NICĂ un dram să nu'ntrâcă, ori să n'agiungă»,. 
adaugi Ștefan indesat. 

Când a auzit jidanul una ca asta, s'a lasat pagu- 
baş şi de bani, și de carne şide tot, şi unde n mi-o 
luat-o la sănătoasa de nu l-ai fiagiuns nici calare... 

Și aşa a scapat rominul. 
x 

* %* 

Toţi aă ramas trâsniţi de giudecata lui Ștetan și 
sai minunat de înțelepciunea lui; iar omul cit era 
de bătrân, a îngenunchiet şi i-a pupat mîna şi s'a 
întors plin «de chet la nevastă şi copii, povestind în 
toate părțile de giudecata asta, de s'a dus vestea. 

Vezi că, unul singur a fost Ștefan Vodă şi dacă 
a fost să fie om mare, a dat semne de mic. 

6. —- Ştefan Vodă, 

Ștefan Vodă — spuneaui lătrinii — când era băețel 
mic, nu ştii cum a venit şi de unde-a venit, destul 
atita că “Sa rătăcit odată prin munţii Voroneţului. 

Imblind el mai mult timp şi horhăind pe coastete: 
şi stîncele acestea, pe malurile 'Moldovei şi văile 
munților pustii, că pe aceea vreme eraă pe aice hu- 
mai codri, ori unde te intorceai şi te 'uitai cu ochii 
nu era ţipenie de om, Și neputind şi tînărul Stefan 
pe unde va la vun drum, saă cel puţin la vo 6ă- 
răruşe calcată de ființă omenească, dete într'o vreme 
de-o lumină ce lucea printre crengile copacilor dia- 
îr'o chiliuţă de lemn. 

Spre chiliuţa aceea își îndreptă Ştefan paşii iuți 
și plin de vuioşie, pripuind că dacă acolo îi lumină 
trebuie să fie şi v'un suflet de om.
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Agiungând el, după cale de v'o ctte-va ceasuri, cu 
mare grei pină la chiliuţă, bătu în ușă. 
— Cine-i acolo?! întrebă atunci un călugăr evla- 

vios, care se afla în nunteu cufundat cu totul în 
rugăciumle sale, ce le aducea lui Dumnezeă fără 
încetare şi din adincul inimei sale. — Cine mă 
împedică în rugăciunea mea şi aici în crierul mun- 
ților, unde numai fierele cele salbatice locuese ? 

— Cine să fie1.... eă sint! răspunse tînărul Ştefan 
plin de bucurie. că nu s'a îuşalat în pripunerea sa, 
ci tot a dat de un pămîntean, care l-a feri de toate 
primejdiile. 

— Bă sint! — zise el mai departe, — un băeţel, 
«care de mult rătăcese prin aceşti munţi pirdalnici 
şi pustii, neatlând nicăiri nici o odihnă. de şi alerg 
în toate părțile să dai de v'o fiinţă omenească, care 
“să mă scoată la lume. 

— Și acum să vede că numai Dzei ma îndrep- 
tat şi mi-a aratat chiliuţa aceasta. în care văd că 
luceşte o rază de lumină priu ferestuica ei eca mică. 
Venii la tine, ori cine vei fi. săumi! dai salaş. că îi 
destul de când rătăcese şi tremură inima în mine de 
slăbiciune şi de foame. cit și de friea cea mare ce 
o am, de cînd rătăcesc prin aceşti munţi fioroşi. 

— Mai așteaptă puţintel. pînă ce mi-oi mîntui de 
zis rugăciunile, şi poate te-viă primi. răspuuse a-. 
“tunci sahastrui, căci călugărul acela era un sahas- 
tiu, un pusnic, ce se terește de oameni şi trăeşte 
în rugăciuni și post, departe de lumeu cea rea și 
'stricaţă. 

Ștetan ne mai putind sta pe picivâre de ostenit 
“ce era, se puse gios lingă uşa chiiiutei şi aştepta cu 
merabdare, pînă ce i s'a deschide. 

Stirşîndu-şi Sahastrul rugăciunile deschise uşa chi- 
liuței şi zise iarăși: 

— Vină copile!..... vină să te văd... Ștefan iutră 
înăuntru. 

In chiliuţă era o măsuţă de lemn. pe măsută 
o lumină şi o carte, din care cetia sahastrul sfintele 
rugăciuni.
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— lac'aice ai odihnă, zise sahastrul, după ce ti- 
nărul Ștefan întră înăuntru. Şi fără de-al mai întreba 
de unde-i, a cui şi cum de-a rătăcit prin aceşti munți, 
ci numai uitându-se la el din cap și pînă'n picidre 
şi cunoscîndu-l de-un băeat bun şi detreabă, îi zise: 

— Ce ni-a lipsi, Dumuezeă ne-a împlini..... Bă îţi 
voi fi ţie ca un părinte și tn îmi vei fi mie ca un 
fă al meă. Tu îi sta de acum aici cu mine, pini 
ce-i creşte mai mare, sui până ce un om pămîn- 
tean va rătăci ca și tine pe aicea, căruia să te in- 
credințez ca să te scoată la tară, că eă nici odată 
au am datină să ies din aceste păduri...... Bă nimica 
de lucru nu ţi-oiă da ţie, tără numai ca să faci de 
mîncare de amează zi şi să îngrijeşti chiliuța asta 
iară ce-lalt timp li-i petrece şi tu în rugăciune ca 
şi mine, sai cu alte lucruri trebuincioase, dar reli- 
giouse. 

— Aşa ai cuvintat, părinte sfinte! aşa să fie....eiă 
aşa voii tace! “ 

Stefan a și făcut toate, dnpă cum îizise evlavio- 
sul Sahastru. | 

In toată dimineaţa se scula de-odată cu soarele 
-și grija frumos chiliuța. 

Cind sosea ameaza, ospţu! era gata pus pe masă. 
Tot celalalt timp îl petrecea şi el în rugăciuni ca 
şi îngrijitorul săi. 

Sahastrul însă în toată ziua des de dimineaţă se 
ducea din chiliuţă şi nu venea pînă la amează, de 
la amează nu venea iarăși pînă ce nu înopta. 

Unde mergea el şi ce făcea, nui era cunoscut 
lui Stefan. Aceasta era un ascuns pentru dinsul. : 

De la o vreme însă pică Stefan pe ginduri şi se 
'ntreba: oare unde să meargă Sahastrul în toată 
ziua, fără ca si vie pină la amiază, pînă ce înop- 
tează, nespuindu-i nemică... Ce face el în aceea 
vreme ? se întreba Stefan totdeauna, de cite-ori ră- 
mînea singur în chiliuţă. 

" ȘI aşa gîndind şi întrebindu-se îi veni odată în 
minte, cînd avea Sahastrul să se ducă de la cbhiliu- 
ţă să meargă şi el pe urma luj.
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El se porni şi mergind o bucată de loc prin 
pădure, dete de un scbhitişor sapat într”o piatră, unde, 
uitindu-se prin borta cheiei de la uşa sehitişorului, 
care era închis, văzu doi inşi închinindu-se.— 

iva Sahastrul şi un înger. 
După ce a tras sama Stefan de asta, pe loc se 

întoarse îndărăpt la chiliuţă.... Griji chiliuța ca şi mai 
înainte... Ospăţul era gata numai să vie Sahastrul. 
Insă el! acuma nu puse pe măsuţa cea mică. ca mai 
"nainte, nemai o lingură, cu care mînca Sahastrul 
întotdeauna, ci două, socotind că a veni şi celalalt 
închinător a lui Dumnezeu. 
Ingerul n'a venit. El a ramas acolo în .schitişor, 

numai Sabhastrul singur a venit acasă. 
Intorcîndu-se Suhustrul și văzind două linguri pe 

măsuță zise: | 
-- Stetfane, de cind ești tu la mine. asta nu 

mi-ai tăcut-o, şi cum de-ai cutezat acuma să mi-o 
faci ? Cum de-ai pus două linguri pe măsuţă ? 
— Apoi dă! e am mess pe urma Sfinţiei tale, şi 

văzînd pe doi inşi închinîndu-vă în schitişor, care 
îmi era necunoscut, am socotit că, dă! cesă-țispun!... 
am socotit că va veni şi soţul de rugăciuni alSfin- 
ției-tale, şi de-aceea am pus două linguriţe pe ma- 
să: una pentru Sfinţia-ta şi una pentru dinsul. 

Sahastrul auzind asta, se uită cu ochii sei agre- 
ri lung asupra Ini Stetan şi-apoi zise: 

— Băete! taptura ta, căutăturile tale, istețimea Şi 
îndrăsneala ta arată cum că tu nu ieşti din oameni 
proști şi sîvgur încă n'ai să fii om prost, ai să “fi 
un om foarte mare şi însemnat, un viteaz... Duteda- 
ră de la mine, nu petrece timpul in zădar în.aceşti 
munți pustii. Dute! căci tu ai acuma destulă minte: 
şi noroc, care să -te „poarte. | 

Ei te binecuvintez, şi-tu vei fi în scurtă vreme 
un viteaz foarte mare... vei fi Vodă .peste aeeustă 
țară, şi atunci multe lifte rele vei birui, mulţi -pă- 
gîni și căpceîni ţi s'or închina ţie în vieaţa ta. :De 
aceea -iaca-ţă spun acuma, şi-ţi înseamnă cuvintele 
mele : totdeauna să cinsteşti pe Dumnezei, totdeau-
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na să-i înalți laudă de mărire, și ori-ce lucru vei 
începe, fie ne 'nsamnat sai mare, totdeauna să-l în- 
cepi cu gîndul la Dumnezei, că... numai cu agiu- torul prea bunului și puternicului Dumnezeii vel a- duce ori și ce lucru la un capăt bun. Și cînd ţa fi ție mai grei în lume, cînd îi f mai suparat şi mai năcăjit, atunci să-ţi aduci aminte de cuvintele mele şi să taci aceea ce-ţi spun eu acuma. ŞI tot- deauna, de cîte ori vei purta război cu dușmanii țărei noastre cu păgânii cei neîmpacaţi, care răsboae totdeauna le-i ciștiga, tu totdeauna să faci cîte o mă- năstire sau o biserică spre lauda şi mărire lui Dumne- ezeii, de lacare vei primi, agiutorul, puterea şi virtu- tea vitejască, — şi întru cinstea Sfinţilor, căci numai așa ți-i a giunge ţinta cea dorită de tine şi de poporul, ce li-i sub stăpinirea şi scutul tăt. 
Ține bine minte că, după ce-i agiunge pe seau- nul Moldovei, după ce te-or alege  Domnitorii şi stăpinitoriă peste ţara afasta, să taci şi aici, în mun- til aceştia o mănăstire spre veșnica aducere aminte Că ai rătăcit odată prin aceşti munți şi ai fost 

scutit de mine! 
— Sint ascultător la toate, Sfiaţite părinte !- răs- punse tînărul Stefan.. — Voi împlini ca o sfinţă da- torie toate celea,ce mi le spui sfinţia-ta astă ză şi mă 

sfătueşti ca să le fac, numai dacă prea bunul Dumne- zeu mi-ar agiuta să fiii aceea, ce-mi prorocesști că voi fi... 
După aceste cuvinte a sărutat mina Sahastrului, 

și luindu-și ramas bun de la dînsul, s-a departat iu- răși pe lingă nişte stînci urieşă, prin munţi pustii, 
Că trebue să ştiţi, că pe atuncea munţii de pe-acolo, 
nu eraă. ca acuma, -ci salbatici, că cu mare grei puteai strabate pintrinșii.. 

Incotro a mers şi ce s'a făcut, după ce-a părăsit Stetan pe Sahastru, nu se ştie nici în ziua de astăzi. Nu se știe cum şi prin ce loc a eşiţ la şes, la țară între oameni... „atita să ştie, _ căa eşit de oda- tă, pe neaşteptate, o faimă în țară, cum că Mol-
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dovenii, adică Romiînii din Moldova şi Bucovina, 
că pe-acele vremuri amîndouă aceste ţări fă- 
ceaii una și se numiaii amîndouă Moldova, — adică 
l-ai ales pe Stefan, Domnitoriă, sai cum se zice 
Vodă peste toată țara, şi de acolea înainte, Stefan a 
tost om, nu ceva! 

EI era voinic în toate şi la toate. 
Trăgea cu arcul, că nu era altul să se masure 

cu dînsul.... Să lupta cu toate liftele cele rele, cu 
căpcîni, cu Turci, cu Tatari, cu Uuguri, cu Leşi, cu 
toată legea, şi pe toţi îi învingea, că era voinic 
şi. meșter în bătălie. 

Era un viteaz mare, un năzdrăvan, nu alta.— 
lacă cuvintele Sahastrului împlinite! 
Bătrînii bătrînilor noştri istorisiai, cum că Stefan, 

după ce s'a făcut Vodă peste toată ţara Moldovei, 
de multe ori îmbla ca Păunaşul-codzilor, trecînd 
din Suceava în sus cătră Ardeal, să mai depărteze 
şi să mai sferme din cei duşmani, și-apoi iară să 
'nturna "'ndărăpt, că nu-i păsa de nime. — 

Zei nu-i pasa de nime, că era nazdravanul naz- 

dravanilor. 
Odată însă a fost strîmtorit din toate părțile. Toţi 

împărații și craii de primpregiur sa tost legat de 
capul lui, ca scaiul de oaie, în cît cu mica lui o- 
ştire îi era cu neputinţă să-şi apere țara de dușmani. 

Ce să facă acuma Ştefan?.... Cum să scape de diîn- 
şii?.... Și aşa cufundat în cugetele sale, îşi aduce 
de-odată aminte de Sahastru şi de cuvintele lui..... 
Fără multă socoteală şi întîrziere lăsă toate de-opar- 
te şi alergă iarăși în munţi. 

Se zice însă că ducîndu-seel de adoua oară, na 
găsit pe Sahastru în munţii Voroneţului, ci în munţii 
Homorului, chiar acolo unde-i astă-zi Mănăstirea 
Homorului. 

Era o noapte viforoasă şi întunecoasă, cind trecu 
Stefan cu puţini ostaşi prin munţii Homorului şi de- 
te cu ochii de-o rază licurindă într'o chiliuță. 

S'a dus acolo şi bătu la uşă să-i deschidă.
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Sahastrul, care tocmai atunci era cutundat cu to- tul în rugăciunele, ce le-aducea lui Dumnezeă fără de'ncetare şi din adincul inimey pentru scăparea țărei, pe care o ameninţa dușmanii cu perire, răs- punse lui Stefan Vodă: | — Aibi bunătate şi așteaptă puţintel pînă ce mi-oit mintui de zis rugăciunile, şi-apoi te-oii lasa se întri. După _cîtă-va vreme se deschide uşa chiliuţei şi Ștefan Vodă intră co faţă tristă, pe care era răspi- cată grija inimei lui de primejdiea cea mare în ca- re se afla țara. 
Sahastru primi pe Domnitori cu tot ce avea în saraca-i chiliuță, apoi îl întrebă cum maj stau tre- bile ţării. 
Stefan îi răspunse: 
— Cuvioase părinte ! acum odată ati venit lucrurile pînă la atîta că nu pot avea nici o nădejde de-am putea scapa şi mîntui iubita-mi fară de cotropi- rea oardelor varvare, 
Sahastru şi-ațîntise ochii sei ageri asupra lui Vodă şi cun glas apasat; cam bănuitoriă, dar plin de în- credere şi însuflătoriii de curaj, zise lui Stetan Vodă: „—Inalţate Doamne! se poate ca inima cea de leri a unui Stefan Vodă să vie la niște simţiminte aşa de nevrednice de dinsa? Se poate ca Măria-ta să aibi aşa de puţină încredere în Dumnezeul puterilor? Crede cuvintele mele, —nu uita ce-am spus încă Cînd te-aj despărţit de mine,... ştii cînd erai mic? că vei fi un viteaz mare şi nime nu te-a învinge,— că apărătoarea mină atot puternică a lui Dumnezeu încă nu s'a depărtat de Moldova și O va mîntui chiar prin vitejia Măriei-Tale, dacă “i face giuruință tare înaintea acestui altar sfințit, că după ce-i învin- ge pe duşmani şi-i alunga, şi-i mîntui țara de pă- gini, vei face în locul acesta o mănăstire în cinstea Sintuluă Gheorghe. 

„Stefan făcu giuruiuță cu. toată inima... Să depărtă apoi mîngiet şi începu a da războiă, curățind ţura de toți duşmanii, iară după asta, avînd pace, a făcut Mănăstirea Zomorulul.
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Și nu numai această mănăstire, ci ela făcut ma 
mult de 24 mănăstiri. Chiar şi'n satul Voroneţ, — 
acolo încă a făcut o mănăstire spre veşnica aducere 
aminte, cum că s'a perdut. odată pe acea vale, cind 
a fost mic, împlinind cuvintele Sabhastrului. 

Unde-a fi fost sehitişorul Sahastrului acolo să a- 
fă astăzi o mănăstire veche zidită de Stefan Vodă 
cel Bun şi Mare. Și clopotele acestei biserici şi pi- 
i astăzi, trăgindu-se, sună: «Ștefan. Vodă ne-ai 
ăcul!» 

  

1. — Bătăliea de la Soci. 

Bătăliea lui Stefan cel Mare cu Radu, Domnul 
Munteniei, spun unia Car fi fost în satul Soci din 
comuna Mirosloveşti. ţinutul Suceava. Unia spun că 
ar fi tost la Socii din comuna Cirligi din ţinutul 
Neamţ, iar-alţii mai spun că la satu: Soci din ţi- 
nutul Rimnicul-Sarat din ţara Muntenească. 

8. — Bătăliea de la Baea. 

Cît a. trăit Stefan cel Mare și Sfint, numai de duș- 
mani a avut parte: cînd întraă Turcii în țară, pe 
Ja -mareâ,. cînd veneaii Leşii prin pădurile și dealu- 
rile din spre miază-noapte a Moldovei, cînd năvă- 
leaă Tătarii de la răsărit ori Ungurii din spre as- 
ființăt. 

Aşa întrase odată Ungurul în țară tără veste şi-l 
apucase pe Ștefan fără să fie gata cum se cuvine 
de bătălie. e 

Ungurii ai dat busna peste oastea moldovenească 
şi-a tugărit'o pe la Rădășeni, ca doar a prinde pe
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Stefan. Stetan Vodă dacă a văzut că nu-i chip de scăpare, s'a tras în ţirgul Baea şi acolo dacă a văzut nevoea, sa suit întrun arin, ca să s'ascundă de 
vrajmaş, 

Ungurii aă trecut şi pe dedesupt şi mai pe de lături de arin, da cui le-a trăsnit prin gînd că Vo- dă stă ascuns întrun arin. După ce-ai agiuns Un- gurii în Baea, i-au căutat fel şi chip, în toate părți- le pe Stefan Vodă şi dacă aă văzut că n-ai avut noroc să pue mîna pe diînsul, de ciudă at pradat 
casele oamenilor şi Sai dat pe băute şi la petreca- “nii ca acelea. 

Stefan cel Mare cînd s'a vădut scăpat de primej- 
die, s'a scoborit gios din arin, a mulțemit lui Dum. 
nezei, de-acolea ş-a strîns oastea împrăștietă, a tă- bărit peste Unguri în vreme de noapte şi cum erai ei morți beți și nu mai ştieaă pe ce lu- 
me sint, .e-a tras o batae de gindeai Ungurii că-i 
miniea lui Dumnezeii şi nu nimereaă pe unde să 
fugă mai degrabă. 

După ce-a alungat, Stefan Vodă, pe duşmani din "ară, în locul arinului în care a scăpat cu vieaţă, a 
zidit o biserică, care se cheamnă şi astăzi Biserica 
Albă, mulțemind lui Dumnezeă că nu ş-a primejduit vieața în bătălie şi a scăpat ţara de dușmani, 

Ostaşii care ati murit în bătăliea asta, a pus deia 'ngropat în Movila Bortoasă, care se vede ŞI în ziua 
astăzi. Iar uniea spun că s'a mai îngropat dintr'inşii 
pe hotarele Băei din spre satul Oprişeni unde este 
astăzi o mocirlă. 

  

9. — Scănile lui Vodă. 

Din sus din satul Topile, din comuna Paşcani, pe 
coama dealurilor împădurite, este un pisc de dea], 
care se cheamă Scăpile luă: Vodă. 

lată ce se povesteşte de oamenii din partea locu-
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lui despre Scările lui Vodă: Zice că Stefan cel Ma- 
re avea să se bată cu dușmanul lui, la Baea, și cînd 
a trecut Stetan cu oastea cătră Baia l-a tîmpinât sa- 
ra prin Paşcani şi a poposit prin locurile aiestea pă- 
duroase. El să temea să nu-l zăpsască dușmanul şi 
să-l bată ori să-l prindă în puterea nopții. Ce-a fă- 
cut Vodă? S-a suit pe dealul cel mai înalt, care să 
chema pe vremea aceea: «Bursucărie»> şi acolo a 
stat toată nopticica, să vegheze. Da dealul Bursucă- 
riei îi aşa de suiş că nu s'a putut sui Stefan Vodă 
dintro dată, ci-a pus de-a făcut nişte scări și de-aco- 
lea s-a suit Vodă pe viîrtul dealului. Scările acelea 
s-a chemat de atunci «Scările lui Vodă». 

Valea de lu poalele dealului Bursucărie, se chema 
Valea. Bursucăriei şi Vatra. Valea Bursucăriei i se 
zice pentru că erai o mulțime de buvsuci pe acolo 
și Vatră, pentru că pe valea asta a stat oastea lui 
Stetan Vodă cînd a trecut el în spre Baea. 

După ce-a străjuit Stefan Vodă toată noaptea pe 
vîrful dealului Bursucăriei, în zorii zilei s-a coborit 
în pîrăul Conţasca şi găsind un pod răi, pe care nu 
putea să treacă oastea lui, a pus de făcut altul: 
din iznbavă mai bun și mai trainic, de-atrecut pe 
urmă cu toată oastea și pohoarăle domneşti. 

  

10. — Mănăstirea Putna. 

Stetan Vodă cel Bun, multe războae a bătut, şi a- 
șa se aude din oameni vechi şi bătrini, că, cîte răz- 
boae a bătut, atitea mănăstiri și biserici a făcut. 

Cînd s'a apucat să facă mănăstirea Putna, a tras 
cu arcul Stefan Vodă dintr'un virt de munte, ce es- 
te lîngă mănăstire, şi unde a agiuns cu săgeata a- 
colo a făcut pristolul în altar, şi este mult loc de 
unde a tras pînă în mănăstire. Pus-ai şi pe trei bo- 
erenaşi de-au tras, pe vatavul de copil şi pe doi co-
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pii din casă; deci, unde a căzut săgeata vatavului, de co- 
pil a făcut poarta; iar undea căzut săgeata copilului 
din casă, a făcut clopotniţa ; iar un copil din casă, 
zice, să fi întrecut pe Stetan Vodă şi să-i fi căzut să. 
geata întrun deluşel ce se cheamă Sion, ce este 
lîngă mănăstire, şi este semn un stilp de piatră; 
şi zic, să-i fi tăet capul (copilului) acolo; dar într'a- 
devăr nu se știe; numai oamenii aşa povestesc. 

Fost-a şi bisericuță de lemn întru acel delușel, şi 
s'a răsipit, fiind de lemn. Şi asa a fost făcut mănăs- 
tirea de frumoasă, tot cu aur poleită, zugrăveală, 
mai mult aur de cit zugrăveală, şi pe dinăuntru ŞI 
pe din-afară, şi acoperită cu plumb. 

Zic călugării să fi tost făcut şi steşnicele cele mari şi 
cele mici, și policandru şi hora, tot prinse de ar- 
gint şi pe urmă să le fi luat un Domn şi să fi 
tăcut altele de spijă, care le-am apucat și noi; iară 
stricîndu-se un clopot mare la mănăstire şi tăcând 
călugării clopotul a doua oară,a pus aceste toate 
ce scriă mai sus, în elopot ca să fie mai mare. 

Lăsat-a Stefan Vodă cel Bun la mănăstirea Putna, 
după moartea lui, arcul lui şi un pahar, ce vorbeau 
călugării la mănăstire că este de iaspis, ce era în 
chipul marmorei albe şi al farturiei, ca să fie întru 
pomenire la sfînta mănăstire: şi arcul l-a fost tră- 
gind cu vîrtej. La vremea lui Constantin Cantimir 
Vodă, fiind răscoală, a venit nişte Cazaci cu Leşi 
şi Moldoveni Joimiri, vrînd ca să jăcuiască ce ar 
găsi în mănăstire. Deci fiind un turn cu bună tărie, 
nu puteai să jăcuiască, deci ai zis călugărilor să 
dea turnul, că nu vorlua a mănăstirei nimică. Iară că- 
lugării necrezînd nu voiati să dea turnul; iară Caza- 
cii şi cu Leșii și cu Moldovenii, îndată au aprins 
mănăstirea ; iar călugării, văzînd că aprind mănăs- 
tirea, îndată au dat turnul, 

Atunci îndată avind puşte de apă acei Cazaci, 
Leşi şi Moldoveni, ai stins focul. Deci atunci ai 
Jăcuit tot din turn ce a fost a boieri şi a neguţitori; 
iar a mănăstirei nu a luaţ nimică, fără numai arcul
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lui Stefan Vodă. Paharul a tost pînă la a treia dom- 
nie a lui Miha: Racoviţă Vodă. şi scoţîndu-l din turn 
un egumen, anume 'Misail Chisăliţă, şi vrînd să se 
fălească, a băut la masă cu acest pahar a lui Stefan 
Vodă, cu niște slugi boereşti ce erai zlotaşi, şi bînd 
mult cu acel pahar, sa îmbatat, şi fiind beţi au stri- 
cat un lucru scump domnesc şi de minune ca acela. 

  

ll. — Stefan Vodă şi Turcii. 

Stetan Vodă a fost un Domn, despre a cărui iste- 
teţime și vitejie s'a dus vestea, cum se zice: peste 
nouă ţări şi nouă mări. De cum s'a suit pe scaunul 
Moldovei şi pînă ce-a pus minele pe piept, n'a avut 
mii nici o zi de pace şi odihnă, ca alți oameni, ci 
tot numai războae peste războae. Nu apuca bine a 
se bate cu un împarât, craj, vodă sat ce era şi ia- 
răşi trebuia să meargă în potriva altuia. Şi poate 
nu S'ar fi bătut de atitea ori, dacă craii şi împa- 
raţii de prinpregiur i-ar fi dat pace. Apucindu-se duş- 
manii ţerii lui mai întăi la stadă cu dinsul,el fiind 
un om care nu suteria nici odată pe nime să-i su- 
fle în borş, nu se lasa pină ce nui da fie-căruia 
cite o batae de la roate, ştii colea... so ţien min- 
te cit a fi ş-a trăi. 

“Aşa era Stefan Vodă, cine vre să ştie: înţelept, 
isteţ, inimos şi viteaz cum n'a mai fost altul pe 
timpul lui, de-ai fi îmblat să cauţi lumea lungiș şi 
curmeziş. 

Cu mulți ani înainte de a se urca Stefan Vodă 
pe scaunul Moldovei, zice că împaratul Turcesc, a 
fost pus uchiul pe Moidova şi de aceea căuta el toa: 
te chipurile cum ar putea pune mîna pe din- 
sa. Da nici odată nu şa putut agiunge ţinta. 
După ce s'a suit Stefan "pe scaunul domnesc, iarăşi 
s'a -cercat norocul. voind să-l răpuie şi să-l facă ca
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să plătească /araciă, după cum plăteau şi alţi Vo- 
evodi din alte țări închinate de rmai înainte. 

Stefan mai degrabă ş'ar fi dat: capul, de citar f 
închinat cui-va ţara de bună voe ş-ar fi plătit ha- 
raciti. De aceea înțelegînd el, de la cine-a fi înțe- 
les, cu ce felii de cugete prietenești se poartă Tur- 
cul, a chiemat într'o zi pe toţi sfetnicii lui, cum 
şi pe mulţi alţi boieri şi oameni însemnați la sine 
şi ţinînd cu dînşii sfat le istorisi din fir în păr toa- 
te cele ce voește să înceapă și să facă Turcul. Iară 
după ce le istorisi îi întrebă: 

-— Spuneţi-mi acuma boieri D-voastră ce ar fi maj 
cu cale şi mai nimerit să facem? să'nchinăm țara 
Turcului şi sa-i plătim haraciă, ori să nu-i dăm ni- 
mica? 

Sfetnicii, la întrebarea asta neașteptată, răspunseră : 
— Ba! una ca asta n'am mal face-o nici odată!... 

Moş din strămoşii noştri n'aă plătit nimărui haraciă, 
şi acuma noi să fim aceia, care să-i plătim? Au 
doară bani, ce ar fi săi dăm Turcului, n-avem noi. 
pe ce-i întrebuința? 

Lui Stetan îi plăcea foarte mult răspunsul acesta, 
căci pare-că sfetnicii i l-ar fi cetit din inimă. Dar 
el nu se mulţemi numai cu atita, ci zise mai departe: 

— Ti foarte frumos din partea D voastră că vă 
trage inima pentru ţară şi nu vă place ca să fie în- 
chinată şi despoiată de păgini. Da bagaţi bine. de 
samă, că împaratul Turcesc, văzînd că nu voim ai 
închina ţara şi a-l plăti haraciă, are să se mînie şi 
să se scoale cu puterea asupra noastră, şi atunci ce- 
om face? Cum ne-om apara de dinsul, după ce noi 
Rominii sîntem, aşa zicînd, numai o mînă de oameni, 
pe cînd Turcii... cît frunză şi iarbă! Noi, după cum 
știți avem puţintică oaste, pe cînd împaratul tur- 
cesc are o mulţime nenumărată. Nu ştii dacă-om 

_fi în stare să ne apărăm de diînsul, întîmplindu-se 
să se ridice cu puterea asupra noastră. Deci încă o- 
dată vă fac luători de samă: ce-i de făcut și de 
început, ca nu cum-va după aceea să se întimple
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zicala veche: «Dă-mi Doamne mintea Romînului cea de pe urmă». 
— Dacă Turcul s-a rădica cu putere asupra noastră, — răspunseră sfetnicii — atunci nici no n-om sta cu minele în sîn ci-om căuta toate chipurile şi mijloacele cîte ne vor fi cu putinţă ca să ne apărăm. 
— Nui vorbă că așa ar trebui să facă fie-care Romin adevarat, cînd vede că Domnul săi îi pri- mejdie şi ţara amenințată de-a f cotropită de pă- gini. Dar de una, drept să vă spun, că tot mă tem ca nu cum-va, cînd-oiă fi în aricul nevoiei, să mă “lăsaţi ca frunza pe apă!... Mulţi sînt, care înainte de război, se arată cei ma; viteji oameni de pe taţa pă- mîntului, iar cînd vine treaba la adică, atunci dau dos la îaţă şi... pe ici încolo ţi-l drumul!.... 
— Cit despre una ca asta să ne ferească sfinţii, Că doară noi nu sîntem epuri să ne spăriem de toa- tă nimica, ci Români, şapoi Romînul, mai ales cînd îi vine mucul la deget, nu se lasă cu una cu două! — Atita am voit să ştiă, zice Stefan, mai mult nimică. Iar cit-oiti trăi nu voi da Turcului nici o para chioară. 
ȘI cum a zis Stefan Vodă, așa sa și întîmplat, că ce zicea el odată, zisera. 
Imparatul Turcesc însă, cum a prins de veste de hotărirea lui Stefan Vodă s'a lăcut toc şi pară de mînie şi i-a scris ca pe loc să-i trimeâtă haraciă ori dacă nu, va fi vai ş'amar de capul lui. A cuge- tat pe semne Turcul în mintea lut că Stefan, cum „i-a vedea scrisoarea, s'a viri în toate răcorile şi îndată i-a trimite bani. Da s'a înșalat amarnic, că Ste- fan Vodă nu era unul de cei ce se înspăimîntă aşa degrabă... El cum primi ştirea asta a spus tri- mesului turcesc să se întoarcă înapoi de unde a venit şi sa spue stăpinului săi că dacă trebue haraciă din Moldova, să vie singur să şi-l iee. Trimesul se întoarse și spuse stăpinului ce avu 

să-i spue.
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Imparatul, văzînd că Stetan să împotriveşte, şi nu 
vra de bună voe să-i trimeată haraciii îi mai scrise: 
odată, şi înc'odată, şi tot aşa în v'o cîte-va rîn- 
duri, şi de cîte ori îi seriea, de-atîtea ori mai tareil 
ameninţa. 

Da Stelian nici grijă n'avea. EL tot deauna îi răs- 
pundea ca şi'ntăia dată, că dacă voeşte numai de 
cît să aibă haraciă şi din partea Moldovei să vie 
singură s şi-l iee, să vadă cum l-a lua... lar cît des- 
pre dînsul, zicea că nui l-a da de bună voe în veci 
şi pururea, de ar ști căs'ar întîmpla nu ştiă ce să 
se'ntimple. 

Trimesul, ce era să facă? să se pue cu Stefan în 
poară ? Atita i-ar fi trebuit, mai mult nimică! Işi lua 
îndată catratusele și fără să mai zică v-un cuvint 
se întorcea trumușşel înapoi de unde venise. 

Stetan, cum petrecu cu nepusa'n masă şi cea de 
pe urmă oară pe trimes, vădind că nu poate cn u- 
na cu două s'o scoată la capăt cu Turcu, porunci 
ca să se adune degrabă taţi sfetnicii la un loc, spu- 
ind că are să le impărtăşească nişte lucruri foarte 
cumpănitoare. 

După ce se adunară le zise: 
— iaca, sfetnicii mei, ce voeşte împăratul turcesc 

să facă cu mine şi cu voi cu toţi; zice că are să 
vie cu oaste asupra Moldovei ca să ne facă mii şi 
fărîmi, pentru, că nu voim să-i închinăm țara și să-i 
plătim haraciii. Si cînd Turcul zice una ca asta, 
să știți că nui lucru de şagă.... Ce a spus odată,îi 
spus, şi cînd să mînie îi varga lui Dumnezeiă! V'am 
chemat ca si aud şi acuma, care îi părerea D-voas- 
tră? Implini-vă-veti făgăduinţa, care mi-aţi dat-o 
acum cîte-va luni? Și dacă aveți de gînd s'o împli- 
niți, apoi ce ar fi mai bine su începem şisă facem? 

Toţi sfetnicii, cum și ceia-lalţi boeri, care mai 
erai strînşi impregiurul lui Stefan, strigară întrun 
glas, că mai degrabă or muri pînă întru unul, de 
cît s-or lasa să fie cotropiţi de pigîni. 

— Aşa am cugetat şi ei —zise Stefan.— De a-
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cuma la lucru, că timpul îi scurt! Ca minia să ne trezim cu Turcul în ţară!,... 
Și cum rosti cuvintele acestea şi se despărțiră de 

la olaltă, atit Stefun Vodă, cît şi sfetnicii lui începu- ră din toate părţile a se găti din răsputeri de răzbui. Și unii şi alţii răsculară și adunară poporul de prin 
sate, că pe timpul acela nu era, ca acuma, atita oaste învaţată, cită ar fi fost în stare să deie față 
cu oastea unui împarat de pănura acelui turcesc. 
ci mai mult poporul de Ja țară era apărătorul şi scutitoriul adevarat al ţării. ȘI în cite-va zile era o mulțime mare de oaste strinsă în Suceava, gata ca la cel dintăi siimn să se porniască în potriva pă- ginului. 

Turcul, de altă parte, cum a auzit de la tri- mesul lui, că Stefan Vodă, nu numai că nu voește să-i închine ţara şi să-i plătească haruciă, ci încă îl 
ie şi peste picior, chiemă toată oastea cîtă o avea la un loc, şi mai degrabă de cum Şar putea cine va închipui se porni cu dînsa asupra Moldovei. Și erai Turci de nu le mai ştiei numărul şi Cînd a- giunse la marginile Moldovei şi intrară peste hotar; era mînia lui Dumnezeu ce faceai. 

Da las că și Rominii nu sta cu mînele în Şol-- 
duri să-i aștepte ca să le scurteze vieața înainte de a sosi vremea. Ei cum priusese de veste, că Turcul a intrat nepoftit în țară, sa porniră cu Stefan Vodă în frunte, înaintea lor, și cum sosiră față în față, unde nu începură a zii lua la ochi cu săge- țile și. a se bate cu dinşii ca niște lei înfurieţi, cind 
sint ameninţaţi cu moartea în însuşi culcuşul lor. Se încinse o bătae pe vieață şi pe moarte, de gîndei că-i prăpădenia lumei, nu -alta. 

Da ce folos de toată bărbăţia și vitejiea Romînilor după ce erau poate pe zece părti mai mulți Turci 
de cit dînşii. 

Era tocmai aşa ca și cînd ar sări un giurati) la batae în potriva unui sat întreg. Cum să învingă 

  

1) In Bucovina la consilieri comunal li se zic giurati,
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ii giuratul pe sat, fie acela chiar: un urieş, dacă îi nu- 
mai unul singur? 

Stefan Vodă, nu se lasa cu una cu două afi spă- 
riet şi ca unul care se pricepea foarte bine la treburi 
răsboinice, văzînd că sînt atiţa Turci şi că la şesii 
peste putinţă să ţii piept cu diînşii, o întoarse almin- 
tvelea, începu adecă a se trage pe: mcetul cu oastea 
lui spre munți, făcîndu-i pe Turci să creadă că el ar 
fugi de dînșii. 

Turcii, nici visînd macar cu ce felii de ginduri! 
se poartă Stefan, se luară la fugă după dinsul. 

Da Stetan, după ce se trăgea cu oastea lui ca la 
vro cîte-va mii de paşi, de odată sta locului, să. 
mai bătea cît să bătea cu dînşii, apoi iarăşi se tră- 
gea, şi tot aşa făcu el în mai multe rînduri, pînă. 
ce-i ademeni sub poalele munţilor. 

Turcul, ca Turcul, se ţinea morţis de el, voind 
numai de cît să pue mîna pe dinsul şi să- l nimi- 
cească cu oaste cu tot. Și cum. agiunse sub poalele 
munților <ă încinse din notă lupta, însă de data as- 
ta, nu ca mai înainte, ci cu mai mare înverșunare, 

Stefan se luptă şi acuma ca un lei cu dinști, şi 
pe mulți îi trimese în cealaltă lume. Da ce folos 
de toată istețimea şi vitejia lui, ce tolos de toate 
ademenirile Şi apucturileă lui, că de la o vreme: 
tot n'a tost in stare să ție mai departe piept cu din- 
şii, că cei mai mulţi dintre voinicii săi de frunte 
începînd de la stetnici și pînă la cel din urmă os- 
taş de rînd, picară acum jerttă înturietului şi neîm- 
pacatului păgin. 

Ia» cei ce mai rămase în viaţă, ne mai putiîndu-se 
ținea pe picioare de vlăguiţi şi osteniţi ce erai, temîn- 
du-se ca să nu cadă şi ei jertfă (ară v-un folos pentru: 
sine. pentru Domnul lor și pentru ţară, începură a- 
da îndărăpt, a se împrăștie şi a se ascunde prin de- 
sişurile munților și acclo sa aştepte apoi un timp,. 
mai bun și mai potrivit ca să se poată iarăşi scula. 
în potriva dușmanilor, 

Văzind Stefan că nui chip de învins, că ostaşi.
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şi ţăranii, ce-l insoţiră în războiul acesta cumplit și care mai scapară teferi de urgia păginilor, să rezlețese în toate părţile, să supără în adîn- cul inimei lui şi nu știea singur ce să mai înceapă Şi să facă. Dar el de supărat peste măsură şi dus pe gînduri cum era, că una ca asta, să fie învins, 
-de cînd s'a suit pe scaunul Moldovei, nu i sa tost întîmplat, cum văzu că Turcii înving și că mai mult nui chip de scapare, începu a alerga încolo şi în-. coace în fuga calului, ca şi cînd ar 6 voit să scoată din fundul pămîntului o oaste nouă, o oaste mai pu- ternică şi mai odihnită de cum era ceea ce s'a fost rez. leţit prin desişurile şi văgăunele munţilor. şi așa, neştiind singur ce tace, să porni prin pădurile de sub poalele munților și să duse, într”o fierbinţală, cit timp s'a fi dus, pînă ce-agiuns într'o lucină nu departe de satul de astăzi, Pulna. După ce a a- giuns în lucina aceea, văzînd că bietul cal de asu- dat, de ostenit și de flămînd ce era, nu-l poate du- ce mai departe, i se făcu milă de dînsul, descălică şi-i dete drumul ca să se mai odihnească, să pască şi să mai prindă la putere. Apoi se puse şi el să şadă pe tulpina unui copaciă. Și cum sta el aici, dus pe gînduri asupra celor ce i s'a întîmplat, pri- vind din cînd în cînd încolo şi încoace în întuneri- cul nopții, că înserase acuma cînd agiunse în lu- cina aceeă, iată că la o departare de v'o cite-va zeci de pași de dinsul se vede zarea unei lumine li- cărind prin crengile unor copaci. Voind să știe ce fel de lumină ii aceea şi cine poate să locuiască în niște locuri aşa de selbatice, cum era pe timpul a: cela locul, unde se afla el, prinse degrabă calul și se îndreptă în partea aceea dincotro se zărea lumi- na. Iară după ce se apropie, ce să-i vadă ochii?.... o stîncă mare, încungiurată de giur împregiur cu copaci cine ştie de ciţi veci, cu partea despre mia- ză-noapte şi răsărit împlîntat adincă în coastele u- nui deal, iară cea despre amiază-zi şi asfințit sapata de sus şi pînă glos cu dalta, aflindu-se în cea dintăi
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trei terestuici mici, iar în cea din urmă o uşă în- 
tărită cu drugi de lemn. In una din cele trei fereşti 
ardea încă lumina, ce-a fost zărit-o el putin mai 
înainte. 

Aceasta era Casa sati Chilia de piatră, care şi pî- 
nă în ziua de astăzi se poate vedea pe malul drept 
al pîrăului Vifeul, nu departe spre miază zi de sa- 
tul Putna. 

Stefan Vodă, cum văzu stînea asta şi lumina ce 
lucea dintr'insa, îndată să pricepu că nu poate fi o 
stincă de rind, ci ea trebue să fie pe' dinăuntru sa- 
pată şi să locuiască cine-va întrinsa. Deci legînd 
calul de creanga unui copacii, se duse mai aproa- 
pe de stîncă, o privi de-amăruntul de giurimpregiur 
şi cum se uită iată ca dă de-o uşă, şi cum dete 
cu ochii de uşa aceea se duce şi bate într'insa. 

După ce bătu, de v'o cîte-va ori, un glas din 
nuntru întreabă: 
— Cine-i acolo ? 
— Eu sînt! răspunse Stefan. 
-- Și cine eşti tu? 
— Stefan Vodă, 
— Nu se poate! 
— De bună samă. 
— Şi dacă întru adevăr ești tu Stefan Vodă, spu- 

ne-mi ce cauţi prin aceste locuri pustii, unde n'ai 
mai fost pînă acuma nici odată? 

Greu îi pica lui Stefan Vodă să răspundă la a- 
ceastă întrebare neașteptată şi mai multe minute 
stete în cumpănă: ce să facă ?.... Să se mărturisească 
unei fiinţe necunoscute, ori să încalece pe cal şi 
să se ducă unde l-a duce el, numai să n'aibă a ros- 
ti cuvîntul Znvins, care nu-l rostise nici odată pînă 
atunci. Dar întunericul nopţii şi urletul cumplit a 
unor lupi din apropiere îl făcură să'si calce pe ini- 
mă şi să rostească cuvintele, care nici prin vis nu 
i-au trecut că le-a rosti v-odată. 

El zise: | 
— Ce să caut? află. ori cine-vei fi, că sînt bătut
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de Turci, şi acuma.fug de dinşii!,... Te rog dară, : 
să fii aşa de bun şi să mă primeşti de mas, căci 
noaptea aceasta-i. întunecoasă, pare că mai în-. 
tunecoasă de cit toate nopţile de pînă acuma şi ei 
nu ştiii încotro s apuc. şi să mă due prin codri în 
care am intrat... 

— Stelan Vodă să fie bătut de Turci? asta nu-i. 
cu putință, zi mai bine că ești alt cine-va, - iar. 
nu Stefan Vodă cel viteaz şi-atunci mai degrabă 
te-oi crede şi ţ-oi da -d*umul în nuntru! 

— Bine-ar fi, 'cîndialtul ar fi aici în: locul. mei, 
dar durere... de data asta norocul m'a părăsit, şi a- 
cuma mă aflu unde nici n'am gindit! | 

Sahastrul, căci glasul ce a vorbit din nuntru era 
glasul unui Sahastru, cum a auzit că streinul. cea 
bătut la ușa lui îi, Stefan. Vodă îndată i-a deschis 
ușa şi l-a poftit înuntru. Apoi îl întrebă cum sa 
întîmplat ca să fie învins de Turci, care să fie pri- 
cina după ce mai înainte nime n'a fost în stare nici 
odată să-l învingă. 

Stefan îi istorisi de la început toate cum a cerut 
Turcul haracii de la dinsul, enm s'a sculat cu pu- 
tere asupra lui, cum a mers el cu Rominii săi im- 
potriva Turcilor şi cum s'a bătut cu dînşii. Mai Le 
scurt îi spuse toate din fir în păr cum s'a întîmplat 
de la început pînă ce-a fost nevoit să fușză de'naintea 
păgînilor. 

— Nu fii suparat. Măria Tata! — zise Sahastrul, 
după ce-a ascultat cu luare aminte. — Multe lifte 
varvare au voit în -curgerea timpului să stingă pe 
Romini de pe: faţa pămîntului și să răpue țara asta,. 
însă Dumnezei cel. drept; şi puternice nu i-a lăsat, 
să și împlinească dorinţa, el nu. te-a lăsa nici pe 
Măria Ta să rămii de ris, ci mai degrabă de cum. 
îi poţi închipui ai să învingi cu agiutorul lui pe . 
Turci şi ai să-l alungi cine ştie unde peste hotarele . 
țerei. 

— De-a da Dumnezei să fie aşa da eă tare mă
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tem că n-oiii mai agiunge acele zile, mai cu samă 
că pe eei mai aleşi voinici i-am perdut! 
—N'are a face!.... Dumnezei îți va da alţitla loc! 

Și după ce rosti Sahastrul cuvintele aiestea, pofti 
pe Stelian se şadă pe o muchie de stîncă sapată în 
chip de Jăicioară, iar el ieși degrabă afară şi adă- 
posti calul întrun felii de pivniţă, care era de- 
desuptui chiliei lut sub o aripă a stincei, că ur- 
letul lupilor, ce-l auzise Stefan, se apropie din ce în 
ce mai tare de stincă. Apoi întră înnuntru, puse ce 
avu mai ales şi mai bun de mincare pe o mescioa- 
ră rotundă, asemenea de piatră și polti pe Stefan la 
ospăț. 

Stetan nu să lăsă mult îmbiet. că trecuse mai bine 
de-o zi şi giumătate de cînd nu luase nici o făr- 
mătură de pine în gură. Şi iată că, pe cînd sta el 
şi cu Sahastrul la masă şi ospata, vorbind despre 
întîmplările trecute, unde nu mi se porneşte de o 
dată un urlet ca acela împregiurul stincei de să ră- 
suna văile de prin apropiere. 

Stetau, cind auzi urletul lupilor, sări drept în sus 
de la masă. puse mina pe sabie şi zise înspăimîntat 
către Sahastru.; 
— Părinte ! ne-ai încungiurat lupii, ce-i de făcut ? 
— Ce să facem, nemică! lasă-i să urle cit le pla- 

ce. că no! şi aşa nu avem nici un lăutarii, care să 
ne cînte la masi..... lasă încaltea se ne cinte ei! 

-— Ştii că eşti cam hazlii. Dar să lăsăm acuma 
şaga la o parte; lupii. după cum se vede, sint mulţă, 
pot să străbată în nuntru, şi atunci nu știă zăă cum 
em putea scapa de dînşii? 
— N'ave nici-o teamă, căci noi sîntem aici întă- 

„riţi mai dehai de cit un împărat într'o cetate. 
— Da calul mei? 
— Nici lui nare să i se întimple nimică, că şi 

el îi tot atit de bine scutit, ca şi noi! 
Stetan, cînd auzi cuvintele aiestea, se mai linişti 

puțin, se puse la masă şintre urletele lupilor, care 
se învirtiră mai de multe ori prinpregiurul şi pe
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deasupra chiliei, ospătă mai departe. După ce se 
sculă de la masă şi după ce lupii, văzînd că nu pot 
să pue labele pe prada, ce ai fost adurmecat-o, în- 
cetară de urlat şi se departară prin desişul pădurei, 
Stefan se puse să se odihnească, că era foarte obosit 
de luptele, ce le avusese, cit şi de drumul cel de- 
părtat de pe cîmpul de război. 

A doua-zi demineaţa, cam pe timpul acela cînd 
intră preoţii la utrine, Sahastru trezi pe Stetan din 
somn, ieşi cu dînsul afară, se suiră amindoi pe viîr- 
tul stîncii, în care era sapată chilia, și după asta 
arătind cu mîna spre asfinţit, îl întrebă zicînd: 

— Uite-te în sus, vezi ceva? 
— Nu văd nimică! răspunse Stefan câtînd spre 

locul arătat. 
— Calcă pe piciorul meu cel drept! zise Sa- 

hastrul. 
Stetan la început nu prea vre, însă mai peur- 

mă tot a calcat pe picior să vadă ce are să se în- 
timple. ” 

— Vezi acuma ceva? 
— Văd! 
— Ce vezi? 
— Vă — răspunse Stefan, arătînă cu degetul -— 

cole în mijlocul lucinei celeia un copacii mare, iar 
în copaciă văd arzînd o malţime de lumini. 

Copaciul acela era un paltin foarte gros şi înalt, 
se afla tocmai pe lvcul, unde este astăzi Jfânăsti- 
rea Putna. 

— D'auzi ceva? întreabă iarăşi Sahastrul. 
— Nu aud nimică. 
— Calcă pe piciorul mei cel sting. 
Stefan făcu şi de data asta cum ia spus Sahastrul. 
— Auzi acuma ceva? 
— Aud! 
— Ce auzi? 
— O cîntare. Dar nu ştiii preoți sînt aceia, ce 

ciată, ori îngeri, că mai dulce, mai plăcută şi 
mai frumoasă cîntare de cit asta n'um auzit de 
cînd sînt.
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„— Aciea nu sint preoți, ci îngeri, răspunse Sa- 
:hastrul. | 

— Mi-am închipuit eă că aceea nu poate să. fie 
“cîntare de preoți, ci numai de îngeri. 

— Ştii una, Măria Ta: 
— Ce să știi? Na 
-- Pune gind la Dumnezeă că în lucina. unde se 

aude cîntarea, ce-ai auzit'o, îi face o mănăs- tire, al cărei pristol să fie tocmai acolo, unde 
este acum copaciul, în care ard luminile, și lasă dica te-i căi v-odată! Și dacă-i pune“ acest gind la Dumnezeii ţinîndu-te de cuvint, poţi merge în voa 
«cea bună să te baţi nn numa cu Turcii, care te-ai 
învins acuma, ci și cu mulți alți duşmani şi lasă “dacă nu-i vei învinge pe toți. 
Oi face toate, după cum îmi spui, nnma să-mi 

:agiute Dumnezei ca să pot învinge pe dușmanii 
“țării mele, care ov ameninţă cu perzare. 

— Amin..... Acum poti merge fără trică în potri- va ne'mpacaţilor Turci, căci mai înainte de cum îţi 
poți închipui, ai săi învingi şi ai să curăţi fara 
de dinşii. 

— Dar de unde să iau eu atita oaste, cu cit să-j pot învinge? | 
— Țara-i mare,.... mai sint încă destui oameni 

întnsa, caută-ți numai oastea trebuineioasă şi-i 
-afla-o"! 

După asta, mulțămind Stefan Vodă din toată ini- 'ma Sahastrului de primirea, mingierea şi sfatul lui 
cel părintesc, işi luă ramas bun de la diînsul, se sco- 
bori de pe virful stîncei. scoase calul Gin pivniţa în care l-a fost adăpostit Sahastrul de cu sară, se 
“sui calare şi se porni ca să-şi caute oamenii cu ca- 
re să pornească iarăși în potriva Turcilor. ŞI mer: «gind el aşa, cit ţimp a fi mess, şi leşind la ţară. în puţine zile strinse.o mulțime de popor pe ling: - “sine şi cu aceştia se porni iarăşi în potriva Tureilor 

Turcii, văzînd că Stefan nu se mai arată, dură uastea lui cită a mai rămas în vieaţă, s'a îm--
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prăştiet în toate părţile ca puii de potirniche, soco-- 
tiră că Moldova acuma îi a lor, că nime n'a mai 
cuteza să se scoale cu arma asupra lor, şi de--aceea 
începură și ei a se imprăştie în mai multe părți şi. 
a prăda țara. luînd tot ce le pica în mină sai ar- 
zînd tot ce nu putea lua şi duce cu dinșii. Și bucu- 

“via lor era negpus de mare că s'aă, descotorosit de: 
un qm îndărăpnic şi pricrejdios ca Stefan Vodă. 

Da zadarnică le-a tost toată bucuria, că toemaii 
pe cînd nu visai ei, iată că Stefan Vodă cu oame- 
nii,. care-i strinsese din părţile despre miază noapte: 
ale Moldovei, adică din partea Rădăuţului şi a Cer- 
năuțului de astăzi, precum şi cu cei care mai îna- 
inte s'aii tost ascuns prin crierii muaţilor, se repezi: 
pe neaşteptate şi cu o furie ne mai auzită asupra 
lor. 

Şi după ce-ai început Stefan a se bate cu: 
Turcii, iată că a dat Dumnezei un ncur și o ne- 
gură deasă şi foarte întunecoasă în partea aceea. 
unde erai Turcii, că nu se vedeau de felii uni: 
pe alții, şi din nourcurgea ploae cu toc asupra lor. 
Şin zăpăceala cea mare at început acuma a se: 
bate şi-a se tăie ei între ei. Iar pe cind să în- 
timplia această căsăpire ne mai pomenită de oamerni,. 
o basma roşă ca para focului plutea în văzduh pe: 
de-asupra lor. 

Insă în partea aceea, unde era Stefan Vodă cu. 
oamenii lui, era senin și frumos și oştirii sale nime 
nu-i tăcea nimica. Dar el şi cu ai săi, bătea și tăia. 
în. Turci ca'n curechiă, şi nu le da nici de cum rind 
ca să-şi vie cît de puţin în fire. 

Și pe cînd zăpăceala şi încurcala Turcilor era 
mai. mare şi mai înfiorătoare, pe cînd se tăieuti şi 
se căsăpiaii mai cumplit, iată că scapă un Ture ci- 
lare din mijlocul îmbulzelei turceşti şi văzînd cele 
ce se întîmplă. strigă în gura mare: 

- —- Staţi fraților 'locului, că nu ne bate Stefan Vi - 
dă, ci ne bate Dumnezeai pentru 'răutatea și dauna 
cea mare, care am făcut'o țării acestea,



Turcii. auzind glasul, care se vede că era a V-O 
anul paşă, şi văzind că nu-i bine de dinşii, bucuroşi 
a> fi incetat de--a se bate şi s'ar fi împacat, numa 
dacă ar fi putut şi ar fi avut cînd. Da de geaba, 
că âcuma, de-ar şi fi voit ori cit să se împace, 
Stetan Vodă nu le da rind, ci apucindu-i merei din 
coaste și de la spate, nu se lasa, pînă ce pe cei mai 
mulţi dintre dinşii nu-i trimesese pe ceialaltă lume 
iar pe cei ce mai scăpară ca prin urechile acului 
de moarte, nu-i îngădui nici un pie pînă ce nu-ia- 
lungă pe toţi peste Dunăre şi curăţi țara de dînşii. 

Și după ce a învins Stefan pe Turci şi a scăpat 
țara de dinşii, sa întors îndiivăpt, unde a fost lup- 
ta mai înverşunată, a poruncit să se stringă la un 
loc pe toţi ostașii, cîţi ai căzut morţi în luptă, a 
spus să facă mai multe movile din dinșii, să-i pro- 
hodească ca pe nişte voinici şi creştini adevăraţi 
să-i acopere frumos cu ţărină ca și pe ori care alt 
creștin. 

Şi cum a poroncit Stefan Vodă, aşa sa şi tăcut 
și el încă a stătut de față, pină ce toţi s'aă înmor- 
miîntat cum se cuvine. 

lară după ce a implinit şi această datorie creşti- 
nească. a dat dramul tuturor oamenilor, care l-ati 
agiutat cu atita credință şi bărbăţie, ca să meargă 
fie-care pe la vetrele lor, şi s'a întors şi el plin de 
voe bună la scaunul lui din tirgul Sucevei. 

Da Stetan Vodă nu petrecu mult în Suceava, ei. 
voind a-şi împlini făgăduinţa, ce-a dat-o mai înainte 
“Sahastrului de la Chilia de piatră, porunci să adune 
mai mulți meşteri zidari şi se porni apoi dimpreună 
cu aceştia, precum şi cu mai mulţi boeri şi curteni 
ai lui spre locul, unde se află astăzi satuj Putna şi 
agiungiînd acolo, puse să zidească Jănăsterea Putna 
tocma pe losul acela, unde a văzut luminile arzînd 
şi a auzit îngerii cîntînd, adică după cum l-a sfătuit 
„Sahastrul de la Casa sai Chiliea de piatră, care mă- 
năstire a rămas pînă în ziua de astăzi. Apoi s'a în- 
tors la scaunul lui din Suceava. .
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Și așa Stefan Vodă şi-a ţinut atit cuvintul ce l-a 
dat Sahastrului, cît şi cela ce l-a dat stetnicilor lui 
înainte de răsboi, că el cît a fost şi a trăit, n'a 
plătit Turcilor nici vn ban ca Haraeză. 

  

12. — Mănăstirea Putnei. 

Odată Stefan cel Mare a fost bătut într'o batălie- 
și rătăcind prin țară a agiuns în pădurea Pifeul. 
Acolo a dat peste un pustnic bătrîn, cu o barbăal- 
bă pîn'la briă, care avea chiliea într'o stîncă despi- 
cată în două părți: într'o parte a dispicăturii dor-— 
mea e] și'nceealaltă își tăcea rugăciunele lui. 
Agiungind Stefan acolo se roagă să-l primească, 

Gind zdrobit de atita trudă. 
Pusnicul i-a răspuns: 
— De ieşti om pămintean, intră; iar de teşti ciu-— 

ma pădurii să te duci ma! în fundul pădurei. 
— Sînt om păminteun. 
— Dacă iești om pămintean, cine ieşști şi cum de 

vii pe locurile aestea părăsite şi tocmai la vreme 
de ncapte ? 

— Eu sînt Stefan Vodă, îs bătut şi rănit de pu-— 
gîni şi am venit să-ţi cer povaţă. 

— Aşa! Apoi intră. 
Cind a intrat Vodă, pusnicul i-a făcut loc să șa- 

dă pe o lăicioară de piatră. 
Stefan se așeză și-i istorisi pustnicului toate pă- 

țăniile. | 
— Nu te întrista, îl încurajă pustnicul, Dumnezet 

t-a agiuta. Și l-a rugat să ospăteze cu dinsul niște 
malai mărunţăl fiert cu apă curată și niște rădăcini 
strinse de dînsul din pădure. 

Pe urmă s-a. pus pe odihnă. 
Drept la miezul nopţii, ie pusnicul pe Stefan de 

mînă și-i zice:
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— Urmeazi-mă ş'aă ieşit amîndoi din chilie. 
Agiungind întrun loc, pusnicul îl stringe pe Ste- 

tan de mîna dreaptă şi îl întreabă: 
— Vedi ceva? 
— Nu văd nimica, răspunse Stefan. 
Il strînse a doua oară şi iar îl întreabă: 
— Vezi ceva ? 
— Nu văd nimica, 
Atunci pusnicul îl stringe iar pe Stetan de mînă, 

călcîndu-l tot atunci şi pe piciorul drept. 
— Văd, grăi Stetan. 
— Ce vezi ? 
— Nişte lumini. 
— Hm, dragul mei, acelea nu-s lumini. aceia's 

îngeri, şi locul acela-i stint. Pune-ţi în gînd, că-i 
face acolo o mănăstire și așa-i birui păginii. 

— După batac şi cu agiutoriul lui Dumnezeă, am 
se fac, a giuruit Stefan şi pe urmă amindoi s-a 
întors în chilie şi se hodiniră pină dimineata, 

A donazi ș-a strîns Stefan oastea cea rătăcită și 
cu alții cîți i-a mai găsit prin țară şi au bătut 
cumplit pe duşman. 

Ca mulțămită lui Dumnezeă, Stefan pune de zi- 
dește mănăstirea Putnei. | 

In temeliea mănăstirei din partea stingă, Stefan 
Vodă a poruncit să zidească o caldare mare Cugal- 
beni, aur mult și argint, şi a afurisit, că nimenea pe 
lumea asta n'are să se atingă de comoara ceea de 
cit însuşi Stefan. 

El ar să scoată banii aiştia, cînd a învie. ȘI el 
are să'nvie înainte de învierea cea de obşte, calare 
pe calul lui şi cu sabia în mina dreaptă ţiind-o 
drept în sus. 

Toţi banii şi celelalte odoară care sînt zidite în 
temelia mănăstirii, are să le'mpărțască celor cae 
cred faptelor lui, în legea creştinească şi în nația 
românească... 
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13. — Războiul de la Racova. 

Işi pusesă 'n gind, Turcii, ca să răpue pe Stetan 
cel Mare şi pe urmă să robească şi ţara Moldovei. 
S-a 'ntrarmat Turcii, ş-aă pornit la război cu oaste 
cîtă frunză și iarbă, ca doară-doară l-a birui pe Sie- 
fan, că alt fel îi cam duceai frica. 

Stelan Vodă ş-a rădicat şi el oaste, şi le-a ieşit 
în cale numai c-o mînă de oameni, dar cu credință 
în Dumnezeul cel puternic, cu nădejde 'n brațele lor 
cele vînjoase și cu meșteşugul ostăşese moştenit din 
moşi-strămoşi. 

Cînd a văzut Stefan pozderia cea de Turci, n'a 
fost de chip să se bată făţiş şi la loc iarg, îndată 
a cotigit-o Stefan cu oastea în dărăpt. pe ici pe 
colea. Și tot i-a tras pe Turci, încet-încet, dreptpe 
unde ştiea nasdravanul Moldovei, că i-a face chi- 
săliță pe dușmanii, care vraă să-i închinăm ţara cu 
voe ori fără voe. 

Cu şirielic i-a bagat pe Turci într'o vale, încun- 
giurată numai de codri mari şi locuri fioroase, aşa 
că te uitai numai în cer şin pămînt, în colo nu 
vedeai de cit codru salbatic. văi mocirloase, rîpi 
prăpăstioase şi locuri întunecoase. 

Turcii, care se bizuiai pe ostașii lor cei mulți, tot 
îl urmărea mereă pe Stefan, gîndină, că şi'n borta 
şoarecului dacă sar baga. tot ar să-l bată odată pe 
Stefan, să spue încaltea şi morților de patima lui. 

Oastea lui Stetan cel Mare ştiea prea bine locurile 
din Valea Racovei și ştiind ce o aşteaptă, își făcuse 
în pripă cetăţui de aparare, movile de priveghere 
şi şanţuri de adăpost de giur împregiurul Văii Ra- 
covei. 

Aşa pe virlul dealului Pa: a fos cetățue, pe Vale 
a lost silistrărie de prav de puşcă, prin satele Por- 
căreț, Păunești, Valea-Ră şi Poeana Cirnului, a fost 
tot movili şi șanțuri. 

Bătăliea s'a început în valea Similei, pe dealul 
care se cheamă Ce/atea, unde să văd și astăzi 2 f4-
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dii (şanţuri); pe urmă la gura văii Racova şi de-a- 
colea s'a tot bătut în sus pe apa Birladului, în ae 
zeşti, pe valea Rebricei, şi pînă la tîrgul Scînteia, 
pe şleahul cel mare, care merge spre Iaşi, tot, o batae 
a fost şi-i omora pe Turci, ca cum iar fi luat din 
oală. 

Pe unde-i satul Fundătura a tost batălie amarnică: 
Stefan îşi aşezase oștirea pe dealul Măgura, care-i 
cel mai înalt dea! de pe acolo și trăgea'n Turci de-i 
potopea. Și astăzi sînt urmele de șanțuri şi a unui 
beci care-i zic oamenii: Beciul luă Stefan Vudă. Pe 
şăsul Birladului, unde-i astăzi satul Stefan cel Mare, 
a fost iar o bătălie cu Turcii. Lu Podu arapuluă 
de peste piriul Racova—aproupe de satul Chiţocu— 
vastea lui Stelan a ucis un pașă harap şi de acea 
să cheamă și podul: Podu Marapuluui. Podul aista 
a fost tăcut de Stefan Vodă. 

Și ciţă duşmani ati perit și ciți ai rămas ciolnavi 
pe cîmpii. tot nu se lăsau, că par că răsăreai din 
pămînt, aşa de mulţi Turci erai. 

Stefan dacă a văzut nevoia, a prins a se trage 
din calea lor. că-l urmăreaii să-l prindă. 

Fiind strîmtorat de Turci, s'a suit întrun stejar, 
care venea pe locul unde se află astăzi biserica din 
Scînteia şi cum sta în copac, Stefan s-a rugat lui 
Dumnezeu. 

— Doamne! seapă-mă de tocul în care mă găsesc 
astăzi şi în locul stejarului aistuia. voiă zidi un lă- 
cas dumnezeesc. 

Turcii au trecut înainte fără ca să-l zărească şi 
Itetan a scapat cu vieaţă. 

După întîmplarea asta, Dumnezeu i-a agiutat şi 
i-a bătut cu istovul pe Turci, la Podul Inalt, care 
venea mai sus de satul Scînteia şi pe urmă i-a a- 
lungat pe Turci în gios spre Dunărea, 

In ţinutul Tecuciului ia: i-a bătut amarnic pe 
Turci, “ia un vad care de-atunci i-a ramas numele: 
“PFadul Turcilor. 

Și aşa a scapat țara de robie și oastea Moldo- 
venească a făcut minuni de vitejie. 
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, 

Cum a stirşit războiul, Stefan a poruncit să facă 
în Scînteia o biserică cu hramul Sf. Arhangeli Mi- 
hail şi Gavril şi a mai făcut și un pod de piatră 
peste pirăul Rebricea. 

Morţii cîți ai căzut în vremea războiului cu Tur- 
cii, i-a ingropat în spre meazăzi şi răsărit de Pun- 
eşti. în locul unde-i zic oamenii: Zintirimul lui 
Vodă. lar celor care-aii trăit şi s'ai purtat vitejeşte 
in cumpăna asta așa de mare, Stefan i-a răsplătit 
dăruindu-le pămînt, ca să aibă cu îndestulare neam 
de neamul lor. 

Unora din căpitani le-a dăruit chiar locurile unde 
şaui arătat ei, faptele lor vitejeşti. Aş a fost la bă- 
tălia din satul Fundătura. 

Răzășii din Bucătăria, Căntălărești, Chetreşti, Cio- 
feni, Coşeştă, Girceni, Mircești, Telejna de sus, şi Tă- 
tătăni, toți sint împămînteniţi din vremea războiu- 
lui de la Racova, peotru c-aă ştiut cnm să-şi apere: 
Crucea, Vodă şi Moșia. 

Ş'asa, cu agiutoriul lui Dumnezeii şi cu bărbățiea 
ostașilor Moldoveni, a scăpat Stefan Vodă, țara de 
nacaz şi de închinare înaintea păgînului. 

  

14.—Bătăliea de la Războieni. 

Ștefan Vodă cel Bun, bătindu-l Turcii la Războ- 
eni, a mers să intre în cetatea Neamțului, ȘI fiind 
mamă-sa în cetate, nu Pa lasat să intre, şi i-a zis: 
— Paserea în cuibul săă, piere. Că, să se ducă în 

sus. să stringă oaste, că isbinda va fi a lui; şi aşa, 
pe cuvintul mîne-sa, Sa dus în sus şi a strîns guste. 

lară Împăratul Turcesc a venit cu toată puterea 
lui la cetatea Neamţului, şi a suit puștile (tunurile) 
deasupra unui munte despre Moldova, şi a început 
a bate cetatea Neamţului foarte tare. Iară pe acea 
vreme era un Neamţ închis în cetate; și văzînd că
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bat cetatea, a zis păzitorilor să spue marăei lui Stefan: 
Vodă să-l sloboadă de la închisoare și temniţă pe- 
dînsul, că el va mîntui cetatea de acel rău. 

Deci, slobozîndu-l pe acel Neamţ de la închisoare, 
sa şi apucat acel Neamţ de a indreptat puştile din 
cetate asupra Turcilor unde stai acolo în munte, şi: 
a și lovit în gura unei puşte turcești de-ai sfără- 
mat-o; şi a început a bate în corturile Turcilor, — 
civ şi boldul de la cortul Impăratului Va sfărimat ; 
deci, nu ati mai putut sta Turcii într'acel vîrf de 
munte, de unde avea cetatea nevoe, ci, numai le-ai 
căutat a se da în lături de la acel loc. | 

Iară Stefan Vodă, mergind de la cetatea Neamţu- 
lui în sus pe Moldova, a mers pe la Voroneţ, unde 
trăia un părinte Sahastru, anume Daniil, şi bătind 
Stefan Vodă în uşa Sahastrului să-i descue, a răs-. 
puns Sahastrul să aștepte Stetan Vodă afară pînă 
șia isprăvi ruga; şi după ce a isprăvit Sahastrul. 
ruga, l'a chemat în chihe pe Stefan Vodă, şi s'a is- 
povedit, Stefan Vodă la dînsul; şi-a întrebat Stefan: 
Vodă pe Sahastru: ce va mai face, că nu poate să 
se mai bată cu Turcii. Inchina-va țara la Tarci,. 

"ai ba? 
lară Sahastrul a zis să nu o închine, că războiul. 

este a lui, numai după ce va izbindi, să facă o mă- 
năstire acolo, în numele Sfîntului Gheorghe, să fie: 
hramul bisericei. 

Deci a şi purces Stefan Vodă în sus pe la Cernă- 
uţi şi pe la Hotin şi a strîns oaste fel de tel de oa- 
meni şi a purces în gios. Iară Turcii, înțelegiînd că 
va să vie Stefan VoJă cu oaste în gios, au lasat ŞI: 
ei cetatea Neamţului de a o mai bate, şi a început 
a fugi spre Dunăre; iară Stetan Vodă a început ai 
goni în urmă şi ai bate pînă i-a trecut de Dunăre. 

Și întoreîndu-se Ștefan Vodă, s'a apucat dea făcut 
mănăstirea Voroneţul, și-a pus hramul bisericii, 
sfintul Gheorghe. 
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15.—Bătălia de la Valea Albă. 

Ci-că Stefan cel Mare şi Sfint fusese invins de 
Turci, la un loc cei zice: Valea-Aldă. 

Ne mai agiungindu-l capul ce să facă, ca să scape 
țara de aceşti păgini, se duce la un Sahastru, să-i 
ceară sfat. 

— Unde-s Tureii ? îl întrebă Sahastrul. 
-— Intro vale, încugiurată de dealuri. 
— Atunci stringe degrabă o mie de oi, una de 

miei, alta de vaci şi încă una de vitei. Apoi așază 
fie-care cîri pe cite un deal; dar aşa fel, ca oile să 
fie faţă în față cu mieii și vacile cu vițeii. Mai pune 
la fie-care cird cite un pile de oaste. Sue-te, pe ur- 
mă, pe cel mai înalt dintre dealuri, şi începea trim- 
vița şi a da drumu la tunuri şi apoi... îl face 
-cum te-a învăța Dumnezeti. 

Stefan făcu intocmai cum îl învăță. Dar cînd în- 
cepură trimbiţile să sune şi tunurile să bubue, unde 
n'a început vitele a rage, a zbera şi a alerga mieii 
în spre oi și viţeii în spre vaci, de credeai că-i stir- 
şitul lumii, nu alt-ceva. 

Turcii văzind una ca asta, să buimăcese de tot; 
nu știea în cotro să dee şi ce să tacă. Dar cînd vă. 
zură pilcurile de oaste că se apropie, îi cuprinse o 
“spaimă strașnică şi de frica celor ce se petrecea, 
gindeaui că tot ce aud şi văd ii oaste de-a lui Stefan. 

Turcii încep a alerga în tuate părţile. O învălmă- 
şală mare se iscă: iar Stefan se răpede ca un trăs- 
net cu cele patru pilcuri de oaștei, cuprinde pe Turei 
din toate părțile şi începe ai bate vitejeşte. 

Păgînii răzbiţi, o iau la tugă, Stefan îi urmăreşte 
Şi-i seceră mere, mereti. pină ce-i trece peste Du- 
năre. 

Și așa şi de data asta tot Stefan iesă învingător.
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16.—Cetaţuia. 

In partea despre mează-noapte a comunei Bozieni, 
tinutul Neamţ, este un deal care se cheamă Cetă/wia. 

Pe coastele dealului de giur împregiur sînt şi as- 
tăză urme de valuri care ne arată că a fost odată 
pe-acolo niște şanţuri şi întărituri de război. 

Bătrinii spun căn locul aista s-o tras Stefan cel 
Mare cu oastea zdrobită de Turci, în războiul de la 
Velea Albă. 

Pină mai ucuma ciţi-va ani.dealul Cetăţuia a fost 
îmbracat numai în codri. 

  

11.—0 minune a lui Stefan cel Mare 

şi Sfint. 

Ci-că Stefan cel Mare şi Sfînt, după bătăliea de la 
Războieni, a intrat întrun sat tocma! cind ducea. 
popa un om la groapă. Dupii năsăliea mortului nu 
era lume de loc; să vede că cel ce murise era să- 
vac ori n'avea neamuri. 

Stefan Vodă, cînd a văzut aşa, a cumpărat răpede 
niște testemele de-a pus la prapir şi lumiînări, iar 
eolacii i-a pus într'un coș mare împletir numai cu 
five de aur. Coșu "| ducea în urma mortului, însuşi 
Vodă şi cu un general de-a lui. 

Oamenii cind ati văzut colacii cei mari şi frumoși, 
aă început a se stringe ca de pe loc şi ei, mergind 
după săcriă zmeriţi şi cu capetele plecate. 

Cînd ati agiuus la biserică și după ce să stirşi 
slujba, oamenii coboară săcriul în pămînt, preotul 
cintă veşnica pomenire, şi tocmai cînd groparii vrat 
s'arunce întăiul hirleţ de țărină, Stetan Vodă s'apro- 
pie de sicriă, suflă odată asupra mortului și cînd a 
suflat întii, mortul a miscat din mîna dreaptă, cînd 
a suflat a doua oară, a mişcat și mîna stingă, cînd:
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-a suflat a treia oară, mortul deschide ochii, să uită 
împregiur și iar îi inchide pentru totdeauna. 

Stetan Vodă incepu să plingă şi a se ruga pentru 
hodina sufletului lui; de-acolea a dat bani celuj ce 
“sapase groapa şi colacii îi împărți preotului, dască- 
dul şi groparilor, iar celorlalți oameni nu le-s dat 
nici o fărmătură de colac, pentru că n'aă venit din 
“capul locului după mort, ci numai de dragostea po- 
mnenelor. 

  

18.—Bataliile pentru Cetatea Alba şi 
Chiliea. 

Stetan Vodă cel Buu, luînd domniea Moldovei, şi 
“viind Turcii în zilele lui în Moldova, la Galaţi, i-au 
bătut foarte răi pe Turci şi a luat şi Cetatea Albă 
şi Kilia de la Turci; apoi, mai. pe urmii, iar le-a 
luat Turcii aceste cetăți; şi în cite-va rinduri sa bă- 
tut Stefan Vodă cu Turcii; iar cînd s'a bătut la Răz- 
bo2ni. atuncea Sai aşazat Turcii cu Stefan Vodă și 
le-a dat hotar şi olalt Bugeacul, şi au făcut pace. 

Turcii, apoi, aă adus Tatari din Crim și i-a aşezat 
în Bugeac, care stai și pină astă-zi, precum a aşa: 
zat şi la Hotin. Lipcani. | 

  

'19.— Daniil Sahastrul, 

In vremile vechi, zice ci mai mulţi călugări e- 
Ylavioşi, care se strinseră întrun loc singuratic şi 
încungiurat cu păduri străvechi, clădiseră o mănăs- 
tire. FĂ îşi durară mănăstirea din birne groase din 
stejar trainic în apropierea și spre astfinţit de satul 
Vicovul de sus, pe lucurile lui și o inchinară Sfin 
tului Laurenţie.
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Călugării se rugai lui Dumnezeiă Sfintul pentru 
iertarea pacatelor lor și. ale oamenilor. Ca să-și aoo- 
nisască cele puţine însă cu totul trebuincivase pen- 
tru nevoile vieţii, lucrati călugării fel de tel de meş- 
teşuguri. 

Dintre aceşti vrednici părinţi era Zeromonalul Da- 
niil cel mai evlavios. şi iscusit. Şi el se îndeletnicea 
cu cioplirea de linguri din lema de paltin. 

Lingnrile le vindea prin satele învecinate şi aşa 
îşi agonisia el puţină pine de toate zilele. Cele ce-i 
mai rămîneaii ca prisos de la vînzarea lucrului miî- 
ni.or lui şi din cele ce-i aduceati bunii creştini ca 
răsplată pentru sviştănii, deslegări, cărțile lui Lazăr, 
cetanii, ş.a. împărția saracilor, văduvelor şi orfani- 
ior, Era un adevărat părinte duhovnicesc ! 

Auzise cuviosul Naniil. care de obicei petrecea 
numai în post şi rugăciune, că în Sirete, care eraal 
treilea sat de la Vicovul de sus, sar stringe oameni 
înt'o zi anumită din săptămînă ca să se desfacă de 
cele ce ai de prisos si-şi cumpară cele de trebuinţă. 
ŞI avînd și Daniil o mulţime de linguri gata, pe 
care nu le putea desface prin satele din apropiere, 
se hotări să-şi ceree norocul -cu marfa lui în Sirete. 

Se duse deci pusnicul la stareţ să-şi ceară bine- 
cuvintarea şi posvolenia pentru călătorie, fără de 
care .n'ar fi îndrăsnit el să facă, Doamne fereşte, nici 
un pas afară de mănăstire. Starețul încredinţat de 
evlavia şi statornicia lui Daniil îi dădu bun bucuros 
încuviițarea cerută, hotărindu-i ca a treia zi să fie 
nesmintit în chilia lui din mănăstire. | 

Agiungînd Daniil în Sirete, îşi -vindu îndată marfa 
ce-o lucrase şi care o adusese într'o păreche de dă- 
sagi în spate. Dară cu toate că-şi vîndu îndată lin- 
gurile, el de aice nu scapa cu una cu două. Creş- 
tinii din partea locului şi cei de primpregiur, au- 
zind că Daniil se află în mijlocul lor, nu-l 'asară. 

-Ei îl rugară, unul pentru o molitvă a Sf. Vaşile, al- 
tul o sviştanie pentru un bolnav, celalalt -pentru 
deslegarea şi măsluirea unei femei ce trăgea de
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moarte s. a. Vestea, că rugăciunile lui Daniil sint 
primite înaintea lui Dumnezeu şi că-i de tolos celor 
bolnavi, se dusese în tuată ţara Moldovei, de aceea 
îl şi îmbulziaui creştinii. Şi adecă ce avea să lacă 
bietul călugăr, trebuiu să le facă tuturor după do- 
rinţă. Ştia el, că ast fel să prea întirzie şi trece so- 
rocul vremii pentru care îl învoise starețul ca să fie 
înapoi, dară el nădăjduia în Dumnezei și bunătatea 
proistosului săi. Il să răsgindi că este dator să a- 
giute celor ce sutăr de boale, să le alineze dure- 
rile trupeşti şi sufleteşti şi apoi, că din prisosul da- 
rurilor creştinilor va avea de unde agiutora pe cei 
saraci, aşa că rămase pe la creştini şi zbovi o zi 
peste: vadea. | 

Intorcîndu-se Daniil a patra zi acasă şi ducîndu- 
se înaintea starețului, el fără se asculte desvinuirea 
lui, îl mustra aspru pentru întirziere şi-l opri de-a 
eşi din mănăstire un timp îndelungat. 
“Bietul Daniil, de și se știea tăra de oare-care vi-— 

nă mare, primi cu supunere mustrarea aspră a sta- 
reţului şi pedeapsa cea greu, dară se. hotări în sine. 
că pentru ca calcat porunca stareţului şi întîr- 
ziet cu o zi, aceeacenui să întîmplasenici odată 
înainte, să se tragă pentru stirşitul vieţii în fundul 
munţilor, întrun loc cu totul neimblat şi pustiu și 
să se facă Sahastru. Şi aşa și făcu. Se trase adecă 
într'un codru necalcat de picior de om, care era 
între munții de la asfinţit miază-noapte de la mănă- 
stirea stintului Laurienţie și într'o departare cade un 
ceas şi mai bine. . 

Aici află Daniil un locuşor, ce-i venea la îndă- 
mînă, fiind că una: locul era pustiu; al doilea: lin- 
gă el curgea în vale un pirăă cu o lingură de apă. 
şi al treilea: că aice codrul era plin de stîncl urie- 
şă. Și mai ales această de pe urmă însuşire a locu: 
lui să lovea cu dorința lui ca să se facă Sahastru. 
El adică să hotări să-și scobească într'o stincă de a- 
ici:o chilie; unde să se poată adăposti de greul er- 
nei, de ploi și de fierele cele răpitoare, Ani întegi
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petrecu bietul Sahastru în genunchi cu dalta'n mf- nă și cioplind necontenit şi din grei îa virtoasa stîn- că. După o muncă strașnică de grea, ostenitoare şi îndelungată îşi văzu ŞI el sfârşită chiliea cu agiu- torul lui Dumnezei la care nădâjduia mereă. Acestă chilie se poate vedea și astăzi în Putna. 
Pe cind petrecea Daniil într'o sară întunecoasă în fundul stîncei sale în genunchi și se ruga lui Du- mnezei, iară afară se auzea fiorosul urlet al lupilor şi urşilor, zise că bătea cine-va Ja uşa chiliei. Da- niil întrebă că cine-i, iară de afară răspunse un glas, ca este Stefan Vodă, Domnul țării Moldovei, care de la vinătoare de prin munţi a rătăeit de soţii lui. Și fiind afară, grozav de întuneric nu poate afla ca- rarea, deci să roagă să-l primiască lamasă. Sahastru deschise uşa chiliei şi-l primi bucuros pe Vodă să mile. In acea noapte, zice-se, Daniil să-l înduplecat pe Stefan Vodă să rădice în acelelocuri lui Dum- 

nezeu un locaş şi Dumnezei îi va agiuta la toate 
treburile lui. Și Stetan Vodă primi voios sfatul 
Sahastrului; era el doară un om evlavios şi cu frica 
lui Dumnezei ca rar altul şi mai zidise şi mai 
inainte mai multe locaşuri Dumnezeeșşti. 

Incepu deci să zidească şi aice o mănăstire tal- nică, care sfirşindu-o, o numi a «Putnei» după pîrăul ce curge alăturea spre vale. 
Cum se isprăvi mănăstirea Putna curseră la ea şi o mulţime de călugări de prin toate mănăstirile și schiturile din ţară , aşa şi din cea a Sf. Laurenţie 

din Vicovul de sus. Aceasta de acuma înainte ră- mase pustie şi cu vremea clădirile ei incepu să le 
răsipească. Biserica cea de stejar a mănăstirel zice să 
se fi mutat mai tirziă în alt sat a cărui nume s'a uftat cu vremea cu totul. Aşa că nu a rămas nimică din 
această mănăstire şi nimene n'ar şti că ea cînd-va in timpuri a fost, dacă poporul nostru nu ne ar fi pastrat istoria şi pentru acea poartă locul numele 
«Laura», scurtat din Laurenţie. 

Daniil zice-că să fi prorocit, că în satul Vicovul
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de sus poporul ast-fel se va înmulţi, că va fi lipsă 
ca biserica sătească mereii să se adaoge și să se mă- 
rească de 3 ori cum era, ba că va veni vremea, cînd 
se va zidi chiar pe ace! loc, pe care a fost mănăs- 
tirea Sf. Laurenţie, o biserică sătească. 

Sahastrul Daniil, după ce s'a zidit mănăstirea Put- 
na şi s'a urzit acolo un sătişor de 12 tamilii, a pă- 
răsit chilia lui din stînci şi s'a făcut nevăzut. Se po- 
vestește că s'a aşezat într'o pustietate și mai mare, 
precuni îşi pusese el canonul cind cu probozania sta- 
rețului, ca pînă la sfirşitul vieţei să petreacă în a- 
dîncă singurătate. 

Zice-că el s'a statornicit pe un loc pustii şi săl- 
batic pe pîrăul Voronețului sai apa Corbului. Aici 
petrecea ca şi în chilia lui de stîncă de pe Putna, 
în post, rugăciune în învăţarea celor ce venea la 
el. Aici s'a mai întîlnit, Daniil cu Stefan Vodă după 
bătălie cu Turcii de la Valea Al0ă sai Războni. 
Stefan în nevoia lui l-a rugat pe Daniil să-l stătuiască; 
Danii! îi zise, să-şi stringă oastea, să se lupte cu 
duşmanul, că va învinge, dacă va făgădui să zidea- 
că pe acele locuri un locaş lui Dumnezei. 

Stefan Vodă ascultă sfatul Sahastrului, învinse pe 
Turci şi zidi pe apa Corbului (Voroneţului) o mănă- 
tire frumoasă, numită a Voroneţului ca, mulțumită 
pentru izbînda ciştigată cu agiutorul lui Dumnezei.. 

  

20. — Cozminul și Dumbrava Roşă 

In satul Voloca, care vine către răsărit şi miazăzi 
din Cernăuţi, alături cu satul Cuciurul-mare este 
un şes, căruia îizic: Săsul Cozminului, care se 
intinde pîn' în apa Derehluiului. Aici spun oameni: 
că era tîrgul Cozminul, cu 12 biserici, dar după o 
bătălie mare, ce-a fost aici n'a mai ramas de cit 3 
neamuri (familii): Lupaşcu, Pavelencu şi Goardă;
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aiştia S'ati dus în ţara ungurească. ş-ai stat acolo pin, sa făcut linişte în țară şi cînd s'a întors înapoi, ss-ali așazat sus pe deal. s-aii întemeiet satul Voloca, 
In Cuciur şin satele invecinate, oamenii îş mai -adue aminte de bătăliea ci-a fost pe acolo, de duşman 

nu-şi prea aduc aminţe cine-a fost,- da mai mulți -cred că o fost Turcul. Asemenea ati uitat Şi despre Domnul din vremea aceea, 
Un moşneag!) din Mihalcea, sat învecinat cu Cu- -ciur. spune: Turcii ai tost bătuţi şi alungați încă inainte de Mariea Teresia, de Cuciureni de Voloceni şi de Huţani. Ei ai tăiet pădurile pe dedesupt şi cind aă intrat Turcii în pâduri. i-ai ucis cu copa- cil. Bătăliea aceea a ţinut 36 de ani. Oamenii din “Cuelur spun că: Țiculenii și Tivilichenii şi Săndulenii -aă fost aciea care au omorit pe Turci cu pădurile de i-a făcut fleac. Turcii amu ai frică de dinşii, îi ai însemnați, şi cînd a fi să mai vie Turcul pe aice, neamul lor îi gata; da amu nu maj vin, se tem... 
Pe hotarul Mihălcii, în Spasea lingă Revna, de -demult erai nişte șanțuri ; un om odată săpind pe acolo, a găsit o sabie. 
In pădurea Revnei pe coasta muntelui Țeţina, sînt mişte stejări groși că de abia-i poate cuprinde 0- mul; aiştia sînţ crescuți din ghindă samanată în lo- -curile care le-a arat cu Leşii. 
In apropiere de stejării aiştia, este Roşa, v dum- bravă de stejări care-i zic «Dumbrava Roşă», i se zice aşa, de la singele ce-a curs aici, la un foc ma- e, la o bătălie cea tost, aşa că pirăul care curge "pe acolo era roș, de singe. 
Alăturea de Roşa este mahalaua Clueucica din “Gernăuţi, care se intinde pin'in Prut. De ceia parte 

-de Peut este satul Lenţeşti sai Lencăuţii, unde i-a Aovit Boldur vornicul pe Leși. 
«Tot peste Prut, lingă Cernăuţi, sînt nişte stejări “mari roşi, care's crescuţi din ghinda ce-a" fost sa- 
1) Stefan Pita
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manată cu Leșii. Stejării's roși de sîngele lor și pe: 
acolo crese buruene deosebite».!) . 

De-atunci de cînd au păţit-o Leşii a ramas vorbă 
că Leşii trăgea în jug şi cînd îi croia cu bicele, 
se rugaii să-i împungă cu lancea, și cînd îi împun- 
gea tu lancea se rugaii să-i bată cu bicele?). 

In Linţeștă de lingă Hotin, este un loc care-i zice 
Za cuţii, acolo se găsese mai mult lucruri de răz- 
boi în pămînt. 

Astăzi în satele Cuciur, Broscăuţi şi cele de peste 
Prut unde sînt răzăși de-a lui Stetan cel Mare, s-aă 
tăcut toţi ruşi, chiar strănepoţi de-a logotătului 
Tăut!.... 

Cînd s'ar scula Stefan din mormint și ar vedea 
ce. sa făcut Moldovenii lui, ar fugi plin de jele 
iarăși înapoi de unde-a ieşit! 

'21.—Dumbrava Roşă. 

„Stefan. Vodă cel Bun şi: cu fiul săă Bogdan Vodă 
de multe ori ai avut războae cu Leșşii; şi multe ro- 
bii au tăcut în țara Leşască. cit a pus pe Leşi în: 
plug de ai şi arat cu dinșii, de ai samanat ghindă,. 
de ai făcut dumbrăvi, pentru pomenire ca să nu se: 
mai acolesască de Moldova: Dumbrava Roşă la Boto-. 
seni, Dumbrava Roşă !a Cotnar, Dumbrava Roşă mai 
în gios de Roman; și Leşii încă nu tăgâduese,. că 
serie în cronica lor.. . 

Și vorbesc oamenii că atunci cînd a arat cu Leșii,. 
i-a împus cu strămurările ca pe boi, să. tra ă; iar 
ei se rugati să nu-i împungă, ce să-i bată cu biciuş- 
tele; iară cînd îi băteai cu biciuștele, ei se rugati 
să-i împungă. i 

"1) Povestit de Mariea Neagu, răzășiţă. din - Broscăuţi,. căruia 
i-a povestit plingind o leaşcă, arătincu-i lucul unde-aă arat 
seŞII. . 

2) Spus de Mariea. Reus, răzășiţă ruteancă din Broscăuţi, care: 
plingea, cînd povestea.



69 

  

22.—Altă Dumbravă Roşa. 

Dealul Dumbrava se întinde de la mează-noapte din comuna Cepleniţa, trece în comuna Cotnari şi se sfirșeşte în satul Hodura,— ținutul Iaşi.— Pe podișul acestui deal, în partea de cătră mea- ză-noapte, este o dumbravă numai de stejări, mare 
ca de 20 de fălci, care se cheamă Dumbrava roȘĂ,. 

Poporul spune că dumbrava asta îşi are înce- putul din vremea lui Stefan Vodă cel Mare, care a bătut amarnic pe Leşi pe podișul dealului şi u prins o mulţime de robi, i-a ingiugat la plug a arat tot podireul, ș-a semanat ghindă din care a crescut pă- durea, care să vede şi astăzi. 
Bătrinii, din comuna Vînători-Dumbrava roşă din ținutul Neamţului, spun că adevărata dumbravă roşă este între Tirgul Neamţ și Paşcani. 

  

23. Pusnicul Silvestiu, 

Stefan cel Mare a avut fel de fel de duşmani, şi păgini și creştini, că toți aveati cheful să puie stă- 
pinire pe țara Moldovei, care era mănoasă, frumoasă şi cu oameni viteji. | 

Intre creștinii care duşmăneati mere pe Moldo- veni, erau şi Leșii, din nartea despre miază-noapte 
a ţării noastre. 
Odată Leşii s-aă pus în minte, ca să-l prindă pe “Stefan negătit de război şi cu şiriclicul acesta să-l 

bată. 
Da Stetan a zăpsit hicleşugul Craiului Leşese şi din pricină că n'avea destulă oaste să ţie piept de-odată 

la mulțimea oştirei leseşti, s-a tras trumuşel din calea dușmanului, tot în spre țara de gios a Moldo- vel, pînă ce-a agiuns în dreptul munţilor din apro- pierea Cetăţii Neamțului, după cum îşi isvodise el



un plan ca să tragă la urma urmei pe Leşi în cap-— 
cană şi să-i bată, ca pe dinşii. 

Leşii tot l-ati urmărit pe Stefan, ba pe la cetate. 
Sucevii, ba pe la Cotnari, unde-avea Stefan Vodă 
gospodărie amarnică; l-a mai căutat şi prin alte părţi: 
pînă ce-a dat de urma lui, eă-i tras cătră munţi şi 
s-a luat după el. 

Stetan cel Mare trimete anume ostaşi ca să-i tragâ- 
pe Leşi în capcană, prefăcîndu-se eă Moldovenii fug- 
de trică de dinaintea Leşilor. 

După ce a pus toate în cale, Stefan Vodă s-a suit: 
pe un cal și fără să oblicească cine-va, trece pe la 
izitura iazului de Ja 'Trapezariă, pe coasta schitului: 
Slătioru, pe la odaia Mănăstirei Albe (Bogoslavw 
vechi sai mănăstirea Neamţului cea veche), trece“ 
podul de pe Magherniţa şi să opreşte la chilia ves-- 
titului pusnie «Stivestru din Croitoria veche». Leagă 
calul de cheotoarea chilie şi intră încet lu pusnic.. 

Chiliea întunecoasă era luminată puţin de focul. 
din vatră. Pusnicul care şedea pe vatră curățind us-- 
turoi, a simţit ca intrat cine-va ş-a'ntrebat : 

— Tu feşti Stoene? 
-— Eu, a răspuns streinul. Da ce faci acolo? 

_-— Ia curăţ usturoi să fac ceva de-a mincării, că: 
am întirziiet cu pravila de la biserică şi am mai ce-- 
tit şi la bolnavi. Da tu șezi pe laiţă și spune-mi ce: 
veşti ai mai auzit, ori dacă vrei, vină să mîncăm 
amindoi ici la foc. Am mîncare într'aies: uită-te- 
cole, în căuş cîrmoji de pîine cu zamă de ebliță (an- 
ghelică), am și udătură, usturoi cu oloi de jir şi pe: 
urmă dregem gustul cu chisăliță. 
“Cînd le-a pus pe toate în cale, pusnicul și oaspe-- 

țul S'aii aşezat pe scăuieşe lîngă vatră şi au prins. 
a'nfulica la mîncări ca acelea. . 
“Din cînd în cînd mai vorbea încet şi liniştit, de- 

Vodă care le face biserică, de nacazul ţării cu Leşii: 
și multe de toate şi tocmai întrun tirziă cînd era: 
mai gata mîncarea zice oaspeţul: 

— Na ţin minte de cînd sînt Doman în ţara Mol—
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dovei, să fi mîncat uşa de bine, ca chisălița și us- 
turoiul pusniciei tale ! 

Pusnicul, auzînd vorba: «de cînd sînt Domn» hol-. 
bă ochii la striin şi odată căzu la picioarele lut 
Vodă. 

— Iartă-mă, Măria Ta că, păcătosul de mine nu 
ti-a cunoscut. Eşti Măria Sa Stelan, ctitorul nostru. 
Blagoslovit să fii veac de veac! Frumoasă mănăs- 
tire ai durat, numai de ț-ar agiuta Dumnezei să o 
şi îmbraci, că mare pomană ţ-al face pe lumea asta. 
Da ce vint te-a adus, pe vremea asta la pacatele 
mele ? o 

— Ia nişte pîrdalnici de Leşi, nu-mi dat ragaz, 
ci tot îmblă cu zurba asupra mea, de nu-mi pot stă- 
pini ţara în linişte. Şi amu am venit să mă rog, ca 
împreună cu toţi călugării tineri şi bătrîni să taceţi 
în noaptea asta slujbă la stinta biserică, ca doar 
mi-a agiuta Dumnezeă Sfîntul să-i snopese mîne pe 
Leşi, după cum gîndesc eă şi atunci oii îmbraca 
mănăstirea asta nouă, oii închide valea cu ziduri 
puternice, drept mulțămită Domnului, iar oamenii 
să pomenească veac de veac cum că Stefan Vodăa 
mîncat aici cîrmoji de pîne cu ehliţă şi usturoiă cu 
oloi de jir, la pusnicul Silvestru. 
— Să trăieşti, Măria Ta, ţ-a agiuta Dumnezeu cel 

mare şi puternic, că doamne multe mănăstiri şi bi- 
serici ui făcut pe lumea asta. Noi ne rugăm totdea- 
una pentru Măria Ta şi ne-om ruga şi amu. laca 
amuş s-or strînge toţi părinții, îi merge şi Măria Ta; 
şi să fii în pace, că mine al să fii stăpin pe a- 
găsală. 

Yndată uui tras clopotele lu biserica Pogoslov; Vodă 
s-a închinat şi a pornit în treabă-şi tot pe drumul 
pe unde venise de la Grajduri, iar călugării s'aă ru- 
gat toată noaptea. 

A doua zi, Leşii care căzuse în capcană, i-a bă- 
tut cumplit, Stefan. Vodă, pe podişul din Braniştea 
care vine între Obreja Mare, Obreja Mică, și între 
piciorul muntelui Pocrov şi grădina Donţului, după
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cum arată chiar movilele unde s'a îngropat mîndria 
Leșască, care se văd și astăzi, grăindu-ne, în felul 
lor, de vitejia strămoşilor noştri, tari în credinţă și 
iubitori de neamul nostru. 

  

24.— Logofătul Tăut, 

Cind a așezat pace Stefan Vodă cel Bun cu Leșii, 
fiind Ioan Tăutul Logofăt mare. l-a trimes sol la 
Leşi, şi a dăruit Craiul Leşesc Tăutului aceste sate 
la marginea ţării : Ci pul-Lung Rusesc, Putila, Răs- 
tâcele, Vijniţa, Ispasul, Miliea, Vilavcea, Carapciul, 
Zamostia, Văscăuţii și Voloca. Toate acestea le-a 
dăruit Craiul Leşesc Logofătului Tăutu, șia pus ho- 
tar apa Cirimuşului, într'o Duminică dimineaţa. 

  

25.— Stefan Vodă şi Ungurii. 

Zice-că Stefan Vodă era, după Cum am auzit is- 
torisîndu-se din moş-strămoși, omul cel mai înțelept, 
mai isteţ, mai vestit și mai tare dintre toți împara- 
ţii şi craii de pe vremea luj. 
n vieaţalui s-a luptat cu multe lifte rele, cu mulți 

capcini, cu multe feliuri de limbi păgine, care in- 
trai în țară şi cutreerai şesurile întiuse și mănoase 
ale Moldovei, tocmai ca niște lupi hămisiţi. —El sa 
bătut cu Turci, Tatari, Cazaci, "'nguri, Leși şi cu 
mulți alții, dară pe toţi îi bătea, pe toţi îi biruia, 
că nime nu era așa de priceput şi agiuns de cap 
ca dinsul, şi să ştie ca dinsul rinduiala războiului. 

Odată bătuse el pe toţi duşmanii lui, băgîndu-i 
în frică ca să-i dee buni pace, dacă li-i de lumea 
asta și li-i dragă vieaţa. -
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Și o bucată de vreme nu-l năcăjise nime nici din 
ro parte, și nici un duşman nu se sculă asupra 
lui, ci-i dădură toți bună pace, temîndu-și coșii şi 
ferindu-se de el, ca să nu-i căptușască unde-va ŞI 
să-i sfarime cu totul; că.... să te ferească ceriul |... 
Stefan Vodă, cînd să întărta, era minia lui Dumne- 
zei... era mai răi de cit un leă,.. ştii! colea! Cind 
îl stîrnești din culcuşul lui şi-l zădăreşti... bătea şi 
tăia în dușmani ca în curechi, necruţind pe nime. 
de-ar fi fost macar ori-şi cine.... să fi fost chiar frate- 
săi, numai să fi ştiut că-i dușman. 

In timp de pace sta Stefan pe lîngă curtea lui 
cea strălucită şi măreaţă din Suceava, orînduind 
cele trebuincioase în țară, grijind de supușii săi, ca 
să le meargă bine și să fie fericiţi și îndestulați atit 
în timpul domniei, cit şi după moartea lui; iară în 
zile de sărbătoare petrecea cu curtenii şi stetnicii 
săi, ieşea, cind era serile senine. frumoase şi căldu- 
roase, în grădina de lingă curtea domnească ȘI a- 
colo să primbla gindind neîntrerupt la cele viitoare 
şi la binele ţării. 

„Dar... toemai cînd să socotea elsă fie mat liniştit, 
că n'a să se maj lupte cu nime, ci a răminea o 
bucată de vreme în pace, tocmai atunci îi soseşte o 
veste la Suceava, că Ungurii se sculară iar asupra 
Moldovenilor şi voiaii să intre cu toată oastea lor în 
Moldova, ca să-l bată şi să-l răpue pe Stefan şi în 
locul lui să rădice pe un alt domnitor. 

Știrea asta nu-i prea plăcea lui Stetan; da fiind- 
că n'avea încotro, trebuia să se gătească cit mai de 
graba de bătălie şi să plece el mai întăi înaintea 
dușmanilor, pînă a nu putea apuca să intre ei în 
ţara lui. De aceea chemă îndată pe toți sfetnicii săi 
şi pe toţi căpitanii de oaste şi se sfătui cu dînşii, 
ce să facă şi cum să înceapă, ca doar or învinge 
ca şi mai înainte pe dușmani. | 

Sosind cei chemaţi, puse îndată în cale, ca să se 
adune toţi feciorii cei mai voinici de prin ţară, la 
Suceava, şi de-acolea să pornească cu toţii cit mai 
degrabă în preajma Ungurilor.
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Ceea ce să stătuiră ei, se şi făcu. 
Pină în cîte-va zile o mulţime mare de ostași era 

strinsă în Suceava. Feciorii cei mai voinici, mai is- 
cusiţi și mai isteţi eşiră întru agtutori. 

Care de care să îndesa mai înainte... care de care 
voia să agiungă mai aproape de Domnul lor Stetan. 
ca la cel mai bun, mai scump şi mai iubit părinte, 
şi apoi să porniască alăturea cu el la război Şi să 
dee taţii cu Ungurii, ce cutezară a lăți faima, că 
vor să intre în ţara Moldovei și să le răpiască ave- 
rele, precum o făcuse ei de multe ori, 

Pe timpul acela feciorii erai voinici şi inimoși. 
nu ca feciorii (flăcăii) din zilele noastre, care, cînd 
aud de vo bătălie, socot că pică ceriul pe dînșii. 

Atunci, cind auzia că Turcii, ori Tatarii, ori Un- 
gurii, ori alți păgîni şi dușmani, aă intrat în țară 
Şi voesce să o prăde, hei! să-i f văzuţ numai, cun) 
apuca securea (toporul), coasa, turcă de fier, sat 
ori și ce le venea în mină și cît ai bate în palme 
erai pe drum, gata de a da pieptul cu ori şi cine 
şi aşi pune chiar şi vieața pentru țară şi legea lor. 
că pe atunci mergea treaba alt-fel!... Romînui de pe 
timpul acela, nu se lasa, ca acuma, calcat în pi- 
cioare de ori-ce venetic ticăit şi flămînd şi de câţi 
prizăriți și bătuți de Dumnezei, ci spunea dușma- 
nului odată şi pentru totdeauna, să nu-şi tacă de 
lucru cu dînsul, dacă nu ii voia să audă cîntindu-i 
la ureche cucoşii din ceriă și dacă li--i voia să mai 
vadă sfîntul soare. 

Aşa era Romînul de pe-acele vremi! 
Și cum spusei, toată oastea era stinsă în Su- 

ceava, gata de ducă, numai una încă-i mai lipsa lui 
Stetan Vodă, şi apoi avea să porniască în preajma 
Ungurilor. Insă nime nu ştiea, ce e pricina, că Ste- 
tan tot trăgănează cu pornirea, şi nu se mai aruncă 
odată pe calul său cel sprinten ca şoimul... să se 
pue în fruntea voinicilor şi apoi să porniască. 

Stetan încă nu spuse nimărui, cum că el n'âre 
bani de agiuns de cheltuială pentru oastea sa, ci 

pr
âi
ta
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C sta dus pe gînduri: ce să facă?... de unde să mal! 
scoată atiţia bani ? că visteriea țării să deşartase mai 
înainte, cînd avu de-a se lupta în anii trecuţi cu 
cîți şi. mai cîţi crai şi împaraţi.... de la cine să îin- 
prumute ej atitu amar de bani, ca să agiungă la 
oastea întreagă pe timpul cit ar fi să ţie lupta? 

La urma urmei tot se înduplecă și spuse sfetnici- 
lor săi pricina de ce să trăgânează atita şi nu se 
mai porneşte. 

Acestia, auzind pricina, îndata mare deteră de 
ştire în tot tirgul, că doară s'ar putea afla oare-cine, 
să-l împrumute. Dar nu se afla în tot tirgul nici 
un suflet de creștin, nici un boierii, care să fi avut. 
o sumă aşa de mare dle bari. 

Văzînd asta, Ste:an se cam supără... nu că doar: 
i-ar fi trebuit lui bani... dar mai mult pentru oaste, 
pe care o iubea ca ochii din cap. 

In aceste împregiurări dureroase, iată că i se infă- 
toşază un fecior voinic, îndrăsneţ şi cu creştere bună. 

El cum agiunse înaintea lui Stefan, zise: 
— Măria Ta! după cum înţelesei. te îngrijești de 

bani, că n'ai avea cu ce să ne ţii de cheltuială în 
vremea războiului? Navea nici o grijă, că doară 
oameni suntem noi, nu nimicuri! . . ştim not cum 
să ne îngrijim şi să ne agonisim cele trebuincioase. 
Tară dacă Maria- Ta ai numai de cit lipsă de bani, 
apoi . ... ce mai atita vorbă ?... ce trebui sămai 
stai atita pe gînduri, ca şi cînd ar peri lumea de 
dorul banilor . . . 
„Să mergem pe la noi prin Drăgoeşti, că pirea-: 

labul nostru îi putred de avut, .. .. el te-a împru- 
muta, cu ciţi bani îi voi, chiar şi cu mai mulţi dacă 
îți trebue ! Să ne grăbim, că Ungurii ne aşteaptă 
ca earba de leac, ... .iacă așa: cu sufletul în: 
palmă şi cu inima în dinţi!.. 

Stetan, auzind aceste cuvinte din gura îndrăsne- 
țului fecior, ce sta faţă ?n față cu dinsul, zimţi mai 
întăi a ride, iază mai pe urmă, întrebîndu-l dacă în- 
tradevăr are pîrcalabul din Drăgoeşti, atita avere >
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ca să poată fi în stare de a împrumuta atitia bani, cîță îi trebue lui, şi răspunzindu-i flăcăul că pirea- labul lor e în stare cu banii lui să ție toată vastea moldovenească chiar şi un an intreg; porunci îndată ca să sune din bvcium ţienalul de pornire. 
Abia a scapat acest cuvint din gură, și toată oas- 

tea era în picioare. 
Stetan, luîndu-şi ramas bun de la Doamna şi de la copii, aruncă pe calul său cel sprinten ca rin- dunica și porni înainte. 
Și colea, cînd era soarele trecut de prinzul cel mare, un roi de feciori mergea după Stefan în tocmai ca şi albinele, cînd ies dintr'un ştiubei şi să duc după 

matcă, încotro le duce ea. 
Stetan Vodă, eşind cu oastea din Suceava pe la satul Areni, care loc să chiamă astă-zi Podu-Are- nilor, își îndreptă paşii drept către satul Drăgoeşti, care va fi departare ca la vro 3 mile şi giumătate, de nu şi mai bine, spre asfințit de la Suceava. 
Nu pot spune cu chiteală, cam pe unde a fi mers Stefan Vodă cu oastea sa, după ce a ieşit din Su- ceava, că sînt atița ani de-atuncea şi cu anevoe e să știi căile de pe vremea aceea, dar după cum se poate prubului, el a trebuit să treacă mai întăi prin tarinele, ce se chiamă ustăzi Tinoasa şi Frumoasa, apoi prin satul Liteni, sai între Liteni şi satul Ză- hărăști, ca așa să agiungă mai lesne la Drăgoești, fiind că pe aici îi calea cea mai dreaptă si mai 

scurtă. 
Pe unde-a mers, pe unde n'a mers, puțin ne pasă — destul că, cînd era soarele cruce-amiază, oastea safla lingE Drăgoeşti, iar Stefan şi cu cîţi-va din căpitanii săi abătură pe la pfrealabul Drăgoi ale “cărui curţi se alaă pe atunci alăturea cu partea “despre răsărit a satului de astăzi, tocmai pe locul. care acuma se chiamă Mitoc, unde și în ziua de as- tăzi să mai văd rămăşiți de pietre şi cărămizi a cur- ţilor străvechi, precui şi urma temeliilor Şi un păr darieş, martori adevăraţi ai vremurilor acelora.



-
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Drăgul. cum înţelese că Stefan vine la diusul, 
de-auna îi eşi înainte şi-l polti în curte. 
„Vodă, intrind în curțile boierului, mult să mieră, 
cînd văzu, cu ce tel de frumusețe şi scumpete sînt. 
împodobite încăperile (odăile) acestora, precum şi de 
avuţiile ce eraă intrinsele; iar după ce umblă 
puţintel încolo şi încoace prin curte, zise luf Drăgoi: 

— Am înțeles de la niște oameni, cum că dum- 
neta ai fi foarte avut, că af.o mulțime de a- 
vere şi o comoară de bani; fiind-că eii tocmai acu- 
ma trebue să pornesc la bătălie în potriva Unguri-— 
lor, care vrai să vie iară asupra noastră, şi neavînd. 
bani de agiuns pe drum și la război pentru toată. 
oastea, de aceea fii bun și-mi împrumută o pătrare 
de galbeni, pînă ce m'oiă întoarce îndărăpt şi a- 
tunceu îți voii da-o cu mulţemită. | 

Drăgoi fiind, după cum am :spus, un boier foarte 
avut, avind toate bunătăţile lumei pe lingă curtea 
sa, pe deasupra și o mierță de galbeni bine strinşi, 
nu se codi muit, cii împrumută pătrarea cerută, 
mai cu samă că ştiea prea bine, cine-i Stefan, 
şi ce plăteşte. 

După ce la împrumutat Drăgoi pătrarea cea de 
galbeni, Stefan nu stitu mult la vorbă cu dînsul, ci 
îndată eşi din curţile lui şi se porni cu oastea în: 
sus spre astinţit, trecînd prin “pădurea Drăgoeştilor 
şi a Corlăţii. pe la satul Capul Codrului, sau, după 
cum se chema “mai înainte București, apoi prin tir- 
guşorul Gura Homorului. şi colea cînd însarase bine; 
agiunse nu departe de locul, unde se afla acuma: 
monăstirea Voroneţ. . . 

Agiungiînd acolo se întilni, din întîmplare, cun 
om. Stetan, cum îl văzu, îl şi întrebă, dacă nu se 
află unde-va în apropiere v'un sătişor ori macar 
nişte case, unde ar putea trage cu oastea peste noap. 
te şi de n'ar capata ceva de mîncare, fiind căi fă-: 

Omul îi răspunse: | aaa Eu 
— Nu departe. de-aieea..:. colo între cei-dot: munți 

za
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înalți, pe Valea Voronețului sînt v-o cite-va bor- 
-deieşe, dar nu cred că te-i folosi ceva cu locuitorii 
-că sint niște oameni, cum a dat Dumnezei... ne- 
voieşi și sarmani ca vai de dinşii! 
— Nu strică nimică, fătul mei! îndreptali-se-va 

și starea lor pe încetul cu voia lui Dumnezeă şi cu 
agiutorul nostru, numai de-am fi sănătoşi ! — şi zi- 
cind aceste cuvinte se porni îndată spre locul aratat, 

Agiungind el în Valea Voroneţului dete din întîm- 
"plare mai întăi cu ochii de o chiliuţă, care era a- 
“gazată sub poalele unui munte înalt şi stîncos înt:"o 
sîhlă deasă şi întunecoasă, împanată din toate păr- 
ile cu molizi, pilipimi, brădani şi făgani. 

Cum agiunse el lîngă chiliuţa asta, se opri puţin- 
“tel dinaintea ei socotind că a î bordeieșul v-o unui 
biet om sarman, după cum îi spuse mai înainte o- 
mul cel- necunoscut și apol trăgînd cu urechea, să 
vadă dacă nu este cine-va înuntru, bătu în ușuţă. 

Uu glas răgușit din nuntru îi zise: 
— Cine-i acolo?... De eşti om pămîntean intră, 

“dacă eşti hulă de pădure, intră mai afand în pădure! 
-- Om pămîntean sint! Numele mei îi Stefan, 

Domnitoriul ţării ! 
— Dacă ești Stefan, Domnitoriul țării, poftim de 

“intră înuntru ! 
Stetan Vodă, deschizînd ușuța şi intrînd înuntrul 

chiliuței, mirarea lui n'a fost mică, cînd văzu îna- 
intea lui pe un Sahastru bătrin, bătrin. gîrbov şi cu 
barba albă şi lungă pînă din gios de briăi, stind di- 
nâintea unei mescioare şi zicînd rugăciuni dintro 
„carte mare, cu foile pe giumătate rupte şi cu pă- 
reţii (tartajii) roşi de cari, un semn cum că era foarte 
veche cartea aceea și întrebuințată mult. 

Săhastrul întorcindu-şi fața spre Stefan, îi zise: 
— Șezi dacă ai venit la mine şi mai „îngădue o 

-leacă, pînă ce mi-oiă mintui de zis rugăciunile, a- 
poi mi-i spune ce vint te-aduse prin aceste lucuri 
pustii, pînă la chiliuța mea. 

Stefan se puse p'un bolohan de piatră, care era 
în loc de scăunaș, și aşteptă,
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Nu mult după asta, Sahastrul stirşi de zis rugă- 
ciunile, începu ai povesti toate împregiurările sale, 
ce vint îl aduse prin codrii aceştia şi unde are să 
se ducă. 

Sahastrul îl ascultă cu luare aminte şi din cînd în 
cînd clătina din cap. îşi netezia barba şi niște cu- 
vinte neînțelese eșiai din gura lui. 

In urmă îi spuse Stetan între altele cum că-i 
şi flămînd. şi l-ar pofti să fie așa de bun, să-i dee 
ceva de mincare. 

Sabastrul începu a se ruga de iertare, spuinduii, 
că nu are atitea bucate. cu cite să-l poată primi ca 
pe-un Domnitor. li spuse căare numai un păstrăv 
proaspăt şi alta nimica. 

Stefan îi răspunse, că sint la slujitorii lui o bu- 
cată de carne anume pentru dinsul, să tacă dară 
bine și să fiarbă păstravul şi carnea, şi acestea vor 
fi de-agiuns de-o cină pentru amindoi. 

Săhastrul îi zise, că el are numai o sîngnră oală 
în toată chiliuța lui, în care fierbe cîte una alta.., 
dar numai bucate de post, şi nu ştii cum va fierbe 
peştele cu carnea. 

—— De-odată şi la un loc nu se poate, că ei nu 
îndătinese nici-odătă să mînînc de frupt!... Pe rînd 
iar nu se poate, că atunci mi se va întrupta oala 
şi-apoi mă voit înfrupta şi e, deci spune-mi: ce să 
tacem ? Cum să fierbem noi carnea şi peştele d'odată? 

Stefan se uita la dînsul şi strinse din umeri. 
Văzînd Săhastrul, că nu-i alt chip de făcut, puse 

păstravul să fiarbă cu carnea la un loc, iar după ce 
să fierbse de-agiuns, zise cătră Stetan : 

— Ce să facem acum? Ei ţ-am spus mai înainte, 
că nu mînîne carne, peştele s'a înfruptat, deci ce 
voii minca ei, ca să fim amindoi sătui şi ei tot să 
nu mă înfrupt! 

— Știu eu, ce vei face, sfinţite părinte, uitîndu-se 
iară la Sahastru şi dînd din umere. 

— Dacă sîntem noi buni şi plăcuţi înaintea lui 
Dumnezei, şi a voi e]. casă mînîne ei carnea păs-
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travului, atunci se va tace din ciolanelele lui alt păstrav.—Și cum grăi aceste cuvinte luă o carţe în mînă, începu a ceti nişte rugăciuni de-asupra stra- chinei și binecuvîntînd-o văzu,... minunea minunelor ! că păstravul începe iară a se mișca şi a înota prin apă ca şi mai înainte, cînd îl prinsese în Valea-. Voroneţului. Atunci cunoscind ei, cum că amindoi sînt buni şi plăcuti înaintea lui Dumnezeii, şi că, cu puterea lui să prefăcură ciolanele iară în pește, se puseră amîndoi lîngă mescioară şi începură a cina împreună din peştele și carnea ce fierbsese. 
x X% 

Stelan Vodă a tost pe “temea lut un om foarte ves- tit şi lăudat de toată lumea. EI su bătut cu două- zeci şi patru de crai cu împaraţi Ja un loc şi pe toţi i-a învins. Ori şi cine s'ar fi sculaţ asupra lui, de-ar fi fost macar ori și ce împarat, cît de mare şi de tare, Stefan Vodă cu Romiînii lui, c'o mîna de oa- meni, cu teciori tineri, isteți şi veseli, dar verzi ca stejarii codrilor aleși, iuți ca tocul si taii ca nişte smei nu se da biruit de nime odată cu capul. Ori şi cine îndrăznea şi se scula asupra lui, el îl învingea şi îl făcea să poarte frica un timp îndelun- gat, că era omul lui Dumnezei, smerit, înduratori, cu dreptate, și totd. auna, de cîte ori avea să poarte război cu un duşman, nu să pornia de-acasă, pînă nu însura 24 de teciori și mărita 24 de fete, dîndu-le tuturur averi şi făcîndu-i pe toţi gospodari. 
Alară de asta nu să porniă, el, nici odată la răz- boi, pină nu alegea mai înainte un loc oare unde de mănăstire, ca, întoreîndu-se de la război biruitori şi deplin sănătos, să zidiască mănăstire pe locul acela. 
Aşa făcu şi acuma. 
EI voi să zidească şi pe locul acesta o mănăstire, atit spre aducere aminte de înţilnirea şi petrecerea sa cu Săhastrul, cît şi pentru acea ca Dumnezeii să-i stee mînă de agiutori ca să poată birui pe duș- manii sei, ce-i amenințaii tara şi voiau să-l răpue din scaunul domnese,
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Deci cum s'a sculat de la masă a întrebat pe Sa- hastru, dacă nu să află v-un zidar pe acolo, adică prin ţinutul Voroneţului, care sar apuca şi ar fi în stare să zidească o mănăstire, Sihastrul nu ştiu ce să răspundă, pentru că el rar cind se întilnia cu oameni. — . Stefan însă dete îndată poruncă la nişte ostaşi a lui, ca să câute prin văile ucelea, doară or putea afla pe ciue-va, care să se apuce de zidit mănăstirea. Căutînd ostașii încolo şi încoace deteră în urmă peste unul Zapezu. Acesta, fiind adus înaintea luă Stefan, se apucă, că el va ziai mănăstirea, şi în scurtă Vreme va fi gata. Stefan Vodă îi dete atunci Zapciului ceva bani. spuindu-i ca să înceapă a zidi cît mai de grabă şi chiar pe locul acela, unde se a- fla chiliuța Săhastrului, îşi luă apoi ramas bun de la dinsul şi de la Săhastru, se întoarse la oastea sa, care peste noapte ramase pe locul ce se chiamă astă-zi Gura Voroneţuiui, ŞI colea pe la prinzişor se porni mai departe în preajma Ungurilor. Cum agiunse și cum dete tață cu Ungurii, se în- cinse o luptă mare şi crîncenă. Și Ungurii socoțiaui în mintea lor, că nu-i nime mai tare, că nime nu-i poate să-i învingă, aşa că et vor fi biruitori. Dar amarnic se înșelară, căci să-l 4 văzut numai pe Stefan Vodă, ce făcu cu dinşii... Se puse adică cu sabia scoasă în fruntea feciorilor lui şi cînd se repeziră cu toții asupra Ungurilor, ţi se părea, că a dat un cîrd de lupi întw'o stînă de Oi, aşa fugiaui Ungurii în toate părțile mîneînd pămîntul... Săge- țile, buzduganele, lăncile și săbiile Romînilor îi miîn- tuia de zile şi nu le da nici macar atita timp, cât să se răsufie... 
Amare și dureroase erai strigătele Ungurilor, Şi văzînd că nu-i bine cu dînşii, căuta să fugă în co- tro i-or duce ochii şi picioarele ; dar cine scapa cu fuga într'o parte, în ceealaltă parte închina steagul. ȘI aşa învinse Stetan pe aprigii lui duşmani, bă- tîndu-i de la roate şi tăind în ei ca în curecht și
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trimețţînd pe cea mai mare parte dintre dînşii pe ce- 
ealaltă lume, unde-i aşteptai părinţii şi alţi fraţi de 
ai lor, pe care de bună samă îi trimesese Stefan mai 
înainte acolo, în alte bătălii ce purtase cu dînşii. 

Aşa s'a mîntuit bătăjiea asta. 
lar după ce s'a sfîrşit bătăliea, Stefan Vodă porun. 

cind mai întăi să se striîngă şi să îngroape tru- 
purile celor căzuţi în luptă, se 'nturnă cu oastea lui 
acasă sănătos şi voios. 

Ostaşii asemenea eraii veseli, că ai învins pe duş- 
mani. Unii dintre feciori cînta pe drum din fluere, 
alții din gură, iar alţii chiuiau și striga: Să 7ră- 
iască Stefan Vodă ! 

In calea lui cătră Suceava se abătu iarăşi pe la 
Sahastrul din Voroneţ, vorbi şi cu Zapciu, care în- 
-cepuse acuma ași stringe oamenii la lucru, spuin- 
du-i ca să gătească mănăstirea cît mai degrabă. 

Apoi, pornindu-se de aici, se mai abătu şi pe la 
pîrcalabul Drăgoi din satul Drăgoeşti, de la care 
împrumutase patrarea cea de galbeni, şi pentru una 
îi dete acuma cu mare cinste şi mulţemită două în- 
napoi, şi de-acolea, lăsînd pe pîrcalab în pace, se duse 
drept la Suceava. 

Scurtă vreme, după războiti, se duse Stefan Vodă 
iarăşi la Voroneţ, să vadă gata-i mănăstirea ori ba. 

Zapciul îşi ţinuse cuvîntul, căci cînd veni Stefan, 
mănăstirea era gata zidită tocmai pe locul acela, 
unde s'a aflat chiliuța Sahastrului şi care se poate 
vedea şi în ziua de astăzi. 

Stefan se bucură de sîrguința Zapciului şi pentru 
asta îi plăti mai mult, de cit le-a fost tocmiala, 
şi după sfinţirea monastirei se întoarse voios la Su- 
ceava, mulțămind lui Dumnezeă pnntru agiutorul 
său.



  

26.— Bătăliea de la Varnița. 

Povestesc bătrinii, care mai ştiă multe din vre- 
mea veche, că Stefun Vodă a avut o luptă grozavă cu Tatarii pe cimpul Varniţei, care vine în hotarul Badeuţului, a satului Mare şi lingă cîmpul Ciortă- xiea şi atita ce s'a luptat Stefan cu dinşii, în cît a rămas Stelan Vodă numai cu un singur ostaş, Dacă a văzut Vodă că numai ieste Chip să se bată, a fugit în spre munte şi nu s-a oprit pină la Put- na. Acolo s-a aşazat sub uu tufari, care era împre- giurat de mai multe tufe şi a căzut Stefan Vodă în genunchi şi a început a se ruga Ini Dumnezei ca să-l mîntuie de urgiea păginească şi să-i agiute să-i biruiască. 

După ce s-a rugat Vodă un răstimp bun, numa: ce s-a pogorit un înger din cer şi i-u zis: 
— Nu te tingui, ci crede în Dumnezeu ce] raare şi puternic, că el ț-a agiuta, şi pune tu gind că îi zidi o mănăstire pe locul aista şi să ştii că vei birui păginătatea. 
Stefan cel Mare a giuruit îngerului : 
— Nu voii zidi numai măuăstirea asta, ci cite zile's întrun an, atitea biserici şi mănăstiri am să 

dac, numai da-oiă birui pe duşmanul care-mi face zile fripte. 
Ingerul dacă a văzut că Stefan a giuruit c-a face mănăstirea, l-a trimes' să se ducă la Săhastrul Da- mii: şi îngerul s-a făcut nevăzut. 
Cit a fi îmblat Stefan cel Mare pîn'ce-a nimeriţ “Săhăstriea lui Daniil, nu ştiă; ştii atita că dac'a dat de săhăstrie, a tocat în ușă ca si-i dee drumul şi. Sahastru a'atrebat: i 
— Cine-i acolo ? 
— KU, Stefan a Moldovei. 
— Mai îr zăduie puțin, ca să-mi gat rugăciunea, Și îndată cum ş-a mintuit Sahastrul rugăciunea, i-a dat Arumal înăuntru, 
-— Da ce vînt tea bătut. Măria Ta, ca să îmbli prin meleagurile ulestea ?
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— Căpcinii de Tatari m-ai făcut să pribegese toc- 
mai pe aici și i-a povestit ce-a păţit cu Ta- 
tarii, cum a fugit din calea lor, cum i s-a aratat în- 
gerul și cum l-a trimes ca să vie la Daniil. 
— Nu te scîrbi, Măria Ta, că Domnul este cu. 

noi şi ț-a fi întwagiutor. Uite ce-ai să faci: iaca-ţi 
daii fuiorul ista, aprinde-l şi dute de'ncungiură pă- 
ginătatea de giurimpregiur de trei ori şapoi ii ve— 
dea ce-a fi cu dinşii, 

-— D'apoi a aglunge fuiorul aista ca să 'ncungiur 
ei atita loc? 

— Mă rog, ascultă ce-ţi spun ei, nu te teme, că 
ştiă ce te învăţ. 

Stetan Vodă a luat fuiorul ş-a făcut după cum l-a 
povăţuit Sahastrul. 

Cind a'mnceput să 'ncungiure Stetan Vodă pe Ta- 
tari cu fuiorul aprins, a căzut din văzduh un fum 
peste păgini în cit nu se vedeai unul pe altul şi 
nici nu se cunoşteai ei în de ei, aşa că unde mi 
s-a'ncins o baătae straşnică între dînșii, că se tăie 
şi se omorat ca chiorii. Şi s-a bătut şi s-a bătut 
pînă ce la urma urmei ai rămas doi lraţi. Simţind, 
ei că sînt numai doi, atunci ai strigat unul cătră 
celalalt : 

-- Cine iești, tu, acela ? 
— Fă 's cutare și i-a spus numele; dară tu cine: 

ieşti ? 
— Eu sînt, măi trate și au contenit: din batae. 
— Măi că mare urgie a căzut asupra noastră ! Şi 

urgiea asta n-a stirnit-o Stefan Vodă, îi venită de: 
la Dumnezei. E! ni-a bătut în feliu-aista, că n'am 
văzut nici ostaşi Moldoveni, nici căpitani de-a lor şi: 
nici pe Vodă; ori măcar vorbă sai răcnet de Moldo- 
van n'am auzit 

Să vede că Stefan Vouă îi tare în credinţă şi 
i-a stat într'agiutur. 
"— Apoi numa Gaşa, că alt-fel tot noi îl bătem 

" Samu. Și atîta vărsare de sînge a fost acolo, că de 
atunci a ramas cîmpul Varniţei ros ca cărămida. 

t
e
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După ce-a văzut, Stetan Vodă, şi nacazul aista dat 
da spate a pus de-a zidit mănăstirea Putna, care 
este și astăzi și unde se află şi mormiîntţul lui Ste- 
fan cel Mare şi Sfint. 

  

21.—Gînla Cazacului. 

Intre Badeuţi şi Satul Mare din Bucovina, este o ;girlă care se cheamă: Gîrla Cazacului, din pricină 
că acolo ati fost bătuţi Cazacii şi Tatarii, de Stefan 
cel Mare şi Sfint. 

Girla usta a fost spartă de oastea moldovenească, 
ca să steie acolo tupilațţi şi să nu-i vadă duşmanul. 

Ca să se pomenească veac de veac, izbinda Mol- 
dovenilor și ca mulţămită lui Dumnezei, Stefan a pus de-a tăcut o biserică drept în locul aista. 

  

28.—Bătăliea de la Ciontarei. 

Stefan Vodă avea nu:nai 40 de ostaşi cind ai venit 
păginii asupra lui. El a fost pus gînd la Dumnezei 
să facă o mănăstire și Dumnezei a dat aşa o piclă, 
că Turcii nu se vedeai unul pe altul, s-aă 'nceput a se 
tăiea între dinşii ; da un Turc de-a lor, zice: 

— Staţi vol fraţilor, să nu ne batem, că not nu 
ne batem cu dușmanii, da ne bate Dumnezeă. 

Atunci sa înseninat şi ei ai văzut că Stefan sta 
de-o parte cu oastea lui şi Turcii au tugit.... 

Stefan Vodă s-a luat după dînşii şi pe ciţi at mar 
rămas i-a înecat în Dunăre şi nu aă mai venit mai mult 
în ţara Moldovenească. 
"Da zice că aă văzut atunci oamenii cum a trecut 
un sfint peste negura ceea, pe deasupra. — Zice că 
St. Onofrei mult i-a agiutat în războaie, lui Stefan
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Vodă, de-aceea u şi făcut mănăstirea sfintului pno- frei în Mănăstioara, lingă Siret. 
Bătăliea asta a fust la Ciortăret, un loc lingă Ba-— deuţ, în Bucovina, că şi amu pămîntu i cruşit de sin- gele cela ce s-a varsat atuncea. 

  

29.— Bătăliea dela Zarija. 

Impăratul Stetan a tost o dată bătut de Ture şi iugea.— 
Mărgînd aşa a agiuns întu'o pădure și a văzut o- lumină la un sehivnic;—schivnicul acela avea o chi: lie în piatră. 
Stetan a trimăs un ostaș să-l cheme să vie la el. Schivnicul a spus ostaşului: 
— Cit îi de la mine pîn la împaratul, atita-i şi de la împaratul şi pin-la mine, si vie împaratul 

dacă vra. 
O mă&rs Stefan Ja schivnie. 
— Ce taci Stefane? a zis schivnicul, că era năz- 

dravan. 
— la răi, fug de duşman! 
—ȘI-îl fugi, i-a zis schivnicul. Da fa dă săgeata ceea cu arcul tăi încoace. Ș-a luat schivnicul şa, 

tras. 
— Vezi lumina ceea? a zis el. Acolo undeam ni- merit eă să mergi mîne şi să vezi, că-i găsi săgeata. întrun paltin și în locul acela să faci mănăstire., iar- unde a fi paltinul să faci pristolul. 
Cind a mărs Stetan a douazi, de-abia a găsit lo- cul, şi tăind copacii n-a cunoscut care-i paltinul ş-a. făcut pristolul pe altul.— Stetan s-a tăret la un de. get ș-a mers la schivnic de I-a aratat: 
— Uite cum m'am tăiet părinte! 
— entru că n'ai făcut pristolul cum ț-am zis eă. — Ba acolo.
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— Nu, că nu-i paltinul acela, hai şi-i vedea ;—"i 
aista-i. $-a pus schivnicul urechea la copac şi în el 
cîntau îngerii. | 

— Pune urechea pe piciorul mei lingă paltin. 
Atunci a auzit şi Stetan.— 
— Vezi, i-a zis schivnicul, că nu lești bun la dum- 

nezăi / Ie şi fă altă mănăstire. 
Stetan a stricat-o pe-aceea, ş-a tăcut alta unde 

era paltinul. Ș-a tăcut 7 mănăstiri prin păduri şi de- 
acolo s-a dus ia sehivnic. | 
— Bă ce-ai mai făcut. 
— Am făcut 7 mănăstiri, | 
— le-ți 7 ostaşi şi porneşte după duşman, da se 

nu dai tu întăi. 
A luat 7 ostași ş-a pornit. laca dă lifta cea ră de el: 
— Aici mi te ascuns Doamne? 
— Nu ni& ascund, hai să ne luptăm, 
— Cu cine se încep, cu voi 7? 
— Na aveţi grijă, dați ? 
Ş-ai dat păgînii un toc şi s-a tăcut piclă, s-a în- 

a
 

ceput a se tăie duşmanii între dinşii, că nu a mai! 
ramas nici giumatate.— 
— Stă Stefane, hai să facem pace. Cind se uită, 

duşmanul, da Stetan sta de-a parte pe un deal şi 
littele s-a căsăpit între dînşii. 

Un călugăr de la mănăstirea Putna, istoriseşte că 
Dumnezăii a dat o furtună mare cu tunete şi pia- 
tră. şi Turcii nevăzindu-se s-a omorit ei în de ei.— 

Bătălia asta a fost la Zanija, în Broscăuţi, ținutul 
Strojinet din Bucovina (Cordun), iar în altă parte a 
satului Broscăuţi este-o văgăună, Tăbărtştea, unde- 
a stat tabăra moldovenească. 

De-a tunci a luat Stetan pămînturile aistea de la 
păgîn.—
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30.—Stefan cel Mare şi Sfintul 
| Georghe. 

„„ Inti”o vreme pe cînd Stefan Vodă era la Bender _în Basarabia, s-a iscat un război cu 'Tatarii, în care "Domnul Moldovei a rămas învins; trecînd apoi, Vodă, „Prutul și întrînd în Moldova a mers prin 0 pădure şi a înoptat, dar văzînd de. departe o zare de lumină la o casă de lingă biserica din Dobrovăț, Stefan Vodă s'a dus acolo; călugării din-năuntru, ai în- trebat : | 
— Cine este ? 

„+ Stefan Vodă le-a răspuns : 
— Om pămîntean. | 

„Și deschizindui ușa, a intat înăuntru şi le-a zis slavoneşte (rusește) : 
—: Dobrovecer, adică: buna sara, 

“Călugării i-ai răspuns: 
— Dobrovăț; de unde a şi rămas numele locului şi pînă astăzi. 
Intrebind Stefan dacă se află biserică în acel loc, călugării i-au răspuns că da, și ducîndu-se să se închine a adormit în biserică, şi în somn i S'a ară- tat Sf. Gheorghe, care l'a întrebat: 
— Ce eşti aşa de înspăimiîntat Stefane ? Ia icoana mea şi porneşte spre Bahlui, că am să-ţi agiut să birueşti pe Tatari. 
Stelan s'a sculat, se rugă din toată inima lui Du- mnezeu cerînd agiutorul St. Gheorghe, şi a doua zi, stringînd oastea, a luat icoana stintului, şi a mers la Frumoasa, unde întiluind pe Tatari, care venise spre laşi, s'a început lupta. 

„ Stefan punind icoana sfîntului înaintea vrăjmaşu- lui, la biruit şi a alungat pe Tatari pînă dincolo de Nistru. 
„_Incetînd bătălia, Tatarii aă trimes soli la Stefan să-i spună că nu i-a biruit el, ci un tînăr, care este vrednic împarat şi asupra noastră (Tatarilor) şi asu- pra voastră (Moldovenilor).
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Atunci Stetan.a poruncit să iasă toată oastea din 
tabără să vadă care a fost, acel ostaş de i-a biruit 
dar solia Tatarilor n'a putut cunoaște pe nime. 

Spuse Stefan să deschidă biserica să intre solii în 
ea, şi cum ai intrat, au început a striga: 
— Aceasta ne-a biruit pe noi, arătînd icoana -Sf. 

Gheorghe. | 
După aceea. Stefan a trimes icoana, străbătută de 

gloante, la Sfîntul Munte la mănăstirea bulgârească 
Zograi, închinîndu-ii veniturile moşiilor Dobrovăţului 
și Lipovăţului din Moldova, precum şi Chipriana din 
Basarabia. 

Icoana -să păstrează şi se află şi azi la mănăstirea 

> 

Y Ca 

Zograt din Sfîntul Munte. 

31.— Valea lui Voda. 

Intre dealurile Miroslava şi Galata, din tinutu- 
lași, este o vale, şi'n valea asta să povesteşte că Ste- 
tan Vodă ş'ar fi tras oştirile lui, în vremea unui răzl 
boi și. de-aceea să şi cheamă Valea. lui Vodă. 

  

32.—Popa care stie cante. 

Ci-că era odaţă în satul Bărbeştii) un popă tare 
învățat, în cit grăia în trei limbi și cetea psaltirea 
ca «tatăl nostru» de-i merse vestea învăţăturii lui | 
de la răsărit pină la asfinţit de soare şi de la miază 
noapte pînă la miază zi. , , 

Tot satul, de la Șoltuzul?) Vrajbă, pină la cel 
1) Ținutul Roman, astăzi să chiamă Brănişteni. Satul aista a 

fosta lui Mirov Costin, cronicariul. 
2) Şoltuz adică primari şi pirguri se zicea, la consilieri comu- 

nai.
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mai bătrîn dintre cei 12 pîrgari, îşi. luai de departe căciula şi se ferea în lături din caleu lui, mai dehai de cum ar fi fost giupîn Pircalabu... Ba ce!.. Păj ci-că venise lume de pe lume să asculte graiul cu miez a popei și să primească sfat la nevoe. 
Numai badea Gloanţă, porcariul satului nu credea ce spune lumea întreagă despre învăţătura părinte-. lui Onofrei, că aşa era numele de botez a popei. 
—- EX învățat. grăia Gloauţă. Ian tăceți, oameni buni! Cartea popei îi subțire de tot! Ian învirteşte, giupîn Vrajbă, tăciunele ista mai stîns, numai ce-o scînteie de foc în vîrt, învîrte-l repede impregiur.... Vedeţi, oameni buni, ce roată de toc face scinteia ? N-aţi zice că are în mini un cogemite soare? O biată scîntee “i şi învățătura popei, da așa o'nvir- teşte cu meșteşug înaintea satului, de vi se pare soare mare şi luminos! Nu, giupîne pirgare. nu-i învățat popa Onotrei, ci-i şirăt mare!.. 
Vorbele lui Gloanţă nu schimbau cursul gindului obștesc, că aşai lumea: cînd apucă într'o parte, 

geaba-i pui stavilă, că ea, ca şi pohoiul, să răpeae la vale nepotolit. Ba încă Gloanţă era luat de răi, 
nu numai de părintele Onofrei, da şi de tot satul... 
Soltuzul chiar îi tot supţia simbriea care i-o plătea 
satul cu anul, după cum și Gloanţă subţiea, cu vor- 
ba lui, cartea popei. Iar pîrgarii, alegea lui Gloanţă, 
opineile de Sî-Medrut) şi Sf. Gheorghe, tot de cele 
putrede, de răminea porcariu! pînă ?ntr-o săptămînă 
numai cu tertele de la măsa... Păi aşa-i dacă te pui 
în poară cu domniile!.. Vai de Gloanţă! că de zilele 
cele rele, şi de nacazuri agiunsese slab şi galbăn, ca ciocanul de cucută, toamna; iar părintele Onofrei tot mai rotofei de nu-şi inai încăpea în piele! Păli- 
mariul chiar s-apuca ramașag, că: de-a merge burta 
părintelui tot infoindu-se, încă o iarnă şi o pri- 
mavară, apoi n-a să mai poată ieşi cu cadelnița prin 
dverile mici, la leturghie. Pînă şi părintele Oaofrei să spăriese și crezînd că-i vina colivei şi a colacilor 

1). Sf. Dumitru,
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unși cu miere şi 'ncrestaţi cu miez de nucă nouă, 
nici că mai punea gura pe aşa ceva... Da burta tot 
în spor mergea. Hei! traiul tihnit, lauda lumei, mul- 
tămarea, tengraşă mai dehai de cît coliva şi co- 
acii. 

Vestea de'nvăţătura părintelui Onofrei trecu de 
jitărirea satului şi din om în om, -ea răzbătu pînă 
la Suceava şi la Suceava răzbi pină la urechea lui: 
Stelan Vodă. | 

— Măi, ce-i de popa de la Bărbeşti, zise Stefan: 
Vodă în divanul domnesc, că i se'nchină lumea ca 
la popa cel mai cărturar... Am să mă duc cînd-va 
la Bărbeşti să-l văd şi eă. 

Și iaca, mări. că soși ziua ceea, cînd trebile ţării 
duseră pe Stefan Vodă la Roman şi Bărbeşti vin ca 
de-o zvirlitură de băț departe din Roman. Numai 
ce-i dădu în gind lui Vodă, să meargă într'o sară 
la Bărbești, să vadă pe părintele Onofrei cel ves- 
tit de carte multă. 

Incălecă Măria Sa pe calul lui celalb de ţi se pă- 
rea, cînd îl vedea-i, că-i un arhanghel, şi fără de 
alai, numai cu 2—3 slugitori porni în Bărbeşti, 

Pe semne că Șoltuzul Vrajbă aflase că are să vie 
Vodă în Bărbeşti și aşa chitea el, ca drept la dînsul 
ar să tragă Stefan Vodă. Numai Vodă a tras drept 
la părintele Onofrei. Degeaba Şoltuzul aşternuse 
plocăzi vargate, de-alungul în bătătura casei, pe 
prispe şi în cămări, ca să se hodihnească Măria sa. 

Buciumele zicea pe 'ntrecute cu seripeele închi- 
otoarea bătăturei, lîngă pîrlaz şi din colibele de 
scîndurăi nouă, se urca'naltul ceriului fumul de la 
focurile unde giupineasa lui Vrajbă, fetele lui, ne- 
poatele şi vecinele cu .mînecele suflecate pină la 
coate, învirteai. unele frigări, cu berbeci întregi, 
de se rumeneati de dogoarea jarului şi altele luai 
sama de cuptioriul cu malai; pe cind argaţii întor- 
ceai teascul din care curgea oloi pentru masa lui 
Vodă. Toate erai gata pentru ca să primească pe



Vodă cit se poate de bine, în casa lui Vrajbă; dar Vodă a zis Şoltuzului: 
—«Nu numai cu pîne trăeşte Omul, ci şi cu cuvin- tul lui Dumnezei». Du-mă la gazdă la părintele O- notrei, că nesecat izvor curge acolu: de stat bun şi grai dumerit ..... 
Cit îl văzu Vodă pe pirintele Onofrei, şi-i auzi 

graiul lui, nici că-i mai trebui să stee cu popa de sfat, pînă să se urce cloşca pe ceriă cale de mai multe suliţi, că Vodă-l ştiea pe popă de-a fir-a'mpăr. 
Atunci Vodă, care nu iubea minciuna şi ca unul 

ce era duşmanul celor ce li se ducea veste fără ca să fie ceva temeinic, se hotări să deştepte satul diu 
înşelăciune. Ce zic: satul ? Lumea'ntreagă s-o lu- 
mineze ! 

Și cînd era gata de pornit, grăi cătră popă: 
— Părinte Onofrei, lumea 'ntreagă să'nehină Sfin- 

ției tale ca la cel mai învăţat preot din Molduva. Faima învățăturii Sfinţiei tale se luptă ca să întu- 
nece și pe-a Vlădicilor şi pe-a Mitropolitului.— Pen - 
tru ca toată țara şi e să ne plecăm cu umilinţă, capul înaintea Sfinţiei tale, ne-am hotarit să pun la 
cercare adincimea minţei Sfinţiei tale. Trei intre- 
bâri am să-ți pun, cinstite părinte si-ţi pun vade ov 
lună de zile ca să-mi răspunzi la cele 3 întrebări. 
Azi-i 15 Florari, la 15 Cireşari să vii la Roman. Acolo 
oii fi eii cu tot divanul țării, la episcopie. Vină atuuci, 
intră în divan, la soarele a chindie... Dacă răspunzi 
bine numai la o întrebare nu-i fi spânzurat de calăiă 
ci tăiet...... Dacă raspunzi bine la 2 întrebări, arma- 
şul cel mare te-a ucide cu buzduganul cel domnesc. 
Dacă răspunzi cum se cade la tustrele întrebările mele 
te fac Vlădică la Radăuţi. 
— Aud, Măria ta, grii popa galbăn ca fuiorul de 

borangic şi tremurind ca para făcliei de la toiagul 
mortului, cind îl duce la groapă pe vint. 
— lacă 'ntrebările, părinte Onofrei: l) Vraă să 

ştii cât prețuesc eă ? 2) Dacă Dumnezeii mi-a pus în 
mină un paloş oțelit, cu care să răpui neamurile, aş



vra să ştiu: fn cf timp puteu-aş agiunge de la un 
capăt la altul u tumei 2 şi 3) Mii mai spune: carei 
gindul în care stat greşil 2. In breasla linguşitorilor 
din Divan nu pol găsi răspuns la aşa întrebare. Un 
preot cu mintea luminată de învățătură, cum zice lu- 
mea că îeşti sfinţiea ta, îi găsi răspuns bun cu în- 
lesnire. — Aşa că la 15 Cireşari, cînd a fi soarele 'n 
chindie aştept să ne vedem la homan, în Divan. cu 
răspunsuri bune ca de la un om cu carte; or Vlă- 
dică la Rădăuţi. ori zpînzurat, saă tăiet....de nu buz- 
dugănit. — Am zis!... 

Fi, cu Stetan Vodă unu era de şuguit... Dacă var- 
sasă adesa ori sînge omenesc pentru o greşală de 
nimica, cum era să mai nădăjduiască bietul popa 
Onotrei, că la 15 Cireşari, l-a ierta Vodă, chiar dacă 
n-a da răspunsuri bune la întrebările lui? Intrasă pă- 
rintele Ouofrei în mare grijă. din ceasul acela. Nu 
i se mai alegea nici de mîncare, nici de hodină, cu 
cit treceau zile una după alta. 

—- Să vedeţi oameni buni, zicea poreariul, că 
n-are să știe da răspunsurile aşteptate de Măria Sa 
Vodă. Nu vă spuneam eă că-i subțire tare cartea 
popei ? 

Și cu cît preotul Onofrei slăbia de grijă, cu atit 
să'ngrăşa Gloanţă, de bucurie, că ar să iasă mintea 
lui mai Ja lumină de cit a lui popa Onotrei, 

Numai 2 zile mai era pînă la 15 Cireşari şi părin- 
tele Onofrei nu dăduse de nici un răspuns de Doa- 
mne agiută ! Și doară bietul popă, să făcuse luntre: 
şi punte, doar a da de unul... Cercase şi la psaltire: 
o deschisese de 3 ori pe sfintul pristol, cu ochii în-- 
chişi, boscorodind de o 100 ae ori: Doamne milueşte ! 
Dar ce să vezi ? Pe fața psaltirei. cum era deschisă, 
la drerpta, bietul popă cetea: osinda lui. 

Nu să lasă numai cu atita. EI înşiră pe sfinta ma- 
„să toate cărțile bisericești şi de-acolea cu patrafirul 
pe cap, se'nvirte de 3 ori în giurul jărttelnicului şi 
pe dibiitele puse mina pe cartea ce o nimeri. Era 
evangheliea. Dă patrafirul de pe ochi şi ceteşte: >Fe-
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riciță cei saraci cu duhul, că acelora este împărățiea, ceriurilor», aşa era scris în locul unde era deschis. ' — Vra să zică numai în ceri îi Scaparea mea! Olta părintele Onotrej. 
x * 

* 

In ziua de 14 Cireșari, părintele Onofrei tot nu găsise răspunsurile câutate.... 
Iți era zăă milă, să 'ntilneşti pe bietul preot. slab şi deșirat, de-i cădea potcapul pină peste urechi și antereul îi era lare peste măsură, căutatura îi era painginită de veghiere ŞI păşia tot-deauna gînditor. -— De ce nu 'ntrebi, cinstite părinte, și pe Gloanţă, îi zise Șoltuzul Vrajbă, întilnindu-l în ziua de 14 ci- reşari, tăcindu-i-se milă de bietul popă, care par-că era ca un mort. Intreabă-l zăă pe Gloanţă, că vorba ceea: nici nu ştii de unde sare iepurele!... 
— Să'ntreb ei pe ciutul acela? Care nici mort nu vra să se deie răpus din carte, 
Numai după ce să ndepărtă Soltuzul, ce să gindi popa? «Mă, dacă şi Soltuzul mă'ndeamnă, să cerc, de ce n-aş cerea? Gloanţă îi om nevuieş... ciți.va zloți titărești, v-o putiuică de miere, cite-va pă- techi de opinci argăsite la Suceava, l-or face să nu mai spue nimărui că i-am cerut stat, lui, un por- Car fără învățătură. Păi ce ?.. «Dă din mînă Petre, că te'necă» a strigat Mintuitorul unui coşgogemite Apostol... ian să mă 'ncere şi cu Gloanţă. Păzitorii iştea, chiuind toată ziua a lene prin munți şi poeni se istețesc mult și se gindesc la multe, de care noi cărturarii nici nu binuim. Hai într'un noroc şi la Gloanţă !» 

& 5 x 

— Toată lumea spune, măi Gloanţă, că ieşti un prostălaă, grăi părintele Onotrei. cătră porcari care era 'ntr'un codru de stejar, unde ronțăiâă porcii cu nesaţ la ghindă dia tuamna ceealaltă. Toţi te soco- tesc prost, numai ei nu. Aşa ziceam ei, ieri sară lui Sucilă pîrgariul: «Vrei să-ți dovedesc pirgare, că rău şi tără calea țitot subțiet simbriea lui Gloan.
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ță, că nu-i om prost, ci om de sfat ales? Uite, dum- 
neta şi cu tot sfatul, credeţi, că numa ei ştii da 
răspunsuri la cele trei întrebări a lui Vodă, da ian 
să auziţi pe Gloanţă, ce minunat ştie să răspundă». 

— Aşa-i fiule, că ai şti să spui lui Vodă, ducă te-ar 
întreba: cit prețueşte el? In cît timp ar ocoli el lu- 
mea cu sabiea lui vitează și care-i gindul lui cel 
greşit, ? 

Aşi! ț-al găsit să'nșele părintele Onotrei pe Gloanţă 
cu şiriclicuri de soiul aista? Nici pe vorbă de clacă, 
nici pe zloți tătărăşti, nici pe 10 vedre de miere, 
nici pe 12 perechi de opinci noi argăsite la Suceava, 
nu primi Gloanţă să-i dee nici uu sfat părintelui! 

— ŞtiI una părinte ? Ce mai la deal, la vale... Dă-mi 
antereul, giubeaua și potcapul Sfinţiei tale să le îm. 
brăc ei, că tot nu-ți mai vin, c-ai slăbit de nacaz? 
Imbracă-te vu iţarii şi cu sumanul mei și stăi colea 
m locul mei, la porci. Oiă merge eă în locul Sfin-- 
ției tale la Roman ş-oiă da răspunsurile lui Vodă; de 
nu i-or plăcea, pe mine m-a spînzura, ori m-a tăie, 
ori m-a buzdugăni. 

Ce se gindi popa ? Mai bine-o zi poreari tologit 
pe pajiște, de cît un hoit de popă, putrezind de ale- 
luia sub pajişte! 

— Haide, măi Gloanţă, dute tu, că ei, na că mă 
tem de-a merge lu divan, da am făcut un buboi la 
şele, de nu pot încăleca tretinul, să merg la Roman, 

—— Să vii sănătos şi'ntrun ceas cu noroc! 
Pe urmă să mîngîe popa sîngur: după ce-a trece 

durdura asta, îmi iei iar straele şi Onotrei a f tot 
la altar, poate şi Vlădică la Rădăuţi, iar Gloanţa 
tot cu ghioaga după porcii satului! 

Straele popei de pe vremea cînd era el rotofej, 
venea amu leite lui Gioanţă şi iţarii cu sumanul 
porcariului, care-i eraă strimte de-o bucată de vreme 
1 se potrivea popei ca teaca la cuţit. 

X * 

%* 

Sosi 15 Cireșari. Stefan Vodă stvinsese divanul în 
casa cea mare de oaspeţi a Vlădicăi din Roman.
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Vodă stătea măreț în fundul odăiei încungiurat de sfetnici la dreapta şi la stînga, ca Dumnezeti la giu- decata de-apoi. Sfetnicii își dădeu sfatul în trebile țării, cînd iata, la soarele Chindie, se deschide ușa divanului și intră un preot. 
— Popa Onotrei ! zise cu mierare Stefan Vodă, eare nu s-a aștepta să vie la sorocul hotărit, după ce-l simțise Vodă cît îi de sarac de carte. 
— Bine-ai venit la noi, părinte Onotrei, îl luă cu vorba Stefan Vodă, da ce ești schimbat la tață ? — Hei! Măria ta, grija schimbă faţa omului... — Ei, ce răspunsuri ne-aduci, părinte Onofrei ? — Măria ta al zis: «cît prețuesc eă ? — Aşa-i, să te văd că-mi răspunzi, că uite, stet- nicii mei spun că sunt fără preţ. 
— Păl, e aşa socotesc că boerii să înşală, să am iertare înaintea Mâriilor lor, fiind-că ai dragoste mare către Măria ta. Ei nu-ţi daii mai mult de cit 29 de lei.— Cum așa? Intreba Marele Logofăt în- grozit. Dacă Domnul Nostru Isus Hristos, a tost prețuit cu 30 de iei, apoi Măria ta nu faci mai mult, — Bine, părinte Onofrel, ai scapat de mișeleasca spînzurătoare. Să-ţi văd răspunsul la a doua între- bare. 
— Cinstiţi boeri D-voastră, nu-i adevărat că Mă- ria Sa Vodă îi soarele Moldovei? Nu-i ziceţi mă- riile voastre cite-odată : soare ? 
— Așa! așa! strigară boerit pe întrecutele. — Păi dacă-i aşa, lui Măria Sa Vodă, Soare, îi trebue 24 ceasuri ca să încungiure lumea, că 'ntr'a- tita timp soarele face zi şi noapte... 
Boeril n-aveaă ce să zică cind le spunea că-l cheamă pe Stefan: Vodă Soare! 
Aşa că hui casa de glasurile boerilor: 
— Aşai! 
— Da eti nu-s soare! cercă să zică Vodă, însă divaniştii strigat într'o gură și lăuda răspunsul is- teț a lui Gloanţă. 
— Fie, părinte Onofrei... cînd iţi zic 3 că eşti bat,
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du-te şi te culcă, dar cînd îți spune-o țară 'ntrea- 
gă că ieşti soarele ei, caută să crezi. Fie sint soare 
vă 'ncălziţi pe lingă mine. Văd că răspuusul aista 
te-a făcut să nu fii buzduganit cu buzduganul mei, 
Yan să aud şi al trielea răspuns. 

— Ai întrebat, Măria ta, care-i gîndul greşit a 
Măriei-Tale.— Pâi; chiar acum te 'nşeli în ceea ce 
giîndești.,. 

— A pățit-o, şoptiră boerii. 
— Cum aşa ? strigă Vodă, de să răsună Divanul. 
-- Gindul Măriei-Sale nici odată nu-i greşit, pă- 

rinte, îi întoarse vorba Vornicul de țara de sus, care 
era cel mai linguşitor dintre sfetnici.— 
— Ba greşeşte, giupin Vornice, că şi Vodă-i om! 

Măria Sa crede acum că grăeşte cu popa Onofrei de 
la Bărbești... 

— Ei şi? strigă Vodă. 
-— Păi nu cu popa Onofrei stă de vorbă Măria Sa 

Vodă, ci cu... | 
— Ci cu porcariul Gloanţă, strigă din uşa diva- 

nului, şoltuzul Vrajbă. EI îi îmbrăcat în straele po- 
ei, ca să-l scape de moarte şi popa Onofrei sa îm- 
răcat cu straele lui Gloanţă şi păzeşte porcii în 

'ocul lui în stejărişte. 
— Gloanţă porcariul ? se mieră Vodă. Jaca al trei- 

lea răspuns nu l-ai gicit... Că ei nu. grăesc cu un 
porcar, că cu Pres sjințilul Vlădică de la Rădăuţi!... 
Că cine se cade să fie păstor al țărei, denua fiunul 
cu mintea isteaţă şi înţelept la stat? Onofrei rămi- 
ne păstor, dar nu la turma de oameni, ci la aceea 
unde ş-a aflat scaparea vieţei... Acolo să-l laşi şol- 
tuz Vrajbă, auzitu-m-ai ? Şi Prea sfinţite părinte Ghe- 
lasie, Vlădică de Rădăuţi, ia loc dea dreapta Mitro- 
politului, și luă de mînă pe Gloanţă porcariul şi-l 
aşază pe scaunul de vlădică, în strigătele de bucu- 
rie şi de mirare a tuturoia.... 

_ Bietul Gloanţă, acum părintele Ghelasie, plingea 
- şi ridea, din pricina fericirei neașteptate. |
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33.— Stefan cel Mare şi Porcariă, 

Zice-că Stefan cel Mare era în tîrgul Roman şi se "ntrarma împotriva Leşilor, care veneati cu dușmănie asupra țării. Tocmai atinci veni ştafetă că a murit mitropolitul de la Ridăuţi—ca pe vremea aceea era mitropolit la Rădăuți—şi amu trebuia să aleagă pe altul în locul celui care murise. 
Boierii şi toți curtenii lui Vodă, ai pus vorbă 

pentru un preut văduoi din satul Porceșşti, de lingă Roman. Vodă s-a înduplecat şi l-a chemat să-l vadă şi el ce fel de vlădica vraă boierii și curtenii lui. 
Indută i la adus pe popa din Porceşti şi l-a 

înfăţoşet lui Vodă. 
Stelan cel Mare cînd l-a văzut, nu știi cum i s-a părut lui, că numa ce i-a zis: 
— Părinţele, să-mi deslegi trei întrebări ca să te | fac Vlădică, iar dacă nu li-î da qe capăt, să ştii că 

te puu îu ţapă, să nu mai înşăli lumea.—Uite la ce 
ai să-mi răspunzi: 1) /n cîtă vreme voiă încung ura 
Moldova ?; 2) Cit prețuese eă ca Domn ? şi 3) Ce gîndesc ei? Hai, dute părinţele şi peste o săptamînă să vii cu răspuns ori pentru Vlădică ori la țapă. 

Popa să închină cu smerenie inaintea lui Vodă Şi a cotigit-o inapoi, la Porceşti; iar Stefan ş-a cataţ de treaba războiului. 
Trecu 5 zile din săptămînă şi popa nici că putea găsi v-o deslegare macar la un răspuns, Era vai şi amar de capul lui: nici hodină n'avea, nici minca rea nu-i ticnea, nici zi bună nu petrecea ! Gaătise pămîntul !.... 
Da el avea un argat, care păștea porcii şi cînd a venit cu porcir acasă în sara celei din urmă zi din săptamina sorocita de Vodă, nu a găsit mîncarea tăcută şi cum era rupt în coş de fonme i-a întrebat: 
— Ce ai, taică, de iești scîrbit şi mincare nu mi- ai tăcut ? Stapînu-su crămaluit cu nacazul lui, tăcea. 
Da pe porcari nu-l rabda foamea şi iar l-o întrebat — Taică, spune-mi ce ai de ieşti așa de berghe-



Mit, că doară şi e hilbater, 4) om sint, te-oiă scapa de -lean. 
Popa cum era amărit, de voe, de nevoe, i-a spus :porcarului de intrebarile lui Vodă Şi ceea ce-l aş- teaptă : ori se face vlădică ori să 'nalţă în țapă, că cu Stefan Vodă nu era de șuguit!.. 
Cind a văzut porcariu în ce cumpănă era stăpi- nu su, i s-a făcut milă de dinsul şi l-a sfătuit. — Ascultă, taică: mine dimineaţă, să facem schimb „cu straele, eii să mă 'mbrăc cu cele popești şi tu, 1aică, să *mbrăci pe-a mele să te ungi pe obraz cu ceva, ca să nu te cunoască și să iei porci de dina- “poi că ei m'oiă duce să mă puie 'n ţapă în locul tăi, taică. | 
Popa cind a auzit, una ca asta, se împlu de bu- “Curie că l-a scapat poreariu din gura morţii, fiind- „Că auzise de moarea lui Stefan Vodă, da amu era “chiar s-o guste. 
A doua zi de-dimineaţă, popa, porni cu porcii la “cimp şi porcarii s-a îndreptat cătră tirgul Roman. Ja tost grei pină a nimerit unde stă Vodă şi pînă ce-a răzbătut de-a intraţ la el, iar cînd s-a văzuţ în „faţa .lui Stetan, a strigat din toată inima : — Să trăeşti, Măria ta! eă * popa cu poruncile. — BI, părinţele, ia spune-mi amu Să văd unde te trimet, la Rădăuţi ori la cală. 
— La întrebarea întăi, adică: 4 câtă vreme ai în- cungiura Muldoon, ce să spuu ?! Soarele, că-i soare “Care aleargă cu cai de foc şi tot îi trebue o zi şe „noapte să'ncungiure Moldova și Măria Ta nu ieşti soare, nici n'ai cai de loc, aşa că-ți trebue 7 zile bune să'ncungiuri Moldova calare, 
— Brava, părinţele, ai brodit-o bine. 
— Mai mai întrebat: c7/ aj prețui Măria ta, iată cum m-o (luminat mintea mea cea proastă: Domnul „Nostru Isus Hristos, împărat în cer şi pe pămînt a tost preţăluit de jidani cu 30 de lei, apoi Măria ta “ca domn pămintean preţuiești numai 28 de lei. 
TD - 

1) Lasă pe mine.
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— Brava, părințele, zi "nainte cai . nimerit-o şi 
asta. 

-- Iaca și ce gindești Măria ta: Măria Ta gîn- 
deşti cum că grăeşti cu popa Ion din Porceşti şi 
vorbeşti cu Ghelasie porcarii din Trifeşti. 

Vodă fiind malțămit şi de răspunsul acesta, i-a zis. 
porcariului: 

— Brava, Ghelasie, să trăieşti să-ți păstoreşti no. 
rodul cu înțelepciune după cum te văd că ţi-l firea 
şi să te duci de-amu la Rădăvţi. Și a spus logofă- 
tului să-l ducă la mitropolitul cel mare ca să-l po- 
măzuiască mitropolit la Rădăuți. 

laca așa Ghelasie porcarii din Trifești s-o făcut. 
mitropolit la Rădăuți. 

  

34. — Ciobanul. 

Au tost odată 40 de călugări la o mănăstire; et 
bir nu plăteau, moşii aveati, le mergea bine şi buie- 
ciaăi; îi împinge pacatul intr'o zi, să serie pe o ta- 
blă, că: «N'ai frică de nime»; și pun tabla la poarta 
mănăstirej. lată că trece pe acolo domniturul şi vede. 
Intră la dinșii. «Voi aţi scris pe tablă cuvintele a- 
cestea ? «Noi.» «Şi cum adecă: nu vă temeţi voi de: 
mine ?» «Nu.» «Nici de D-zeă?> «Ba de Dzzeă ne te- 
mem.> «Dar de mine, care sunt stăpînul vostru, nu? 
Staţi c'am să vă învăţ ei minte, cum să ziceţi că 
nu vă temeţi... Iată, vă dau timp de-atitea luni de 
zile, să porniţi care unde ştiţi în lume şi 'n cutare 
zi să'mi veniţi cu răspunsul la întrebările acestea: 
Cite stele sunt pe ceri? In cît timp poate un om 
încungiura țara Moldovei? Incotro stă D-zei cu fața, 
şi ce face în ceasul acela D-zeă ?... Acestea răspun-— 
suri aveţi să'mi aduceţi unul din voi, sai cel mai 
mare; iar dacă la ziua hotărită nu'mi veți aduce, la, 
toți 40 am să pun să vă taie capetele şi am să vă. 
pun în apă». A zis acestea şi s'a dus minios.
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Călugării ai tost sfeclit'o, at fost dat toâte "pe una. 
Ce să tacă acuma ? Le iitrase frica ?n oase; vreme 
nu era de pierdut; ai lăsat toate bunătăţile și au pornit care incotro în lume. Aă umblat, ei, ai în- 
trebat, dar nime n'a ştiut cum săi îndrepte la D-zeă, „nici ce sfat să le deie. Acuma sorocul dat de impa- 
ratul se apropiea. Trece un călugăr de aceia prin- 
tr'o pădure şi dă de un cioban. Se opreşte să doar- 
mă acvlo, dar suparat tare. 

Il întreabă ciubanul ce tot oftează?: S'apucă că- 
lugărul și'i spune după cum se obicinuise, ca. să 
istorisască şi la bun şi la răă. «De asta ţi-l frică 
presfințite ? Culcă-te şi n'avea nică o grijă. Cind va veni ziua hotărită. mă duc eă la împaratul în locul Sf. tale şi las de'ţi va fi ceva, vol răspunde ei!» 

Cere ciobanul la călugăr săi dea hainele lui şi 
călugărul să pască oile, Iar ciobanul Şa luat un ma- gar şi a pornit la împaratul. Agiungînd acolo şi dînd 
de ştire că a venit împaratul Pa chemat înuntru. 
«EX, mi-al adus rispunsurile? <P'am adus înalțate 
împarate.» «Ai fost la D-zeu.» «Am fost, îualțate îm- parate W» «Cite stele sunt pe cer?» «Ei vă voii 
spune, dar chiemați tot statul împărătesc să asculte. să vadă dacă spun adevăr saă nu...» Imparatul a chiemat tot sfatul și Paă ascultat. Cite stele sunt pe cer ? întrebă iar împaratul. «Să se aducă aice maga- 
riul meu şi vă voiă spune, inalţate împarate.» L/aă 
adus. «Stele pe ceri sunt atitea, cit păr este pe el; 
puneţi să numere părul şi veți şti. Ei am tost în ceri și le-am numarat și taman, atitea sunt.» «Luaţi „bre şi duce-ţi magariul afară; să vedem mal departe 
ce'mi va spune: În cit timp poate încungiura un om țara Moldovei? <Un om voinie c'un cal bun, o poate încungiura într'o zi și înt”o noapte; cînd eram eă tînăr în acest timp o încungiuram>. «Cura să poate acestea; e o minciună! In timpul acesta de-abia poţi 
:să încungiuri districtul, dar nu'o “țară, nime nu e în stare să tacă aceasta I» Ba vă voiă arata că să poate: Soarele nn încungiură în 24 de ceasuri toată
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lumea ? Atunci toți ati stat și s'aă uitat la e). «Er 
bine, cu minciuna asta ţi s'a trecut, dar acuma să'mk 
spui, în care parte stă cu faţa D-zei?» «Aduceţi-mi 
o luminare, ş'o pine, şun pahar de vin. kai adus. 
Piînea a luat'o șa pus'o pe masă, luminarea a în- 
fpto 'n pine şa aprins'o, iar vinul La băut. «Im 
care parte stă cu fața luminarea asta 2» «In toate. 
părţile,» i s'a răspuns. «Tot ast-fel şi D.zăie pretu- 
tindene cu fața/> «D-zeu stă la masă întinsă, cu fă-- 
clii aprinse şi.... Mă veţi crede, ce vă voiă: spune 2“ 
<le_ vom crede, ai strigat cu toţii I» D-zeă vra ca 
să fii ei pe un ceas, în scaunul acesta împarat.. 
Veţi face voia lui D-zeu?» «Voi face a zis împara— 
tul'» S'a scoborit din scaun şi s'a suit ciobanul. — 
«Santinea !...a strigat ciobunul la santinelă. Iea-t 
capul D-sale şi arată pe împaratul. Santineaua a scos. 
sabia şi face hîrşt.... împaratului capul! şi a ramas 
ciobanul împarat. Călugărul a ramas cioban la oi, 
iar ceilalți s'a dus înapoi la mănâstire; D-zeu așa a 
vrut că ai scapat. 

  

35.— Stefan cel Mare şi baba Tudora: 

Sint mai bine de 400 de ani, de cînd pe virfub 
dealului Dumbrava din munţii Vruncei era o căsuţă 
în care şedea o babă, care-o chema Zudora Vrăn- 
eioae. 

Intr'o sară, baba şedea pe pragul ușei şi torcea. 
Stind aşa, zăreşte in departare un călăreț venind in 
goana calului. După ce-a trecut Dealul Lupului, se 
opreşte în lunca celor 7 munţi, ca să mai răsufie 
calul, voinicul îşi aruncă ochii împregiur și porneşte 
cătră căsuţa babei. 

Cind a agiuns dinaintea căsuţii, întreabă pe babă: 
— AL unde să mă primeşti în bordei şi să-mi dai. 

apă la cal?
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— Cum nu, voinice. Pottim. şi-i ospata la noi, cît ț-a trebui, îl bea cit a fi gustul şi te hodineşte ca 
acasă la dumneta. De cal, să nai grijă, c'oiăi căuta de el. cum trebue. 

Străinul să dă gios de pe cal, își mingie calul plin de spumă de atita alergătură şi oftă adine. 
„ Da ce ai voinice, de oltezi aşa din grei? Ţ-a 

murit tătucu-tu, mămucă-ta ori nevasta ? 
- Cum să nu oftez, ducă ţara-i prada Turcilor, şi-i povesti cum 'Turcii aă năpădit în ţară şi i-a bătut 

oastea, împrăștiind-o.... | 
— Cum S'ar zice, ieşti Domnul Moldovei, Stefan 

cel Mare? 
— Adevarat. Şi de cit aș fi-agiuns vremea asta, mai biue rămîneam şi eu printre cei morți. 
— Nu te scirbi Măria ta, fii cu inimă şi nu face 

pe voia dușmanului, las că-i învinge. Dacă-i ţara ?n 
cumpănă, iaca-ţi dai pe cei 7] teciori a! mei, care-s 
voinici ca niste zmei şi sînt cinstea şi sprijinul bă- 
trineţilur mele. Ei ț-or sta întragiutor şi cu pute- rea lui Dumnezei şa Maicii precurate, îi birui pe 
păgini. 

Vorbele babei îl îmbărbatară pe Stefan şi o'ntrebă: 
— Cum te choamă, mătuşă ? 
— Tudora. 
— Să fii sânătoasă mătuşii şi-ţi n.ulţămese de vor- 

bele dumitale. Adă-mi pe cei 7 voinici şi-ţi făgă- 
duesc să-i fac cei dentâi din țara Moldovei. 

A doua zi cum s'a zorit de ziuă, Ştetan Vodă în- 
tovărăşit de cel 1 Vrănceni, porni prin ţară; a strîns oastea risipită, a mai chemat și alți munteni și aă 
tăbărit pe Turci. 

Singur Stetan s-a luptat înfricoşat cu păginii. Cei 
1 frați tot alături cu Vodă, se lupta de-avalma, ca 
niște lei-parulei. 

Turcii cădeai ca frunzele, toamna şi toată : cîm- 
piea era numai grămez! de morți şi cu agiutorul lui D-zeă, a răpus Stetan pe Turci. 

După ce-a biruit pe Turci, Stefan a chemat la dîn- 
sul pe cei 7 fraţi,
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— V'ați purtat vitejeşte flăcăi, ferice de mama 
care v-a tăcut şi v-a crescut! Iaca pentru agiutorul 
şi vitejiea voastră, vă dati cei 7 munţi din Vrancea, 
cu vale cu tot. i 

Să trăiţi, să vă gospodăriți şi să stăpiniţi voi şi 
tot neamul vostru în veac de veac, locurile care vi 
le-am dăruit. 

Voinicii s-a dus şi şai ales fie-care cite-un munte, 
la poalele cărora s-aă întemeiat mai tirzii setele: 
Negrilești, Tulnici, Păuleşti, Spineşti, Birseşti, Nă- 
ruja şi Nereju și fie-care sat ș-a luat numele după 
numele stăpinilor celor şepte munţi, , 

Uniea spun că Stefan cel Mare, venind prin locu- 
rile acestea, a fost primit de teciorii Vrăncioaei în 
muntele care se cheamă ///sa lui Bucur, unde este 
scris pe piatră numele lui Stetan Vodă şi a lui Bu- 
cur. Atunci Stetan Vodă ar fi dăruit pămîntul Vran- 
cei feciorilor Vrăncioaei, ca răsplată pentru primi- 
rea cea bună ce i s-a făcut. 

Feciorul cel mai mare a întemeiet satul Budești, 
numindu-se după numele lui: Budescu; cel de al: 
doilea a întemeiet Păuleştii după numele lui Paul. 

36.—Mănăstirea Căpriana. 

In Basarabia este o mănăstire veche urzită şi in- 
zastrată de ieromonahul Chiprian Muşat: Vodă, un 
moş a lui Alexandru cel Bun şi de aceia i s-a zis 
mănăstirei: J/ănăstirea Chipriana. 

Mănăstirea Căpriana a fost de multe ori tocmită: 
încită şi înzăstrată de mulţi Domni ai Moldovei, în- 
tre care a tost şi Ștefan Vodă cel Mare şi Sfint, cn 
tot neamul lui. 

Aici petrecea Stefan Vodă, vara cite.o bucată de 
vreme cu toată familiea lui domnească. Așa, odată, 
sosise Stefan la mănăstirea Căpriana și într'o zi s'a
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dus la vinat prin pădurile dinpregiurul mănăstirei. 
Vinătorii şi ostaşii care-l însoţiaii ati vinat fel de 
fel de animale, da Vodă a prins singur o căprioară 
vie, mîndră şi pestriță cu pete albe și surii. Toţi vi- 
nătorii, ostașii și oaspeţii care îl întovărăşaă pe 
Domn. cînd a văzut căprioara se minunat de chi- 
pul ghibaci cum a prins-o Vodă şi de petele care 
le-avea, nici mai mici nici mai mari de cit un go- 
logan de zece bani; cum nu se mai văzuse aşa fel 
de căprioară. 

Volă, Doamna, copiii, femeile de casă cu toți 
curtenii şi străinii nu se mai puteai sătura uitin- 
du-se la dinsa. Mulţi mierați de cele ce auzea des- 
pre capră, veneau din depărtări, ca s'o vadă şi să 
se minuneze; iar uneia iutrebat:— «De unde şi cum 
de se află aşa căprioară pe locurile acestea ? 

Toţi lăudai ghibăcia și fapta lui Stetan şi credeai 
că-i o minune Dumnezeiască. 

Cind a adus, Vodă, căprioara la mănăstire, a dat-o 
în sama unni ţigan. 

—Panușş! ochii şi capra; Şoldan să-ţi fie de-agiutor. 
Panuş şi cu Șoldan o îngrijati cum ştieati mai bi- 

ne şi capra se tâcea din ce înce mai frumâsă, în cît 
era de-a minunea. Aşa că sa dus vestea şi povestea 
de capra asta și din care pricină mănăstirea lui 
Chiprian sa numit şi mănăstirea Căpriana. 

In vremea cînd se afla Stefan Vodă la mănăstirea 
Căpriana, Doamna lui era îngreunată Şi a făcut un 
copil, care i l-o moşit Pănuşoaie, țiganca lui Panuş, 
cel care îugrija de căprioară. 

După ce Doamna sa rădicat din lehuzie, sănătâsă 
şi cu plodul voinic, Vodă şi Doamna aă mulțămit; şi 
ţiganului Panuş, car avea în samă căprioara, şi ţi- 
gancei, că t-a moşit bine copilul. 
Doamna le-a dat daruri din casă, iar Vodă ia dat 

lui Panuş şi Pinuşoaei: iertare de robie, ca să fie 
slobozi totdeauna; le-o dat o moşie pe apa Jijiei, 
din care să trăiască fericiţi şi i-ai luat la curtea 
Domnească ca să îngrijească de copiii domneşti.
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Zice-că de la ţiganul acesta—Panuş se trage tot 
neamul boierilor Panuș din Basarabia şi din Muldova. 

  

31] — Cetatea Tatarilor. 

Pe lângă țărmurile Mării-Negre, prin Bngiac, şi mai ştiu ei pe unde, viețiiia mai de multun popor 
foarte neastîmpărat şi răsbuinic.y Plăcerea cea mai mare a acestui popor era de a năvăli în țările în- vecinate, de a le prada de toate averile şi bunătă- țile, de ale pustii fără cruţare, şi de a omori tără milă pe toți copiii cei nevinovaţi şi oamenii cei în- cărcaţi de bătrineţe, care numai le pica în mînă, iar pe tineret: fete şi feciori (flăcăi), fără deosebire, îi prindea şi-i lega ca pe nişte vite unul de altul 
şi-i ducea în robie. 

Acest popor fără de Dumnezei, aceste lighioae 
nesățioase de muncă streină și de sînge omenesc, 
după cum ne istorisesc bătrinii noştri. erai Zotarii. 

Nu era an, ba!.... ce zic eă? de multe ori nu era 
nici macar o lună lăsată de Dumnezei, în care să nu fi întrat Tatarii într'o parte sa în alta a Mol. 
dovei şi să n'o fi pradat... să n'o fi pustiit. Şi cu toate 
că Romiînii nu odată le da cîte-o scărmEnătură, de 
care să ducea vestea nouă ţări şi nouă mări, tot, 
Tatarii învățați şi dedaţi fiind, a trăi aumat din pră- 
dăciuni, nu se puteau răbda, să nu între în Moldo- va şi după aceia. Ba! nu-i destul cu atita 1... une ori aşa de tare se oțăriai ei, aşa se 'nfuriau şi miniaă 
pe Romiîni, că cu mult mai mare și mai straşnică 
putere se aruncaii asupra lor, de ți se părea, că pe toți a să-i măture de pe fața pămîntului. 

Pe cît însă de mult și înforătoare eruă năvălirile şi prădăciunele Tătarilor înainte de Ștefan cel Mare, pe atita se curmară ele “după suirea acestui Domn Viteaz pe scaunul Moldovei



Acuma Tatarii nu puteati întra, ca maj înainte, în: Moldova ca un cîrd de lupi într'o turmă de oi fără păstori....... Stefan Vodă ca și altor duşmani de pă- nura lor, în mai multe rînduri li-a venit de hac... el mai de multe ori li-a tras cite o bătae de li-a mers vestea. 
Da vorba ceea: naravul din naseare leac bun nu mai are...... Tatarii şi pe timpul lui Ştetan cel Mare: nu se puteati desbara de prădăciunele lur. Piudiată. ce pîndeati, ca şoarecul pe miţă. pînă ce Ștefan se încurea în vre-un răsbuii cu alți dușmani şi se du- cea cu voinicii sei de acasă, şatunci, intrind în: Moldova, voia să se răsbune asupra gospodarilor: pentru toate bătăliile ce le căpătase mai inainte. S'acuma ei o chitise cînd Ștetan Vodă iară nu era acasă, s'a fost dus la bătălie în potriva Ungurilor, care întruseră în țară şi voiau so copriadă şi să se: facă ei stăpini peste Moldova. 
Hanul Tătăresc, auzind de aceasta, nu stătu mult pe ginduri, ci tolosindu-se de un prilej uşa de potrivit: după mintea lui, striuse degrabă o ceată de Tatari,. toţi unul ca altul, îmbrăcați în strae verzi ca iarba ca să nu-i poată cunoașce nime, cind vor trece prin cîmpiile cele înverzite, şi călări pe nişte cai mititer sprinteni, vînjioşi ŞI cu nările despicate în două, a-. nume ca să nu osteniască nici odață şi cît de mult ar fi avînd să fugă... se puse apoi în fruntea aces- tei cete sălbatice, care era dorită de tot felul de: prădăciuni și omoruri, şi năvălind în partea despre- miază -uoapte a Moldovei, începură a o prada și a o pustii din toate părţile. 

Tot prădind si aprinzind satele şi, cîmpiile, omo- rînd pe copii şi pe oameni cei bătrîni, iară pe fete. şi feciori prinzindu-i şi legîndu-) unul de altul cu curele crude, croite din piele de vită și minînduxy cu zcîrbacele, ca pe nişte oi la căsăpie, ajunseseră Tătarii pînă nu departe de pirăul Molna sat Molniţa care desparte astă-zi Bucovina de Mouldova. Aici, după ce poposiră puțin și-și puseră în rîn-
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duială toată prada de prin sate, pe unde s'aă abătut 
cică zise Hanu către ceata lui: — Acuma a sosit, 
voinicii mei! timpul cel de -mult dorit, ca să ne 
răsbunăm și noi odată asupra ghiaurului fălos, care 
stăpînesce țara aceasta, şi de la care multe am avut 
de suferit! Ștefan Vodă îi incurcat în luptă cu Uu- 
gurii, trebue să ne grâbim cu o zi mai înainte qe-a 
se întoarce e].....să luăm Suceava cu puterea și, dac'a 
fi să nu rămie acolo unde s'a dus, daca fi să se 
mai întoarcă înapoi, cum sa întoarce să punem mîna 
pe dînsul..... să curățim lumea de un necredineios, 
şi apoi să ne facem noi stăpîni pe aceste cimpii în- 
tinse şi mănoase! 
— Uial... să trăiască Hanul nostru! răspunseră 

toţi Tătarii întrun glas. 
ȘI cum ziseră de odata trecură cu toti păriu! Mol- 

na şi se îndreptară spre tirgul Siretului cu gindul, 
că după ce vor prăda, şi acest tîrg străvechi de bu- 
nătățile şi odoarele, ce socotiră ei, că se vor fi aflind 
într'însul, să meargă drept spre Suceava,să coprindă 
tirgul unde sta Ștefan Vodă şi apoi să se facă Şi ei 
„domni şi stăpini peste Moldova. 

Gospodarii de prin apropierea Siretului prinzind 
de veste că hanul, dimpreună cu o mulțime mare 
de Tătari, vin spre satele lor, că toate le pradă şi 
le pustiesc, şi ştiind că Domnul Ștefan cu voinicii 
sei îi dus întraltă parte, în potriva Ungurilor, luară 
cu dinşi în grabă ce putură şi avură mai scump şi 

„se traseră spre Codru Cosminului unde socoțiră că 
mai lesne vor putea scăpa cu vieaţă de naintea a- 
cestor fiare salbatice. 

Cum ajunseră Tatarii lingă satul Tereblecea, care 
nu este departe de tirgul Siretului, nu găsiră suflet 
de om într'insul. Unii, după cum am spus apucaseră 
spre codrul Cosminului, iară alți şi :mai ales cei ce 
se simţea. în putere şi care nu odată şa cercat 
tăiuşul cuţitelor, coaselor şi a securilor, virful suliți- 
lor şi a furcilor de fer în capurile și coastele 'fă- 

tarilor, se strînsese din sus de sat pe o culme, care
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astă-zi se chiamă Cetatea Tătarilor şi aici, întăria du-se de toate părţile cu şanţuri şi cu . cele tre- buincioase de apârăre aşteptau cu curaj pe neînpă- caţii Tatari să vie și să dea peptul cu dînșii. 
Sosind toată urgia tătărească lîngă Tereblecea pe unde îi era trecerea, și văziud că satul îi pustiu că nime nu se află pintrinsul, ca și cînd n'ar fi fost nici odată locuit de oameni, Hanul se înturiă ca un leă şi zise către ceata lui. 
— Iată ce pot nemernicii de ghiauri ! simțind că ze apropiem de satul lor ai tulit-o cu toții la fugă numai ca să nu dee față cu noi! Dar dacă n'ani Tă- mas e€i. nici satul lor să nu rămie! Foc acestui cuib afurisit ! Ia 
N'apucă bine a rosti Hanul aceste cuvinte şi din mai multe părți satul a fost aprins. Din mai multe părți îi dădură foc. Cît ai clipi din ochi o mulţime de case începură a arde. Fumul ce eşea din șurile şi strînsurile bieților gospodari, începuse a se lăţi pe şesul Siretiului ca o negură de cele tomnatice, mare: şi întunecoasă. 
Dar pe cînd se afla satul în cea mai mare pară pe cînd nime n'ar fi cutezat să treacă pe o uliţă lără ca să-şi pue viața la mijloc, pe cînd Tatani se desfătaă c'o bucurie diavolească, privind cum se pre- face satul în cenuşe, pe atuncea o copilă de gospo- dar. o fetişoară în floarea vieței, pătrundea cu gre- utate prin mijlocul fiacărilor, ducînd în spate pe: tatăl săi, ua moşneag foarte bătrin şi pe lângă a-- ceasta încă şi bolnav, din care pricină nu pute să fugă singur dinaintea Tatarilor. Biată copilă !fiindu-i milă de tatăl ei, girbovit de ani și de boală, care.l apăsa, nu se'ndură să-l lese singur şi să tugă cu. ceialalți oameni, ci rămase lingă tatăl săi socotind că poate Tătarii vor încungiura Tereblecea Şi se vor duce într'altă parte. Dar cum nu, ț-ai aflat oamenii! “Mai putea cine-va să scape de dînşii! Văzînd ea, că Tatarii au aprins satul, că din toate părțile ceea ce rămîne. neruinat și nepustiit de foc, ruinează şi
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pustiesc el şi ştiind prea bine că nici căsuţa lor n'are 
să scape de părjol, luă cum putu pe tatăl sâi în 
spate şi apucind spre partea despre miază -noapte 
a satului se 'mdreptă cu dinsul spre cetate, unde 
Şliea ea din auzite că sunt strinşi oamenii din sat. 

Nu apucă însă biata copila a eși din sat şi numai 
ce auzi în urma ei uu glas înspăimintător răsunind: 

— lacă, măi, iacă! tot a mai rămas un cine de 
creştin în acest cuib aturisit. Pe dinsul copii! Intro 
mică de cias să mi-l aduceţi încoace, ca să mă răs- 
bun asupra lui pentru toţi ceialalți ghiauri, ciți ai 
fugit de aice!..... 

Tatarii, care se aflară în apropiere și auziră aceste 
cuvinte, n'așteptară să le mai spue încă odată Ha- 
nul: ce ai să facă, că Hanul era cel ce strigase, ci 
ca niște turbaţi se luară la tugă după copilă. 

Copila, văzind ce o așteaptă, fiori de ghiață îi 
cuprinse toate mădulările. Dar nu-şi perdu curagiul 
și nâdejdea în Dumnezei, ci îndoindu-şi cit îi era 
cu putinţă puterile și iuţind paşii, fugia ca o că- 
prioară urmărită de o potae de lupi spre culmea 
unde se aflau strinşi oamenii. 

Fugea ea, dar şi Tatarii nu mergea după dinsa 
numai în paşi! Abia agiunse la giumatatea culmii 
şi un Tatar rmiai-mil era să pue mina pe dinsa... 

Copila, cum îl văzu că îi așa de aproape de dinsa, 
zice că o cuprinse 0 groază straşnică de mare şi 
strigă din răsputeri: 

— Dumnezeule prea sfinte! fie-ţ 
ne miîntueşte de Taturi! 

Atita putu să rostească biata copilă, şi mai mult 
nimic. Puterile o părăsiră cu totul, una: de povara 
“cea grea ce-o purta pe spate în al doilea: de groaza 
“Tatarilor, care eraă cit pe ce să pue mina pe dinsz. 

Tatarii care o urmăriuă, auzind strigătul şi rugă. 
ciunea el prinseră a ride în hohote. Dar atunci, nu 
se ştie cum şi din ce parere, destul atita numai că 
de-odată sbură vre-o cita-va săgeți, care îi culeară 
la pămint cu un strigăt şi mai înfiorător de cita 
copilei. 

i milă de noi şi
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Copila, auzind acest răcnet şi deşteptindu-se din leșinul ce o cuprinsese, se uită înspăimîntată în ţâte părțile şi văzînd pe cei-ce-o urmărea rostogolin- du-se pe pămint ca nişte găini cînd le tai, întrebă pe tatăl său: 
— Ce'nsemnează aceasta, tată 2 
Bătrinul, care încă se infiorase de groaza Tatari- lor şi nu ştiea singur ce-i cu dînsul, răspunse: — Ce'nsemnează ?.. pedeapsa lui Dumnezeă peste liftele, ce ne urmărea, copila mea! 
Copila, pricepîndu -se abia acuma, care îi pricina, îşi veni iară în ori, şi luînd pe tatăl săă în spate, prinse a fugi iarăşi și nu se opri pînă la cetate, unde se uflaă cei mai mulți din oamenii satului. Cu mult mai înainte de a se petrece cele istori- site pină aici, un tecior din Tereblecea, cum prinse de veste, că Tatarii vin spre Siret și nu sînt departe de Molna, și ştiind prea bine cu ce gind vin aceş- tiea, nu stătu mult pe gînduri: ce să'nceapă şi ce să facă ei încălecînd pe un cul, care era mai sprin- ten și mai bun de fugă Și dîndu-i pinteni, porni de-a dreptul peste dealuri şi văi, prin păduri şi dumbrăvi şi nn se opri pînă la Suceava. Cind a agiuns aici, iarăşi nu stătu mult pe ginduri, ci se duse de-a- dreptul la Stefan Vodă, ca să i deecit maj degrabă de știre despre năvălirea Tatarilor şi despre pustii- rea țării de cătră aceştia de cum aă intrat pe pă- mintul romiînese. 

Stefan Vodă, care tocmani atunci se inturnase de la bătălie, ce-o avuse cu Ungurii şi cărora li-a tras o batae de li-a mers colbul şi i-a alungat departe peste hotarăle țărei; voind ca să se mai liniştească puţin, eșise la primblare prin grădina sa cea do- mnească. 
lată că și feciorul nostru dă atunci cu ochii de dinsul, şi fără ca să mai întrebe de cine-va: ori de va putea vorbi cu Vodă or] ba, se duse țintă Ja el. "Stefan cum îl zări, îl 'ntrebă: 
— Ce voeşti, voinice? Cum de-ai intrat tu aici, fără Să-mi dai mai întăi de ştire ?
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-- Apoi dă, Măria Ta! să am iertare, n'am avut 
timp. Cind căpcînii de Tatari ne calcă ţara şi ne-o: 
pustiese, cui iar mai plesni prin minte, să bată pe 
la uşele tuturor boerilor, ciţi sînt pe la curtea do- 
mnească și să-i mai poltească. ca să-ţi dee de ştire! 
Cine are acuma timp, ca sa se închine pe la tuate 
icoanele ? Am venit singur pe unde am putut şi 
cum am putut de-a dreptul la Maria Ta, să-ţi spun, 
că... iaca... nui bine! O mulţime de Tatari dimpre- 
ună cu Hanul lor ai străbătut pînă aproape de 3i- 
retiii tot prădind şi pustiind satele, chinuind şi omo- 
rînd pe toţi creştinii, ce le pică 'n mină! 

— Adevarat să fie ceea ce sput flăcăule? întrebă 
Stefan plin de mierare, fiind-că el n'auzise încă ni- 
mică despre această neașteptată năvălire a Tata- 
rilor. 

— Mai adevarat nici că unu se poate! şi tocmai 
pentru aceasta am venit ei în fuga calului, ca să-ţi 
dati de ştire... să-ți fie Măria Ta, milă denvi şi să 
nu ne leşi pradă păgînilor! Fă cei face, şii alungă 
din ţară ! 

— Și cam cîți Tatari socoţi tu, că vor fi? 
— Asta nu ţ--oiă pute-o spune, Măria Ta! dar glu- 

decînd după zisa unor gospodari, care aii fugit de 
răul lor şi aă trecut prin satul nostru spre Codrul 
Cosminului, trebue să fie cam mulţișori... se vo» fi 
urcînd la v'o cîte-va sute!... 

— Şi fac ei mari blăstămăţii, pe unde trec ? 
— Miîniea lui Dumnezeu ce fac |... ţi se urcă pă- 

rul în virful capului! 
Stefan, văzînd şi cunoscind că feciorul nu glu- 

mește, se 'ntoarse degrabă în curte și porunci ca 
să se strîngă toţi căpitanii. 

Şi ca de cînd vă istorisesc, toţi cupitanii şi toată 
oastea, care abia sosise dela bătăliea cu Ungurii, se 
afla în picioare, gata numai ca să se supuie porun- 
cei domne: i. . 

Stefan, cum se strînse oastea la un loc, nu se mai 
puse pe gînduri: ce-ar fi să înceapă ? nu mai făcu
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nici un plan de bătălie, că nu era cînd, ci aruncîn- du-se pe calul săi, să puse în fruntea unei ciete voinice de călăreți întrarmaţi din cap pînă'n pici6re şi dimpreună cu aceştia apucă tot înto fugă dru- ulspre Siretită, 
Cum va fi mers Stefan cu oastea lui, cit de iute şi pe unde a fi apucat, nu vă pot spune, dar des- tul că, cum agiunse aproape de tîrgul Siretiului, împărți oastea sa în v-o trei cete şi-i poronci apoi, săi nainteze degrabă spre Tereblecea şi de-odată să'ncungiure duşmanul de maj multe părți. Tatarii, care nici nu visati, că Stefan ar f în apro- pierea lor, ştiindu-l dus în potriva Ungurilor, după ce le scăpă din mînă copila şi tatal ei, şi după ce Căzură morți firtaţii lor, care urmaăriaă pe fugari, se repezira c'o furie 'mare asupra oamenilor din cetate şi se'ncinse apoi o luptă înverşunată între dinşii şi între Romîni. 
Cînd agiunse Stefan pe muchea Horaiţului din sus de Siretii şi pe cînd împărția el oastea sa, pe atunci Romiînii din Tereblecea şi cei de prin apropiere, cît să mai putură strînge, erai în îngălmăcială şi lupta cea mare... Toata Tereblecea era în flacari... Iară la cetate se auzia sute de glasuri: unele răcnind de-ță luai auzul, iară altele văetindu-se de-ţi era mai mare mila să le asculţi... Era o încurcătură ca ace- ea, de care să te ferească Dumnezei !.. ȘI Romînii macar că eraii cu mult mai puţini decit Tatarii, se luptaii ca niște lei din toate răsputerile şi nu se da învinși odată cu capul. Nici pe un Tatar nu-l lăsa să calce teafăr în cetate... care cum se apropia în- china steagul... 

Chiar şi fetişoara noastră, cum se văzu agiunsă în deal şi după ce aşază pe tată-săă la un loc adă- postit, apucă de la un Romîn căzuţ o coasă şi cu aceasta începu apoi şi ea a se lupta cu Tatarii, tă- ind într'înșii can iarbă verde. 
Dar ce folos!... Tătărimea era multă, şi de aceea Rominii cît pe ce erau să fie învinși şi ucişi cu totul 1... 

8
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Stefan, sosind la timp și văzînd starea cea dure- 
roasă, în care se aflai Romiînii, porunci degrabă os- 
tașilor săi să încungiure pe Tatari... Ostaşii Romîni 
în frunte cu viteazul lor Domn se repeziră ca nişte 
smei asupra Tatarilor şi cît ai clipi din ochi sen- 
cinsă o luptă pe moarte ori pe vieaţă. 

Tatarii, văzînd că nui bine, că şi Stefan Vodă a 
venit pe capul lor, s: luptaii şi se aparau din toate 
răsputerile, ca omul cînd se vede la strimtoare şi 
nu-i chip de scapare. Dar degeaba!..: Voinicii lui 
Stefan îi cuprinsese din trei părţi, iară Tereblecenii 
din a patra parte, şi mi ţi-l găteaă de zile... Sage- 
ţile sburai ca pasăriie întrun lan de gri... Buzdu- 
ganele se invirteai de-asupra capetelor ca nişte îm- 
blăcii în mîna îmblătitorilor într'o zi de iarnă ge- 
roasă. cînd îmblătese trifoiii... Zeci de capete se ros-. 
togoliaă de-odată la pămint.... Strigăte asurzitoare 
se auzia din toate parţile... Stetan Vodă, calare pe 
un cal sprinten ca şoimul, se'nvîrtea cu sabia scoasă 
pintre duşmani ca un Făt-frumos din poveste... Vai 
și amar de Tatarul, pe care îl puneati pacatele să 
jasă înaintea lui!... gata era!... 

Hanul tătărăsc, care cu puţin mai inainte se bă- 
tea cu gindurile, ca să răpue pe Stefan şi âpoi să 
se facă şi el stăpin peste Moldova, se văzu acuma 
în cea mai mare încurcală, şi dacă nu sar fi furi- 
şat pintre mulțimea îngălmăcită şi n'ar fi apucat-o 
la sănătoasa, avea să plătească cu capul cutezarea 
sa... Aceasta a fost adică aşa: că pe cind Stefan se 
afla cu ostașii săi de o parte a cetăţii, Hanul, scu- 
tit de fumul ce s'a tost lăţit peste toată culmea şi 
de întunecimea nopţii, care se apropiese, dete dos 
la faţă şi apucînd drumul îndărâpt pe unde a venit... 
a tuns-o la fugă cu v'o ciți-va Tatari, care ai mai 
putut scapa teleri. 

Romiînii care prinsără de veste de fuga Hanului, 
se luară pe urma lui, îl fugăriră cit îl fugăriră. mai 
omoriră v'o citeva lifte rele, iară după ce pe ceia- 
lalţi îi scapară din mină, se'ntoarseru îndărăpt, soco-
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tind că vor mai avea de lucru la cetate... Dar ş'aici se gătise treaba ! Ciţi Tatari mai rămăsese, ramaşi ai tost în veci şi pururea! Oştenii și ceialalți Ro- miîni de mult i-ai fost trimes pe ceialaltă lume! Şacuma Stefan Voda după. ce învinse pe Tatari și după ce toată oastea sa sa strinsese la un loc, chiemă la dinsul pe copila. care cu atiţa bărbaţie a văzut-o luptindu-se cu Tatariy, şi 0 întrebă: — Din ce sat; feşti, draga maa ? 
— De-aici, Maria Ta! din Tereblecea, raspunse copila plecînd ochii în gios. 
— Ai tu părinți ? 
— Are, Maria Ta, are I—răâspunse atunci părintele €i, care încarcat de bătrineţă şi slăbie de abia se trase pînă lingă Stetan ca săl radă încă o-dată îna- inte de-așt da sufletul în minele Domnului. — Are! — zise el lăcrămînd— un biet tată slăbă- n0g, care-i c'un picior în groapă și cu unul afară, mai mult mort de cît viu, şi acel tată sînt ei !.. mă cunoşti Măria Ta ? 

y — Te-aşi cunoaște, moșule, şi nici prea ! răspunse Stefan, căutind lung la moşneagul, ce se apropiase acuma de dinsul,—cti se pare că te-am văzut; odată, dară nu mi-aduc bine aminte unde, în ce loc! — Apoi dă, Măria Ta! ză! mai ca nu mi-i cu- noaște, pentru-că.... ce se-ți spun ?... sînt acum mulţi ani de cînd mă număram ȘI eă între luptătorii de frunte ai Măriei Tale... Hei! unde sînt acele tim- puri, Cînd învirtiam și ei buzduganul ca un Fat- irumos, cu care mulţe titve de Tatari am mai zdro- bit... S'ati dus ca şi cind nici n'ar mai fi fosţi.. Și am ramas acuma 'Ssareină acestei copile, ca ea să mă hrănească şi să mă apere de duşmani! Și nu şti, zei ! ce s'ar mai alege de mine, sarmanul, cînd n'aş -avea și pe asta 2! 
— Puternic şi bun îi Dumnezeu, moșule !—rspunse “Stelan înduioșet de cuvintele bătrinului, EI, care poartă grijă de toți, va purta şi de dumneta şi de copila dumitale !..—Dar cine-i feciorul, care mi-a dat
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de ştire despre năvălirea Tatarilor ?—întrebă Stefan: 
Vodă pe oamenii, care s'au fost strîns împregiurul lui 
şi se uitai la dînsul cala un Făt-frumos din poveste.. 

— Acela !—răspunse mulțimea, care auzise des- 
pre feciorul, ce a dat de ştire,—acela-i un tecior tot: 
de-aici din sat, fără părinţi, dară de altmintrelea om. 
cinstit, detreabă, bun şi foarte sîrguincios! 

Stefan chiemă la dînsul pe fecioraşul orfan şi pe: 
copila moşneagului și le zise: 

— Voi, care vaţi luptat atit de voiniceşte cu duş-- 
manul țării noastre, care aveţi o inimă aşa de bună 
şi un curaj atît de mare, sîuteţi vrednici de laudă 
și rasplată. De aceea drept părere de bine și mulțe- 
mire pentru această faptă, iată că vă dăruesc de la 
mine locurile cutari şi cutari, să trăiţi să le stăpi- 
niţi ! -- Și le-a spus pe nume, care locuri le dărueşte. 

„___ — Voi sinteţi o pereche potrivită ! zisa mai departe: 
Stefan —. aşa cred eii, că şi moşul vă va bine-cu— 
vînta, să fiţi una pînă la moarte! 

— Dumnezei să-i binecuvînteze !—răspunse moş-— 
neagul lăcrămînd. 

lară mulțimea, gospodari şi ostaşi, care erai de 
față şi auziră cuvintele lui Stelan Vodă, strigară 
toți întrun glas: | 

—- Amin!... Să trăiască Măria. Sa! 
Tinerii, care nu ştieai singuri, ce s'a întîmplat cu 

dinșii, care erai acuma mai îngălmăciți de cit îna-— 
inte de lupta cu Tatarii. se uită amîndoi cînd unul 
la altul, cînd la Măria Sa Vodă. 

Stetan Vodă însă mai vorbind cite ceva şi cu eeia- 
lalți gospodari, mingîindu-i pentru cele pierdute şi 
dăruindu-le bani, ca să-şi poată iară face case şi 
celelalte acareturi trebuincioase pentru gospodărie, 
care le-a: fost strîns focul, se aruncă pe şoimul săi, 
porunci bucimătorilor săi să bucine ţienalul de drum 
şi aşa învingător şi de la această luptă se inturnă 
acasă la Suceava. 

Oamenii ciți ramaseră în vieață, căutară de ces 
morţi, îi strinseră pe toţi şi-i îngropară, şi-apoi s'a- 
pucară de ale gospodăriei.
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Și așa pățiră Tatarii, care au socotit în mintea 
lor că vor răpune pe Stefan Vodă Şi se vor face ei stă- pini peste întinsele şi mănoasele cîmpii ale Moldovei..... 

După ce aii îmblat, aceea aă şi aflaţ! 
Cine sapă groapa altuia, pică singur întrînsa. lar 

“groapa, în care aă fost cei mai mulți dintre dinşii îngropaţi, îi cetatea de lingă satul Tereblecea, care de-atunci încoace s'a numit, şi se mai numește încă 
Şi acuma Ce/alea Zatarilor, Şi din care, în vremea 
de azi, nu se află numai nişte rămășițe. 

  

38.— Stefan cel! Mare şi Căpcînii 

Venit-ai mai de mult căpcînii şi alte feliuri ae 
limbi păgine şi calcat-ai locurile noastre şi dus-aii 
-cu ei toate bogăţiile ce le găsia lăsîndu-ne săraci lipiți pămîntului. Casele ni le ardeaă, pădurile ni le -aprindeaă, turmele le duceai, de nici urma nu le-o găsiam. Aşa era mai de mult. După atîtea zile grele 
şi vremuri rele, trimesu-ne-a D-zeu şi un om viteaz 
de i se duse vestea şi povestea peste văi și mări, în 
întreaga lume de viteaz mare ce era. Toată lumea 

“se minuna de vitejia și hărnicia lui. 
Armadia lui îl iubea şi-l grijia cum îţi erijeşti 

ochii din cap, că și el era un suflet de om căruia 
nu-i dase D-zeii soţie (păreche). 

Pizmaşii lui însă îl pizmuiai, dorind ca cu ori ce 
preţ să-i ieie țărişoara «cuib de vulturi»,—după cum 
îi ziciai ei. El insă nu oda nimănui, căci care cum 
“vinia să i-o ieie, îndărăpt nu se mai întorcea sănătos, 

Așa odată pornit-aă în potriva lut sute şi mii de 
pizmaşi înarmaţi pînă în dinți de suna pămintulde 
“armele lor, şi era grei pămîntul de plumbii, ce-i 
ducea cu ei. , 
"Stefan cel Mare, care era craiul Rominilor pe vre- 
mea aceea, dat-a straşnică poruncă, că pe care stre- 
in, cum îl va întilni, să-l trimeată pe ceea lume.
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Oamenii lui Stefan așa şi făcea, omorind tot ce 
le pica în cale, ori le venia în mînă. Străinii văzînd 
isprava oamenilor lui Stefan, minieatu-s'ai foc, și 
pornit-ai cu mic cu mare, ca să-l prindă de ar fi 
ascuns Chiar și în fundul pămintului. Dar gindul lo 
nu s'a împlinit, căci D-zeă trime-s'ai boli grele a- 
supra lor, de murit-a tot al treilea om. Căpeinii, 
cari pe atunci erai cel mai mari pizmași a lui Ste- 
fan, văzind bătaia lui D-zeă strînsu-s'aă cu toţii şi 
aruncatu-s'aă asupra lui Stefan, dar Dei nu le-a 
agiutat, căci perit-aă cu toți, pînă la unul, sub lovi- 
turile buzduganelor romînești. 

Stefan drept mulțămită lui D-zeă, a făcut o mă- 
năstire framoasă, unde ziua-noaptea se roagă 100 
de călugări, mulțămind lui D-zeă, că i-a aparat de 
mîniea vrăjmaşilor. | 

Locul unde a fosf bătaia nu se ştie, că de atunci 
e mult și oamenii aă uitat. Atita se ştie, că fetele 
cele de căpcini ai tost duse într'o poiană, unde aă 
trăit mai multe sute de ani, fără aşi înmulți neamul 
neavînd barbaţi. Aşa. a perit neamul cel mai primej- 
dios fin lume. 

  

39.-Dealul Leahului. 

Zice-că în timpurile vechi aveai Rominii foarte 
mult de suferit nu numai din partea păginilor, ci şi 
din partea creştinilor vecini, și mai ales din partea 
Ungurilor și a Leşilor, care nu odată voia să pue mi- 
na pe Moldova şi să se facă stăpini peste dinsa. 

De-aceea Rominii de multe ori nu știeaii ce să mai 
înceapă şi să facă de răul acestor popoare neastîm- 
parate şi făloase, care, intrînd ni tam ni sam în Mol- 
dova, de care se ținea pe acele timpuri şi Buco-— 
vina, nu numai că o pradati și o pustieai din toate 
părţile, ci adeseori luau şi pe locuitorii săi, care nu
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voia de bună voe să se supue și să li se închine 
şi-i ducea cu dînşii în robie. i 

Dar... nu totdeauna sînt Paştile!... de multe ori le 
trăgeai şi Rominii cîte-o sfîntă de batae, de care 
se ducea vestea, cum se zice, peste nouă ţări şi 
nouă mări şi pe care neam de neamul lor n'o mai 
putea apoi uita. 

Așa întrun au, intrînd iarăşi Leșii în Moldova, 
acuma din care pricină şi pentru ce vor fi intrat, 
numai ei și Dumnezeii eraă în stare să știe, destul 
atita că intrind în Moldova şi îndreptîndu-se spre 
Suceava, o prădaă şi o pustieai peste tot locul pe 
unde treceaii, de li se rumpea inima şi-i umplea cea 
mai mare jele pe bieţii Romîni, cînd îi vedeau ce 
fac. Și aşa tot prădînd şi pustiind, agiunseră ei pi- 
nă aproape de Rădăuţi. 

Auzind Stetan Vodă, Domnitoriul de pe atunci a 
Moldovei, că Leşii iarăși ati intrat în ţară şi că vin 
drept spre Suceava s'a pornit în grabă cu oaste în 
potriva lor. Și cînd agiunseră Leşii în apropierea 
Rădăuțului şi anume, în partea de răsărit a satului 
Horodnicul-de-jos, iaţă că şi Stefan Vodă le esă în- 
nainte, şi unde nu începe a mi-i lua la rătuială, 
colea, după cum ştie el să-l iee pe fie-care dușman, 
care îndrăsnea a intra cu gind răi în țara sa. 

Leșii, cărora, de cum ai intrat în ţară, nime nu 
îndrăsnise pînă în vremea aceea să |i se împotri- 
vească, să dee piept cu dînşii și să cuteze săr a- 
lunge îndărăpt, și care se bucura acuma că, ne 
mai avind mult pînă la Suceava, or merge şi vor 
lua-o şi pe aceasta. Văzindu-se pe neaşteptate în- 
cungiuraţi și bătuți de Stefan Vodă, şi ştiind prea 
bine cine-i şi ce poate omul acesta, deteră dos la 
față şi începură a fugi îndărăpt. Insă ei nu fugiră 
pe unde ai venit, ci npucari pe Colnicul, care se 
află în partea despre asfințit a satului Horodnicul- 
de-gios, şi care pe-aceia vreme era acoperit cu pă- 
dure deasă, trecură pîrăul Munteanca, eşiră în Bră- 
det și de-aicea se îndreptară spre Voitinel.
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Stefan Vodă, văzînd că Leşii nu vrai să stee la 
luptă dreaptă cu dinsul, ci se trag și intră în pă- 
dure, nu-i lasă în pace să facă ce le place, ci tri- 
mesă degrabă o parte din oastea sa ca să le iasă 
înainte, iar el cu ceialaltă parte de oaste se luă în ur- 
ma lor şi pe care Leah cum îl agiungea şi unde 
il agiungea, acolo îl şi mintuia de zile. 

lar cind ati agiuns Leşii pe un deal din apropie- 
rea satului Voitinel, unde se opriră ca să poposască 
şi să se mai odihnească puţin, Stefan Vodă puse 
harmăţi pe Dealul Slatinei şi pe Dealul Horodnicu- 
lui şi dîndu-le apoi foc a început ai bate din duuă 
părți de-odată. 

Leșii, văztudu-se din noă încungiuraţi, căutară din 
răsputeri să se apere și să scape cu vieată. Insă za-. 
darnică le-a fost tuată încercarea şi apararea, căci 
Stefan Vodă nu era om, care, dacă l-ai zădărit odată 
şi i-ai încăput în mînă, să-ţi dee cu una cu două 
drumul, ci cum a pus mina pe tine îndată te și tri- 
metea pe ceealaltă lume, ca să nu-l mai zădăreşti 
şi năcăjeşti de altă dată. 

Aşa a făcut şi el şi cu Leşii aceştia... Cum i-a în- 
Cungiurat şi i-a prins în capcană, așa de-avan și de 
cumplit ia bătut, că numai foarte puţini aă putut 
scapa cu vieață din minele lui şi să se întoarcă în 
țara lor de unde ai venit. Toți ceialalţi căzură în 
luptă. 

Şi pentru-că mai tot dealul, unde sa întimolat 
lupta aceasta, era acoperit cu trupuri de Leși, care 
îşi aflară moartea pe dînsul, de-aceea dealul acesta 
a început de atunci încoace a se numi Dealul Zea- 
ului, şi tot aşa se cheamă el şi astăzi. 

Iară după ce a învins Stetan Vodă pe Lei, după 
ce pe cei mai mulţi dintre dinşii i-a trimes pe ce- 
iaialtă lume, şi nu mai avea acuma teamă că l-or 
mai supara v'odată, a poruncit ca să strîngă toți 
morții, să se facă mai multe grămezi dintr'înșii, sg 
se acopere cu ţărină, şi aşa se'i înmormînteze. 

Și cum a poruncit el, aşa s'a şi întimplat... Sati
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tăcut cinci movile în partea despre răsărit a satului 
Horodnicul-de-jos, şi anume, pe locul unde le-a eşit 
Stefan Vodă Leşilor înainte ş'a prins întăia oară ai 
bate, iară cinsprezece de-alungul Colnicului. 

In movilele acestea, care se numesc de cătră Ro- 
mini din împrejurime şi mai ales de cel din Ho- 
rodnicul-de-jos: Vricele lui Stefan, zac Leşii, care cutezai a intra pe timpul lui Stetan Vodă în Mol- 
dova, a o prada şiau pustii, tără să fi avut vre-o 
pricină. 

lar Stefan Vodă, după ce a poruncit ca să se în- 
morminteze cei morți, s'a întors cu oastea sa indă- 
răpt la Suceava. 

  

10.—Ştefan cel Mare şi Hatmanul 
Peştiovici. 

Să zvonise în ţară că vin Uvgurii, să ne prăde 
şi să jăcuiască biata ţară. Şi vorba cela: «vorba ră 
merge ca plumbul» așa că a agiuns, în pripă, pînă la 
urechea lui Ştefan. 

Ciad a auzit el de una ca asta, nu s'a încrinci- 
nat de loc, ci îndată a trimes pe hatmanul lui Peş- 
iovici, om credincios şi cu multă trecere, ca să iasă 
în pripă înaintea Ungurilor, să le tae pofta de pră- 
dăciuni şi să "i alunge 'napoi pe unde-aă venit. 

Pestiovici, îndata'ș mare, a pus pe cale oastea, 
a trecut degraba Siretii și a apucat cu oștile cătră 
munți, gîndind că'i-a strimtori, cum-va, şi să le tra- 
gă Ungurilor un pui de bate, de să le meargă pe- 
ticile. 

Sai mers pînă ce-ai agiuns la un boer mare, bo- 
gat şi înţelept, căruia îi dăduse Ștetan multe moşii, 

-pentru slujbele ce făcuse ţărei şi lui Vodă. 
Dar boerul acesta de o bucată de vreme, nu să prea 

înțelegea cu Vodă, ci maj pe lesne să înţelegea. cu 
dusmanii lui Vodă.
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Cum a agiuns Peştiovici aici, a poposit cu oastea 
şi hatmanul a tras în gazdă la boer. 

Boerul să înțelesese din bună vreme cu Ungurii, 
că de-a trimite Ștefan v-o oştire şi de-a veni pe la 
dinsul, el să facă ce-a face şi să ungă ochii hatma- 
nului, cu daruri şi cu plocoane ori cît ar fi de scum- 
pe, numai să isbutească și Ungurii să bată pe neîn- 
vinsul Vodă a Moldovei, căci cu puşca şi cu lupta 
fățiș nu să bizuiaă cor viteji. 

Dar socotiala de acasă, nu să potriveşte cu cea 
din tîrg! | 

Cît sa muncit, boerul, şi cît sa năcăjit ca să'l 
celuiască pe Pestiovici, da nici că'] putea; pînă nu 
i-a daţ bani de aur, de sa prea îndestulat. Că nu 
degeaba dice Rominul: «banu-i ochiul dracului» ţa 
apucat a tace cu ochiul, toate le-ai dat pe una şi 
nici aceia nu-i bună. 

Și cum era pe vremea secerișului, Peştiovici, a 
dat poruncă că toată oastea să lese puștile lao parte: 
Și să dea boerului o clacă de secerat, căci cele ce Sai zvonit nu-s adevăruri, | 

Ostașii lui Stefan, nu s'au pus de pricină, ba încă 
le părea bine la o samă, că i-a păzit Domnul de pră- 
dăciuni şi cite stricăciuni şi unde, măi tată, s'au dat flecăii noştrii la secerat, că cum știa să poarte cu ghibăcie pușca, aşa ştieai să poarte şi secerea şi 
coasa și plugul, căci acestea erai jucăria Romînului 
şi uneltele de trai și vitejie. 

Boerul pe de altă parte, a luat puştile și s'a apu- 
cat binişor de le-a descărcat pe toate, şi hatmanul 
nici cu spatele nu ştiea de treaba asta, 

Hăt pe urmă, boerul s'a făcut a leşi și el la clâ- 
Caşi, care să purtati şi aici voinicește. 

Unii secerai de nu le zărial mînile, alţii legau 
snopi cît ai clipi din ochi, alții făcea clăi mari ca 
cît ai bate'n palme, alţii trăgeati cite un cîntec de 
voinicie de te lua fiori, mă rog era o treabă și un chet de'ţi curgea ochii la ei și nu te-a! mai fi des- 
lipit de dînşii.
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Hatmanul, într'o vreme, își aruncă ochit în zarea: 
dealului Je cătră munțişi cînd colo ce si vadă? Un- 
gurii veneau cît puteai în goana cailor asupra să- 
cerătorilor. | 

Ostașii noştrii, fără zăbavă, iaă puştile și fuga îna- 
intea Ungurilor, dar cînd să dee loc .... paci! iar: 
Ungurii pătuleai la pămînt oastea moldovenească de 
te lua groaza. 

Nu multă vreme ati trecut la mijloc și Ungurii aă 
împrăştiet pe Moldoveni şi s'ai dat la pradat şi jă- 
cuit pînă cînd s'aă săturat și pe urmă Sai dat cu 
toţii pe petrecute, tăcînd chef şi bucurie. 

Ștetan cel Mare a auzit de scirba asta şi îndată a 
trimes alțe oști şi cu agiutorul lui Dumnezeă i-a bă-. 
tut pe Unguri, de numai hoituri de-a lor era pe un- 
de săcerase oastea noastră, și cîți ati mai rămas te- 
feri n'au știut pe unde aă trecut munţii în țara lor. 

Oblicind Ştetan, că Peştiovici a fost nechibzuit Şi 
lacom de aur a poroncit, ca în faţa lui, să toarne 
aur topit pe git ca să se sature în veci şi pururea 
de aur, dacă n'a vrut să se sature de vitejie, după 
cum îi dat Romînului. | 

  

41.— Cum scapă Ştefan Vodă de Tă- 
țtari printr-o minune 

Odată năpustise Tatarii iar în țară. Stefan Vodă 
auzind de treaba asta, le-a ieşit în cale cu ostaşii lui 
viteji şi cum s-a 'ntilnit cu păgînii, că s'a şi iscat o bă- 
tălie cumplită. Ce-au tăcut, ce n-ai făcut ostașii lut 
Ștefan, dar de la o vreme văzînd că nu pot izbuti 
în potriva mulțimei Tătarilor, apucară la sănătoasa. 

Nu mult după asta, cerul sentunecă şi Ștefan Vo- 
dă care era în fruntea oştirei, văzu nourul care în- 
tunecase lumina soarelui și temîndu-se de o primej- 
die mare, îndaţă a dat-poruncă la oaste, ca să iee.
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cite-un snop de pae de pe miriştea care era în apro- 
piere şi să-i înplinte în virful suliţelor, şi atunci cînd 
s-a apropia nourul de dinşii să dee foc la snopi. 

Cind s-a apropiet nourul de oaste, toţi aă dat; foc 
la snopi. 

Nourul nu:'era nour de ploaie, ci nour de turnici 
şi partea aceia de nour care să lăsase pe oastea lui 
Ştefan ati ars toate furnicile, iar celelalte care s-aă 
lăsat în tabăra Tătarilor iai pişcat şi iau muşcat așa 
de tare, în cit iai prăpădit cu totul. 

Și aşa au scăpat Ștefan Vodă de urgiea Tătarilor. 

  

42.— Bataliea cu Tatarii de pe 

Valea Berheciului 

Mai în sus de satul Vultureni, pe valea Berheciu- 
lui, ținutul Tecuciului în nişte ripi, să aşăzasă acolo 
Tătarii, ca la dînșii acasă și nu să dădea duși, căp- 
cînii; gîndeai c-aiidat peste ţară fără stăpin. 

Ștetan Vodă, tocma'n vremea aceea nu prea avea 
de unde să stringă atita oaste ca să alunge Tătarii, 
cu ne pus în masă; orisă vede că nici nu ş-a bătut 
capul să mai stirnească atîta lume pentru nişte Tătari. 

ȘI ce-a făcut Stefan Vodă? I-a hăituit cu mește- 
şug : Ş-a luat Stefan numai v'o ciţi--va ostaşi vred- 
nici, şi buni de gură şi toți călări. Cu dinșii a strins 
o gireadă de boi la un Joc cu vaci, cu viței, cum 
s-a ntimplat şi a pus mai pe toate vitele: clopote, 
tălănci, clopoței. şi le-a luat la goană, cît ci puteat 
fugi, în spre vetrele tătărăști. 

Tatarii cînd au audit huitul clopotelor, tropotul vi- 
telor, mugetul lor holca oştaşilor, nu ştiaă ce ur- 
gie şi miniea lui Dumnezeu vine peste dinșii ca să-i 
prăpădească. Și n-ai mai aşteptat să vadi ce-i şi cum, 
au luat-o la picior, carecuma putut, lâsînd toate'n 
pămînt numai ca să scape macar cu sufletul.
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Și i-a fugărit Stefan într-o părere, pîn'ce-a soco= 
tit că nu le-a mai fi pofta, altă dată, să mal popo- 
sească Tatarii prin ţara Moldovei. 

Astăzi încă se mai găsesc, pe Valea Berheciului oa- 
le pline cu oase, tocmai din vremea 'Tătarilor acglora. 

  

43--Locul Războiului 

In satul şi comuna Virtu-Cimpului, ţinutul Dorohoi 
care se cheamă: Zocul războiului, şi uniea îi mai 
zic şi Oîmpu-Luplei; numele îi acesta pastrat din 
vechime, tocmai de cînd s-a întîmplat straşnica. 
sfărămătură a oștilor :Leşeşti, cirmuite de Craiul 
Albert şi a oştilor moldovenești, în frunte cu Ste- 
fan cel Mare. 

După biruinţa Moldovenilor, de la Locul-războiulu- 
şi lonăşeni, Viteazul Moldovei, s-a tras în tîrgul Do- 
rohoi ca să se hodinească puţin şia făcut prăznuiri 
mare, mulțemind lui Dumnezet, în biserica făcută 
de dînsul cu hramul St. Neculai. 

Și astăzi, cînd vine Siretul mare, rupe din malu-— 
rile dinspre Dobronăuţi şi descopere osămintele lup- 
tătorilor căzuți în acest război. 

44— Valea Groazei 

In ţinutul Iaşi, este o vale-în marginea. căruia se-- 
sfirşeşte dealul Hodura—eare se cheamă Valea Groa- 
zel, — 

Bătrînii spun că în vremea lui Stefan cel Mare 
Moldovenii aveati o bătălie cu Turcii şi în valea asta, 
Turcii le-a tras o groază (frică, spaimă) straşnică, 
Moldovenilor şi de atunci i-a ramas văii, numele de. 
Valea Groazei. |
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45--Bătăliea de la Poiana 
Dealului Mare 

In spre asfinţit de satul Ungureni, din comuna Gă- 
iceana, ţinutul 'Tecuci, pe viriul Dealului Mare, este 
0 poiană, care se cheamă Poegna Dealului Mare. 
Aici să văd urmele unei cetăţi şi sint o mulţime de 
şanţuri. 

Spun, bătrîni, că Stefan cel Mare a bătut aici pe 
Tatari, care aşezase tunurile în dealul Pupeşti, unde 
«să văd și astăzi urme din cetate cu întărituri. 

  

46—Tabănra | 

Pe dealul Tabăra, din comuna Grănieşti, ținutul Do- 
rohoi, se află un loc unde se văd multe săpături, 
“care se cheamă: Zobăra. 

Aici, spun bătrinii, că a stat oştile ungurești şi 
leşeşti, în vremea lui Stefan cel Mare. 

  

41—Sîngeri. 

Stefan cel Mare, zic bătrinii,că'n necurmatele bă- 
“tălii ce le-a avut cu noroadele streine, ci că s-a 'ntăl- 
nit odată cu duşmanul, în satul Singeri din comuna 
'Gropniţa, ţinutul Iaşi şi s-a făcut acolo atita varsare 
de sînge, că şi satului i-a ramas numele Sîngeri, ca 
să se pomenească veac de veac de întimplarea Mol- 
-dovenilor,



48 -Cendacul lui Stefan Voda 

Pe culmea care incungiură tiîrgul Huşi, se afiă un 
işe care se cheama: Coțoiă. Numele şi-l trage de 

la unul Coţoii, care-a stăpinit locu-acela. 
Pe virful dealului acestuia, Stefan cel Mare, Dom- 

nul Moldovei, avea locul săi de pravăt în spre par- 
tea de mează-noapte şi asfințit a tirgului, unde este 
un loc deschis și aici năvăleai dușmanii ; din pricina 
asta, piscul purta numele de «Cerdacul îi Stefan 
Vodă.» Din locul acestu se vede în spre Prut şi pînă 
cine ştie unde peste Prut. - 

De-aici Stefan cel Mare după ce-a răpus hoardele 
Turceşti şi Tătărăști, a trasel cu arcul cătră mează: 
noapte şi unde s-a oprit săgeata, poronei să se clă- 
dească o biserică, pentru pomenire Domnului Dum- 
nezeul nostru. 

Biserica asta venea drept în ograda. curților dom- 
neşti și după ce-a trecut mai o sută de ani, s'a fă- 
cut Episcopie a Huşului, 

Piscul Coţoii, amu scade din pricină că poalele 
dealului din-spre tîrg, se dărimă în vremea ploilor, 
îndelungate. 

  

49. Cetaţuia şi Valea lui Stefan 
Vodă cel Mare. 

In pădurea din comuna Moşna, ţinutul Făiciului. 
să văd niște șanțuri şi ridicături de pămînt și locu, 
lui acestuia îi zic oamenii: «Cetăţuia luă Ștefan Vodă 
cel Mare» 

Aici este un loc drept şi larg, mai ca o falce Şi-i 
încungiurat împregiur de-un şanţ adînc, cam de. un 
stat de om, după cum se vede astăzi, iar lărgimea 
"vine mai doi stînjeni. Sanţul se sfirşeşte în partea 
despre asfinţit, unde se şi cunoaşte bine locul de 
poartă,
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Intro parte, a şanţului, se află o ruptură de pă- 
mint, adincă în chipul unei bolte, aici eraii ușile u- 
nei tainițe, care se vedea pînă mai anii trecuți. 

In partea de răsărit a locului închis cu șanț, este 
o movilă, anume făcută de tras sama în depăr.-- 
tări. Movila vine în partea despre asfinţit a cetăţii 

Astăzi Cetăţuia lui Stetan Vodă cel Mare, îi în- 
Cungiurata de pădure şi pe movilă a crescut; copaci 
grozavi de mari. 

Movila se vede chiar în capătul dealului Cetăţuia, 
a cărui înălțime este foarte mare. 

Partea din spre meazăzi a dealului, în virful că- 
ruia se află movila, aici este o tiharae (prapastie) 
care împiedică suişul în cetate. 

Intre dealurile Morilor şi Bohotinul, pînă la S/47- 
pul lul Roşca se întinde o vale care se cheamă Va- 
lea lui Stefan Vodă. 

50. Masa lui Stefan Voda. 

In fața satului Tazlăă (ținutul Neamţului) cătră 
amiază, este un munte înalt, acoperit peste tot cu 
ăduri, iar poalele muntelui îs udate de pirăul Taz- 

fulur | Muntele aista se chiamă Măgura. In virful 
Măgurei este o podină (poiană) mică şi în mijlocul 
ei este o piatră mare, netedă șî în patru colțuri, 
drept par-c'ar fi o masă. Stîncii aiştia îizie oamenii 
din partea locului: fasa lui Stefan Vodă. 

Iaca ce povestesc oamenii despre Masa lui Stefan 
Vodă: 

Moşiea Tazlăului era moşie domnească, în vechime 
şi pe aici trecea Stefan Vodă de multe ori cătră 
satul Borzești, că-i plăcea amarnic valea Tazlăului. 

Odată, a avut o bătălie cu Ungurii şi ca mulță- 
mită lui Dumnezei, s-a pus în gind să făcă mănă- 
stirea Tazlăului, pe valea carei era lui dragă. Şi 
cît a imblat pe vale ca să caute un loc potrivit
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Siintului lăcaş, nu a găsit din pricină că era pădure 
e vale, iar în locul unde era schitulețul tăcut de - 

Puică su. Alexandru cel Bun, nu-i plăcea, câ era 
într'o coastă de munte. Şi tot a căutat el în sus şi 
în gios, chitind ba ici, ba coleu şi tot nu putea să 
hotărască. i 

Dacă a văzut aşa, o stat în fata schitulețului şi a 
zîs cătră cei ce erat cu dinsul: 

— Să mergem în virful Măgurii, de-acolo om ve- 
dea mai degrubă locul cel mai potrivit şi mai fru- 
mos de mănăstire. 

Și suind pe-o cărărușă, călăuzit de călugării schi- 
tului a flăminzit grozav pînă în virtal muntelui, da 
nici Ca vrut să miuince pînă nu ş-a înplini dorința 
de-a afla locul mănăstirei. . 

Cînd a agiuns în virful Măgurei s-a suit pe stinca 
din poiană și s-a uitat în vale şi'n sus şi'n gios, ş-a 
ales locul potrivit cătră răsărit de unde era schitul 
ca la 200 stinjeni, înt'un podiş mic la un cot din gura 
piriului Peştiosu. 

Di'pă ce-a ales locul, a vrut să însemne chiar un- 
de să fie altarul şi a zis Ștefan Voda: 

—  Altariul, acolo va fi, unde a voi Maica Precista 
să pue săgeata arcului mei, ş-a tras cu arcul în va- 
le cătră locul hotărit. 

Sageata s-a împlintat întrun tei bătrin. Şi de şi 
nu s-a văzut unde-a căzut săgeata, dar s-a hotărit că 
acolo unde s-a găsi să fie altariul, 

După asta Ștefan Vodă a spus ca să-i aşăze de 
mîncare pe stinca din vîrful măgurei și a stat cu 
toții la m'ucare fiind chefoși şi mulțămiți că le-ati 
aglutat Dumnezei de ai aflat locul de mănăstire. 

Cind sui scuborit din munte, ati găsit săgeata în 
fiptă întrun tel şi chiar pe radăcina teiului aceluia 
s-a făcut pristolul. 

  

51.—Movila cu gloanţe, 
Multe” mai sînt amintirele din vremile vechi des- pre care ni povestesc bătrîni. Multe din acestea se povestesc de unele locuri. 3
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Aşa să află în dosul bisericei din satul Mănăsti- 
oara, districtul Siretului în Bucovina, un dimb, care 
se numeşte J/ovila cu gloanţe. 

In movila aceea se găsesc o mulţime de bucăți de 
gloanțe încă din timpurile vechi. 

Se povesteşte că în locul acesta a fost odată e 
bătălie straşnică între Stefan Vodă şi Turel. 

  

52.— Cuvîntul de moarte a lui: 
Stefan Voda. 

Cînd a murit Stefan Vodă cel Bun,a lasat cuvint 
fiului săi, lui Bogdan Vodă, să închine ţara la Turei, 
iar nu la alte neamuri; căci neamul Turcilor sin- 
mâi întelepţi şi mai puternici; că el (Bogdau) nu o 
va putea ţinea ţara cu subia ca dinsul. 

  

53.— Prorociile lui Stefan Voda cel 
Mare şi Sfint, 

Stefan cunoştea tare bine firea şi tăria fişte-că- 
rul popor. Și cînd i sa apropiet sfirşitul, porunci 

"să-i facă o ludă de fier. cu încuetoare pe dinăuntrul 
(cu bruască). Apoi tacu el o hartă mare, care cu- 
prindea țările tuturor naţiilor din Europa, şi pe fie- 
care țară, însamna soarta poporului ce-l aşteaptă; 
adică, dacă va fi slobud ori nu şi anume căru! po- 
por are să fie supus. 

După ce făcu asta, încue lada și porunci s-o în- 
groape în Suceava; cheia o aruncă. 

Toate neamurile ci că ştiu de această hartă, dar 
li frică să desgroape lada, căci se tem de noroa- 
dele cele slobode: poate îs sorocite să fie supuse; 
iar ceie supuse să fie slobode. Și de ar fi aşa, atunci 
sar stimi războae crincene. De aceea mal bine lasE 
lada 'îngropată. 

 



II 

DOAMNELE 

LUI 

STEFAN GEL MARE ŞI SFIN



54. -- Casa Doamnei 

“Stetan cel Mare a avut Doamne vrednice pentru 
însuşirile lui vitejeşti şi înţelepțeşti. Ele îl întovă- 
zăşau de obşte, nu numai în vremi liniștite, dar şi 
în vremi grele cum era în vreme de război, ori în 

-alte cumpeni şi nacazuri. Si cu vorba și cu fapta 
indemnat și aliuaă pe nazdravanul lor soţ, cit şi pe 
vitejii ostasi, a nebiruitului Domn. 

Odată se stirnisă războiu, cu Turcul. Stefan ridi- 
“case oaste şi s-a dus înaintea dușmanului, ca să le 
-arăte cine's Moldovenii. 

Locul bătăiiei era pe șesul cel frumos dintre Ba- 
şău şi Prut, aproape de tirgul Stetăneşti din ţinu- 
tul Botoşanilor, unde se văd şi astăzi o mulțime de 
-&ropi, care le numesc oameuii: Burci! Moldovenii 
au făcut gropile astea, ca să fie îndosiîţi de bataea 
“tunurilor vrăjmaşilor şi în mijlocul şăsului ai mai 
tăcut un şanţ lungăreț în patru colţuri (dreptunghiu- 
lar), încunglurat cu alte două şanţuri pe din-aiară, 
-Din loc în loc. şanţurile aveati cîte-o spărtură, unde 
-eraă aşazate tunurile, iar în mijlocul şanțurilor eraă .. 
carăle cu hrană şi o parte din oştire. 

Aşa s'aşezasă Stefan și amu Turcii vra să-] bată. 
-Da nu le-a agiutat Dumnezeă. 

Și mai cătră couda şăsului pe dealul Stînca. Ste- 
fan Vodă avusese de grijă ca să sape o bortă în 
:stînca din malul Prutului, în forma unei odăi şi cu 
„nişte uși de fier, şi aici aă stat Domnița şi mama 
lui Stefan cel Mare, toată vremea ciîţa ţinut răz- 
iboiul.
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Zice-că 'ntr-o zi. mama şi Domnița lui Stefan Vo-- dă, şedea alară pe un colţ de stincă, cosînd. şi de- acolea urmărea cu ochii, lupta, şi ca și cum ar fii fost în vîrtejul bătăliei; sufletul si inimele lor să zbuciumaă cînd de bucurie, cînd de îndoială, după. cum vedea că se destăşoară lupta. 
Un duşman, de peste Prut, zăreşte chipul măreț şi frumos a Domniței, întinde arcul şi-i împlintă o. săgeată drept în numele tatalui; şi ca ş-a dat su- fdetul în mîna Celui de sus! 
Bătrina înspăimîntată, a fugit şi s-a'nchis în stîncă şi n-a ieşit de-acolo pină cea venit Stefan s-o ice. De-atunci stînca aceea să cheamă: «S/fnca Doa- mnei» sai «Casa Doamne)». 
Uniea mai spun că a ramas diu vremea aceea: —- în stincă—cinci buţi de galbeni pe care-a pus stă- pinire ucigă-l toaca şi cine mdrăzneşte. să se bage -năuntru, necuratul "] aruncă în Pruţ, 
In Casa Doamnei, at stat, mai pe urmă, şi Sa-— haştii. - 
După ce-a bătut Stefan pe Turci, a făcut în Ste- ă neşti o biserică cu hramul «Cuvioasa caraschiva». 

  

55.—Catelina 

In Cotnari, pe şăsul Bahluiului, este un deal mare- şi rotund drept ca un stog de fin. Dealul aista, pînă amu, nu de mult, era piin de podgurii cu vii, cra- me (zămnice) ca acelea, grădini frumoase, ba și case- erai; și oamenii îi zic dealului aistuia dealul lui: Vodă, adică a lui Stefan Vodă cel Mare şi Stint. „Tot în Cotnari este un deal mare și lungăreţ, par- că'i o gireadă mare de grii şi pe poalele lui erai „păduri, vii, iar pe virful lui era o cetate, impregiu-- “rată în spre miază noapte de dvuă pogoară : Pugo- rul mare, despre Steclărie şi Pogorul mic cum a- “proape de dealul Porcului. Dealul aista să chiamă
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Dealul Ontilinel sai Dealul Donmne!. de la 0 Doa- 
„mnă a lui Stefan cel Mare, care-o chema Ontelina. 

Catelina asta, zice că era 6 Domnită şi sta cu Şe- 
dereu în cetatea de pe Tealul Catelinei si Vod: stă- 
tea în curţile lui Domneşti de pe Dealul lui Vodă. 

Amu, ci că din una din alta sa împricinat Stetan 
Vodă cu Domnița ceia și s-a luat la sfadă. Ciudă şi 
mîuie ca aceea şi nu ştiă cum să făcea că Stefan 
n-o putea răpune şi râminea rușinat. De voe de ne- 
voe, sai împacat -chipurile—da Stefan Vodă nu era 
slobod să se ducă în cetatea Domniței. cu doară nu 
i-a afla tainele cetăţii şi pe urmă s-o ice el în stă- 
piuire. 

Lui Vodă nu-i venea la'ndămînă învoiala eu Do- 
mniţa : 

—Cum, adică ? De mine nu şa bătut gioc în chi- pu a'sta împaraţi în toată legea şi crai vestiți, şi 
amu un cap de muiere să mă ruşineze pînă "ntra- 
tita ? Barbat îs ei? Ș-a căzut Vodă pe gindiri. 

Da Dumnezei l-a scos şi din beleaua astu, care 
era mai s-o pățască. 

Pe-atunci podgoria lui Stefan Vodă din Cotnari 
era vestită, de vinurile cele bune, că nu mai avea 
potrivă în toată țara; şi Domuița Catelina a trimes 
la Stefan ca sa-i deie şi ei vin de-acela, lăudat şi vestit. 
_ Amu venise vremea lui Stefan ca so răpue pe 
Catelina, că-i trăsnise prin cap un ştrielie potrivit 
drept pentru dinsa, s-a apucat ş-ancareat 50 de 
buț: mari şi le-a pornit cu mare hala. 

Cind a agiuns lu poarta din Pogourul cel mie li-a 
deschis porţile, tot aşa şi cele de la cetate, de aici 
oamenii Domniței l-a legat ochii carăuşilor lui 
Stetan Vodă, ca să nu vadă șisă afle tainile cetăţii. 

După ce-a tras carele în ograda cetaţii, toţi cur- 
teuii şi Domnița s-uă strins în giurul buţilor. ai dat 
cep la butea cea deutâi și tot aă gustat vinul, ba 
unul. ba altul, pînă ce s-a chetăluit cu toți. de nu 
ştiu ce-i cu dinşii. 

Peste noapte din 48 de buţi, care gindea Domuiţa
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că-s cu vin, au ieşit ostaşi intr'armaţi și s'a împrăs. tiet cu furnicele în toate părțile întărite ale cetăţii, aşa că dimineaţa Domuiţa cînd sa văzuţ răpusă, s-a închinat de bună voe lur Stefan Vodă, că w'avea încotro. 
Iar Stetan cel Mare, cînd a văzut că o femee ca asta, era mai- mar să-l răpue, a luat-o de nevastă; că așa-i placea şi lui să aibă o femee bărbătoasă şi cu inimă de voinic. 
De-acolea Stetan Vodă s-a pus pe treabă, ca să'n tăriască cetatea şi mai şi. In partea despre miazăzi, a tăiet dealul dea curmezişul ş-a tăcut un şanţ a- die mar ca de șepte stiujeni şi l-a lungit câtră as- finţit şi miazăzi, prin satul Horodiştea pină la satul Cirjoaia, ' stirşindu-se la PFtntna  Doamnel; fintina zice c-a făcut-o Doamna Catelina. A mui făcut un Şant (canal) pe sub pămînt de lu cetatea: Catelinii, pină la curtea Domnească din Hirlău. A zidit o bi- serică cu hramul Sf, Stetan şi Doamna Catelina a făcut și ea o biserică în Cotnari, da biserica ei era peutru cei care ţin de legea catolică, adică de o lege cu Doamna Catelina. La biserica Duamnel, ve- neaii Uuguri din satul losupent, care erai impămîn- teniţi de Stetan cel Mare. 
După ce s-a dărimat biserica făcută de Stefan Vo- dă, zidăriile le-a carat unul Grigore Radu, dea fă- cut mitocul mănistiri! Neamțului. 

  

56 —Bătăliea de la Cetatea Hotinului 

După moartea Ini Stefan, Turcii iarăşi ai cuprins Moldova, luînd şi Hotinul. , , 
Cind a vrut să iee Turcii cetatea Hotinului, ea a fost aparată chiar de Doamna răposatului Stefan 

Vodă. 
Vizirul care era cîrmuitorul oştilor turceşti a în-
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cungiurat cetatea de toate părțile şi cu prilejul u- 
nei lupte, în care a fost bâtuţi, a văzut pe fru- 
moasa Doamnă văduvă cum îndemna și povăţuia cu 
mult curaj şi bărbăţie pe apărătorii cetăţii şi vizirul 
s-a amurezat de trumuseţa ei şi i-a plăcut şi curajul 
care-l avea. 

Indată a trimes soli ca s-o ceară ca soție adevă- 
rată și să-l tăgadniască că i-a pune la picioare tut 
ce va cere și ce are mal preţios, 

Văduva vitează sa învoit să fie soţia vizirului, 
dacă oştirile lu s-or trage dimpregiurul cetății, ŞI 
dacă vor sapa în giurul el un şanţ adine întărit cu 
tunuri. 

Vizirul a primit să împlinească dorințele Doamnei 
şi-a departat oştirile, după ce-a sapat şanțul, 

Luiud atunci Moidovenii şanțul în folosința lor, 
vizirul s-a miîniet straşnic, a poroneit un asalt gro- 
zav şi a cucerit cetatea. 

Doamna, văzind că de-amu nu mai are chip de 
scapare, s-a aruncat din turnul Hotinului în valurile 
Nistrului. 

  

57 -- Domnila Săsoaică 

Pe vremea lui Stefan Vodă, în Baea şi pe înpregiu- 
rimi eraă o mulţime de Saşi, ciți veniţi înainte, cîţă 
aduşi de Stetan- Vodă. Intre Sasii aiştea era o dom- 
Diţă frumoasă, frumousă şi cu fire, după care îmbla 
mult Stetan-Vodă, da ea nici că vra să se dee cu 
dinsul. 

In Baea pe atunci erati 3 biserici, şi una dintre 
acelea 3 era catulică, unde se ducea şi săsoalca cea 

„frumoasă. Și la biserica aceea era pe pereţii de dina- 
fară, fel de tel de animale tăcute pe pietre : boi, cal, 
urşi, lupi ş. a. 

Odată ce i-a venit în gînd domniții aciea, ca să 
se îucă şi la biserica noastră moldovenească, făcută
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de Stefan Vodă. Si cît a stat în biserică, a văzut răgulă bună: oamenii şedeau frumos, se inchinaă li- „niştit. da nu ca la catolici să ste gios pe scaune» şi să ducă la biserică după ce au mîncat. De  aculea a văzut pe popa slujind frumos, mă rog i-a plăcut toată rindviala de la biserica moldovenească mai mult de cit la ceea a Saşilor, şi din vremea aceea a dat mina cu Stefan Vodă şi pe urmă I-a fost doa- mnă, de o lege ş-o creuință cu noi. 
De acoleu nici că s-a mai dus la biserica sasazcă cei cu lel de tel de dobitoace pe pereţii biserici. Azi numai este biserică săsească. Lespezi de acelea cu do- bitoace s-uă gasit pină mai dăunăzi, 

  

58 — Nouraș şi Doamna Ileana 

Stefan Vodă era credincios, nevoie mare. Dar nu avea credință de acea minciuoasă şi înşelâtoare; ci era suflet cu adevărată iubi'e cătră cele sfiinte şi drepte. Că cine ca diîusul toată isprava lucrărilor o da lut Dumnezeiă ? cine mai mult asuda ca sâ nu lase nimic dint:'acele, ce vmeneasca silință ar putea face ? Ciud era trebuinţă de stat buv, gata era să '] asculte pe a tuturora Ciud era de folos, graba, somnul nu “] prindea, odihna nu ?] încilcea, zbura ca o pasere. lară la îndrăsneală de ag.utor, viaţa nu-și cruța, cu sabiea n mînă însăşi moartea înfrunta, Aşa dar ca picioarele de-a pururea pe piatră agiutoriului de sus, măselele vrăjmașului zdrubia. 
Da aceia lu fie care izbânda ce făcea, ridica în lauda Domnului cîte o biserică oră măuăstire. Iară din toate mânăstiriie, acea care-i plăcea ini mai mult era mănăstirea Putna. Acolo 'şi râdicase nişte palaturi trumuuse şi cind în vreme de pace trebile domnier îi da ragaz, acolo se ducea de-şi mai îndulcea ama- rul lumei aceştia mincinoase.
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Aici în fața lui Dumnezei şi în liniştea sufletului: 
gîudea şi născocea la planuri! pentru fericirea Mol. 
dovei. Și nici aici nu scăpa de ispite, că iată ce se. 
'ntimplă într'o zi, pe cînd era la mănăstirea asta: 

Stelan Vodă avea in casa lui, pe lîngă alți curteni 
şi pe un flăcăuaş, care "1 chema: Nouraș. Băetanul. 
aista era tare frumos şi voinc, de vorbea lumea de 
dinsul. ]n bătălie era totdeauna alăturea cu Vodă 
şi nu vera nici odată să se lese mai pe gios de cit 
dinsul în vitejie. Era om vioi şagaci, grăia minu- 
nat de frumos şi ştia să dobiudească dragostea 
ori şi cui. Și pe deasupra mai avea şi un glas 
(vers) îngeresc şi de asta-l iubea strașnic Vodă, şi 
adesa-l punea să-i cânte. Se culca într'o odae cu 
dînsul și or încotro se ducea era nedeslipit de Vodă. 

Curteuii ceilalţi, cum sînt curtenii, îl pizmuiai şi-i 
purta simbetele ca să mi | răpue. Gurile bivfitoare: 
ziceuii că era fiă din flori a lui Stefan Vodă. Si fiind 
că pismaşi lui Nouraş nu stiaă cum să] ponagrească 
înaintea lui Vodă, scorniră că ar f îndrăgustit cu. 
Doamna. Și căuta vremea cu prilej să mi-l prăpă- 
deasca. 

Ciud întro zi, vine un pizmatareţ şi spune lui Ste- 
fan Vudă, că Nouraș moare de dragoste după Doamna 
ŞI dovadă pentru nelegiuire asta o po-rtă'n sin unde. 
a găsi'0 numai să'] caute. Pe semne că Nouraş gă-- 
sise chiar în dimineaţa aceea, prin grădină, o naframă 
care o prăpădise Doamna şi n'apuse încă să i-o dee. 

Stetan Vodă cînd auzi de una ca asta se făcu foe- 
şi pară de minie. Se cobort în grădină, întălneşte pe: 
Nouraş care tocmai atunci vra să urce treptele pa- 
latului şi-l întreabă: ce are în sin. Ceala fâră să se: 
giudească la ceva, scoate natrama: Doamnei din sin 
şi i-0 arată. Stelan nu zise nici un cuvint, însă îi 
împliintă de odată hangerul în piept. 

Nourâş abia mal putu îngăna: 
— Mor, Doamne, dar mor nevinovat! Pe cinstita 

fata Maicei Domnului, că spun adevărul. Şi căzu. 
gilgăind singele din el ca diutrun dobitoc.
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Doamna, văzînd pe Vodă întorcîndu-se galben ca 
turta de ceară şi cătrănit de supărare, cum nu-l mai văzuse. îi trecu un fior rece prin inimă de frică şi 
temindu-se să "| intrebe; ce are; se scobori repede în grădină pe-o scară din dos, unde credea să afle 
de ce-i Domnul aşa de mînios. 

Cînd colo găseşte pe Nouraş dîndu-și sufletul. cu, 
hangierul în piept şi cn naframa ei în mină. Se duse 
lingă dinsul, îl cercetă, socotind de odată că la ucis 
un vraşmaş: cînd sa uitat la hangeriă, il cunoscu. Pricepu totul. Nouraş nu mai puruse se-i spue nici 
un cuvint. 

Se vede că simţia ea în inimă ceva pentru Nou- raș, dar el nu ştia nimic șio cinstea ca pe-o Doamnă a lui. Văzind trupuşorul acel gingaş scăldat în siuge zbitindu-se în gura morței, o coprinse o jnle grozuvă. 
Pe lingă asta o luă un tremur de asprimea Domnului ei gindiud că n'ar să “i creadă ce l-a Spune en şi 
tulburindu-i-se mintea, trase hangierul din piep- 
tn] loi Nouraş și “] împlintă, întrinsa, căzină gră- 
madă pesre Nou:aș. 

Stetau Vodă pătruns pînă "n rărunchi de mihnire 
cînd îi văzu morţi. porunci de “i ingropă chiar în 
locul unde-şi dădură sufletele, iar pe pîrătore porunci să-l spinzure în poarta monastirii. 

In locde cruce călugării aă pus un mesteacăn, care şi priuse rădăcini. La o sută de ani alt mesteacăn 
se pune în locul aceluia care putrezeşte. Si din veac 
în veac se schimbă mesteacănul pină în ziua de astă- zi, pentru pomenirea sufletelor lor, ca să nu se uite 
nevinovăția lor şi să nu rămie cu fărîna in gură. 

  

60.— Nourel şi Calapod Paharnicul. 

Nour, Nourel, Noapte'ai'ncălicat 
Nourel cu jăle Pe uliță'ai apucat, 
„Drag inimet mele, Tot răcnind. boncăluind, 
Mult te-am învăţat Toate străjile'ngrozind ; 
Nu m ai ascultat: Și la mine c'a! venit



De departe c'ai strigat: 
— Of Doamnă Ileană. 
la ieși pîn'afară. 
Eu la tine c'am ieşit 
Binişor te-am ocrotit 
Ca pe-un copilaş mic. 

lară Vodă că venea 
Toate străjile strîngea, 
Pe boeri mi-i întreba: 
— Und-i Nourel? S-a dus? 
lar o strajă, de colea, 
Drept lui Vodă răspundea: 
— Nourel cel cu dreptate 
Cu soția mnitale era, 
Trupușoru'și dezmierda. 
Şi noapte că'ncăleca 
Pe uliţă apuca 
Tot răcnind, boncăluind, 
Toate străjile'ngrozind ; 
De departe că striga: 
—0Of Doamnă lleană 
la ieși pîn'afară, 
Inaintea lui ieşia 
Pe Nourel ocrotia 
Inimioara'ş răcorea. 

Atunci Vodă trimetea 
Şi din gură'așa zicea: 
— Mai Paveie, armaş mare 
Pe Nourel să mi-l iei 
Şi capul lui să mi-l taf: 
În grădina cu florile 
Unde sunt miroznele. 
Duminică Dimineaţa 
Vodileasă trimetea 
In grădiuă să ducea 
Pe Nourel mort găsea. 
Inapoi să'nturna 
Cuţitu'n mînă lua 
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Şi'n gura mare striga: 
— Nourel cu jăle 
Drag mi-ai fost inimei mele.. 
Şi ei mult te-am învăţat 
Și tu nu m-ai ascultat 
Podhodnic ai încălicat 
Pe uliți ai apucat, 
Tot racnind, boncăluind, 
“Toate straâjile'ngrozînd. 
Şi la mine c'ai venit 
De departe c'ai strigat: 
» Of Doamnă Ileană, 
la ieși pîn'afară., 
Eu la tine c'am ieșit 
Binişor te-am ocrorit, 
Ca pe-un copilaş mic. 
Cînd l-a gătit de mustrat. 
Cuţitul și l-a bagat, 
Lîngă el gios a picat! 

Vodă să supăra, 
Nu multă vreme trecea, 
Toţi boierii mi-i strîngea 
Şi din guraşa zicea: 
—Cînilor, boierilor, 
Şi: iar voi ciocoilor; 
Da voi bine c'aţi ştiut 
Cum pe Nourel ofti prăpădi: 
Pe mine m'oii văduvi 
Copiii mi-oiti sârăci.— 
Ş'apoi iară, cînelor, boieri- 

(lor 
Şi iar vol ciocoilor, 
“Toată noaptea n'am dormit 
De-un sicret de cobuz; 
De cobuz de os 
Cintă mîndru cu folos, 
Şi cu strunele de-alamă 
Cîntă mindru peste samă,



Nimene nu cuteza 
Lui Vodă cuvintu-ai da, 
Făr'o strajă de cole; 
—Of Doamne, Măria Ta 
Iaca cine c-a cîntat: 
Calapod Paharnicu; 
Toată noaptea a cîntat, 
Cu fiică-ta'morățişat, 
Atunci Vodă aşa a zis: 
- Măi Pavele, armaș mare, 
Mai ieţi v-o doi armaășei 
Armăşei mai mititei, 
Pe Calapod sămi-l aduceţi 
In ce strae li-ți gasi 
Intr-acelea li-ţi porni. 
Pe Calapod aducea; 
Da Vodă mi-l vedea 
Din gura mi-l întreba: 

'— Calapoade, dumneta 
-Cel inel încornăţăl 
“Care”! vad amu la tine 
:Par'c- a fost şi la mine: 
—A fi fost, Măria Ta, 
Că mi l-a dat fiică ta, 
Să mă iubesc «u dînsa; 
Pînea, sărea i-am mîncat 

“Şi m'am temut de pacat. 
—Calapoade Paharnice 
Cel gugiuman roşior 
Care-l văd amu la tine 
Par'c-a fost şi la mine? 
—A fi fost, Măria Ta 

"Că. mi l-a dat fiică-ta 
Sa mă fubesc cu dînsa; 
Finea, sarea i-am mîncat 
Şi m'am temut de păcat. 
— Calapod Paharnice, 
Cel caftan roştor 
-Care-l văd amu la tine 
Par'c-a fost şi la mine? 
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--A fi fost, Măria Ta, 
Că mi l-a dat fiică-ta 
Să mă iubesc cu dînsa ; 
Pinea, sarea i-am mîncaţ 
Nu m-am temut de pacat. 
Chiar un an şi giumătate 
A fost dragoste curati, 
Dară Vodă că zicea; 
—Ati Pavele, armaş mare 
Mai ieţi v-o doi armășei 
Capul lui Calapod să-l lu - 

[aţi, 
La scara talharilor 
La stilpul boierilor. 
Pe Calapod mi-l lua 
Şi pe scări mil cobora; 
Da Calapod să ruga: 
— Măi Pavele, armaş mare 
la trimete dumneta 
Adă-mi stcretul de cohuz, 
Ca eti din el oiă cînta 
Doauă vorbe de-oiă vorbi 
Și cine a auzi 
Miîndru cîntec a stărni. 
Da armaşu îngăduea 
Şi cobuzu'i aducea 
Și din gură el zicea; 
—Legea ta, mă cobuz 
Tu cobuz de os 
Cîntă mîndru cu folos, 
Cu Strunele de alamă 
Cînti mîndru peste samă. 
Mîncăi capu moşu-meti 
Şi 'ncă s-a tatine meă 
ȘI vrei să mînînci ş-a met 
Nu: ţi agiute Dumaezeu | 
Cînd de pămînt îl trintea 
Țăndări din cobuz sărea. 
Da Domnița auzea 
Și !a Vodă se ducea,
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Şi din gur'așa' grăia: Foarte bine că'1 părea 
— Cum pe Calapod mi-ti (ui Vodă 

[prăpădi Pentru că nul prăpădea 
Îndată m oi giunghea Si îndată mi-l cununa 
Singură cu mîna mea! Mindră nuntă ridica 
Vodă scurt că trimitea De toţi boerii giuca 
Pe Calapod aduce 

  

6i — Domnița unguroancă 

Pe vremea prăşitului a trecut Stefan Vodă pe Valea 
Mare, ținutul Bacăă. "Tocmai atunci, o fetiţă curăţică 
aducea apă întw'o cofiţă lui tată--seă, de la Kalom- 
kuttyătol 4). Vodă cum a văzut'o că vine, a stat pe 
loc si cînd a agiuns în dreptul lui, a 'ntrebat-o: «nu 
i-a da oleaca de apă ? 
— Bucuroasă, i-a respuns fata. Ia Gat cofiţa şi el 

a băut dintriinsa s-a lăsat un inel în cofă, pe urmă 
s'a dus în treaba lui. | 

Fata aglungind la tat-su s-a aşazat gios. A stat 
şi moșneagu din lucru şi a venit lingă dînsa, s'a pus 
de mîncat şi cînd a băut din cofiţă a găsit inelul 
ce l-a fost lăsat Stetan, Tat-su a 'ntrebat'o atunci: 

— Ce-i asta ? Ce-ar fâcut? 
— Nu ştii. nu mă pricep cei, nici nu 7] cunose 

pe streinul acela, eă i-am dat cinstit cofța c-a ce- 
rut să bea şi cînd o fi pus inelul ista, ei n'am văzut, 

— Ei fata mea, nu ştiu ce a ieși dintr'asta! 
„Cind ia venit fetei vremea de măritat, Vodă a venit 

iară şi s-a dus la tatu tetei şi el la primit bine, 
— Daţi-mi întăi inelul, a zis Stefan. 
EI i l-ai dat şi atunci a mai zis; 
'— Acu să-mi daţi şi fata sub mîna mea şi să mer- 

gem. 
"De acolea s-aii dus de acolo şi a'nceput gospodăria 

  

1) Nume de localitate
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amindoi s-a făcut biserici multe unul întro parte iar altul în ceealaltă. Soţia Li Stefana făcut cu duuă mai multe de cît barbatu-su. 

  

62 — Fîntîna Doamnei 

In comuna Ripile, din ţinutul Bacău este un loe în sutul Borzești, care se cheamă: Pfntâna Donmnel. Aici este o lintînă tăentă cu cheltuiala mame? luă 
Ştefan cel mare.) 

Tot în satul Borzeşti, pe dealul Găureanu, erai viile lui Stetan Vodă cel Mare şi Stint. 

  

6: — Altă Fîntîna Doamney 

Zice că pe timpul Iui Stefan cel Mare locurile unde se află astă-zi Mănăstirea Dragomirne și satele Mi- tocul Dragomirnei și Lipovenii. eraă toate înpanate cu păduri. de fagi, paltini, carpeni, mestecini, ulmi și ştejari iar unde şi unde se afla pintre dinsele şi cite o poiană de o frumusețe rară. 
Si fiind-că locurile acestea nu sunt tocmai depurte de tireul Suceava iar aerul dintr'insele era curat și sănătos de aceia locuitorii Sucevei şi mai cu samă boerii de divan şi cei de pe lîngă curtea domnească 

eșeauă foarte adesea ori în Duminici şi sărbători la priiablare în aceste părți. ȘI uuii eşeaă în trăsuri, alții călări cei mai mulți inşi însă pe gios, adică care cum îi plăcea şi cum putea. 
Mai ales în ziua de Armânden şi la Dumânica mare vedeai sute de inşi tineri şi biitrini, bărbaţi şi mueri feciori şi fete, toţi îmbrăcați ca de sărbătoare eşind 

O =—F . vo.  . 
vu » 1) Am adăogat aici istorisirea asta pentru ca să se vădă cum nororile ei au avut pildă în taptele lor pe soacră.
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ca un roi de albine din Suceava şi îndreptându-se spre locurile acestea. Și unii avea miei trip, cop- turi şi alte miîncări en dinșii, alţii telunte vinuri şi lăutari, şi după ce agiungeaui la starea locului se unea pe iarbă verde Ja umbra copacilor întindea ucatele şi vinul pe fețe de mese şi apoi prindea a mînca, a bea şi a se înveseli. Iar după ce se să- turati de mincat şi de băut se apuca la gioc, carp de multe ori dura pină după miezul nopței cînd se înturnai apoi cu toți spre casă. Cind țara era în linişte şi pace, cînd neînpăcații 
Stefan Vodă singur, nu odată eşea la plimbare în acesta Părți ca să mai uite din cele griji, ce.l trămintau, și mai ales ca să bee apă din isvoarele cele minu- nate ce se aflai într'insele, 

Că trebue să știți că apa din isvoarele acestea era Ca ȘI acuma, vestită de bună ŞI sănătoasă. Şi Ste- fan Vodă tot timpul cît petrecea în Suceava nu bea 
pentru că apa din Suceava era şi pe atunci toţ aşa de rea ca şi în ziua de azi. Și cind avea timp nu se mulțămea numaj cu atit, că i-se aducea apă de a. ceasta de băut, ci se ducea el Singur cu mina sa s'o scoată şi s-o bee la starea locului, Insă nimănui nu-i plăcea aceste locuri frumoase aşa de tare, ca Doamuej Ileana soția lui Stefan cel Mare, nimene n'avea o plăcere atit de mare de a eşi aşa de des la primblare pe locurile acestea, ca dinsa. Și mai cu seamă îi plăcea forte mult să pe- treacă într'o poeniță răsfăţată şi presurată cu toţ telul de flori care se afla în partea despre miază- noapte a mănăstirei de astă-zi. | De multe ori petrecea ea în poenița asta vreme îndelungată, 
Și fiind -că pe timpul acela măcar Că erai maj multe isvoare din Care curgea o apă limpede ca la- 

19
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Dumnezeu, de aceia a pus ea oameni ca să cură- 
țească şi să. îngrijească isvurul din poeniţă unde pe- . 
trecea ea adesea ori şi din care isvora cea mai bună 
apă, să facă un tel de fintină dintr'insul şi dupa a- 
ceea să-l zidească și să "i pue ghizdele și un aco- 
periş de lespezi de-asupra. 

Şi oamenii puși cuma spus ea, aşa au făcut şi de 
atunci isvorul acesta care se. poate vedea şi astă-zi 
a început a se chema Piu/fna Doamnei şi tot aşa 
se numeşte şi acuma. Şi nici o apă nu este aşa de 
limpede de rece şi de bună la băut în toată inpregiu- 
rimea cum îi apa din acest is+or. 

63 — Incă altă Fîntina Doamnei 

In satul Cirjeoaia din comuna Băiceni ţinutul Iaşi 
este în partea despre asfințit şi miazăzi a satului o 
fintină — acum ruinată —- care se chiamă: Pfn/fna 
Doamne), dim care isvoreşte apa care dă în iazul 
Grădina. 

Fintîna asta zice că-i facută de Doamna Catelina 
a lui Stefan cel Mare. 

  

64. Vieriţa cea Frumoasă.!) 

Nişte fete culegeai poamă, într-o vie, şi între fe- 
tele acelea era și Mărgariuta, nepoata viereţei, care 
era tare frumoasă. 

Fetele se giucati de-a ursita cu fire de bosuioe. 
Mărgărinta de-odată ţipă, iar fetele şi flăcăii, în- 

trebind: «ce este?» se strinse în giurul el, să-l vadă 
bosuiocul, dacâ-i verde şi mirositor, că atunci urst- 
tul are să-i fie tinăr şi bogat. 

1). În şirul istorisirilor despre Doamne am crezut nimerit “te 
pan şi celea- a ibonicilor lui Stefan Vodă.
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Cînd colo bosulocul era verde şi plin de mirozuă “mai de hai de cit toate firele de bosuioc de la to- “ți flăcăii și toate fetele, Băetanii încremeniră şi te- tele se'nciudară că era cea mai frumoasă dintre fate. — Ciudat lucru! Cine-a lua-o așa de calică? zise -0 fată care-avea o zestre de cite va sute de lei proşti. -— Ticăloasa! eă sunţ Și frumoasă şi am zestre 2 Yaci, de geaba-i că busujocul mei îi veşted.. grăi -amărit tata vornicului. 
Plăcăii îngiuaă şi zădărau letele, iar fetele îi lua în ris pe flâcâi Și cu toţii se'ndesai toţ mai aproa- pe de Măsgărinta. 
Mărgărinta care era tăr'de mamă şi tată, tăcea şi “se uita la bosuiocul care aratase norocul şi stârni “se. ciuda fetelor. 
Un flăctii zise Mărgărintej: 
—Maăgarintă hăi. noi gindim că bosuiocul nu s-a “uscat, că li-i fi udat hojma cu apă, de.aceea am ho- tărit să-l tragem la noroc Şi cărei fetea cădea bosu- docul aceea ţa da o minzată de zestre. _— Așa, Așal strigară toți. | — Dragostea nu se vinde, grăi Mărgărinta, da dacă vreți numai de cit, dai bosuiocul aceluia care-a ;ăsi mai întăi o aluuă eu simbarile îngemănat, Fetele îndată String alune, le starmă şi cînd colo, “tot Mărgărinta găseste mai întăj! -- Cum se poate!? 
— Minciuni! şi nimenea nu se'mpaca cu norocul Mărgărintel. 

| — Incă odată. 
lar string alune, iar Je farmă şi cine-a găsit în- tăi simbure îngemănaţ ? 
— lar Mărgerinta! 
Ș-a treia oară tot, Mărgarinta a avut noroc! „Fetele  minioase, care de care o hropsia cu “vorbe rele : 
— S-o iee naiba! 
— Îi fermăcătoare ! 
Alta să ţigănea:
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— Dă-mi bosuiocul mie ? 
— Aşa, aşa, dă-il, strigaii altele şi toate fetele se: repeziră să-i iee bosuiocul cel fermecat. 
De-odată s-auzi linga zaplaz. o holcă mare de.- buciu:ne şi toți căzura de-odată cu feţele la pămint,. cuprinși de spaimă, că se prăpădește pămîntul- De unde le era frica asta? 
Era tocma'n vremea lui Stefan Vodă, cînd un popă. —Chirilă— prorocise sfîrşitul lumei. “Și de aceea flă- căii şi fetele cînd au auzit buciumurile sunînd, gîn- dea că arhanghelii dati de veste: sfârşitul lumel ? De-aceea să trintise la pămînt și stăteau încre- meniți și așa ar fi stat cine ştie cîtă vreme, dacă, unul n-ar fi strigat: «In picioare, tonţilor W | Pricoşii, aruncară cite-o căutătură pe turiş şi cu- noscură că ersi doi buciumaşi de la oaste ŞI nu în-- geri, după cum li se năzărise. 
— Aicea-i viea lui Ureche ? întrebă un buciumaș.. — Aici. 
Atunci sapropie un buciumaș și scoase din sîn o. iconiță pe care era zugrăvit chipul unei fete, aşa de. frumoase: ca din poveşti. Amiudoj ostaşii îmblati du- pă fete, oprindu-se la fişte care, ca să vadă dacă. nu Cumva samănă aievea cu chipul de pe iconiță. Le văzuse mai pe toate, cînd unul din ostași grăi: — Imblăm degeaba ş-aici! 
— Ba nu, răspunse celalalt. uite colo încă o co-- pila şi arăta pe Mărgărinta, care şedea de-oparte cu. bosuiocul în mînă. 
Fata pricepu îndată ce grăesc ei şi-şi plecă capul: ruşinată. 
— Ea'l ceea care-o căutăm de-atita vreme şi'nge-. nunchieră cu cinste mare dinaintea Mărgărintei. După asta, buciumașii i-aă adus trei lăzi: în una: era numai aur; alta era plină de pletre scumpe şi: ceea:altă era plină numai cu cămeşi de borangic cu altițe de aur și tote ca acelea, de care nu se mai: aflau. 
— Pentru mine-s toate aceste bogaţii ? grăi fata. cu sfială.
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— Da, Doamnă, mîne îi şti cine ţi le-a trimes, Fata uimiţă peste măsură, se uita şi ea buimacă, la lăzi fără se poată zice nimica. Flăcăii și fetele văziud norocul Mărgărintei au Prius a giuca şi ea deschise lada cu pietre scumpe Și impărți la fete, A luat şi din lada cu aur ş-a dat vornicului ca să plătească. birul saracilor. De-acolea Mărgărinta se'ndreptă cu ostașii, în spre “eramă, unde ședea mătușă-sa. Da flăcăii, care de care 0 cereaii de nevastă, Bosuiocul mi-a arata la noapte ursitul meă Și :acela mi-a fi barbat lasat de la Dumnezei, grăi fata “rușinoasă. 
Flacăii şi fetele se'mprăştieră, fiște care gîndin- «du-se la ursitul Mărgărintei, — Plăcăit își trămîn- tai mintea, cum ar tace fie-care dintwînşii se i se -arăte ca ursitul fetei care se'nchiaburise 'ntro cli- pală. Aă alergat pe sub ascuns la o vrăjitoare şi “fie-care” da ce-avea şi pe de-asupra'i făgăduia, cîte ȘI mai cîte, numai doar a fi el ursitul Mărgărintei. :. Afară de flăcăi a mai pus în gind și vornicul “satului, un om văduoi, ea de 55 de ani, şi s-a duş Şi el la vrăjitoare, 

Baba i-a sfatuit pe fişte-care: unul să se'nbrace ca stafiile, altul ca strigoii, celalalt ca haiduci, şi “tot așa în strae negre, albe şi fel de fel, da pe vor- nic îl stătuise să se 'mbrace în chip de înger. După asta, toţi aştepta miezul noptei. Margărinta după ce se'ntorsese în cramă, cînd s'a Văzut singură, iar se uită ]a odoarele celea, şi des- „ehise „lada cu straele, şi să'mbrăcă cu nişte strae ca :acelea, de n-o mai Cunoşteai: nu mai era Mărga- inta cea cu cămăși de tuior, umu era par-că o zină „aşa era de irumâsă. 
— Cine sa-mi fi dat darurile aieste ? Ostaşii, care-o păziat, nu-i spunea alta decit că-s de la o faţa boierească, care şa căutat ursita şi ? “s-a aratat o fetişcană, drept ea cea de pe icunița. «Boieriul necunoscind ursita a trimes buciumaşi ai-
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ştia incalțaţi cu upinci de fier şi cîrje de oțăl, ca să: 
vinture țara în lung şi'n lat, doară i-a găsi ursita. 
ui..... 
Da fata era nerabdătoare ca să ştie anume: cine-i: 

acela? Frumosu-i? Voinic ? Tinăr? Bătrin? 
— „Fie şi Vodă», gindi Mărgărinta în sinea el, 

«da de mi-a arata bosuiocul un ursit slut, ticăit şi: 
prost, degeaba mi a trimes darurile, că mai bine să 
mor, de cit să mă mărit cu așa om.» 

Cucoşii cîntase, Mărgărinta puse bosuiocul şi 2: 
crengi de răchită întro ulcică nouă, plină cu apă. 
ne'ncepută şi puind-o sub căpătii, se culcă îmbra- 
cată cum era, de-acolea boscorodi un deseîntee, ca. 
să i să arăte ursitul. 

Nu trecu mai mult de cît af zice «Tatăl nostru». 
se'ntunecă, Mărgărinta tremura şi numai Ce-auzi 
dupăit de paşi în toate părțile. 

— Dumnezeule ! Cite picioare are ursitul mei ? 
îngînă futa înfricoşata. Abia grăi vorbele acestea şi. 
bordeiul se lumină. Atunci Mărgărinta văzu de-udată 
o mulțime de matahale albe şi negre, săltînd fel și 
chip la lumina lunei. 

Fata înspăimintată ş-a'ntors capul în altă parte,. 
şi zări un înger bătind din aripi. 

—- Aista- ursitoriul mei! şi alergă în braţele lui. 
Ca s-o apere. Cind colo cine era? Ghiujul de vor- 
nic! Mărgărinta ţipă de groază şi căzu la păm înt,. 
în nesimţire. 

Cind a țipat tata, buciumaşii care se uitai printr'o. 
crăpătură a ușei, buciumară şi răcni: 

— Pe dîaşii | | 
Ciea apucară la tugă, strigind înspăimîntaţi de- 

buciume şi răcnete: 
Giudecata de-apol! 
Ostaşii i-ai fugarit pînăn munții îndepartaţi şi: 

cînd s-a întors inapoi, în zorii zilei, Mărgărinta 
era tot în nesimţire. | 

Drept în luminatut ziler sosi ctun buciumaş ui. 
alb ostaş mindru, mic la stat, dar tăcut bine Şi ca— 
lare pe-un cal sîrep, alb ca omătul.
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Buciumaşul agiută călărețului să desealice şi-t 
arătă locul unde era Mărgărinta. 

Voinicul cel frumos se repezi la Mărgărinta, o luă 
'n braţă şi strîngiînd-o priuse a o dezmierda: 

— Vină-ţi în fire, puiculiţa mea. 
— Dumnezeule, par-că ar avea glas trumos, de 

geabai că-i bătrin şi cum era, 'ntunerec, nu putea 
ca să-l cunoască, 

Luna lumină iar şi Mărgărinta zări pe voinic rî- 
zînd de busuiocul ei din mină. 

—- Iaca ursitul meu! şi-şi duse Mărgărinta bosu- 
iocul ca să-l sărute. Da vuinivul vru să 1 sărute de- 
odată şi busuiocul alunecă de pe buzele fetei, aşa 
că să sărutară amîndoi de-abinelea. 

— Mărgărinta mea! o dezmierdă voinicul. 
Da fata cînd a văzut că străinul nu-i umbră ur- 

sitoriul, ci-i ursîtoriă adevarat. care o stringea me. 
re la piept și-i auzea inima bătiud, atunci se zmunci 
repede. zicînd: | 

— Ii om!.. Cine ieşști, flăcăule 2? 
— Stefan Vodă... Să nu te mieri de loc: dacă am 

iost nevoit ca să dati coroană domnească altei femel 
de neam mare, ție dragă, vrai să-ți-daă inima mea 
şi fericire... Vină dar în brațele celui ursit de la 
Dumnezei. 

Mărgărinta să lăsă, fără să-și dee samă, în braţele 
lui Stefan cel Mare, sărutind bosuiocul şi grăind: 

— Dacă așa a fost de la Dumnezeii: ca să iubesc 
ursitil mei fără ca să mă poată lua...fie cum vra el. 

„_Ciți-va ani, după întimplarea asta, la viea lui 
Ureche să ridicase o cisuţă mîndră. Acolo adesa, 
putea înțilni ork-cine, pe Stefan cel Mare alinindu-şi 
nehodina bătăliilor şi a nacazurilor în dezmierdările 
şi sărutările Mărgăriutei şi a lui Petrică, copil isteţ 
şi trumos, făcut din dragostea lor, care mai pe urm 
a agiuns se poarte coroana Moldovei.
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„65.— Stefan cel Mare şi mama lui Pe. 
tru Rareș, 

Zic bătrinii, că Tiîrgu-Frurnos, îşi trage numele, de la o negustoreasă frumoasă, minune, de loc din Hirlăti, care se întilnea aicy cu Stetan cel Mare Negustoreasa asta o fost maj pe urmă mama lui Petru Rareş. 

66.— Cîntecul Ilenej, 

Zice că Stefan Vodă a avut o ibovnică, care o chema Ileana, iar alții spun că o chema Ioana ş-a ținut-o ascunsă 3 ani de dile în chiliea starețului de la mănăstirea Tazlău. Unia zic că era fata unui boer mare din ţara de sus, iar alţii spun că era fata unet Vădane de la Caşin. Iaca şi cintecul fetei acelei du- pă cit se mai ţine minte în vremea de astăzi: 
* Stefan Vodă-n dătălie 

ace treabă ca o mie, 
Vodă Stetăniţă 

lar Ileana plinge-acasă 
De-ţă pare că ploua.varsă 

Vudi Ștefăniță 
Și-i pacat, că-i prea frumoasă, Că în lume veste-ar mearsă, 

Vodă Stefăniţă 

leşi Ileană la portiță 
Că îți vine Stetâniţă 

Vodă Stelăniţă , 
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67. Obîrşia Ciangăilor din Faraoani. 

In vremea lui Stefan Vodă s-a întîmplat un răz- 
boi mare în ţara asta (Moldova), Vodă era Român şi era tînăr. El să temea să nu fe otrăvit ş-a venit aici (în ținutul Bacăului) și sehimbîndu-și straile, s-a tocmit cioban, la un popă toț român, care şedea lingă Valea Mare. Slujind el acolv, odată n-a găsit acasă pe stăpinu-su, cind s-a'ntors cu oile de la păs- cut. Preuteasa i-a dat de mîncare şi el a seris pe masă : «Stefan a fost ş-a mincat aici.» 

Mai tirzii, venind popa acasă, vede Scrisoarea de pe masă: 
— Cine-a fost aici? întreabă popa. 
— Nimenea. Numa ciobanul, el a mîncat la masă.— Cum să fie ciobanul Vodă ?! 
Ș-a mers vestea despre asta pină la Iașii) — Mai tîrziă, într'una din dile, popa se trezeşte c'o ceată de călăreţi că”! încungiură casa şi cer să le arăte seri- 

soarea de pe masă. 
— Uitaţi-vă ! le spuse popa; şi ei îndată ennoscu- ră a cui fusese scrisoarea.-— 
Și de-aici s-aă dus cu toţii la Faraoani, pe unde ciobănise Vodă. Acolo, ai tras la unul lanuş Fara- On, Care-avea 2 fete frumoase-coz. Vodă, mai la ur. mă, i-a spus gazdei, că el nu se duce delaei pîn'ce ' n'a lua cu el una din fete. Faraon n'a avut încotro ş-a trebuit să-i facă pe plac. 
Stefan a fost pus apoi în scaun domnesc, cu ma- re alai; iar fetei i-a daruit ine] şi avere multă ş-a făcut-o domniţă. Insă fiind-că ea era unguroancă, s-au înţeles între dinşii aşa: dintre copiii lor, băeţii să fie romini —tetele, unguroance: iar pentru gardă, domnița a cerut să fie păzită cu flăcăi unguri. — Vodă i-a implinit dorința.— 

1). Aici de bună samă este o greșeală a folkloristului ungur Ru- binyi Mozes; fiind-că Ciangăul povestitor n-a ştiut să-i spue nu- mele capitalei lui Stefan şi el, mai deştept, a scris de la dinsul ahşi- -
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După o bucată de vreme domnița i-a'ntrebat : — Ce să vă dau pentru-că m'ați slujit bine ! — la o bucată de pămînt, L-au răspuns ei, ca să ne putem aşeza pe ea.— Şi le-a dat lor, atuncea, tot vuprinsul de pe-aici, iar preoții,t) l-a luat și noi am ramas numa cu bucăţica asta... 

2). Nu se spune anume care preoți, căci ortodoxi nu suut se acolo.



III 

CÎNTECE 

DESPRE 

STEFAN GEL MARE SI SFINT
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68.— Cîntecul lui Stefan Vodă cel Mare 
si Sfint, 

Ştelan, Ștetan Domn cel 
(Mar: 

Samăn pe lume nu are, 
De cit numai mindrul soare! 
Din Suceava cînd el sare, 
Pune pieptul la hotare 
Ca un zid de aparare! 
Braţul lui fără 'ncetare 
Bate oardele Tatare, 

Bate cetele Maghiare, 
Bate Leşi din fuga mare 
Bate Turci pe zmei calare 
Şi-i scutesște de 'ngropare, 
Lumea 'ntreugă stă în mie- 

(rare. 
Țara-i mică, ţara-i tare 
Și dușmanul spori nu are.. 

69.—Alt cintec a lui Stefan cel Mare 
si Sfint. 

Ștetan, Stefan Domn cel 
(Mare, 

In Suceava cuibu “şi are 
Ca un Șoim voinic şi tare. 
Din Suceava cînd el sare 
Zi și noapte, de calare, 
Se bate in patru hotare. 

10. -Hai 

Hai traţi, hai iraţi, la na- 
(vală daţi, 

La navală daţi, ţara v'apa 
(rați | 

Hai fraţi, hai frați. la na- 
vală daţi, 

1) Cum i-a fost ars la Baea. 

Pe Tatari-ii căsăpește, 
Pe Unguri îi pirjolește,!) 
Și pe Turci îl răsipește; 
lar pe Leși cu chica tare 
Ii avintă 'n spînzurare, 
Si-i îngiugă ca să are?)! 

fraţi .... 

Lanavală daţi, crucea v'apa 
(raţi, 

Hai fraţi, hai frați, la na- 
(vală daţi, 

La navală daţi, steagul v'a- 
(aparaţi!. 

2) Ciud aă arat la Dumbrava Roșă.
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1l.—Stefan Voda si Șoimul. 

“Ștetan : 
—Soimanule, şoimuț uşor 
Fă-te roată sus în -sbur; 
Ce se vede la hotare, 
De s'aude sgomot mare? 
Șoimanul : 

-—Ştetane ! viteazul mei ! 
Zeu! de altul car f răi, 
Iar de tine mult e bine 
Că tu eşti Şoiman ca mine, 
De giur împregiurul tăi, 
Năvălesc duşmani mere! 
Te cale Ungurii făloşi 
Și Lifteni necredincioși; 
Te cale hanii tatăreşti 

Și urdiele Turceşti ! 
Ștetan: > . . —Las' să vie, las să vie, 
Să se deie pradă mie! 
Moartea-i paşte ca o turma, 
Pacatu-i mină din urmă. 
Mulţi aă raai venit la noY, 
Puţini s'aă dus înapoi; 
Că-s Romin cu patru mini 
Si am leacuri de păgini : 
De Tatar, am o săgeată, 
De Turci, pala mea cea lată, 
De Lifteni. un buzdugan 
ȘI de Unguri, un arcan. 

  

T.—Movila lui B urcei. 

Intr'o zi de sărbătoare 
Intro zi cu mindru soare, 
Care lumea 'nveselia 
Și cu aur e'nvelea, 
lată mări se ivia 
“Ca alt soare strălucea 
Domnul Stefan cel vestit, 
Domnul cel nebiruiţ! 
El pe cal încăleca 
Și cu mulţi voinici pleca 
De la scara curței lui 
La biserică 'n Vasluj. 
“Clopotele răsuna, 
Steagurile-i se'nchina 
Armasarii spumega 
Friele şi le muşca, 

jlar poporul tot striga : 
|—Să trăeşti Măria ta! 
Cînd aproape de intrare, 
Ce s“aude'n departare? 
Glas de om ce strigă tare: 
—Hăi, ho, ţa, ho, Bourean 
Trage brazdă pe lapşan ! 
Stetan Vodă se opria 
Și din gură așa grăia;: 
—Auzit-aţi, auzit 
Glas de Romin necăjit ? 

"Intr'o clipă să-l găsiți 
IȘI cu el aicr să fiti. 
ICinci panţiri se alegea, 
Pe Vaslui în sus mergea 
Pîn'zărea într'o movilă
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Un Romîn arind în silă 
Şi movila brăzduind 
Și din gură chiuind: 
—H:1, ho, ţa, ho, Bourean, 
Trage brazdă pe tapşan! 
Cei panţiri descăleca 
Pe Romin îl fereca, 
La Vaslui îl aducea 
Şi la Domnul mi'l ducea: 
—Măi Romine, să n'ai tâmă 
Spune nouă cum te chiamă! 
— Teamă m'am, că sint 

(Romin ! 
Teamă n'am, că-mi ești 

(stăpin ! 
Tu eşti Stefan Domn cel 

(Mare 
Care'n lume samăn n'are, 
Și ei sint Şoiman Burcel 
Puişor de voinicel! 
— Să trăeşti, dacă n'ai 

teamă ! 
Dă-ne nouă bună samă 
Cum de te-ai pâcătuit 
Să te apuci de plugărit, 
Tocman zi de sărbătoare 
Tocma'n timp de închinare? 
— Doamne pun minala pept 
Și mă giur să-ţi spun cu 

(drept. 
Pîn'a nu-agiunge plugar 
Aveam falnic harmasar 
și o :ghioagă nestrujită 

u piroane ţintuită, 
Care cînd o învirtiam 
Proaşcă prin dușmani fă- 

| (ceam, 
Cite opt pe loc turtiam ! 
Alelei ! pe cînd eram   

Om întreg de mă luptam 
Mulţi păgini am maistricat! 
Multe capete-am farmat 
De Tatari şi de Litteni 
Și de falnici Ungureni! 
lar în foc la Războeni 
Mi-a căzut ghioaga din mînă 
De o sabie păgină; 
Dar n'a căzut numai ea 
A căzut și mîna mea 
Cu păginu-alăturea |... 
De atunci n'am 'ce să fac 
C'am agiuns un biet sarac. 
Nici n'am casă, nici n'am 

(giug, 
Nici giuncanteasa-i îngiug! 
Toată vara m'am rugat 
De bogaţii cei din sat, 
Să-mi dea plugul ca să ar... 
Mi-a fost ruga în zadur. 
Atunci, Doamne, mă 'ntorsei 
La Tatari:că mă dusei, 
Un plug: mare că prinsei 
Și cu-un boi îl îngiugăi 
Şi de lucru m'apucâi, 
Că săracul n'are soare, 
Nici zile de sărbătoare ! 
Domnul Stetan asculta 
Și din gură cuviînta: 
—Măi Burcele, fâtul mei! 
lată ce hotărăsc ei: 
le-ţi un plug cu şase boi, 
Şi mergi bogat de la noi. 
le-ți movila răzășie 
Ca s'o ai 'de plugirie, 
Dar în virfu'i:să te-aşezi 
Ca stejar să privighezi, 
Si 'Patarii 'de:i vedea 
Cai intrat în ţara mea,
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Tu să strigi cit ce-i putea: | ca un smeă m'oi repezi ——Sai Stelane, la hotare ȘI nici urmă-a rămînea $ bă | > , va Ca intrat sabia în țară! e Tătari în țara mea! Atunci eu te-oiă auzi, 

PERM 

73.—Bucă Bucăleţ. 

    

   
   

     

  
    

    

— Alei! Doamne Domn 
(vestit, 

Tare eă n'am sărăeit, 
Nici mulți galbeni n'am 

(făcut, 
Nici a domni n'am poltit; 
Mie Doamne mi-a venit 
Vremea de căsătorit, 
Ceea ce-am şi îndeplinit. 
Socrul mei mi-a dăruit, 
O eapă şun mînz rotat; 
Eapa lupii mi-ai mincatt 
Cînd vestea că mi-a veniţ, 
La herghelie am pornit, 
Mînzușoru ?n car Pam pus, 
Și acasă Pam adus. 
Binişor că lam crescut 
Cal de vristă lam făcut, 
la să'] vezi, Doamne săl vezi 
Să-l vezi şi să numa! crezi ! 
La esle şede legat, 
Inşeoat și” ncăpăstrat, 
Par-că'i un porumb rotaţ! 
Stefan Vodă ”] auzea 
Pusă'n gînd ca să îl ia. 
După Bucă el pleca. 
La grajd! tocmai cînd întra | 
Mare întuneric era. 
Dar şi Bucă ce făcea ? 

Stetan Vodă cel vestit 
Cum nu sa mai pomenit, 
Trei Divanuri mi-a urzit, 
Toti boerii țerei 
erei Moldovei, 
Numai Bucă n'a veniţ 
Numai Bucă n'a sosiţ 
—Bucăleţ slugă bătrină 
Ce mi-a fost chiar dreaptă 

(mînă, 
Slugă dreaptă 
Și'nțeleaptă ; 
Nu ştii tare a sărăcit, 
Galbeni mulți ori c'a făcut, 
A domni ori a poftit, 
La divan de n'a veniţ! 
Pînă vorba mi-o Sfirşea, 
Iată Bucă că'mi Sosea, 
La divan el că intra, 
Stefan Vodă că grăia : 
-—Ale ! Bucă slugă dreaptă, 
Slugă dreaptă 
gi nţeleaptă, 

ri tu tare-ai sărăcit, 
Ori mulţi galbeni ai făcut, 
A domni ori mi-aj poftit, 
La divan de n'ai venit ? 
Bucă-atunci la Domn privea Și din gură îi grăia:
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Drept la mînz că să ducea, La ureche îi șoptea: 
—Alei! mînzuşorul mei, 
Tu ce eşti un pui de leă! 
Ei pe tine te-am crescut 
Cal de vristă te-am făcut, 
Domnul vra să mi ţe ia, 
Ca să-mi rupă inima! 
La tine cînd a veni, 
La tine cînd a privi, 
Din urechi să ciuciuleşti, | B 
Din coadă să'mbătățeşti, 
Din picioare să'mi loveştă, 
Mare taină ca sa'mi taci 
Și cu glasu'ți tu să tacă 
La Domnul să năvălești, 
De piept să mi-l forfeceşti 
Şi el dacă s'a spăria 
De cujbant) l'o mdezbraca 
De cujban 
Şi de caftan. 
Ce îl dat de'mpărăție 
Cu el să stea în domnie   Domnul la ul să ducea, 
Minzuşorul ce'mi făcea ? 
Din urechi el Ciuciulea, 
Și din coadă "mbătoşa, 
Cu picioruşul bătea, 
Mare taină că făcea; 
Domnwatunci la el privea | Cu mîna mi-l netezea | Calul la el năvâlea 
Și de piept mi'] lorteca, 
Bucă din gură “i grăia: 
— Stefan Vodă, Domn vestit 
Cum nu s'a pomeniţ! : 
Calul nu te-a cunoscut, 
Să” încaleci, de n'a vruţ, 

  

1) Un fel de haină. 
2) Umblet. 

Leapădă, Doamne cujbanul, 
Mai leapădă şi caftanul, 
Să mă'mbrac, Doamne cu 

(ele Ca cu mîndre priminele 
Pe el oiuă încăleca, 
Miros de haine-a lua, 
Şi aşa Pol înşela, 
Să te poți încăleca ! 
Hainele le dezbraca, 
ucă mi se îmbraca, 

Sabia mi-o încingea, 
Pe cal el încăleca. 
—Să-ţi arăt, Doamne um-— 

(bletul Ce ţii drag ca sufletul, 
Incepu a să primbla 
Calu'n buestru2) umbla, 
La Stefan Vodă mergea; Basma el i-o aşternea, 
De galbeni el i-o umplea Si din gură îi grăia : 
—Rămii, Doamne sănătos, 
Ca un trandafir frumos! 
La mînă că maj avut, 
Si din mînă maj perdui ! 
Nici mai cal, să mă g&0- 

nească, 
Nici voinici ca să'ndrăs- 

nească ! 
Stetan Vodă îl privia 
Si din gură îi grăia: 
— Alei! Bucă, Bucăleţ 
Om viclean şi îndrăsneț, 
De te-oii prinde 
Ori şi unde, 
Amar te-oi mai socoti, 
Si cu capu'mi vei plăti. 

—— „bare 

1
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14. — Stefan Vodă şi Giricuţa. . 

La masă de os de peşte 
Beau boerii voiniceşte, 
Ei tot bea, se veselese 
Pe Dumnezeă pomenesc, 
Numai Domnul Ştetan Vodă 
Nici bea, nici mînincă, 
Nice face voe bună 
Cu ceia-l'alţi dimpreună. 
lară unul Gin ei 
Vechii boer a Moldovei, 
Afară mi-a eşit 
Frumos glas mi-a auzit; 
Un glas frumos de voinic, 
De voinic, de paharnic. 
Şi un vers frumos de cobuz 
Dulce sunînd la auz, 
Cum glasul i-a auzit 
Inuntru s'a repezit 
Şi din gură a grăit;: 
—Doamne, Doamne Stefan 

(Vodă 
Nice bei, nice mînînci, 
Nici te duci ca să te culci, 
Nici faci o voie bună, 
Cum e datina romînă! 
Ștefan Vodă cuvînta: 
—Cum oii bea, 
Cum oii mînînca? 
Și în pat cum m'oiă culca ? 
Că de-acasă cînd plecal 
Ei numai că imi uitai 
Al mei paloș în fereastra 
Cu-ascuţitul cătră casă, 
Cu mănunchiul cătră masă, 
Şi-am un sfăt 
Neînţelept, a 
Ce cu paloşul de-a'mbia, 

Dj Suragiă. 
  

Verde iarbă n'a calca! 
Abia vorba şi-a sfîrşit, 
Cătră cocişt) a grăit: 
— Pune-mi şaua pe murgul, 
Cel cu părul ca corbul 
Și iute ca fulgerul. 
Cocişul mi'l asculta, 
lute'n grajd că se baga 
Pe murgul că mi'l scotea, 
La fintină- mi”l ducea, 
Cu cersala ?l cersala, 
Cu şaua mil înşăua, 
Cu chinga mil închinga, 
Cu fnîul mi-l înfrîna, 
La scări mil alătura; 
Yar Stefan din curţi eşia 
Şi pe murg ini s'asvirlea 
Şi-apoi pinteni îi dădea 
Și ca vintul se ducea: 
Peste plaiuri, peste lunci, 
Peste văi, peste preluci, 
Peste munţi și riurele, 
Cîntiînd doina lui de jele... 

Cînd acasă a sosit 
La tuţă a'ngălbinit 
La frunte sa încreţit 
Si din gură a grăit: 
—Giricuţă, draga mea, 
Ceva eii te-aş întreba...! 
Giricuţa'i se'nchina 
Si din gură cuvinta : 
—Pofteşte, Măria ta... 
Ceia-ce mi'i întreba 
Sti eă sama cum mi-oiii da 
Atunci Stefan cuvinta: 
--Giricuţă, draga mea.
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“Ce ţii patul disternut, 
“Căpătiiul tirnuit ? 
Ori. doară te-ai bolnăviţ 
Si cu patul te-ai sfădiţ? 
Giricuţa'n loc stătea 

-Si cu jale'i răspundea : 
—Sănătos, Măria ta... 
EU nici m'am bolnăviţ, 
Nici cu patul m'am sfădit; 
Ci mam dus pini'n gră- 

(dină 
După apă la finttnă, 
Pin'de-acolo am înturnat, 
“Un Sfat aici a intrat 
ȘI în pat mi s'a culeaţ! 
— Bine, bine dulcea mea, 
Dacă e treaba aşa, 
Adă-mi tu cheițele 
Să-mi deschid pivniţile 
Să văd ce'i într'insele ! 
'Giricuţa'i răspundea : 

„_—Cheile nu ţi li-oii da, 
C'a venit un Sfăt din sat, 
Cu cheile s'a giucat 
Si în foc le-a aruncat ! 
Stefan răi s'a suparat 
Si din grai a curintat: 
-—-Adă -mi tu cheițele 
Să-mi deschid pivniţile, 
Să văd ce'i într'insele, 
Că ori cît vei şovirea 
De riine nu vei scapa! 
Giricaţa'i cuvinta : 
—Sănătos, Măria ta... 
“Cheile nu ţi li-oiă da 
Ori şi cît mi'i întreba, 
C:a venit un Slăt in sat, 
Cu cheile s'a giucat 
“Sin fintînă !e-a ţipat! 

  

Stelan oameni şa năimit 
Si fintina o-a stirpit, 
Da cheile nu le-a găsit; 
Apoi din grai a grăit: 
-—Giricuţă, draga mea, - 
Ascultă-mi rugarea mea 
Si-mi caută cheiţele 
Să-mi deschid pivnițele, 
Să văd ce'i într însele; 
Că dacă nu mi li-i da, 
AA vai de pelea tal 
—Sănătos, Măria ta... 
Ku cheile ţi le-aş da, 
Dar îmi tem vieaţa mea, 
Cam tăcut un lucru mare 
Fără de asamanare: 
Am închis adecă un Str 
Si mă tem să ţi'l arăt, 
Da de-mi spui, că mi” iert:, 
Eii cheile ţi le-oiă da. 
Stefan Vodă cuvinţa: 
—Giricuţă, dulcea mea, 
Adă-mi tu cheițele 
Să-mi deschid pivniţile 
Să văd ce'i întrinsele. 
Giricuţa”] asculta 
Si cheile i le da, 
Pivniţile deschidea 
Si acolo îmi găsia : 
Un Stăt sprinten şi voini-- 
Din viță de paharnic, 
Stefan cum de el â dat 
Pe loc mi Va intrebat: 
—Spune-mi aicice-ai cata: : 
Că de minei  ertaţi 
—Ștetane Măria Ta.. 
Asta nu e vina. mea, 

-[Că”i vina la fata ta, 
Că ia m'a închis aicea.
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Dar mă rog Măria ta... 
Să-mi dai drumul de-acolea 
Că de-am făcut v-un răi, 
Nu-mi agiute Dumnezeă ! 
Atunci Stefan cuvînta: 
— Bine, bine te-oi ierta, 
Dacă tu cuvînt mi-i da, 
C'aici mai mult nu-i întra! 
—Stefane Măria ta... 
Eă mă giur pe legea mea, 
Caici mai mult n'oiii întra 
Pină'i lumea de asta! 
Atunci Stefan cuvinta.: 
—Eu te iert, supusul mei, 
Dar de-ai făcut ceva rai 
Nu ţi agiute Dumnezeii 
Că mi-ai fript obrazul mei! 
Sfătul mult n'a aşteptat 
Și de-aicea s'a carat... 
Și cum el sa departat, 
Din gură a cuvintat: 
— Rămineţi Domni sănătoşi 
Dacă n'aţi tost putincroși 
S'aveti parte şi noroc 
De-un voinic tînăr frumos; 
Rămîneți Domni în domnie 
Ei mierg, unde-mi place 

(mie...! 

Dacă el s'a departat 

i Stefan Vodă-a cuvintat: 
—Giricuţă, draga mea, 
Ce moarte'ţi vrai acuma : 
Săgetată 
Ori puşcată, 
Ori în temniță bagată ? 
Ori în trei sări mii lumina 
Pînă ce ei oii cina? 
— De cit să fii săgetată, 
Ori de puşcă, împușcată,. 
Ori în temniţă bagată; 
Mai bine ţ'oiti lumina 
Trei sări pină ce'i cina! 
Abia vorba şi-o stirşia, 
Stefan Vodă trimetea, 
Rășină de aducea 
Si pe dinsa mi-o punea 
Intrun steșnic de Anglie, 
Ca dinsa să nu mai fie 
Si apoi o-a picurat 
Pină pară a lasat, 
Apoi din grai a strigat: 
— Slătule 
Mişelule ! 
Vină stinge lumina, 
Că îţi arde puicuța! 
lară ea aşa zicea: 
—Sănătos, Măria ta... 
Nu striga pe nimenea 
Că aşa e soarta mea!   

15.- Stefan Vodă si Tuncii. 

Foilean'a bubului 
Pe apa Bivladului, 
Toat'oştirea mi să lasă 

Pămntul moldovenesc ! 
Stetan Vodă Domn cel Mare: 
Ca un zmăi șăde calare 

Si prin codru mi să'ndeasă!| Si mere mi-i tot pîndeşte- 
Pe cel drum, pe cea earare,| Si pe noapte mi-i coseşte!: 
Se zăreşte mare pară: 
Vin Turcii de prăpădese 

Si mi-i bate, și-i omoară 
De se duce vâstea'n țară!.
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16. — Stetan Vodă si Ungurii. 

“Foileana u bobului J-aşa de tare fuge Pin'n pieptul murgului Că pămîntul nu-l atinge! “Curge singe păginesc, Da și Stefan mi-l agiunge, Păginesc, moldovenese ! S-apoi, Doamne, cum l'a- Si mereă, Stefan să'ndeasă (giunge, “Cu oștirea lui aleasă, In bătăi mi-l coseste Si ucide, spircuiește Si de zile mi-l gateşte ; Si păginul dovedeşte ! Neam de neam să pome- Foileana baraboi (nească, Fuge Ungarwn zăvot, Bataea moldovenească ! 
  

11.—Ştefan cel Bun si Mane. 

“Sînt Stetan Vodă, cel Bun 
(şi Mare, Ungurul falnic, Osmanul Ori care-a fost-am şi m'am tare, 
(luptat ;| Crolnul (Leahul) mindru, Ori cît de duşmani, ori de (eruzii Tatari, 
(varvari| De noi adesa bătuţi cu "Că prin Moldova s'a stră- - toţii, aă fost amar! 
(curat : | 

  

18.—Colindul lui Stefan cel Mare si Sfint 
Ale cui sînt ceste curți, | Dar la mese cine șede ? Florile dalbe 1) Şăd, zăti, boerii țării Aşa'nalte măestroase, Şi tot beaii şi veselese Din afară poleite, De Domnul nu pomenesc. Din lăuntru zugrăvite, Vin pe masă cine-aduce? „Jețuri scrise Duce maica lui Stetan 3) Mese'ntinse ? Vin pe masă aducea 
1) «Florile dalbe» să zice după fiie-care vers. 2) Aici să pune numele copilului, căruia e închinată colinda.
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Și din graiă aşa grăia: | Pinteni galteni zârincă— 
—<Beţi, boeri, şi ospătaţi (nind,. 
Şi pe Dumnezei rugaţi, | Buzdiganul ridicînd, 
Să-mi crească Stefănel mare | Ceată mare rinduind 
Să-l văd mindru şi voinic | Si oștirea înfrîngînd, 
Pe bun cal încălecînd, Cum frîng junii fetele 
Haine mîndre îmbrăcînd, | Pinle iati inelele. 
Arme scumpe încingind, |June. să te veseleşti 
Pană albă strălucind, Mare şi frumos să creştit): 

19 —Nani-nani. 
(cîntec de leagăn) 

Nani-nani copilaş, Ca domnul Ștefan cel Mare.. 
Dragul mamei lecioraş ! Să fii verde la război, 
Că mamate-a legana Să scapi [ara de nevoi! 
ȘI mama te-a căuta: Nani-nani, puiul mei, 
Ca pe-o floare drăgălașă, | Fericite-ar Dumnezău ! 
Ca pe-un îngerel în fașă.| Să fii oacheş şi frumos 
Nani-nani cu mama, Ca un soare luminos. 
Că mama te-a descînta: |Fetele să te'ndrăgească, 
Să te facă un viteaz mare. | Flori. în calea ta să crescăt: 

  

1) Acest colind este scos din 50 de colinde adunate de şcolarii 
de la şcoala medii romîne din Braşov, sub conducerea lui And. 
Birsan, ed. Il Braşov, 1903, faţa 60; cind am dat peste el m'a is- 
bit. mult acea urare care să poirivea cu viteazul Stefan, pe ormă 
ni-l Âă chiar numele: «Şrefănel» şi întimplarea asta să petrece 
tocmai în copilărie, cină: «de Domuul nu pomenesc» fiind-ră nu. 
era în scaun domnesc şi dorea asemenea: lucru, macar lui Şte-- 
fănel. Afară de aceste pripusuri, mai am altul: după cum numele: 
lui Traian a ramas în ură/urt (pluguşor) se poate ca numele a-- 
cestui nazdravan moldovan să fi ramas in colindă şi cu vremea. 
numele de Stefan să se înlocuiască pe ici pe colea, ca un semn. 
de. închinare: unui alt tinăr. 

 



IV 

CURȚILE DOMNEȘTI 

A LUI 

STEFAN GEL MARE SI SFINT



80—Cuntea domnească din Cotnani 

In vremea lui Stetan cel Mare şi Sfînt, Cotnariă era tirg în toată legea. Numele lui zice caii se trage de la vorba: Col-v'are, adică n'are cot de cotit vasele; că pe atunci vinul se măsura cu hivgăul şi de la vorba hirgău zice că se trage nu mele tirgului Hîrlăă. Aici la Cotnari avea Stelian Vodă curți domneşti, încungiurate de-o gospodărie mare şi frumoasă ; că Stelan Vodă era gospodar în toată regula şi era dor- nic să vadă în țara lui, numai sate mari şi bogate, grădini de pomi, dealuri cu podgorii, iazuri cu pesti, munți plini de fel de telde vite de 'soi şi trumoase. De-aceea dăruia mereu pămîut şi făcea răzăşi pe oa- menii viteji şi cinstiţi, ca să trăfască din belşug şi să-l pomenească veac de veac, c-a fost cu priință asupra lor. 
El avea podgorie pe dealul Mindruiui, de la vale de biserica săsască şi Stefan Vodă zice c-ar fi risă- dit întăi și întăi vie în Cotnari, Da podgoriea dom- nească nu era tocmai soi, așa că dealul Minârului nu-i da vie mindră și nici vin mindru. Era alţi cot- năreni care aveau vie cu poamă întw'ales şi făcea vinuri bune, mai de hai ca Vodă ; cum era viea lui Zlaciu și a altor podgoreni. 
Stefan cel Mare nu s-a lasat să fie de zisul pod- gorenilor, ci s'a apucat ş-a adus nişte poamă un- gurească, de soi bun, că nu se mai afla așa soi de poamă bună în toată tara Moldovei. Uniea spun că _a adus-o de la sfintul Munte şi iată cum: Stefan cel Mare în tinereţa lui a învăţat Ja Țarigrad meşteşugul turcesc de a se război, şi acolo s-a împrietenit cu . nişte călugări de la mănăstirea Zugravului din sfin- tul Munte. După ce s-a făcut el Domn, li-a trimes
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călugărilor de la sf. Munte în maj multe rînduri o. mulțime de bani şi călugării auzind. că viea lui Ste- fan Vodă de la Cotnari nu-i tocmai soi, i-ai dăruit din partea lor v-o 5000 de butuci aleşi din viile cele: mai vestite, în ciubere cu pămîntul de pe loc şi aşa i-a trimăs în Moldova. 
Stetan Vodă a primit darul cu multă bucurie, şi a pus de i-a răsădit cum a știut mai bine, s-a datţ Dumnezei de s-a prins şi s-a ridicat nişte viţe luugi, şi butucoasă şi cu nişte struguri mari cu bobiţele mașcate, și la gust era sălcii ca merele hultuite în răchită. Mustul era tot sălciii şi aşa era pînă la un an, de-acolea, după ce se 'nvechea se făcea de-o bu-. nătate straşnică, în cît nu se mai găsea vin de po- triva lui toată ţara Moldovii, da nici în țările megi- eșe cu țara noastră. Vinul din pudgoria domnească de la Cotnari, era căutat amarnie şi era floare ospe- telor domnești şi boereşti. 

Ori cine serca să răsădească cirligi din viea lui Vodă; nu izbutea 4e fel, că nu-i priea locul ; pen- tru-că în podgoria domnească fie-care butuc avea pămînt din locul de unde a fost adusă viea. 
Cu vremea viea lui Stefan cel Mare a agiuns pe 

multe mini, s-a căutat-o fie- care după cum s-a pri- ceput şi a putut, aşa că după ce-a stăpinit-o vester- nicul Neculai Roseti-Roznovanu, viea a pierit și lo- cul a ramas în paragină. 
Pe când petrecea Stetan cel Mare la Cotnari, mai pe toţi gospodarii de prinpregiur, i-a făcut răzăşii și le-a dat de toate cu iîndestulare ca să trăească mulţimiţi : Le-a dat celor din satul Domneșştii-mari, care făceau felurite slujbe la curte, de hăituit la vi- nători, cu caratul piinilor şi a lemnelor la curtea domnească, de-aceea se şi chema ogmensy domneşti, iar satul s-a numit Domneşti şi cu vremea ş-a schim- bat numele în Dumeşti. 
Gospodarilor din satul Gropniţa, tot Stefan cei Mare î-a dat pămint, că aveai şaiştea slujbe la
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curtea domnească, Unul Ciohodariă din Gropniţa în-- 
grijea de încilțările domneşti şi din viţa lui sîntur- 
maşi şi 'n ziua de astuzi. 

% x 
x 

Pe dealul din partea de răsărit a satului Scobinţi 
din comuna Badeni, Stefan cel Mare a avut altă. 
curte domnească. 

81—Casele domnești din tîrgul 

Ştefăneşti. 

Tirgul Ștefănești, din ținutul Botoşeni, îi înteme-— 
iet de Stetan cel Mare, şi de la dînsul i-a rămas şi 
numele. Moșşiia Stefăneşti era a Domnului. 

Aici a zidit, Stetan Vodă biserica Cuvioasa Paras-- 
chiva, care se vede şi astă-zi, că'i tăcută în chip bă- 
trinesc. În biserică sint două sfeşnice de piatră, care. 
sint din vremea lui Stefan cel Mare. 

Impregiurul dealului Stîncei, unde este casa Doam- 
nei, pe cînd stăpinea Stefan Vodă locurile acestea, 
zice că eraii intărituri cu sanțuri, iar pe muchea 
dealului erai case mari dumneşti. Temelia caselor: 
domnești le ţineati minte oamenii bătrini din ziua 
de astăzi. In peştera din Stincă era un palat şi pe 
Stînca Stefneştilor era o biserică făcută de Stetan: 
Vodă. 

Viţa de vie de pe dealul Stinca, îi de soi bun— 
«poamă grasăy.— această viță e pusă de Stetan cel. 
Mare, odată cu vița cea de la Cotnari. 

Tot la Stefănești, este-o izitură mare pe pirăul Ba- 
şăului, așa că toată valea Başăului spre astinţit de: 
Stetăneşti, era un iaz straşnic de mare. In mijlocul 
Yazului era o movilă şi deasupra, pe movilă, era un: 
foişor.
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“Stefan cel Mare cînd avea ragaz ca să se mai des- fete, se ducea de imbla cu luutrea pe iaz oră se du- cea la vînat, pe iaz, şi cînd se ostenea, poposea în foişor, de'mpreună cu slujitorii domneşti. Se vede și astăzi izitura, iar din foişor n'a ramas de cit o movilă singuratică în mijlocul şesului Bașău. 

  

82 — Cuntea Domnească din Rădiu 

Pe dealul Rădiu lui Vodă din satu] Bahuari, eo- muna Rădiă ţinutul Vasluy, zice că ar fi avut Stetan Vodă curte domnească de stat în vreme de: vară, de -aceea și dealul şi pădrea se zic : q lui Vodă. 

 



OSTAȘI VITEJI 

DIN VREMEA LUI 

STEFAN GEL MARE SI SFINT:



83 — Aprodul Punice 

Stetan Vodă cel Bun cînd s-a bătut cu Hroiot Un- 
gurul, precum zic unii la-Caşin, iară letopiseţul scrie 
că s'a bătut la Şchee,pe Siret, a fost căzut calul cu 
Stefan Vodă în r&zbor; iară un Purice aprodul i-a 
dat calul lui; şi nu putea în grabă încăleca Stefan 
Vodă, fiind om mic. . 

Şi a zis Purice aprodul: 
— Doamne, ei mă volă face o moviliţă și vino 

de te sue pe mine şi încalecă! 
Și sa suit Stefan Vodă. 
— Sărace Purice, de oii scăpa ei, şi tu atuncea 

ţi-l schimba numele, din Purice, Movilă, 
Și a dat Dumnezeii şi ai scăpat amindoi, şi l-a şi 

făcut boer, armaş mare, pe Purice, și dintru acel 
Purice aprodul s'a tras neamul Moviliştilor, de ai a- 
giuns de-ai tost şi Domni dintru acel neam. 

Așa trebue şi acum să se afle slugi să slujiască 
stăpinului, şi stăptnul să mâluiască pe slugă așa. 

  

84. — Avram Huiban. 

In vremea, războiului de la Rahova, un ostaș de-a 
lui Stefan cel Mare —Avram Huiban— a fost trimăs 
după nuele de corn, ca să facă arcuri dintrinsele. 

Huiban și ceilalţi care-l întovărășeati, ati nimerit în 
Cornișul Lungășiei, din gios de unde-i astă-zi satul: 
Avrămeşti. 

Pe-atunci locurile din: părţile acelea erai numai 
păduri şi pustietate, da lui Huiban raă plăcut mult 
şi i-ai ramas în gînd locurile acelea. |
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După asta Huiban s-a bătuţ amarnic cu Turcii, la Rahova, în cît purtarea luj vitejască i-a plăcut şi lui Stefan Vodă, aşa că, după ce-a alungat pe Turci că- tră Birlad de i-a scos atară din țară, Vodă l-a răs- plătit pe Huiban, diînduii răzăşie după cum s-a ales el pe valea piriului Văei Mărului; drept locul acela care i-a plăcut lui Huiban cînd a fost la. nuiele de corn. Şi ca cinste mai mare, Stefan a hotărit ca să nu ma, fie ostaș din oastea care îmblă pe gios, ci să fie în oastea calaraşilor alăturea cu boerii țării. Hotărniciea s-a ficut în primăvară de-un aprod, însămniînd din Tutova, la gura Mărășeştilor, cătră miază-noapte pînă în zarea Tuleştilor, unde-a aşezat o icoană întrun stejur bătriîn. Urmele stejarului tot se mai cunosc și astăzi. în hotarul pădurii, moşie- rului Iorgu Constandache. 
Pe vremea aceea mcşiele se măsuraii în lungiş şi se puneai hotară, iar în curmeziş se întindea, pînă unde agiungea o vită păscătoare în şese luni de zile, aşa Că răzăşiea lui Avram Huiban, cătră asfințit era pînă în zarea Zeletinului de azi, şi cătră răsărit, ve- nea pină în zarea Tutovei, 
Avram Huiban s-a aşezat în Poiana dealului, un- de-i azi biserica sf. Neculai-noă. Aici ş-a făcut el casă, cu femeea lui Satta şi ficioru-su Ghiorghe. Casa ş-a 'ngrădit-o cu cioate de copaci și pe lingă cele- lalte ale gospodăriei, şa făcut, ş-o prisacă, fiind-că era flori multe de tei şi de buruiana avrămeasă care le place albinelor. 
Impregiurul casei lui Avram tot şa facut gos- podării, feciori, gineri şi argați de-a Ini şi tot s-a înmulțit casele pînă s-a tacut sat de-a binelea. De- acolea aă făcut cu toţii o bisericuță de 'lemn, cu hramul Sf. Neculai, căriea i se zicer. şi «biserica lui Avram». 

Satul Avrămești işi truge numeie “e la Avram Hui- ban și de la buruiana <âvrămeasay. 
* * 

*
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Ghiorghe Huiban s-a însurat cu Irina de la Neamţ 
și tată-su l-a dat zestre dealul Merilor, întemeind un 
sat numindu-l Mărășești, dupa porecla «Mărăscu» care 
o purta Ghiorghe, din pricină că avea mere multe. 

  

85 — Stroe 

Stefan cel Mare şi Bun trecînd" odată de la Hitlău 
spre Neamţ, a poposit pe podireui (platoul) undei 
astă-zi satul Stroeşti, din comuna Vaşcani, ținutul 
Sucevii, şi i-a plăcut tare locurile acestea. 

Moşiea ne fiind a nimărui, el o făcu danie lui Stroe, unul dintre căpitanii sei vrednici şi cu credinţă. 
Căpitanul Stroe, a întemeiet satul Siroesti, pentru pomenirea și cinstea celui ce l-a miluit cu atîta 

cinste. 

  

86 —- Şoiman 

Numele satului Șoimărești din comuna Drăgăneşti tinutul Sucevii, şi-l trage de la un vestit căpitan de 
oaste; Șoiman căruia Stefan cel Mare, pentru vred- nicia ostăşească, i-a hărăzit această moşie, pe care a 
întemeiet satul. 

  

81 — Dobîndă. 

Moșiea Pogorăşti din comuna Comîndăreşti. ţ; nutul Botoșani, să zice că a fost dată de Stefan cel 
Mare unui oștean vrednic, care pentru vitejiea lui s a 
şi numit Dobndă.
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Urmaşii lul ai început să se cheme Pogor, adică 
pogoritori (coboritori) din acea veche familie vitejască. 

  

88 — Stan Posatnicul, 

Comvna Grumăzoaea din ţînutul Fălciului, în ve- 
chime s-a chemat Plopeni şi zie oamenii că ar fi 
fost aşizat mat în glos de unde se află astă-zi. 

Numele de Grumuzoaea vine de la un vechi răzăş 
Andrei Grumază. 

Această moşie spun oamenii că a dat-o Stefan 
cel Mare — cu hrisoave — unui oștean care-l chema 
San Posalnicul, în urma unei vitejii destăşurate 
întrun război. 

  

89 — Crasnaş 

Moșia Dolheşti din satul și comuna Dolhesci țînu- 
tal Yaăleiului alcătuea în vechime un trup cu moşiile Crăsniţa și Brădiceşti sub numele de «Orasua». 

Această moşie mare fiind loc domnese, Stefan cel 
Mare a dăruit-o unui ostaş viteaz a lui, care-l chema Crasnaş de la care a luat şi locul numele de Crasna. 

  

90 — Tofin Doleanu 

Dealul elenă din satul şi comuna Deleni ținutul 
Făleiului ş'a luat numele de la un căpitan de oșteni 
a lui Stefan cel Mare anume Tofin Deleanu care, a avut în stăpănire acest dea]. 

 



91 — Stilpul lui Roșca 

Pe locul unde se stirşește «Valea lui Stetan Vodă» 
în valea pîrăului Moşna, este așezat în pămînt una 
stilp de piatră. 

Stilpul îi ieşit afară din pămint ca de un metru și-l scris pe dinsul ceva, dar uu se poate ceti. 
Bătrinii spun că sub stilpul acesta îi îngropat un căpitan Roșcă, carea căzut mort întw'o bătălie de-a lui Stefan cel Mare, pe Valea lui Stefan Vodă. 
Acest stilp se află în comuna Moșna ţinutul Fălciului 

  

92 — Micşuna 

Locuitorii din satul Deleni, comuna Deleni, ţinutul 
Fălciului, sînt răzeşi vechi. Bătrinii spun, că se irag 
din trei vadane şi anume ; fala, Malina şi Maruşea, 
a căror barbaţi au murit întrun răsboi de a lui Stefau 
cel Mare, precum şi dintr'un alt oștean numit Afîe- 
șuni a cărui parte de moşie se numeşce şi asta-zi 
Aficșureşti. 

  

93 — Bibire 

Satul Bibiresti din comuna Letea, tinutul Bacză. 
este intemeiet de unul Bibire şi el moşten'nd acest 
loc de la un strămoșa lui care a tnăit țe timpul lui 
"Stetan cel Mare, de la care primise în dar a-est loc 
pentru vitejia ce a urătat-o întrun răsboi.
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94 — Cmnaciun 

Satul Crăciuneşti din comuna Drăguşeni, ținutul Vaslui işi are numele de la un oştean care-l chema 
Crăciun. . 

Aceste locuri ile-a dăruit Stefan cel Mare ca răs- plată pentru vitejiile luj. 

  

95 — Tabiîșca si Nicora 

Moşiea Zăcmăneşti ( Călugăreni) din comuna Biîr- zeştii, ţinutul Vaslui zice "că ar fi tost dată de Ste- fan cel Mare la doi căpitani; Zăbişcă şi Wicora. 

  

9% — Darman 

Numele comunei Dărmănești din ținutul Bacăă vine de la un viteaz căpitan de-a lui Sfefan cel Mare Darmon căruia i-a dărnit locurile acestea. 
Tot în comuna Dărmăneşti este un sat Plopu. 
Numele satului acestuia vine de la un plop uries, şi spun bătrinii că este răsadit de pe vremea lui 

Stetan cel Mare. 
Plopul este și azi înalt şi falnie așa că se vede ŞI Y 

ciue ştie de unde. 

  

91 — Hatmanul Grosav 

Satul Grozăceşti din comuna Nicoreşti ţinutul Te- cuciului își trage numele de la vestitul hatman Gro- 2a0, a lui Stetan cel Mare. 
Sînt şi astă-zi familii care păstrează acest nume. 
—
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%8 — Talaba 

Moşiea Zaladasca din comuna Fundeni, ținutul 'Te- 
cuci, își trage numele de la un slujbaş a lui Stefan 
cel Mare care ?] chema 7ala. Pentru slujbele lui 
ostășesti Vodă i-a dărait moşiea asta unde a întemeiet 
Talaba două sate: Branişte şi Pielegoală, zare din pri- 
cina revărsării Siretului, și-i mai zăhăiau și varvarii 
năvălitori — pe vremile acelea — satele stati stricat şi nu se mai cunosc, astă-zi nici urmele lor. 

. 

  

99 — îpota 

In vremea lui Stefan cel Mare și Sfint a fost un 
viteaz mare hatmanul (general) /pota şi pentru vitejiile lui, Vodă i-a daruit o bucată de moșie din comuna 
Țepu, ţinutul Tecuci. ici a întemeiet Ipotă un sat 
Ipotesti, după numele viteazului ostaş Ipotă. 

Din pricină că satul era în calea varvarilor Tă- 
tari şi Turci, care cuireeraii pe atunci des ţara noastră 
şi oamenii nepuitnd suferi atitea prădăciune şi 
nacazuri, ali părasit satul şi aă întemeiet alt sat mai 
spre sfinţit într'o poiană din mijlocul unui codru. 

Si a Juat unul o ţăpuşă s-a zis; 
—, Aici să ne facem satul ca să scăpăm de prădă- 

ciunile varvarilor, iar satul să se cheme Țepu şi a 
implintat țăpusa în pămint. Și astă-zi se numește 
satul aşa. 

Alți gospodari care n-aă avut lo6 în poiană, a gă- 
sit mai spre miază-noapte un loc potrivit şa înte- 
meiet un alt sat maf mic pe care lau numit « fepu 
de sus» şi satul cel mai din gios s-a numit.« fepu de 
gios». | Sia 

Strămutarea satului Ipotesci s-intimplat cu v-o 300 
de ani mai înainte. 
„Si astă-zi este o vălcea şi un părău în partea despre răsărit a comunei Țepu care poartă numele de 
Jpolesti. 
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100 — Bais 

Satul Perchiă din comuna Huruești, ţinutul 'Te- 
euci, îl întemeiat din vremea lui Stefan cel Mare. 

Locul aista a tost dat unui viteaz de a lui Stetan 
Vodă, anume Balș, care împreună cu un cumnat dea lui a întemeiat satele; Perchit, Nedelcu, Fărcășești şi Sendreșşti, 

  

101 — Vultur si Tăvădanr 

După bătăiia lui Stetan cel Mare cu Ungurii la Scheea, doi ostași anume Pu//up și Tăvărdar s-a lasat în spre țara de gios și unul a întemeiet satul Vulturenii din comuna Vultureni, țînuful Tecuci şi celaialt a întemeiat satul Păcădăreşti, tot în tinutul 
Tecuci. 

———— ——_. 

102 — Cudalb 

Numele satului Cudalbilor, zic oamenii, că vine de la unul J/anolache Cudald, ostaş din vremea lui Stefan cel Mare, căruia pentru vitejia lui i-a dat aici loc de sălășluire şi de hrană. 
In partea de gios a satului este un drum care se cheamă drumul luă Janolehe. 
Tot oameni mai spun că odată cu Manolache Cu- dalb ai mai fost împămînteniţi de Stefan Vodă si căpitanii Bețivu şi Obreja care s'a aşezat tot în satul Cudalbi.
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ă 103 —Bînsan,. 

Intro-zi de primavară trecea Stetan Vodă pe zarea 
din luminişul Birseştilor, cu o ceată de voinici. Co- 
lindase toată ziua călări, toți muniții, să stringă os- 
taşi, că Stefan tusese bătut de Turci în ţinutul Neum- 
tului. — Sara se urcară pe un tapşan aproape de pis- 
cul Vulturului. Acolo desealecară şi-au tăcut un fue 
mare. Scoase din desagi, ce mai aveati de-ale min- 
cării, ospatară și s-aă pus pe hodină. 

In drumul lor pîni acolo nu 'ntîlnise țipenie de om 
şi de-acolo de pe munte nu zăreaă nici o seîntee 
de lumină și nu se auzea de cit hămăitui cînilor c1o- 
băneşti din valea Putnei, de la poalele muntelui. — 
Fiind-ca le erati urit, trîmbițașii scoase surlele şi su- 
nai de huiaii văile. 

Ciobanii care eraă cu turmele, cînd auziră surlele 
se minunai cine se cinte 'n munți şi cînd ai mai 
văzut și nn tum gros acoperind virtul muntelui, aă 
alergat cu ciomegile şi cu dulăii întwacolo.— 

leşise stelele de-abinelea pe cer, cînd ati agiuns 
ciobanii la focul domnesc. 

Cind i-a văzut Vodă, i-a 'ntrebat: 
— Cine sînteți voi ? 
— Sîntem etobanii boieresti. 
—. Nu vă temeți, că şi noi sîntem oameni buni; 

veniți să vă spunem cine sîntem şi ce căutăm pe-aici. 
Şi le-a povestit cum ati intrat Turcii ?n țară, cum 
l-ati bătut şi amu îmblă să stringă oştire ca să bată 
pe dușman şi să-l alunge afară din țară.— 

— Lasaţi, oameni buni, toate în pămînt şi haideţă 
după mine, să învingem păginătatea şi-ţi fi răsplă- 
tiţi pentru vitejiea voastră. 

Plăcăii cum auziră aceste vorbe din gura lui Vodă, 
s-aii legat cu giurămint că nu s-or despărți de dîn- 
sul, numai cînd ș-oe da sufletul. 

Unul dintre dinşii, care-l chema Bîrsan, ceru ca- 
lul de la un arcaș şi se rugă lui Vodă să-l aştepte 
pîn'ce-a veni el.
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Birsan cutreeră toţi munți de pe-acolo şi a doua zi sara se "'nfăţişa lui Vodă cu o ceată mare de flă- căi voinici. unul și unul. 
Stefan Vodă se bucură de treaba asta voinicească, De-acolea s'a gătit de drum, frigind ciţi-va miel, ospatară şi au luat-o la drum. 
Pe valea Putnei Birsan, find-că umblase peste mă- sură, de mult, l-a agiuns truda şi ș-a dat sufletul în braţele tovarişilor Îvă, 
Cu toții ai zăbovit şi l-ai îngropat pe malul drept a Putnei, lingă Coza. Lu cap i-ai pus o piatră mare, cioplită la două capete, care se vede şi astă-zi. A- lăturea de mormînt este o fintină, cae a făcut-o Vodă cu voinicii lui. Fintina se chiumă ŞI astăzi «Py- (ul lui Birsan». Are apă multă, da nu tocmai rece, din pricină că- iamestecată cu lacrimile celor ce l-ati ingropat. 
După întimplarea asta toţi s'au legat fraţi de cruce şi Vodă în pomenirea lui Birsan le-a dăruit tot mun- tele şi locurile dinpregiur să fi a lor de veci. — Apo: sunînd din surle porniră înainte, chiemînd pe toți argaţii şi flăcăii care-i găseaii în cale. Și cînd au dat față cu turcul, l-ai bătut şi i-ai scos din ţară. Flăcăii, care fusese tovarăşi cu Birsan şi care sca- pase teferi din bătălie, s-aă întors iarăși la turmele lor şi la căsuțele din munte, ş-ai întemeiet pe locul dăruit de Vodă, satul Birseşii, şi muntele s-a che- mat Bîrsan, de la flăcăul Birsan, care-a murit sfu- Jindu-şă țara şi pe Vodă 1 — 

  

104 — Totoiescu 

Din neamul Totoieştilor, care sint în Bucovina (Cordun), povestesc iştia ce trăesc, că intr'o bătălie a lui Stetan Vodă, unui Totoiescul era totdeauna la îndămîna lui Vodă şi într-o primejdie mare, Stefan a zis : 
— Tot tu ieşti? şi de atunci le-ai ramas numele < Totoiescu.»



VI 

DANII 

DE LA 

STEFAN GEL MARE SI SFINF



105. — Purcel 

Stelan Vodă cel Bun, vrind să meargă la biserică într'o Duminică dimineața la liturgie, în tirg în Vas- lui, a auzit un glas mare de om, strigîud să aducă boii la plug. Şi mirindu-se ce om este ucela că ară Duminica, indată a trimes în toate părțile ca să-l găsiască pe acel om, să-l aducă ia dinsul; şi l-ai a- tat pe om în sus, pe apa Vasluiului, cale de patru ceasuri, ariud ja o movilă ce să chiamă acum «410- vila lui Purcel; că peacel om încă î] chema Purcel. Și ducindu-l pe avel om la Stefan Vodă, l-a între- bat Stetan Vodă, el a strigat așa tare, şi pentru ce ară luminica ? 
Ul a zis, că a strigat el să aducă boii la plug, şi ară Duminica, că este om sarac, şi într'alte zile n'a vrut frate-seii să-i dee plugul, şi acum Duminica ia dat, “ 
Deci Stefan Vodă a luat plugul tratelui celui bo- gat şi la dat fratelui celui sarac să fie a lui. 

106.— Movila lui Burcel 

Ci că erai doi traţi, unul bogat şi celalalt sarac. Cind să ducea cel sarac la cel bogat ca să-i dee plugul, cel bogat nu se îndura să-i dee plugul să are și el, de cit numai Duminica și sărbătoarea. Aşa într'o Duminică cel sarac vrînd să are, s-a suit pe vîrtul movilei ş-a prins să strige la frate-su, ca să-i trimată plugul cu boii, 
Drept atunci a trecut pe-acolo Stefan Vodă şi cum l-a auzit. a şi trimăs să-l aducă la dinsul. 
Cum l-o adus, Stefan l-amtrebat: 
— Măi creştine, de ce ari sărbătoarea? 
Burcel a spus pricina şi Domnul cum a auzit, a poruncit :
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— Plugul frăține-tu, de-amu a tăă să fie, şi eu 
îți dăruese movila să fie a ta veci de veci, ca să fii şi tu în rindul gospodariilor chiaburi. 

Movila lui Burcel îi în comuna Micleşti, ținutul 
Vaslui. 

  

107. Giînceanu 

Locuitorii satului firceni, din comuna Girceni, 4i- 
nutul Vaslui, sint răzeşi din vremea veche. 

Să trag dintr'o familie Greceanu. care-a tost îm- 
pămîntenit de Stefan cel Mare şi de la acesta a și 
ramas numele satului Grcen?. 

  

108.—Văsoi 

Giumatate din siliştea de pe Birlad, anume /'undeni, 
din partea de gios, în ținutul Tecuci, o fost dăruită 
de Stefan cel Mare, unuia Vâso?, pentru-că l-a slu- 
jit pe Vodă, cu credinţă şi cu dreptate. 

Siliştea asta vine în cumuna Buceşti, din tinutul 
Tecuci. 

  

109.-- Paisie 

Intemeietorul satului Păiseni, din comuna Malini 
tinutul Sucevii, a fost unul Paisie, căruia i-a Qâruit 
moşiea Pâiseni, Stefan cel Mare, pentru că l-a găz- 
duit o noapte.
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110.— Conlat 

Satul şi comuna Corlăteni. din ținutul Dorohoi, îşi trage numele de la unul Corlat, boier de cre- dinţă a lui Vodă Stefan cel Mare. Vodăi a mai dăruit moşiea Berchiseşti din Bucovina, şi Corlat a dăruit-o în urma mănăstire Moldoviţa, din Bucovina. 
Pe moşiea Coslăteni, făcuse Stefan cel Mare un iaz, care a tost prefăcut şi întemeiet iarăşi de boie- rul Haret. 

  

111.—Portar.Başa 

Satul Portarii-de-ghos, din comuna Zăpodeni, ținu- tul Vaslui, zice că şa luat numele de lu unul: Poy- (ar-Başa, care-a slujit pe Domnul Stefan cel Mare și Vodă i-a dăruit satul aista, pentru credința lui în slujba ce a avut. 

  

112.— Fraţii Mircești 

Gospodarii din satul Mirceşti, comuna: Mireeşt , tinutul Vaslui, sînt răzeși, care se trag din fraţii Mirceşti, a capatat locul acesta din vremea lui! Stelan cel Mare. 
“De Ja traii Mircești, a ramas si numele satului.
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113—Roman, 

Satul Romăneşti din comuna Movileni, ținutul Iaşi 
ş-a luat nnmele de la ov familie veche răzăşască, 
care-o cheamă Roman şi din care mai sînt Și azi 
urmași, 

Cei detii rizăşi de pe vremea lui Stefan cel 
Mare, au fost aşazațicu satul pe dealul Poştei, către 
apa Bahluiului şi din pricină că satul cra aproape 
de drumul mare, erai drept în calea năvălitorilor 
Tatari şi Turci, de-aceea locuitorii s-aă tras mai spre 
mează-noapte, între dealurile : Fundătura, Hulmul, 
Romăneşti şi Cimitirul, și aşa s-aă aşezut în valea 
cea mare, 

  

114.—Bucium 

Moşiea Răcăuţu din comuna Onești, ținutul Bacăă. a fost moșie domneuscă pe vremea lui Stelan cel 
Mare. 

Această moşie a fost dăruită de Stefan Voda lui 
Bucium, a cărui moștenitori o stupiuesc piuă asta-zj. 

  

115.—Ghiorghiţă 

"Odată Stetan Vodă pornise spre Ardeal, pe valea 
Moldovei şi se opri cu oștirea la Vama?) Satul Va- 

“ma era cel mai întemeiet din toate vite era în îm- 
pregiurimi, Aici se vămuinaă toate mărturile care se aduceaii din țara ungurească şi din Ardeal si din pricina asta sa chemat și satul Vama. 

  

3). Sat în Bucovina, ţinutul Câmpulung.



19) 

De-aici, înainte, nu mai putea merge oștirea, că nu era de cit o carare şi locurile straşnic de rele. 
Stetan Vodă ca semn c-a poposit în Vama, a pus ua stilp, care se vede şi'n ziua de astăzi. 
Pe vremea aceea în Cimpulung nu era de cit cîte- va case și de-acolo spre Dorna, cale de-o zi, nu may intilneai casă omenească, fără numai codri mari şi păduri ne calcate de picior de om. 
Unde-i amu Dorna, între ape, era o singură «gospodărie: casă bună. cu colibă, grajdi, cotuni şi toate cele de trebuință la o gospodărie cu temei ; care erai a unuia G/eorghiţă, hoţ vestit, şi iscusit, și vînător fără pereche. 
El prada la depărtări mari şi nici odată nu a fost 

prins. 
Aista croi şi lărgi cararea care lega gospodăria 

lui cu tîrgurile de prin pregiur. 
Drumul trecînd pe dinaintea casei lui, ori ce dru- 

meţ, boieri ori tarani, de la Vlădică pînă la opincă, 
tragea'n gazdă la dinsul unde era primit bine şi nu 
aveai grijă că ţi s'a 'ntîmpla ceva, ca şi cum ai fi 
fost acasă la tine, de nu wai de hai. Celor mai de 
samă dintre oaspeţii lui, le da oamenii cre- 
dincioşi, care să-i călăuzască şi să-i apere de ori-ce 
primejdie. Aşa căi s-a adus vestea 'n lume, de treaba 
asta. — 

"Cu femeea de'ntăi Gheorghiţă n-a avut nici un 
copil şi cu învoirea «i, își mai ie o femee cu care 
dă Dumnezăă de are tre: băeţi: Gheorghe, Ioniţă 
ŞI Grigore. 

- Pentru lapta asta— că trăia cu? femei-— şi pen- 
tru o pradăciune, dar nedovedită, Ghiorghiţă, a fost 
dus ca să-l giudice divanul domnesc, la Suceava. 
"- Ghiorghiţă întră în Suceava încareat cu fel de tel de blănuri şi cînd l-ai văzut cei carei ospatase şi "ngrijise de ej, izbutesc nu numai să-l îndreptățască 
în fața lui Vodă, cii-l întățoșeră ca pe un. adevărat 
tăcător de bine.
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i 
cîte le cunoaște el, din giurul gospodăriei lu 
s-a întemeiet răzăşiea Dornei. 

Vodă drept rasplată, îi dărui tot locul s pădurile 
i, ş i așa. 

3 

  

116 — Logofătul Negrilă, 

Zice că'n locul care se cheamă NWegrilesti, din co- 
muna Doagele, ţinutul Vaslui, ar A fost în vremea lui Stelan cel Mare, un tirguşor. 
Numele tirguşorului vine dela un logotăt de-alui Stefan Vodă, care-l chema : AWegvilă : 
Și astă-zi, cînd ară oameni mai adinc, cu plugul, 

Cărămizi şi pietre mari, ceia ce adevereşte spusa. 
bătrânilor. 

  

11 — Broșteanu 

Zice că se pornise Stefan cel Mare la un război şi 
ia tust trecerea prin comuna Drăguşeni, ţinutul Su-- 
ceava ş-a poposit cu oștirea pe locul, care se chema 
și astăzi, Holmul.— : 

Un păzitor a, iazului din apropiere, unul Broşteanu, 
i-o dus lui Stefan Vods, poclon, un buhai gras. 

— Ce mulțămită să-ţi daă, măi creştine ? l-a în- 
trebat Vodă. -- 

El a cerut pămîntul dinpregiurul iazului şi a schi- 
tului — astăzi biserica satului. — 

Dorinţa i s'a împlinit şi aşa a fost începutul sa- 
tului Broşteni, care ş-a luat numele de la Broșteanu. 
„Uniea spun alt-tel: Zice că, atunci cînd a fost bă. 

tut Stefan cel Mare la Valea Albă şi l-a alungat 
mă-sa de la Cetatea Neamțului, ela tăbiîrit într:o Vi- 
neri cu oastea care-o mai avea, în satul Broşteni din 
ținutul Sucevii. Satul aista îi numai din țigani cor- 
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ciți cu de-anoştri şi n-a avut hrană de-agiuns ca: să îndestuleze atita om şi bulibaşa din Brusturi a trimes pe nişte ţigani în satul Purcileşti, care-i z'g astă- zi Stolnicenii Prajescului, ca s'aducă de-u-le mincării ce-or găsi, ori c'or vra să dee ori nu. Ți- ganilor, care ai imblat după merinde, li-a dat Stefan. pămînt şi i-a tăcut răzeşi. — 
De-acolea a mai mas o noapte în locul care ge cheamă azi: Bula lui Vodă. Aici zic că unu: Stanu Perjariă, i-a adus lui Stetan un Bubhsj gras şi nişte pește, iur Vodă l-a răsplătit dăruindu-i 7] fă]- ci de loc și iazul din rîpile dealurilor Homiţa ; care viue între satele Cristești şi Drăguşeni. 
lazul amu dă semne că ar se săce. 

3



VII 

RĂZĂȘII 

DR LA 

STEFAN GEL MARE SI SFINE
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118 — Răzășşii de la Stefan cei 
Mare şi sfint, — 

  

4). Jtăzeşii din satul Conteşt?- Răzăşi, comuna Ru- :ginoasa, ținutul Suceava spun că ai răzăşiile de la Ste- fan cel Mare.— 
6). Moşiea Ciuru sat din comuna Ostopceni, ţinu- “tul Botoşani este răzăşie a locuitorilor şi se zice, că ar avea-o din vremea lui Ștefan cel Mare. 
€). Moşiea Deleni, din comuna Deleni, ţinntul Bo- “toșani, a fost dată răzășie lvcuitorilor de Stefan cel Mare.— 

„d. Moşiea Hirlănlui se zice ca ar fi fost dată tis- Boveţilor. de Stetun cel Mare, printr'un hrisov. — €). Locuitorii din satul Căpuleşti, comuna Ivăneşti, ținutul Fâleiului, sînt răzeşi vechi, avind şi hrisoave de p> vremea Marelui Domn. Stefan Vodă. 
F). Cea mai mare parte din locuitorii satului Pfhna- veche din comuna Tirzii, ținutul Fălciului, sînt ră- zăşi vechi, împăminteniți de pe vremea lui Stetan cei Mase. 
9). Satul Pinefești. numit şi Ivineşti din comuna Vineţeşt!, ţiantul xalciului, zice că este toarte vechi Şi că locuitorii sînt răzăşi de baștină. Ei stăpînese moşiea de la moși şi strămoşii lor, care-au capatat-o din vremea lui Stefan cel Mare. 
Cea de'ntăi familie care s-a așazat aici, este a vornicului Simeon Bute.— 
h). Satul Pustieana din comuna Scorţeni, ţinutul Bacăii. zice că este întemeiat de Ungurii aduşi ca robi, de Stefan cel Mare, îu urma unei bătălii ce-a -avut-o cu Mutei Corvin. Parte din locuitori sînt Saşi. 
2). Satul Săcuieni din comuna Săcuent, ținutul Ba- ăi, povestesc bătrinii că-i Intemeiet de pe vremea lui Steian cel Mare. Ca dovadă că-i adevărat, este că, „pâminlul de hrană a gospodarilov, fi împărţit pe -stînjeul de-a lui Ștefan cel Mare. Numele Satului se trage de la un Săcui impămintenit de Stelan Vodă.
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sint răzeși din vremea lui Ștetan cel Mare, după cum: 
spun bătrinii, şi chiar ati hrisoave care dovedesc a-- 
devărul. SE 

d). Locuitorii satului Oșeşti, comuna Oşești, ţinutut 
Vaslui, sînt răzeși din vremea lui Stelan cel Mare. 

7). Satul Valea Satului Gin comuna Valea Satuluj 
"ținutul Vaslui, a fost dat de Stefan cel Mare, ca ră-- 
zăşie unui oștean de a lui. 

n), Satul Dobrăvăţul- Ruși, din comuna Dobrovăț, 
ținutul Vaslui, îşi trage numele dc la oceată de Ma. 
zuri rusnaci aduși şi aşazaţi aici din vremea lui Ste-. 
fan cel Mare. | 

_0). Brusturiă, îi cel mai vechi sat din comnna: 
Drăgănești, ținutul Suceava. Oamenii sint răzeși şi. 

„moşiea le-a fost dată de Stefan cel Mare în urma 
războiului de la Valea--Albă, lsc nu departe de aici. 
2). Răzăşiile din Leţeani, tinntul Suceava, ai fost 
capatate de la Stefan cel Mare în urma războiului 

“de la Valea-Alba. | 

4). Locuitorii din satul Săcăreştă din ținutul laşi —



Vul 

BISERICI ȘI MĂNĂSTIRI 

INTEMEIETE DE 

STEFAN GEL MARE SI SFINT |
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119 — Biserici si Manastiri întemeiete 
de Sifefan cel Mare si Sfint 

a). Uniea spin că cel întăi întemeietor a bisericei 
din satul Hărmăşești, comuna Vaşcani, ţinutul Su- 
cevei, ar fi fost Stefan cel Mare. 

D). Biserica st. Voevozi din comuna Stroeşti, țînu- 
tul Sucevei, zice că-i făcută de Stetan Vodă. 

€). Biserica sf. Neculai, biserica veche. de la Mă- 
năstirea Poiana (Probota), ținctul Suceava din tin- 
tirimul Sahăstriei din vale, zice că a fost facută de 
Stetan Vodă. Acum nu mai este. 

d). Biserica st. Gheorghe sau biserica domnească, 
e zidită de Stetan cel Mare, cînd a tăcut cu "ţile de 
piatră din Hirlăă. 

€). Biserica st. Invierea de la Mănăstirea Doamnei 
din sutul Doamna, de lîngă tirgul Botoşani, a fost 
făcută de Stetan Vodă. | 

[). Biserica din comuna Dimăchieni, ţinutul Do- 
rohoi, îi urzitu foarte din vechime. Bătrinii spun că 
a tost tăcută de Stefan Vodă, cînd şi moşiea era 
domnească ; dar din pricina împregiurărilor grele, 
biserica s-a stricat. 

După ce moșiea a'ntrat în stăpinirea Zalmanului 
Balica. ela prităcut biserica, dimpreună cu curțile 
domneşti, care erati aici. 

-— In Dorohoi este biserica Sf. Neculai, tăcută de 
Stefan cel Mare pentru marirea lui Dumuezeă şi pen- 
inu întrîpgerea purtată asupra Polonilor, pe cîmpiile 
Siretului la Virtu-cîmpului şi la Ionăşeni. 

(Aici sînt portretele Voevodului Stefan cel Mare în 
strue scumpe (asemenea celui de la biserica sf. Ne- 
culai din lași) a soţiei sale, Doamna Mariea şi a fi- 
ilor: Bogdan. Stefan şi Petre.) 

9). În comuna Dealul-Noi, din ţinutul Bacăi, pe 
locul numit <șilişten» zice că ar fi tost o mănăstire 
de călugări, îutemeietă de Stetan cel Mare. 

A). Biserica cea de la ţîutirimul din cîmp, din co- 
muna Valea Mare, ținutul Bacău, se zice că este fă- 
cută de Stefan Vodă cel Mare.
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î). Mănăstirea Socola a fost îhtemeietă de Domnut Stetan cel Mare. In vechime u tust schit de călugăriţe.) J). In locul unde-i Mitropolia din laşi, era o biserică, numită: Biserica Albă. cu hramul «Nasterea 3. Ion Botezătorul», care-a făcut-o Stetan cel Mure.— 4). In margina pădurii Țibâneştilor, ținutul Vaslu: este-o bisericuţă. cure.a fust mănăstire de căiugări Această bisericuţă ar fi fost făcută de Statan cel Mare. Pe aici se văd urmele unor șanțuri, care ar fi fost ca întărituri ostăşeşti, făcute tut de Stefan Vodă. [). Mănăstirea Dobrovăţul, din ținutul Vaslui îi fă- cută de Stelan cel mare. în anul morţii, m). Biserica sf. Paraschiva sai biseraea domnenscă din satul Fintinele, comuna Nicorești, ținutul Tecuci, îi tăcută de Stelan cel Mare, după cum s-a găsit pe-o peatră, care se află acum sub sfinta masă. n). Biserica sf. Arhidincon Stefan, făcută de Stetan Vodă, în chip de paraclis mic pentru curteni în „colțul despre miază noapte, în Cetatea Neamțului. 0). Mănăstirea Bisericani a. tost împodobită cu o mulțime de oduară, de cătră Stetan cel Mare și stînt şi fiul lui, Bogdan. 
(La 9 August. în fie-care an se face pomenirea lui Stetan Vodă cu tot neamul lui). 
p). Biserica din satul Afiscătești, comuna Dobreni, ținutul Neamţ, este întemenetă de Stefan Vodă. 7). In urma biruinței Moldovenilor în potriva Cra- iului Albert (Albrecht) al Poloniei, Stefan cel Mare a pus de-a tăcut la mănastirea Neomţuiui o biserică —puţin ma! în sus de unde tusese biserica veche.—. $). Stefan Vodă a dat călugărului Simion, bani, de a clădit la Pingarați din ținutul Neamţ, o biserică de lemn, cu hramul sf. Dumitru.—în vremea războiu- lui de laValea-Albă a ars biserica cea de lemn, iar Călu- rul Simion cu toţi călugării au trecut în țara Un- gurească la cetatea Gurgia şi s-uti sălăsluit în Ma-— năstirea Kaşiva, pînă după potolirea războiului. (). Stefan cel Mare a zidit biserica din Războieni, ca locaș sfînt pentru uduverea amiute de cei căzuţi în războiul pentru apărarea țării. A dăruit bisericei
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și 0 bucată de moşie și din venitul er ca să se: 
grijască de biserică şi să se grijască şi de pomenirea 
ostașilor îngropaţi acolu. 

Cu vremea biserica s-a prifăcut în mănăstire de: 
călugări. 

u) Mănăstirea Tazlău, din ţinutul Neamţ, îi zi- 
dită de Stetun cel Mare, pe locul unde era mar 
înainte mănăstirea veche. 

o). Alăturea de biserica Mănăstire: Bistriţei. din 
tînutul Neamţului, este un paraclis, o clopotniță şi 
un clopot. toate-acestea 's lacute de Stelun Vodă. 

2). Mănăstirea Pătrăuți din Bucovina, îi zidită, 
ca să slujască de spital pentru ostaşii neputincioşi. 

2). Clopotul de la Mănăstirea Zamea, îi din vremea 
lui Stefan Vodă și clopotul asta-i nazdravan, că se 
trage singur cînd are să se ntîmple ceva în ţară 
(Bucovina): bătălie, foamete, boliste mare s. a. - 

y).. «Iuţăles-am şi noi din oameni bătrîni, lăenitori 
de aici din ţară, cum se trage 'cuviutul din om în: 
om, Că 0 biserică de lemn din Olovăţ (în Bucovina), 
să fie făcută de Dragoş Vodă, şi acolo zic să fie în- 
gropat Dragoş Vodă. Și acea biserică de lemn ai 
mutat-o Stefan Vodă, de o ati clădit la Mănăstirea, 
Putna, unde stă pînă acum ;iuru în locul bisericei de. 
lemn, la Olovăţ, Stetan Vodă a zidit biserica de piatră». 

10). Intre multe alte daruri a lui Stefan Vodă cel 
Mare şi stînt, sînt şila Jănăstirea Vaira- Moldoviței 
nişte clopote, împotriva furtunei. Ele sint sfinţite şi 
menite anume de-a împrăştiea vri-ce furtună, care: 
s-ar ivi în partea locului saă prin împregiurimi.— 0- 
dată au fost turat Tatarii clopotul cel mare dar nu 
l-ai putut duce nici cu 6 cal. Văzind că nul pot. 
duce, l-aii lasat în dealul Suceviţei. Acolo l-ai găsit 
Romînii şi l-ai dus iarăşi îndarăt, într-o trăsură cu 
uu cal, asăzindu | în clopotniţa Mănăstirei Vatra Mul- 
daviţei, unde-i și 'n ziua de azi, scutind pe locui— 
torii de acolo de ori ce cumpănă mare.— 
Insamnare : N-ăm pus aici toate bisericile şi mănăstirile făcute 

de Stefan Vodă, fiiud-că ași fi ieşit din marginele legendare, A- 
celeaşi vorbe le-aș putea spune şi despre odoarele din vremea 
lui Stefan.



IX 

CRUCI, FÎINTINI, CIȘMELE, IAZURI, PODURI, 

MOVILI ȘI RUINI 

DIN VREMEA LUI 

STEFAN CEL MARE SI SFINTI”
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120 — Cruci 

a). Crucea de pialvă saă Borzeşti-Răzeşi sat în ţi- 
nutul Bacăă. In vechime purta uumele Bobu dupi 
numele dealului pe coasta căruia este așazat, 

Oamenii spun că crucea cea de piatră, înaltă de 
un stat de om, a fost pusă de Stefan cel Mare, pe. 
mormîntul unui neam de a lui. Pe cruce să-vad urme, 
de scrisoare, care pare să fie făcută în siavoneşte. 

Î 

121 — Fîntîni şi cișmele. : 

d). In satul Vericani, comuna Liteni, sînt urmele: 
unui pod de piatră şio fintînă, care spun, oamenii: 
că ar fi făcute de Marele Stetan.— ” 

€). Numele satului Cişmeaua din comuna Poponti, 
tinutul Botoşani, zice că vine de la cişmeaua /tîn- 
tina) zidită în partea dintre asfinţit şi miază-noapte 
a satului, care ar fi făcută de Stefan cel Mare, Dom- 
nul Moldovei. | 

Oamenii spun că pe dealul Cişmelei, pe cînd erai 
ei mici, s-a găsit cuțite cîte 3 întwo teaca; bucăți 
de sabie şi arme întregi.— 

d). In apropierea bisericei din satul şi comuna ŞI- 
potele, ț?nutul laşi, este o fîntină şi oamenii local- 
Dică, îi zic: Pintina lui Stefan Vodă, adică ar fi tă- 
cută de Stefan cel Mare, Dumnul Moldovei.— 

  

| 122 — Iazuri, - 

€). Iazul domnesc de pe moşiea Dimăcheni din. 
com. Dimăcheni, ţinutul Dorohui, spun bătrinii că 
acest iaz, a fost făcut din porunca lui Stefan cel: 
Mare, pe cînd moșiea era domnească. Mai tirziii, mo-- 
şiea fiind stăpinită de Hatmanul Balica, el a tocmiţ. 
iezătura, care se stricase. Sa aa 

ie
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J). Podișul Ciomag, care nu e de cit o prelungire 
în lat a podișului Cioranii-Ruşi, tăind moşiea Belceş- tilor dinspre miazănoapte cătră miazăzi; începind de 
la hotarul Hodorei— sat din comuna Cotnari - și se întiade pină în şesul Bahluiului, pe o lungine cam, de 45 de prăjin,, unindu-se în partea despre meazăzi 
cu dealul Bahlui prin o ezitură veche şi se face o vale adincă pe care a fost în vechime un iaz. 

Sa povesteşte că iazul acela alcătuit din apa: 
Bahluiului, -- avea Zezifura făculă din pămtut a- 
mestecat cu lînă şi să întindea din satul Belceşti, 
pînă din sus de tirgul Hirlăă, departare mai de-o: poștă și iezitura asta a fost făcută de stefan cal Mare, 
ca să impedice, prin strînsura upei. năvălirea littelor 
păgine cătră vechiul scaun domnesc diu (îrgul Hâr- 
tăului. 

Cum că a fost iazul atita de mare, nu se poate 
spune, astăzi, cu de-unume ; că a fost în adevarat straş- 
nic, de mare, astu s> dovedeşte din rădicătura iezi- 
turei, care se ailă și astăzi, în margina despre a- 
sfinţit a satului Belceşti şi care are o lungime mar 
bine de 100 de prăjini, aşa că a putut să ţie apă pe-o întindere de-aproape o poştă. 

  

_9). Peste pirăul Cirjoaea, care izvorește de sub 
dealul Cirjoaea, dia ţinutul Iaşi, mai în gios de sa- 
tul Cirjoaea se află un pod mare boltit, care se zice 
că ar fi făcut din vremea lui Stefan cel Mare. 

h). In partea despre răsărit a satului Bădiuţi din 
comuna Ștefănești, ținutul Butoşani, se află un pod 
de peatră foarte vechi, peste Başăui, acesta-i făcut 
de Stefan. 
2). Peste pîrăul Valea-Ra, din comuna Bogdana, 

ținutul Bacău, este un pod, care spun oamenii, că 
ar fi fâcut de pe vremea lu: Stafan cel Mare.— 
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124 — Movili. 

3). In comuna Ardeoani din ținutul Bacăii, pe dea- lul Hemeieni este o movilă, care se cheamă mo- vila Jieştă. Zic bătrinii că-i rădicată de Stefan cel Mare, ca să ţie piept Ungurilor, mai cu uşurinţă. Cu v-0 40—50 ani mai în urmă, s-a găsit o mulţime de arme vechi, săgeți, lănci, săbii. — Pe unelea din ele se vedea scris: «Stefan Vodă-Mare» «Moldova». — &). În satul Războeni din ținutul Neamţ, este o movilă, undesînt îngropaţi vitejii care ati căzut în războiul de la Valea Albă. 
1). In partea despre miază-noapte a tîrgului Agiud, sînt mai multe movili din vremea războaelor lui 

Stetan cel Mare. 
14). Movila Roşă din comuna Șuleta, ținutul Făl- ciului, spun bătrinii, că ridicat de Stefan cel Mare. 
n). A/ovilița din comuna Scheia, ţinutul Vaslui, care-i făcută din pămînt şi pietre sfărămate de Stefan cel Mare, cam odată cu biserica din Scînteia. Movila asta a tost tăcută să slujască de pază, ca cînd or veni varvarii să se dee de ştire din bună vreme.— 0). Aproape de satul Soleşti, com. Soleşti, ținutul Vaslui sînt 2 movile, care ar fi din vremea lui Ştefan Vodă pentru paza de varvari-— 

  

125 — Ruini, 

p). În satul Dărmănești din comuna Gircina, ţi- nutul Neamţ, este o clădire (casă) mare, veche de tot, şi după spusa bătrinilor îi de pe vremea jui Stefan cel Mare.— 

amara | 14



'ODOARELE 

DIN VREMEA LUI 

STEFAN GEL MARE SI SFINT



  

126.— Odoară din vremea lui Stefan 
cel Mare și Sfint, 

4) O sabie dim vremea lui Stafan cel Mare. Cina *sa făcut şuşaua (soseaua) Vaslui-Docolina, în co- “muna Deleni, în malul Birladului sub rădăcina unui “stejar, s-a găsit o sabie, care după forma ei, zice că -ar fi din vremea lui Stefan cel Mare. Odorul acesta să păstrează în muzeul din Bucureşti 0). Zounghelia de la Mănăstirea, Neamţului. — La, “Mănăstirea Neamţului este o evanghelie scrisă cu „mîna pe piele (membrană) toemii “din vremea lui „„Stetan cel Mare. 
Aşa-i de mare cartea asta, că în timpul slujbei nu -9 poate purta un singur diacon. €)._ Dou€ steaguri din vremea lui Stefan cel Mare “se păstrează la Mănăstirea Zograf din sf. Munte, a- vind pe dinsele zugrăvit icoana st, Gheorghe.
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127 — Cetatea Neamţului. 

Alci, la Cetatea Neamţului, cînd a vrut Stefan cel Mare să între înăuntru, că venise în țara Moldovei, Turcii cită trunză și iarbă, și n-a putut Stefan să le stee împotrivă și a venit aici să se ascundă Și s-a 
rugat mîni-sa ca să-i deschidă, iar măsa l-a alungat. Şi atunci, Stefan, suparat că mă-sa l-a cam bagio- curit o leacă, s-a dus de sa bătut amarnie cu Tur- „Ciă, că i-a învins şi i-a alungat pînă la Dunăre, hăt departe ! Și acolo lu Dunărea ceea, i-a înecat Stefan 
pe toţi Turcii ! 

Ei 

Despre întemeierea Cetăţii Neamţului, spun bă- 
trînii, că înainte de Stetan Vodă, cu mult înainte, au venit nişte Nemţi pe-aici ş-ati silit pe oameni de le-ai carat piatră şi le-a clădit cetatea,— 

Și aşa de mult ce i-a năcăjit pe. oameni, Nemţii 
ciea, că ati rămas oamenii saraci lipiţi pămîntului! 
pierindu-le vitele cărind la piatră, şi, după ce s-a mintuit boii şi caii, ati pus şi vacile la giug. -— 

Și cind s-a mîntuit cetatea, rămăsese în împre- giurimile aiestea numai un boii fără coarne Și o vacă tără coadă. 
Mai tirziă s-au sculat oamenii de-ai alungut pe 

Nemţi şi le-a dărimat cetatea, dar venind Stetan în 
scaunul Moldovei a clădit-o iarăşi. “ 

Stefan n-a mai chinuit lumea ca Nemţii ciea, că 
el a fost om mare, bun şi sfint, cum n-a fost și nici n-a mai fi altul pe fața pămîntului. Şi el vreme de 10 ani cit a domnit, 40 de bătălii a bătut izbîndind 
în toate, şi 40 de mănăstiri şi biserieia făcut, afară de multe alte poduri şi fintini, 

In vremea lui, era tare bine în tara Moldovei. Iar bătrinii spun că Stefan nu-i mort, 
E] ae să mai vie şi atunci ar să fie ferice de țara 

asta.
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198 — Povestea florii soarelui: 

Stefan Vodă avea o fată mută, da frumoasă, de: 
nu Î-ai fi găsit păreche pe pămîntul aista. Domnului 
nu-i mergea mincarea la inimă şi odihna în oase, de 
amărit ce era. A întrebat el de lume, s-a sfătuit cu 
vrăjitori și cu cărturarii timpului, dar n-a dat de: 
leacul muţenii.— 

Intr-o vreme așa în amurg de vară, iaca vine la 
Domn o babă — da bătrină de-și scărpina pieptul 
cu nasul, aşa era de ghiboasă — şi-l povățueşte să 
cheme pe Soare la un ospăț şi să-lcinstească după 
toate rinduieiele cuvenite lețelor strălucite. După 
ospăț, cînd toți or fi în toane bune, să trimată fata 
ŞI să-i ceară o sărutare de la craiul zilei (de la Soare). 
că numai aşa odrasla lui dragă are se prindă la grai. 

Vodă îmbucurat pusa m cale un ospăț mare. 
Pe capul stăpinitoriului era însă un blăstăm. Cum 

se tăcu că piaza ră aude de gindusile Nomnului și 
ca să-i încurce dezlegarea, aleargă fuga în răcorile: 
întunecoase dinspre lună-răsare şi găseşte pe stăpina 
nopții bocindu-se de uecredința Soarelui. 

Ea se văita că n-are parte de barbat, că nu pri- 
cepe de ce tuge, de dinsa şi o lasă să alerge cao 
dezmetică în urma lui. Și se tinguia: | 
— Mai bine mă tăcea maică-mea femee ca toate 

femeile, că tot aş fi avut parte de soţ, da nu ziînă. 
cu pletele învălvăete de lumină şi cu sufletul întu- 
necat şi umed ca v peşteră neîmblată.— 

Soarta ră prinde la nădejde şi cu întorsături meșs- 
teşugite de vorbă. îngină cătră lună: 
— Pină amu tot se cheamă că ai avut barbat, da 

de-amu 'ncolo te lasă de tot, căel să 'nsoară cu fata 
lui Stefan Vodă, stăpinitoriul pămîntului chiar desară 
li-i nunta. — 

Doamna nopţii, numai de cit se turbeze. Iși aprinde 
argintul din față și fulgerind de răzbunare, se giură 
pe strălucirea ei că are să nimicească vlastariul în- 
drăzneţului Vodă.—
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In noaptea ospățului, luna s-a dosit după sprin— ceana codrilor, pînlind să-și zărească dușmanta, pen- tru ca s-o zdrobiască. 
Soarele, un făt frumos de lumină, chetuia cu Vodă şi cu toţi curtenii. 
Cînd pe la sfîrşit, veni la petrecanie şi fata Dom- nului, împodobită ca o primavară caldă; cade în ge- nunchi la picioarele Soarelui Şi-i cere o gură de mîntuire. 
Luna turioasă, să rădică turbată peste straja (cul- mea) codrilor negri, şi aruncîndu-se 'ntrun briti tre- murat de lumină şi răzbătînd pe fereasta palatului, a căzut peste fața rugiătoare a fetei ca o ploaie de blăstăm şi i-a topit chipul în floare galbănă.— Cu totii s-au îngrozit de turbarea nedreaptă a Lunei. Bătrinul Vodă, cu fața îndureraţă de suferinţă, prinde a spune stăpinei rătăcite a întunericului tot jarul înlăcrămatului săi suflet. - 
Luna neîncrezătoare, sta răce şi fulgerătoare. Me- senii boceau și ei povestea tristă a odraslei fără noruc. | Soarele furios îşi prinde nevasta de belşugul îns- tufat al razelor i-i face vinţ pe fereastă, de-o înă- moleşte departe în valurile nourilor, 
După asta, ia pe palmă copila înflorită a temutu- lui stăpîn pămîntean și i-o sădeşte în grădină, prin- tre celelaltă podoabe, ea .s-o aibă aproape, să se mai mîngie. 
De-atuuci floarea soarelui cu faţa ei galbenă şi în- fiorătoare de durere, își întoarce veşnic chipul în- tristat în spre strălucirea, craiului zilei, cerindu-i să- rutarea mintuitoare !,.. 

Îi 

129. — Cu ce-i bună mămăliga ? 

Stefan Vodă a plecat întw'o bună dimineață voios, împreună c'o mulțime de boeri ŞI căpitani, să caute un loc potrivit pentru o sf. mănăstire. Și avea pri- cină Domnuul Stefan să fie vouios şisă caute loc pen- .



220 

tru locaş dumnezeesc, că tocmai îi agiutase Dum- 
nezeu de se întoarse biruitor dintr'o goana a căpci- -nilor de Tatari care năvăliseră ni tam ni sam în 
biata țară a Moldovei. D'apoi, că ce aă căutat at și 
găsit ei. Domnul Stefan gata de luptă în toată eli- 
peala, le-a dat o întîmpinare și o bună dimineață şi 
o noapte bună, că era noaptea cînd i-a căsăpit, care 
ai pomenit-o cît au trăit păginii cei ce ai mai sea. 
pat teferi fugind în ruptul capului. 

Intrind Stetan Vodă cu curtenii lui prin codri deşi 
şi neîmblaţi de prin părțile Rădăuţului, descalecă 
într'un loc și prinse a intra tot mai afund prin cele 
păduri. Pină la o vreme curtenii îl însoțiră, dară 
întunecînd, ei lau perdut din ochi. Căutară “ei 
ba în coace, ba în colo, Vodă nicăeri. Neliniş- 
tea lor nu fu proastă. Toţi să împrăştieră care în 
cotro să afle pe Vodă, dar în zadar fu truda lor. Pe 
Vodă nu-l aflară, una, ca era întuneric ca în corb; 
alta, că pădurea era atît de deasă, că nu puteai stră- 
bate nici întrun fel. La urmă curtenii osteniți ca 
vai de ei, se aşezară pe iarbă întrun loc mai lărguţ 
din pădure, şi aprinseră un foc şi îmbucînd fie-care 
ce avea cu sine, se puseră ca să le treacă de uritul 
nopții la povestitul întîmplărilor de prin cele răs- 
boae. Povestind, ba unul, ba altul întimplări vite- 
jeşti, ba de ale dragostei cu cutare giupineasă sau 
cutare fată de boierii, se treziră, că se crapă de ziuă 
şi se puseră iarăşi pe căutat cu tot din-adinsul, pînă 
ce într'o vreme, cînd era soarele hăt sus, îl găsîră 
pe Stefan Vodă dormind întro colibă a unui biet 
Romîn. 

In colibă agiunse Vodă așa într'un tîrziă de noapte. 
Rătăcise Vodă prin cel codru, pînă cînd dădu de co- 
liba aceea. Și de colibă n'ar fi dat, dacă n'ar fi luat 
sama, că întrun desiș se zăreşte ceva ca o lumină. 
După o bucată de vreme Vodă tot năznind la lumina 
aceea se trezi înaintea unei colibe, în care licăreaă 
ciţi-va cărbuni din cînd în cînd. 

Vodă strigă: De este cineva în colibă să iasă afară.
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Atunci eşi un Romiîn, care tocmai se trezise din: somn, şi-l întrebă, că ce vrea. Stelan îi spuse, că-i un drumeț și că a rătăcit prin pădure şi-i mort de trudă și de foame. Și dacă n'are loc în colibă, să se: culce, și să-i dee cava de mîncare? — Ba este zise Romînul, şi una şi alta, Vodă să tupilă şi intrind în colibă, se așeză pe un braţ de fin moale, ce era aşternut gios şi care era. patul stăpînului colibei. De mincare îi aduse Romt- nul un dărab de mămăligă rece. Vodă se uită la Ju- mina unui tăciune, ce'l ținea Rominul în mînă, la. mămăliga cea virtoasă şi întrebă pe om: ce are la mămăligă ? Dacă n'are lapte, carne, legume ori altă-. ceva. 
Romînul însă îi zise, e n'are nimică de mămăligă. Nu era el Voda prea desmerdaţ în ale mîncării,. că doară mai petrecea el nemincat şi însetat prin răsboae, de cît în ticnă lîngă o masă domnească. plină de fel de fel de bucate și mîncări care de care mai alese şi mai gustoase. Uitindu-se el însă la mă- măliga cea rece şi vîrtoasă, tot purcă îi venea oare Cum s'o îmbuce aşa sacă. Da văzînd că Romînul: n'are alta, nimica, tăcu voe de nevoe şi începu să imbuce şi să înghită din ea, parcă era un fel de cele. mai alese bucate. lupă ce-şi sătură foamea ŞI-şi. stîmpără setea c'p duşcă de apă rece ca gheaţa ce-i aduse Romînul în palăria lui de la isvorul din dosul colibei, Vodă îşi puse dreapta drept pernă de puf moale sub cap, şi adormi pe loe un somn de cele voiniceşti.. Cînd se trezi, văzu pe unul din curtenii lui în colibă, şi pe cei-lalți afarâ, aşteptîndu-l sa se. scoale. Ei spuseră Rominului că el a găzduit în co-. liba lui pe Stefan Vodă, ceea ce uimi mult pe Romiîn, 

După ce se scula Vodă. mulţumi Romînului pen- tru buna primire, co mînă de bani şi încălecînd, plecă. cu curtenii Şi căpitanii cu toţi spre mănăstirea Puţ- neji. Aici îl primi starețul Mănăstirei, şi-l făcu o masă. aleasă. 
Pe timpul ospățului, cînd vinul tacea ocol împre--
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giurul mesei, și toţi mesenii se făcură mult vorbă- 
reți, întrebă Vodă pe curteni: daca ai mîncat ei mă- 
mâăligă. Curtenii se cam mirară de această întrebare 
domnească, da tot răspunseră cu toţii că ai mîncat. 

— Dacă ați mîncat, zise Vodă, atunci trebue să 
știți cu ce-i mat bună mămâliga. 

Unii giciră, că cu friptură de pui cu smîntină, 
alții, cu brînză de oi sai cu lapte; alți, cu legume, 
ca: usturoi sai ceapă; alții cu alte mîncări care de 
care cum îl învăța mintea a gici, că curtenii nu prea 
ustase din mămăligă, nu era eadooră mincare boe- 
rească, Ci țărănească. La toate răspunsurile lor, Voda 
clătina din cap necredincios, vrînd să zică, că w'ati 
gicit. 

In urmă Stefan Voda le zise: 
„— «hi văd, că nu giciţi, de aceea oii spune ei 

cu ce este mămaăliga mai bună: cu foamea !» 

  

130.—Șolcan Țiganul, 
In coastele tirgului Suceava era pe vremea lui 

Stefan cel Mare o lae de țigani fierari, care erati 
robii Domnului şi potcoveat caii domnești, tociniaă 
radvanele şi carăle din curtea domneasca. Mai mare 
peste dinşii era bulibaşa și stăpînul lor şi mat mare 
era un boier: «Pircalabu». 

In țigănimea ceea era un băiețanaş care-l chema: 
<«Șolcam , voinie de telul lui, frumos şi isteţ, și Vodă 
a pus ochii pe dinsul şi Pa luaţ să fie ficior în casă. 
adică să grijască de ciubote și de strae. —Şolcan se 
urta bine, aşa că-i era drag lui Vodă și fâcea mare 

haz de el şi de incurile lui, mai ales cînd era Vodă 
cam supărat. 

Into sară, cînd nu era stăpinu-su acasă. Şol- 
can s-a îmbracat frumos şi s-a dus, să se tudulească 
la neamuri. 

Cind l-ai văzut ţiganii şi ţigancele în port fain 
şi ţantoş la statură, toți s-aă strîns bule împregiu- ş 3 

rul lui,



223 

  

— Aoleă, ce mai faci, Şoleane, maică? 
E! le răspundea chetos: 
— Sînt sănătos şi voinic, Să trăiască Măria Sa Vodă. Da Dumnevoastră cum mai trăeşti ? 
Toată laia i-ai răspuns întrun glas: 
—- Cu bulibaşa o ducem cum o ducem, da cu giu- pîn Pirealabu uu ne 'mpăcăm. 
— Dacă'i așa, faceți jalba ş-o dați la mine, ca s-o dai Mării Sale, să va tacă dreptate. 
Țiganii fac îndată jalba și-o dat lui Şolcan. 
Cînd se'ntoarce Vodă acasă, Solcan îi iese înainte şi prinse a plînge cu suspine. Vodă cum l-a văzut plingînd îl şi'ntrebă: 
— Ce plingi, măi Şolcane? 
"— Pling că m'a bctut, taica popa, la biserică. 
— De ce te-a bătut, mă? 
— M-a bătut că n'am ştiut să zic: «Tatăl nostru». Vodă care era din firea lui tare de credință, s-a zborşit cînd a auzit că sluga lui din casă nu .. ştie nici «Tatăl nostru». 
— Cum, mă țigane-nu ştii «Tatăl nostru»? Să poate slugă don,uească să nu ştii macar atita? 
— Ba-l ştii, Măria Ta, da popa m-a batut degeaba, — la zi-l, mă, să-l aud com îl spui. 
Șolean sclifosind de plins, spune: 
— Tatăl nostru care eşti în cer, fe în voia lui. 
— Mă, nu în voea lu, ci zi: fie în voia ia. 
— Fie'n voea me. 
— Nu așa țigane! Nu în voia lui, nici în voia mea, ci în voia ta. 
— Solean să mădăreşte: 
-— Nici în voia lui, nici în voia ta, ci fie în voia mea. 
— Mă, te cîrpese. ce nu zici cum îţi spun ei? Zi după mine: Tată! nostru carele iesti în ceriuri, vie „Înpărăţiea ta, fie în voia ta... 
Șolcan zice după Voda: 
— Tatăl nostru curele ieşti în ceriuri, vie împări- țiea me, fie în vota mt... 

a
.
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— Ma ţigane, caţi batae, amuş te trezesc ei, ce 
nu zici ca mine: fie în voia ta? 

Șolcan repede întinde o hirtie lui Vodă şi-l roagă 
să serie ceea ce se făcea că nu-i intră lui în cap. 

Vodă scrie: 
«Pie în voia ta». | 
Șolcan ia hiîrtiea și iesă afara, ca să înveţe rugă- 

ciunea. Da cum a însarat sa fe trumuşel, pe furiș şi 
se duce la țigani; stringe toată ţigănimea, prinde: 
pe giupîn Pircalab și-l bate înaintea ţiganilor de-l: 
lasă lat pe pămînt, arătîndu-i boierului porunca lui 
Vodă: «Pie în voia ta.» 

A doua zi dimineaţa, pe vremea rugăciunii, Vodă 
îl pune pe Șolcan să spue „Tatăl nostru», ca să vadă 
l-a nvaţat. Și tiganul. de frică, a zis bine rugăciunea. 

După ce-a trecut o bucată de vreme, numa.ce- 
chiamă Vodă pe boieriu! Pîrcalab la curte şi-l în- 
trebă de rîndul cailor. 

Pirealab vine umilit şi scirbit în sinea lui de cele: 
ce păţise. Vodă cum l-a văzut aşa, l-a și'ntrebat de: 
pricina scîrbii. Boierinl de-vdată să mieră de între- 
bare, giîndea că Vodă se preface numai, da dacă a 
văzut de-a binelea că Vodă nu ştiea nici cu spatele. 
de fapta lui Solcan, i-a spus tot de--adreptul. 
— ŞI zi, ţiganul mei, ţ-a aratat hirtiea cu: fie în 

voia ta şi ai mîncat chelfăneala. Amu a înțeles Vodă 
că Șolcan a îmblat cu șirielie şi îndată l-a chemat 
la dinsul. 

Șolean s-a aparat cu jalba care i-o dăduse țiganii. 
da Vodă n'a vrut să ştie de nimic, ci a dat poruncă 
să-l spînzure. 

— Cu Piîrcalabu a vost în voia ta, amu las să fie- 
în voîa med. 

Mai pe urmă ş-a tras Vodă de samă, și l-a fer- 
tat de copilăria care-o tăcusă, după cum l-a iertat şi 
pe boier de alte greşeli cari le tăcuse mai înainta.
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131. — Stetan Vodă şi Tolpa | 

Se zice că în vremea lui Stefan Vodăera pe lîngă 
curtea 'domnească un tigan, Zolpa, eare 'era deş- 
tept,. glume şi tot odată foarte pretăcut. 

Intr'0 zi, venind nişte oameni dela tară ca să se. 
” jeluească înaintea domniei pentru nedreptăţile din 

partea pircalabului lor, întîmpinară: toema, cînd avea, 
să intre în curte pe ţiganul 'Tolpa. E 

— Ce vreți voi, oameni'buni?—întrebă țiganul. 
—- Avem să vorbim oare-ce cu Măria Sa Vodă. 

Acasă-i? răsnunseră Rominii viniţi, socotind că cine 
ştie ce domn mare îi acela cu care vorbesc. , 

— Acasă! Dară ce aveţi voi să vorbiţi cu Măria 
Sa ? Nu puteţi să-mi descoperiți și mie tainele voa- 
stre : Ei vaș putea foarte mult ajuta, de oare-ce şi 
eu sînt unul din cei mai mari sfetnici af Măriei Salet 

Rominii veniţi, necunoscîndu-l cine-i și văzîndu-l 
aşa de vorbăreţ, i se încrezură ţiganului, gîndind că 
ceea ce le spune îi adevarat, şi-i istorisiră taina lor, 
adică: cum că pircalubul îi asupreşte din cale-afară, 
cum că li se ia bir peste măsură, ba încă pe lîngă 
aceea: mai în toate zilele îi bagiocureşte, îi bate și-i 
chinueşte, fără milă şi fără v'o pricină. Iaca de ce: 
a venit ei să se jeluească lui Măria-Sa Vodă! 

— Oameni buni! zise Tolpa, nu purtaţi nici o 
grijă, întoarceţi-vă pe-acasă în voeacea mai bună, 
că eă vi-s omul!... Voiă vorbi cu Măria Sa. Lasă 
dacă v'a mai asupri şi bate pircalabul vostru de a- 
stăzi înainte ! 

„. Romiîniă îl ascultară şi se întoarseră bucuroşi spre 
case, 

Tolpa, după departarea lor, căută un prilej bun 
să intre la Măria Sa în -odae. 

Intr'o zi Stefan Vodă era voios. 
Știindu-l atunci numai singur în divan, Tolpa in- 

tră de-odată la dînsul în nuntru, plingînă şi țiindu- 
„se cu mmînele de cap. 

—Ce-ţi este ţie Tolpo ? Ce plîngi ? îl întrebăVodă, vă- 
zindu-l văetîndu-se şi țiindu-se cu mînele de cap. 

15
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— Mi-a tras popa o palmă, Măria Ta! 
— Pentru ce? 
— Pentru-că n'am ştiut pe Zatăl Wostru. 
— Ei. tu păginule! îi zise Stefan Vodă mînios, 

tu să nu știi Tatăl Nostru ? Pacat că n'am ştiut eu 
asta maj de mult, că de-atuncea te-a fialungat de 
la curtea mea !.. Mă, da ce ieşti tu ? păgin? turc? 
taţar? ori ce liftă râ€? să nu știi tu Tatăl nostru? 
Stăi numai !... 

— Ba îl ştii Măria Ta, da-l greşesc întrun loc. 
— Spune-mi-l dar! 
— Tatăl nostru, carele ieşti în ceriuri, sfinţască-se 

numele tăi, vile împărăția ta... 
— Mai departe! 
— Aci am uitat o vorbă. 
— Fie 'nooea ta... zi acuma mai departe. 
— Fie în... | 
— Fie în voea ta... zi odată de la început. că ia- 

vaşi ai uitat! 
— Tatăl nostru, carele lești în ceriuri, sfințască-se 

numele tăi, vie împăraţiea ta, fie in!. 
— Fie în voeata!... Măi da ce bătut cu leuca!... Un 

cuvînt să nu-şi poată însamna! Zi încă odată de la 
început şi ţine bine minte: fie în voea ta! 

— Tatăl nostru, carele ieşti în ceriuri, sfințască-se 
numele tăi, viie îrapărăţia ta, fie în... 

— N'a să mal ție minte! zi mai de multe ori: fe 
în voea (a 

— Fie în voea mea, fie... 

— Nu așa! ci fie în voea ta, adică acelui de sus, 
a lui Dumnezei, şi nu întru a ta, prostule şi nău- 
cule ! 

— Ei! fie! d-apoi dacă uit! 
— Apoi nu uita, că doară nu-ţi-i dogit capul! 
— Şi ca să nu uit Maria Ta, scrie-mi vorbele ace- 

lea pe-o hîrtie şi te iscăleşte, că a;a să-mi poci a- 
duce aminte totde'auna, cînd oiă lua hârtia în mînă. 

Ştefan Vodă, nici visînd de gindurile Țiganului, 
luă o hîrtie albă curată şi scrise: fe în coeu (a, a-
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:poi se iscăli mai de desupt Ștefan Voda, şi i-o dete 
"Țiganului, ca să nu-l mai supere... 

Tolpa — bucuria lui --ia hiîrția în mină şi ieși 
-din divanul domnesc, îndată a şi pornit la țară, a- 
nume cătră satul acela, de unde erati Rominii ce ati 

„tost venit la domnie să se jeluească pentru asuprirea 
peste măsură din partea. pircălabului. 

Aghungînd el în satul acela, dete poruncă să se 
“stringă toți sătenii la un loc, dimpreună cu dinşii 
-şi pircălabul, căci vine de la curtea domnească Şi 
“le aduce o vorbă mare de la Maria Sa Vodă, pe care 
die-cine trebue s'o asculte şi so împlinească... 

După ce s'a strins tot satul, dimpreună cu pîrcă- 
“abul la un loc, Tolpa virindu-se în mijlocul oame- 
anilor şi puindu-se faţă în față cu pircălabul, pe ca- 
:zele a început mai întăi al mustra înaintea satului 
întreg pentru neomenia lui cu sătenii şi cu toţi Ro- 
„mîuii de prin pregiurul acela, apoi arătîndu-i iseali- 
:4ura lui Ştefan Vodă, îi zise; 

-— Vezi ce este seris aici * 
-— Văd: fie în voea ta — răspunse pircălubul, dar 

ei nu știii ce se însemneze aceasta! 
— Nu ştii?.. bine! Lasă că ştii ei !—strigă Tolpa 

“durios, şi atunci pe loc porunci oamenilor să] întindă 
-gios înaintea oamenilor şi să-i măsoare v'o 50 bețe 
“bune și piperate. zicând: 

— Iscâlitura Măriei Sale poruncește : să pedepsim 
"pe toți uceia ce nu știi de omenie și asupresc pe 
fraţii lor din cele-utară şi tără v-o dreptate!.. 

Pîrcălabul era nevoit să sufere bătaia, crezînd că 
“aşa a poruncit Vodă. 

EL însă era unul din cei mai credincioşi, mai su- 
puşi şi mai plăcuţi domniei, şi "știind aceasta, se 
mira foarte mult, cum de-a tăcut Ștelan Vodă să po- 
vuncească să-l bată ţiganul 'Tolpa înainţea săteni- 
“dor, mai cu samă nefiind :cu nimic: vinovat! 

La v'o cite-va săptămîni însă, după ce a tost bă- 
“tut, avînd treabă numai de cit să se ducă la curtea 
<lomnească, se duse, şi-agiungind intră la Măria Sa.
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Stefan Vodă, bucurîndu-șe 'de sosirea lui, îl pri— 
mi cu aceiaşi prietenie și inimă bună ca: şi mai 
înainte. 

Pircălabul s'a mierat mult de primirea asta bună. 
Pricepînd atunci că nu poate să fie ceva răi la mij- 

loc, că trebue să-l fi pus cine-vală cale şi de aceea 
poruncise ca să-l pedepsească, îl întreabă pe Vodă 

— De ce ai poruncit Măria Ta lui Tolpa ca să 
mă “bată înaintea sătenilor mei, că doară n'am făcut 
nimărui nici un răă. 

Stefan Vodă, uitîndu-se lung la dînsul, roierindu- 
se şi el de vorbele piroălabilui, îi zise: 

— Ce spui ?... 
— Ce spun ?.. d'apoi iaca cum şi Yaca cun, şi în- 

cepu a-i povesti toată istoria cum s'a întîmplat. 
— Ei, mişelul! zise Vodă miînios, de aceea mi-a 

spus el să mă iscălesc ei la cuvintele, ce nu le 
știa din Zatăl nostru, ca să aibă cu aceea iscâlitură, 
putere să te bată!.. Așa treaba ?... Lasă că mi ţi-l 
oii învaţa ei! 

Stetan Vodă să făcu foc; poronci 'curtenilor să 
prindă pe Tolpa şi să-l spînzure. 

Tolpa însă, cînd istorisia pîrcălabul lui Vodă şi cînd: 
Vodă poronci să-l prindă şi să-l spinzure, stătea, 
la'ușă şi asculta toate, şi um a auzit aceasta, în- 
dată sa făcut uevăzut, ascunzîndu- se în grădina 'dom- 
nească, care era foarte. mare, stiind că acolo nu va da. 
nimeni de dinsul, iar trecînd miniea Domnului, poate 
să scape cu vieață. 

Ia zadar l-au căutat curtenii si-l prindă, că “Tol. 
pa nu era nicăiri. El bietul, de: spairră și de trică 
c'a să-l spinzure, s'a 'fost ascuns în grădina aceea, 

“aşa că nici ziua mare cu lumina nu- - puteai 'afia,. 
de lar fi tot; căutat. 

Mai spre sară, fiind o zi: frumoasă şi călduroasă, 
“Yeşi Stetan.. Vodă singur din curte şi se duse la prim- 

. blare prin. grădina Domnească tocmai în partea aceea 
„unde, era Tolpa ascuns, Țiganul văzindu-l d6 departe 
că vine Vodă, se sui iute “întrun măr şi se legă cu.
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briu] ce era încins peste mijloc de un crac, lăsindu- Şi apoi picioarele să spîuzure în gios, iaro aţişoară, ce-o avea asemenea pe lingă dinsul, d legă de altă 
“creangă deasupra. capului săi. ' 

Văzindu-l aşa Vodă zise cu milă: 
— Zăii că-mi pare ră de sărmanul Tolpa. Bietul de bună samă auzind că am “poruncit să-l omoare, pentru că a bătut pe pircălabul, s'a spînzurăt el sin. ur, ne mai așteptind pe alţii... 
Tolpa numai trăgea cu urechia. 
— Dacă ar fi vii, e l-aş ferta... 
— Pie în voea ta! strigă Tolpa, sărind gios şi 

îmbrățişind picioarele Măriei Sale. 
— Pie în voea la! Bine că măcar de frica spîn- zurătoarei ai învățat, Zatăl Nostru ! zise ziimţînd de 

ris Ștetan Vodă. Atunci m'aj prins cu iscălitura, 
acum cu vorba, dar altă dată nu mai scapi nici cu voea ta, nici fără de voea îal.. 

Fra şagagi Stetan Voda și-i plăcea şi șăgile al- tora, dar între-o şagă și o altă şâgă ţinea la mijloc 
Ciţe nouă fulgere și vai de acela, pe care îl nima- rea pintre şăgi săgeta miîniei domnești ! ' 

132. — Aista”i tatăl nostru! 

Era in Decemvrie, 1855, cînd după orînduirea mi- 
misterului din Viena se desgropară la monastirea 
Putnei moaștele lui Stetan Vodă și ale întregei sale familii. care odihnesc în acea biserică. 

La desgroparea moaștelur fusese trimes Teoctist 
Blajevici, ca comisar duhovnicese pe lingă alţi 
trei — unul politic, alţul sanitar și a! treile technic. 

Incă se descoperise mormintele lui Bogdan, fiul şi urmaşul lui Stefan cel Mare; apor a lui Stefan 
cel tînăr şi multe altele pînă ce în sfîrșit agiunseră, Aa însuşi mormîntul lui Stefan cel Mare: săpat fru- 
nos și bine în marmură sură.
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Şase picioare sub tața pămîntului,. lovi întăiaş: 
dată hîrlețul în lespedea de granit şi lustruit a lut 
Stefun Vodă Cel Mare şi Sfânt! 

Patru câlugări şi 4 mireni coboriră în sunetul tu-- 
turor clopotelor mănăstire — dar în tăcerea a toată 
suflarea omeniască — în mormînt răsturnind greaua: 
şi marea lespede de pe el — iar sub ea se zăriră. 
după trei sute de ani.... în adincime de 2 stînjeni,- 
îmbrăcat întrun pieptar lung, tunica de fir de aur- 
şi încă lucitor, cu mantaua de tron, aruncată pe par- 
tea de gios a trupului, făra săcriă pe 6 chingi late 
de fier...... se zăreau zic moaştele celui pentru care: 
însuși Papa de la Roma a poruncit ca în toate bi- 
sericile din tîrgurile lumei, se facă rugăciuni de mul-- 
țămâre către Dumnedeă pentru că scăpase creştină- 
tatea întregei Furcpe de îngenuchierea păginilor- 
urcă. 

Teoctist Blajevici sta pe gînduri în făța mormin- 
tului descoperit, răzamat de un stilp de marmoră şi 
de sîiala (emoţiune;, nu putea vorbi un cuvint. 

Atunci se apropie un moşneag bătrîn (Toader Ni-- 
țu) din Putna în genunchi şi plingînd spre mormin- 
tul descoperit. a lui Steian cel Mare și Sfînt şi ui- 
tîndu-se în el, spuse încet şi c'o jele stășietoare :. 

— Săracii de noi ! aista-i tatăl nostru !!.....



INSEMNĂRI. — TABLA DE MATERIE 
  

Cuvint înainte după V. Alexandri. 
1. Faptele şi vitejiile lui Stefan cel Mare şi Sfint. 
], Stefan cel Mare şi Sfînt. 
2. Prorocien despre Siefan cel Mare şi Sfînt după Ilie 

Veslovschi, Șesătoarea, rev. de folklor. An. II. faţa 235. 
3. Stefan cel Mare şi Ingerii după Th. A. Bogdan înv. din 

Bistriţa, care-a cules-o din Cimpia Ardealului şi-a publicat-o în 
rev. «Familia» din Oradea mare, Au. XXXIX faţa 246, 

4. Stejarul din Borzeşti, dupe N. Gane: Nuvele vol. III. f. 5. 
Această istorie i-a fost povestită de poetul V. Alexandri. Legenda 
giocului şi a'ntemeierii bisericii din Borzești mi-a spus-o şi mie 
D. Gr. A. Tabacariă din satul Hemeiușşi, com, Fintinele, țin. Ba- 
văului. — Să se vadă și Diction. geogr. a jud. Bacăă, de Or- 
tensia Racoviţă, f. 168. 

5. Judecata lui Stefan Vodă, auzită de N. Stoleriă de la Gh. 
Bosinceanu din Baea, ţinutul Sucevei. 

6. Stefan Vodă, după S. FI. Marian: Tradiţii pop. române 
din Bucovina, f. 90. . 

7, Bătălia de la Soci, după S, Ionescu: Dicţionar geogr. a 
jud. Suceava, f. 316. 

8. Bătălia de la Baea, după celea ce-a auzit d. P. Gheor- 
gheasa înv. în satul Cotrigaş, com. Broșteni (Suceava) şi după 
Dicţ. geogr. a jud. Suceava de S$. Ionescu, f. 2Îl și 223. 

9. Scările lui Vodă, după celea, ce a auzit d. Victor Popovici 
din Paşcani. D-sa spun» că într'o primbare care-a făcut-o prin 
pădurile din acele părţi a găsit o piatră ruptă pe care era scris 
cu litere vechi slavoneşte adică Pe aici trecui-a Stefan în lupta 
cu dușmanii... 

10. Mănăstirea Putna, după 1. Neculcea, Letopiseţ, vol. Il, 
ed. Il. f. 179. 

1]. Stefan Vodă şi Turcii, după S. FL. Marian: Tradiţii pop. 
romîne din Bucovina, f. 119. 

12. Mănăstirea Putnei, după celea ce-a auzit d. Ilie Veslov- 
schi din Cimpulung Bucovina. 

13. Răsboiul de la Racova, după arătările rezleie de C. Chi- 
ziță: Diot, geogr. a jud Vaslui, f. 33, 37.39, 41, 43, 55; 87, 123, 
124, 135, 142, 150, 153, 154, 157,165, 172, 186, 189,şi T. Ciuntu: 
Diction. geogr. a jud. Tecuci, f. 266, - 

14. Bătălia de la Răsboteni, după Î. Neculcea: Letopiseţ, vol. 
U. ed. II. f. 180. 

9. 
5, 
9 
n 

17 

18 

păi 

29 

36 

36 

37 

38 

40 

TI 

58



15, Bătălia de la Valea-Albă, după celea ce-a aurit d. P. 
Gheorgheasa, înv. în sâtul Cotrigas, som. Broşteni (Suceava). 

16. Cetățuea, după C. D. Ghiorghiă, Diction, geogr. a jud. 
Neamţ, î. 118, 

17. O minune a ui Stefan cel Mure și Sfînt, după cele au- 
zite de Const. Baltă de la-un moşneag din Buhalniţa, (Neamţ). 

18. Bătăliile pentru Getatea Albă -și Chiliea, -după 1. Necul- 
cea: Letopiseţ, vol. II. ed. Il. f. 179.. - 

19. Daniil Sihastru, după D. Dan. rec. folk : Săzătoarea, vol. 
VI. f. 133. E 

20. Coaminul şi Dumorava Roşă, după D-na El. Voronca: 
Patria, ziar în Cernăuţi, An, | No. 24, 25, 26 și 27. 

2]. Dumbrava Roşă, |. Neculcea, Letopiseţ, vol. II. ed. II. 
f. 181, . : | 

22, Altă Dumbravă Roșă, după C. Chiriţă ; Diction. geogr. 
a jud. Iași, î. 93 și C. D. Gheorghi: Diction. geogr. a jud. Nemţ, 
£. 167, 

23. Pusnicul Silvestru, după P. S. S. Arhiereul Narcis Cre- 
tulescu. care a auzit-o din călugării bătrîni şi a scris-o în Istoria 
Mănăstirii Neamţului tom. 1. f. 331—362, (manuscript). 

24. Logofătul Tăut, 1. Neculcea : Lelopiseţ vol II. ed. II. 
£. 181, 

» 25. Stefan Vodă şi Ungurii, după S. FI. Marian: Trad. pop. 
vom, din Bucovina, f. 104 mai este o variantă la El. Voronca: 
Datinele şi credinţele pop. Rom. f. 958. 

26. Bătăliea de la Varnița, după celea ce-a auzit Const, Pa. 
liuc din Volovăţ (Bucovina). 

27. Gârla Cazacului, după celea ce-a auzit d. Ilie Veslovschi 
din Cimpu-Lung Bucovinei. 

28. Bătăliea de la Ciortărei, după D-na El. Voronea din Mi- 
halcea (Bucovina), care a auzit-o de la Mihai Juravlea din Burla 
(Bucovina). : ! 

29. Bătăliea de la Zarija, după D-na Niculiţă- Voronca din 
Mihalcea (Bucovina), care a auzit-o de la Ion Pisarctue din Roșa 
(Bucovina). : 

30, Stefan cel Mare şi Sf. Gheorghe, după d. T. T. Burada: 
O călătorie la muntele Atos, f. 36. | 

3]. Valea lui Vodă, după C. Chiriţă: Diction. geogr. a jud. 
Iași, f. 252. 

32, Popa care știe carte, după V. A. Urechea, Legende Ro- 
“nâne, ed. ÎI. £. 4. 

23. Stefan cel Mare şi Porcariii : Această legendă îi scrisă 
după cea comunicată de Arh Narcis Creţulescu, care a auzit-o 
de la Generalul Grigore Ipătescu şi institutorul Sachelareseu din 
lași şi de la alţii, 

"N. B. Se zice că Ghelasie era -văzăş fruntaş și că din nba- 
mul lui se trage: Inochentie, Vlădică la. Huşi între anii 1753— 
1782. (Cronica Romanului. Apendice f. 229), 

62 

66 

68 

69 

6 
8 
9 
39 

98



ȚA). 34. Ciobanul, cules de EI, Niculiţă- Voronca : Datinele şi cre- dinţele poporului Român, f. 678. 100 35. Stefan Vodă şi baba Tudora, după . Ionescu (de la Brad). 
Agricult. rom. din jud. Putna, f. 362, după Mariea Movilă, care a scris după legenda asta, romanul Septe Munţi, £. 43. Buc, 1882; după Diction. geogr. a jud. Putna, de A. Candrea și M. Caneanu 
f. 394 și Carmen Sylva: De prin veacuri, vol, |. £. 36; 102 36, Mănăstirea Căpriana, după P. S. S. Arehiereul Nareis 
"Crețulescu, care a auzit-o de la ieconomul Andrey Panuş: de la biserica Buna-Vestire din Iaşi, fiind un vlastar din neamul țiga. nului Panuş, din vremea lui Stef. Vodă. Tot în chipul acesta .po- 
vestese și călugării bătrîni. Să se vadă şi «Uricarul» lui Codre- 
scu vol. Ilî. f, 270. . . 104 

37. Cetatea Tătarilor, după S. FI. Marian: Trad, Pop. rom. 
din Bucovina, f. 960. 

106 „88. “Stefan cel Mare și Capcînik, după Th. A. Bogdan; Fa- 
milia, Am. XXXIX, f. 258. Oradea Mare. . , 

39. Dealul Leahului, după S. FI. Marirn : Trad. pop. rom. 
din bucov. î, 275, IE 

40. Stefan Vodă și Hatmanul Peştiovici, după N. Trofin care a auzit-o de la Vasile Morariii din satul Glodeni, com. Parpaniţa 
jud. Vaslui. . - . pi 

41. Cum scapă Stefan Vodă de Tătarii printr'o 'minune, după 
-celea ce-a auzii d. Ilie Veslovschi din Cimpu-lung Bucovinei. 123 

42. Bălăliea cu Tătarii de pe Vatea Berheciului, după spu- 
sele d. M. Zamfir nermalist din satul Vultureni, ținutul Tecuciului. 

43. Locul războiului, după N. Filipeseu-Dublăă: Dicţionar 
djeogr. a jud. Dorohoi. f. 41. : E 

„44. Valea Groazei, după C. Chiriţă : Dicţion. geogr. a jud. 
Iaşi. f. 115. a 

45. Bătălea de la Potana Dealului Mare, după T. Ciuntu; 
„Dicţion. geogr. a jud. Tecuci, f. 263, . i 46. Tabăra, după N. Filipescu-Dubăă : Dicţion. geogr; a jud. 
Dorohoi. 329. „i : a 19 

47. Sângeră, după C. Chiriţă : Dicţion. geogr. a jud. Iaşi:t..205. 196 
48. Cierdacul lui Stefan Vodă; după €. Chiriţă; Dicţion. 

geogr. a jud. Fălciă, f. 36. E -. 197 49, Cetăţuia şi Valea lut Siefan Vodă cel Mare, după C. .: "Chiriţă : Dicţion. gedgr. a jad. Fălciă, £..29, -. .. a 197 „-- 50. Masa lui Stefan Vodă, după eelea, ce-a auzit d. |. Miro- ia nescu, înv. în com. Pazlăii ținutul Neamţului: +: se: i 198 --151. Movila cu gloanţe, după d. Ilie Veslovschi: rev. folk. Șezătoarea f. 207... i a cai 129 +52. Cuvintul de moarte lui Stefan Vodă, de L. Neculcea : 
Letopiseţ, vol. IL. ed. IL. f189, 139 98. Poruncile lui Stefan Vodă cel Mare și Sfint: -după eelea, 
ce-a, auzit d. P. Gheorgheasa înv. din satul Cotrigaş, com. Broş. ;.. teni (Suceava).  , .. , a ii, 130 II. Doamnele lui Stefan Yodă cel Mare şi Sfînt, 131 

117 

118 

121 

124 

125 

126



54. Casa Doamnei, după Dicţion. geograf. a jud. Botoşani 
de V- C. Nădejde şi IL. Ţiţu, f. 199 şi âupă celea auzite de d. Alex. 
Petrescu, de la un moșneag din Stinea. 133 

55, Catelina, după celea ce mi-a trimes Arhiereul Narcis 
Creţulescu şi după «Dicţion. geogr. 7. Iași, î. 49, 59 şi 140. 
I. Creangă a publicat în Convorb. :  „ baladă pop. Catelina în 
care se povesteşte despre frumuseţea unei femei vindute Turci- 
lor, Am pomenit de balade asta fiind, că numai de data asta mai 
găsesc acest nume în literatura populară. 134 

56. Bătăliea de la Cetatea Hotinului, după C. Stamati-Ciu- 
rea rev. Povestea Vorbei, An. I, No. 16 faţa 5. 136: 

57. Domniţu Săsoaică, auzită de la Gh. Bosinceanu, gos- 
podari-dogari. din Baea, ţinutul Suceava. 137 

58. Nouraș și Doamna Ileana, după P. Ispirescu care a publi 
cat-o în «Cânvorbirii literare» An. XII, unde a scris «Vieaţa lui 
Stefan cel Mare şi Bun». 138 

5y. Nourel și Calapod Paharnicul, după balada culeasă de 
d. Alex. Vasili, de la Mihai Buchilă, moșneag de 60 ani, din 
satul Tatăruşi. ţin. Suceava. 140: 

60. Domnița Unguroancă, legendă culeasă de Rubinyi Mâzes 
şi publ. în: Adalehok a Moldavi Csangoh Nyelujdrăsdhoz (4- 
dițiun la dialectul limbei Ciangăilor din Moldova) Budapesta. 
1901. 143: 

6]. Finâna Doamnei, dupăDicţion. geogr. a jud. Bacăă, f. 295 144 
62. Altă Fintină Doamnei, după S. FI. Marian: «Tradiţii 

pop. rom. din Bucnvina. f. 278, 144 
63. Iucă altă fintână Doamnei, după Dicţion. geogr. a jud; 

Iași, de C. Chiriţă, £. 54. 146 
64. Vieriţa cea frumoasă, după V. A. Urechea «Legende Ro- 

mâne» f. 260. . 146 
65. Stefan cel Mare şi mama lui Petre Rureş, după C. Chi: 

riţă, «Dicţ. geogr. a jud. Iaşi, f. 227. 152 
66. Cintecul Ilenei, după cele auzite de d. ]. Mironescu, înv. 

de la mosneagul Irimia Concu din com. Tazlăă, ţinutul Neamţului. 152 
61. Obîrşia Ciangăilor din Faraoani, legendă culeasă de Ru- 

binyi Mâzes şi publ. în: Adalfkok a Moldvai Czângok Nyelvjd- 
râsdhoz. (Adiţiuni la dialectul limbei Ciangăilor din Moldova). 
Budapesta, 1901, 153 

III. Cintece despre Stefan cel Mare și Sfînt. 155- 
68. Cîntecul lui Stefan Vodă cel Mare și Sfînt. cules de V. 

Alexaneri: Poesii pop. ale Rominilor, f. 1173, 157 
69. Alt cîntec al lui Stefan cel Mare şi Sfîni, culese de V. 

Alexandri : Poesii pop. ale Românilor, f. 174, 157 
10. Hat fraţi. eîntec găsit de d. Hasdeu pe psaltirea slavo- 

română a lui Dositei, care se pare a fi un citec răsboinic din vre- 
mea, lui Stefan cel Mare. ! 

7]. Stefan Vodă şi Șoimul, cules de V. Alexandri: Poesii 
pop. ale Românilor, f. 1172. 158. 

72. Movila lui Buricel, cules de V. Alexandri: «Poesii pop. 

157



| P)-. 
ale Românilor, f. 163. La sfirşitul acestui cintec este următoarea, 
însemnare : Tradiţia spune că în adevăr pe timpul lui Stefan 
Vodă cel Mare şi Sfint, şedea un ostaș de-a lui pe movila lui Burcel 
cale de o poștă și giumătâte de la Vaslui şi că glasul lui era atit 
de puternice în cât agiungea pin” în auzul Domnului !». 158 

73. Bucă Bucăleţ, cules de 1. T. Burada: «0 călătorie în 
Dobrogea» f. 139. 160 

14. Stefan Vodă şi Gir icuta, cules de lulii Bugnarii: «Musa 
Somesană» balade populare, f. 16. 162 

15, Stefan Vodă și Turcii. auzit de a. |. Th. Popovici, înv. 
de Ia V. Lopatariă în vristă de 87 ani, de loc de peste Prut. 164 

76. Stefan Vodă şi Ungurii, auzit de d. ]. Th. Popovici, înv. 
de la Nec. Lupea în vristă de 77 ani, şi de loc din Ardeal. 163- 

11. Stefan cel Bun și Mave, cules de d. Gr. A. Tabacarii de 
la o ardeleancă din Zogra-Năsăud. 165. 

18. Colindul lui Stefan cel Mare şi Sfînt : a se vedea însem- 
narea, de la cîntec. 165 

79. Nani—nani, (Cintec de leagân). Poesii pop. ale Rom. cu- 
lese de V. Alexandri f. 38]. 166 

IV. Carţile domneşti a lui Stefan cel Mare și Sfînt. 167 
80. Curtea Domnească şi Cotnari. după celea, ce-a auzit Ar- 

hiereul Narcis Creţulescu şi după Dicţion. geogr. a jud. Iaşi, de 
C. Chiriţă, f. 81, 95 şi 1î0. 169 

81. Casele domneşti din tirgul Ştefăneşti, după V. C. Nădejde 
şi I. Tiţu. «Dicţion. geogr. a jud. Botoşani». f. 204 şi 207, ll 

82. Curtea” Domnească din Rădiă, după C. Chiriţă : «Dicţion. 
geogr. a jud. Vaslui» f. 158. 179. 

V. Ostaşii viteji din vremea lui Stefan cel Mare şi Sfint. 173 
83. Aprodul Purice, cules de 1. Neculcea: Letopiseţ vol. II. 

ed. Il. f. 181. 175. 
84. Avram Huiban, după cele azite de inv, din com. Avră- 

mești, d. C. Solomon. 175- 
sati 85. Stroe, după d. S. Ionescu: Dicţion. gzogr. a jud. Suceava 7 

f, 330. ii 

86. Șoiman, » » » > Lă > >» > 
f. 318. 177 

81. Dobindă, după V. CL. Nădejde şi |. Ţiţu: Dicţion. geogr., 
a jud. Botoșani, f. 169. 

88. Stan Pasatnicul, după C. Chiriţă: Dicţion. geogr. a jud. 
Fălcii, f. 91. 178 

89. Crasnaş, după C. Chiriţă: Dic geogr. a jud, Fălcii, £. 5, LI& 
90. Tofin Deleanu » >» > >» » 549.178 
91. Sâlpul lui Roșcă>  » pp oo 2» £ 189,179 
92. Micșună, după » >» pp» >» 49,179: 
93. Bibire, după Ortensia Racoviţă : Dicţ. geogr. a jud. Ba- 

căi, î. 139. 119 
94. Crăciun, după C. Chiriţă : Dicţion. geogr. a jud, Vaslui, 

f. 59. 180 
95. Tăbişcă şi Nicoră, după C. Chiriţă: Dicţion. geogr. a 

jud. Vaslui, î. 184, 180:



9. 
96. Darman, după Ort, Racoviţă: Dicţ. geogr. a jud. Bacăii, 

£, 251. | 180 
97. Hatmanul Grozav, după |. Ciuntu: Dic, geogr. a Jud. 

Tecuci, f. 99. : -180 
98.. Tălaba, după T. Ciuntu: Dic. geogr. a jud. Tecuci, î. 202. 181 
99. Ipotă, > > > » .» >» > >» 252. 18] 
100. Balş, > >» > > > > >» » » 156. 182 
101. Vultur şi Tăvărdar, după T. Ciuntu ; Dicţ. geor. a jud. 

Tecuci, f; 280. 189 
102. Cudalb, după Moise Pacu: Cartea jud. Covurlui şi după 

“celea ce-a auzit d. St. Grosu. înv. în com. Sriirdan, ţinutul Co- 
vurlui. 182 

103. Bîrsan, după celea ce-a auzit d. Guţă V. Arghir, nor- 
malist din Panciă. | 183 

104. Totăiescu, după D-na EI. Niculiţă— Voronca : Datinele 
.și Credinţele pop. Romin, f. îl2, 183 

VI. Danii de la Stefan cel Mare şi Sfint, 185 
g105- Purcel, culeasă de 1. Neculcea; Zetopiseţ, vol. IL; ed. II, g 

î. 181. 187 
106. Movila lut Burcel, după C. Chiriţă: Dieci. geogr. a jud. 

Vaslui, f. 199, .. . . 

107. Gârceanu, după C. Chiriţă: dict. geogr. a jud. Vaslui, 
£. 90. . 188 

108. Văsot, după T. N. Ciuntu: Dieţ. geogr. a jud. Tecuci, 

187 

£. 34, - 188 
109. Paisie, după S. Ionescu > > » »  Sucea- 

va, f. 227, : . ' 183 
110. Corla, după N. Fiipescu-Dub. » » > »  Doro- 

„hot, f. 53, 189 
11. Portar- Başa, după C. Chiriţa: > » » » Vaslui 

1. 146, 189 
112, Fraţii Mircești, » » >» » >» » 

-f. 18. 182 
113. Roman, »» > » » >» > Iași, 

£. 194, 190 
114. Bucium, după Ort. Racoviţă » » » »  Bacăă, 

£. 454, „190 
115. Ghiorghiţă » S. lonescu:  » » » »  Sucea- 

24,102, I-a fost povestită de preotul Gh. Ortoanu din com. Dorna, 
ţinutul. Sucevei. | , 
__:116. Logofătul Negrilă, după C. Chiriţă: Die. geogr, a jud. 

Vaslui: f. 13]... 1% 
:1]7. Broşteanu, după S. Ionescu: Dic. geogr. a jud. Suceava 

î, BA ;-iar partea a doua a istorisirii îi scrisă după celea ce-a au- 
-zit 4. Victor Popovici din Paşcani, - ENPI 1% 

VII. Răzaşii. fle la Stefan cel Maro şi Sfînt,  . 195 
„î. 8). Dicţ. geogr. a jud. Suceava, :t. 84; b). Dicţ. geogr..a jud. 

Botoșani, î, 19. e). Idem, f, 104; d). 1dem, f. 130; e). Dic. geo, 
-a jud. Pălciii, £, 23 ; f), ldem, £. 148; g). Idem, f, 214; h). Dicţ 

=



Pa. 
geogr. a jud. Bacăă, f. 442 ; i). Idem, f. 491; 3). Dicţ. geogr: a 
jud. Iaşi, f. 198; 1). Dicţ, geogr. â jud. Vaslui, £. 134; m). Îdem, 
î. 203; n). dem, f. 70; o). Dicţ. geogr. a jud. Suceăva, f, 56; p);. 
Idem, f. 187, ' 

VIII. Biserici și Mănăstiri întemeiete de Stofau cel Mare 
şi Sfint. a m 

a). Dicţ. geog . a jud. Suceava; d), Dicţ. geogr. a Romîniei, 
tom. V, f. 484; c). După cele comunicate de Arhiereul Narcis Cre= 
țulescu ; d). Dicţ. geogr. a jud. Botoşani, f. 132; e), După cele 
comunicate de Arh. Narcis Creţulescu ; f). Dicţ. geogr. a jud. Do- 
rohoi, î. 15; g). Dicţ. geogr. a jud. Bacăi, f, 258; h), ldem, op- 
cit f. 582 ; i), Diet. geogr. a jud. Iași, f. 208; j). Istoia Mitro- 
poliei din lași, de C. Erbiceanu ; k). Dicţ. geogr. a jud. Vaskui, 
f. 190; ). Jdem, op cit. f. 71; m). Dieţ. geogr. a jud. Tecuci, 
f. 79; n). Cupă cele auzite de Arh. Narcis Creţulescu de la călu- 
gării bătîni; o). Dicţ. geogr. a jud, Neamţ, î. 45—45; p). ldem, 
op. cit. î. 224 ; r). Ibidem, op. cit. f. 270; s). Ibidem, op. cit. f. 
287 ; 1). Ibidem, op. cit. f. 326—328 ; u), Ibidem, î. 366; v). In 
munții Neamțului, de C. Calmunschi, î. 18; z). Fondul religionar, 
de Aron Pumnu, Cernăuţi, 1865, £. 82; x). După cele comuni- 
cate de Emilian Moldovan din Mazanaeşii (Bucovina). y), Letopi: 
seţ, vol. Î, ed. II. f. 133, (Nota lui Nicula Costin) ; w). După cele 
comunicate de lie Veslovsehi din Cimpulung (Bucovina). 201 

1%. Cruci, fitîni, cișmele, iazari, poduri, movili şi ruini, . _ 
din vremea lui Stefan cel Mare şi Sfint. - 20 

120. a). Crucia de piatră. după Dieţ, geogr. a jud. Bacăiă, 
Î. 248. | 207 

121. Fintini şi cişmele, b), Dicţ. geogr, a jud. Suceava, f. 188 
0). Diet. geogr. a jud. Botoşani. f. 18; d), Dicţ. geogr. a jud. Iaşi, 507 
f. 221. : - i 

197 

199 

122. lazuri; e). Dicţ. jud, Doroho! f, 187 ; £). Dic. geogr. 2, 
jud. Iaşi, f. 65, 7 

123. Poduri ; g). Diet, geogr. a jud. Iaşi, £. 55; h), Dioţ, ge, 
jud. Botoşani, f. 17 +i) Dicţi: geogr, a jud. Bacăti. î, 585. 208 

124. Movili, j). Dicţ. geogr. a jud, Bacăi, f. 321; k). Dicţ. 
geogr. a jud, Neamţ, f. 331 ;1). Dicţ. geogr. a jud, Bacăi, f, 5; 
m). Dicţ. geogr. jud. Fălciă. f. 140; n), Dicţ. geogr. jud. Vaslui, 
122 ; o), ldem, op, cit, f, I5I. 209 

125, Raini, p). Dicţ. geogr. jud,. Neamt. f, 149, 209 
X Odoară din vremea lui Stofan cel Mare și Sfînt. 2 
a). Dicţ. geogr. jud: Vashui, f. 64 ; 5). Dicţ, geogr. jud. Nemţ, 

f. 270; e). După jurnale zilnice. 213. 
Aflaos. Cetatea Neamţului, după Stef. G. Sergent: «Lumea 

Ilustrată», An, ÎI, f. 8; povestită de 2 bâeţi din Vinătorii Nem- tului. o 215 
128, Povestea florei soarelii, după Trib; aAlbinay An. V. 

f. 1094. Da 27 
129. Cu ce-t bună mămăliga, D, Dan «Săzătoareae vol. VIII, 

f, 68, 218



  

130. Şolean Tiganul, după celea ce-a auzit şi mi-a comuni- 
-cat Arh. Nareis Creţulescu, stareţul Mănăstirii Neamţului, 222 

131. Stefan Vodă şi Tolpa. dupa S, FI, Marian; «Tradiţit os 
„Pop. rom, din Bucovina, f, 13$. 225 

132, Aista- tatăl nostru! Timplarea asta-i scrisă ?n : Curi- 
srul de Iaşi, (An, X Nr. 40 din 15 Aprilie 1877), poate că de M, 
“Eminescu, care trebue să-l fi răscolit la inimă aceste cuvinte a, 
țaranului supus neamţului şi cu o evlavie sfîntă pentru numele 
lui Stefan Vodă ! Numai vorbele moşneagului mată făcut să o a- 
-daog la şiragul de legende a lui Stefan cel Mare şi sfint, pentru 
ca să se vadă cît de puternic îi sădii chipul acestui mare Domn 299 în inimile țăranilor Moldoveni ! sti 

  

Mulţămire. 

Mă simt dator a aduce aid mulțămirile mele 
înimoase, tuturor acelora care-ati avut osebita 
buna voinţă să mă ajutore, cu ce-ai putut, la 
îndeplinirea gindului și datoriei ce mi-am luat-o 
asupră-mi, şi ca Romin și ca tector de țaran, 
faţă de implinirea a 400 ani de la moartea celui 
mai scump, mal drag și stint Domn din trecu- 
tul nostru sbuciumat : Stefan Vodă cel Mare 
şi Sfânt, | | 
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