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CITEVA SCRISORI ŞI ACTE DIN MUSEUL 

ARDELEAN DE LA CLUJ. 
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Intr'o călătorie la Cluj, d. 1. Bianu a găsit, în Biblioteca 
Museului Ardelean din acest oraș, încă un număr de scrisori 
şi acte romănești sau privitoare la istoria Romiînilor!. Ca şi 
acelea pe care le-am tipărit, după originalele aflătoare în 
Arch. Statului din Budapesta, în volumul IV al acestei co- 
lecţii, ca și altele pe care d. Hasdeii le-a dat după origina- 
lele ce se păstrai în Biblioteca Batthyâni din Alba-Iulia şi 
care astăzi nu se mai pot găsi acolo, ele făceau parte din 
vechea Archivă a principilor Ardealului, care n'a fost bine 
conservată de noua stăpînire germană și s'a împrăștiat deci 
în toate părţile. Ni mai păstrează oare viitorul norocul unei 
astfel! de descoperiri, se vor mai găsi prin vre-un colţ ardeiean 
răvaşe de-ale Domnilor şi boierilor noștri către «Craiul>, mai 
puternic, de peste munți, cărți pentru trecerea solilor purtind 
pecetea mică, a Moldovei sai a Țerii-Romăneşti, ori chiar, 
ca în împrejurarea de față, rămășițe scrise ale scurtei stă. 
piniri în Ardeal a lui Mihai Viteazul? O afirmaţie ar fi prea 
îndrăzneață, o tăgăduire ar putea fi dezminţită de o întîm- 
plare prielnică. 

Cînd se găsesc, astfel de scrise sint prea însemnate ca 
să stea netipărite, în colecția de fotografii sau de căpii ale 
unei biblioteci. Întrebuințez deci frumoasele reproduceri foto- 
grafice pe care le are astăzi Academia după documentele 
acum descoperite, şi le înfăţișez, cu lămuririle de nevoie, 
cetitorilor cărora li plac faptele şi limba trecutului. 

! Documentele slavone din această Bibliotecă, le-am analisat în notele la 
ediţia mea din Cronica lui Constantin Căpitanul (București, 1902); v. p. 49 
nota 4, p. 66 nota 3, 

 



O scrisoare a lui Matei Basarab 

către Gheorghe Râkoczy I*, principele Ardealului, 

cu lămuriri asupra venirii în Domnie a lui Matei. 

În 1630-2 Matei Basarab era pribeag în Ardel, un Agă 

muntean fugar, care uneltia împotriva Grecului de pe tronul 

muntean, Leon-Vodă, şi pregătia astfel o nouă Domnie ro- 

mănească, — întăiii a unui tovarăș de pribegie şi apoi a lui 

însuși. 

La 20 Octombre 1630, după calendariul vechii, un strin gător 

de dări vestia boierului de care atîrna că la 18 sara Aslan Vor- 

nicul, Gorgan Spătarul şi Matei fost Agă «treceau la munte» 

şi-şi făcuse tabăra lîngă trecătoarea jiiană a Carpaţilor, la 

Vilcan. Încă de la 17 ale lunii, ei se adunaseră şi alcătui- 

seră oastea de fugari, care nu putea fi lesne oprită în loc. 

Aceasta o văzură dregătorii domneşti în ziua de 19: ei fură 

puși pe fugă și răsculații trecură «plaiul» îndreptindu-se spre 

Haţeg !. 

Ei stătură cîtva timp şi în oastea lui Râk6czy, principele 

Ardealului, care se lupta pe atunci cu Imperialii, şi Cronica 

Țerii spune că Matei i-a «făcut multă slujbă dreaptă cînd 

au venit Neamţii asupra lui la Tocaia>?. Un amănunţit po- 

vestitor ardelean din această vreme, Kraus, arată că pri- 

begii ai locuit mai mutlă vreme în Haţeg chiar, şi în Sighi- 

1 Cf. scrisoarea din Sfzdi? și doc. IV, pp. 19-20 cu Cronică Ţerii, în 

Alagazinul istoric, IN, p. 3ut. Iscălitura luă Matei în April precedent; Sfudi? 

și doc., V, p. 441, n0 13, 

2 Magazin, Î. e. p. 35. V. şi Engel, Weuere Geschichte der Walachey: IL, 

p. 285. 
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şoara 1. Găzduitorul şi sprijinitorul lor era contele, «groful» 

David Z6lyomi, înrudit cu familia princiară a Bethlenilor şi 

el însuși concurent al lui Râkâczy pentru stăpînirea asupra 

Ardealului. Acest neam era, de alminterea, și în legături de 

înrudire cu Rominii, căci la 1622 Gavril Movilă, fost Domn 

al 'Ţerii-Romănești, și el pribeag în Ardeal, luase pe Elisa- 

beta Z6lyomi de Albes, văduva lui Mihai Imreffy ?. 

În 1631 stăteau astfel împreună, în acest sigur adăpost, Aslan, 

privit — fiindcă era nepotul lui Petru-Vodă Șchiopul — ca frun- 

tașul fugarilor şi viitorul lor Voevod, Gorgan, care nu era Mare- 

Spătar sai căpetenie a oştirilor ţerii, ci Spătar de a doua 

treaptă, Matei şi un număr de boieri mai mici, mai ales sluj- 

başi de oaste, pe carii vor fi cîștigat pentru fugă Matei şi Gor- 

gan?. Ei n'aveai alt gînd decit să se întoarcă înnarmaţi, adu: 

cînd cu ei luptători ardeleni luaţi în leafă, să «scoată pe Greci 

şi dușmanii noștri carii aii spart casele nostre» și să puie 

în locul acelui Grec Leon — căruia poporul îi zicea Vodă 

Aliont—un «Domn de ţară», din mijlocul lor. Neavind 

bani, ei făgăduiră însemnata sumă de 2.000 galbeni ungu- 

rești unui «jupîn Cristeș», Paul Keresztessy, al cărui rost nu 

e cunoscut în alt chip. dacă el va izbuti să le «facă cale să 

meargem în ţara noastiră»?,. 

Leon-Vodă nu era bucuros de războiii, nici de tinguiri la 

Poartă, pe care, de o potrivă, i le pregătiaii acești duşmani 

fără astimpăr. EI voi să stea la învoială cu dînșii. De trei ori 

trimese soli le dinşii, cu scrisori de făgăduială și de asigu- 

rare; dar ele nu prinseră. În Maiă ajunseră la Braşov epis- 

copul de Rimnic, Teofil, şi cel d'intăiă dintre boierii rămași 

1 Ed. în Zontes rerum austriacarum, Seriptores i 1, p. Li3. Cf. Cron. Ţerii, 

ÎI. e, şi Sîrbu, Mateiă- Vodă Băsăradăs auswărtige Beziehungen, Leipzig, 

1899, p. 11. 

2 Iorga, Documentele Bistrizei, |, p. XCUL- 

* Studit şi doc., IV, p. 103. În 1629, fiind Domn Alexandru Iliaș încă, 

Mare-Spătar era tot Mihu. 

4 Tocilescu, în Analele Academiei Române, VIII, p. 199. 

5 Studii și doc. IV, p. 103. 

& Pentru care v. Sfudii și doc. V, p. 629.
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în jurul lui Vodă: Hrizea Vornicul, un puternic boier, care 

se înnălțase mai ales prin sprijinul lui Radu Mihnea!. Vor- 

nicul muntean aducea cu dinsul și un dar de cat --- care nu 

era neobișnuit în legăturile de atunci dintre Ţara-Romănească 

şi Ardeal — pentru Râkczy, care avea în minile sale cheile 

de la tainița pribegilor. În dimineața zilei de 26 Iunie, Hrizea 

era înnapoi la Brașov, dar el nu putu da altă ştire decit tot 

cea veche, că pribegii nu voiesc a se întoarce, cu nici-un preţ?. 

Pe atunci era obiceiul că mari hotărîri politice se luai la 

serbările casnice ale Domnului. In Iulie, Leon căsători pe 

sora sa cu Banul Boul, un Moldovean adus, de sigur, de 

către Radu Mihnea, care a stăpînit de mai multe ori în amîn- 

două ţerile: la 15/25 ale lunii Sibiienii trimeteati la București 

un om al lor, cu daruri 5. Încă din această zi de 15 după calen- 

dariul vechii, Domnul străin alcătuise un act prin care se 

dădea ţerii asigurarea că, de acum înnainte, în boierie, în 

Biserică, în strîngerea dărilor, ea nu va mai avea să pătimească 

pe urma Grecilor, de cari se plingeai atita fugarii. Sfetnici, 
mari şi mici, din toată țara fuseseră strinși pentru a cunoaşte 

şi întări aceste măsuri. Ele nu fură pecetluite și trimese, în 

multe copii, la toate stările și în toate Ținuturile, decit peste 

o săptămînă, la 23 st. v.f. 

La această dată, Hrizea se întorsese de mult, și Leon 

voiă, prin hotărirea lui neașteptată, să tragă toată dreptatea, 

iubirea și credinţa de partea lui, așteptîndu-se la o încăie- 

rare cu pribegii neînduplecaţi. Totuși, el nu încetă cu stă- 

ruinţile pe lingă dînşii. La -iă, la 31 lulie întîlnim oameni 

de-ai lui cari se întorc prin Braşov de la Curtea lui Râkoezy 5. 

3 V., pentru Hrizea, Ziferatura şi arta romînă, IV, pp. 401-2. 

? Iorga, Socofelile Brașovului, la acest au (şi în Au. Ac. Rom, XXL. 

3 lorga, Socotelile Sibiiulut (şi în An. Ac. Rom. XXI). 

4 V. Studii şi doc., IN, pp. CuXiv-v. U formă a actului poartă data de 

«15 —» (== Iulie), cealaltă are data întreagă de «23 lulie». — Ie fapt plecară 

din Divan cîțiva Greci, ca lanachi Vistierul și Alexandri Postelnicul. Pe vremea 

fugii boerilor era aproape cu totul alt Divan: Vlad se află ca L.ogoft, Muşat 

Stolnic, Vasile ca Păharnic (doc. din 13 April 1630; colecţia Gr. P. Ulănescu) 

Cf. Studii şi doc., V, p. 441. 

5 Socotelile Brașovului. 
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Pe calea Vilcanului, el trimese pe același timp alţi oameni 

domnești cu vorbe de împăcare pe buze: Radul din Desa și 

Stanciul din Deleaga, unul Logofăt, altul Postelnic, din rir- 

durile boierinaşilor. Îi întîmpină însă la Tirgu-Jiiului avan- 

garda, străjile vrăjmaşilor Domnului lor. În fruntea unei mici 

oştiri venia Matei pe valea îngustă a Jiiului, pe care Leon 

m'avuse grija să o păzească, Oştenii săi erai culeşi din păr- 

ţile Hațegului şi Huniedoarei, vechi Ținuturi de Romini răz- 

boinici, cari se vor fi lăsat ispitiţi fără greutate a purta răz- 

boiii pentru un Domn romîn împotriva «Grecilor» !. Mihai Spă- 

tarul din Coțofeni, pe care, ajungind Domn, Matei și-l făcu 

boier din Sfat şi Stolnic?, şi Păharnicul Barbu Brădescul, un 

Oltean, fiul lui Preda și— dacă se ține samă de aceste nume — 

poate o rudă a Brincovenilor, dintre cari făcea parte și Matei, 

care era fiul Danciului din Brincovenii Oltului?. Roşii din 

Banat, sătenii scutiți de bir cari luptau în dulame roșii, pri- 

miră cu bucurie pe năvălitori şi-i încunjurară, gata de luptă. 

În Divanul cel noi al lui Leon se aflaă în August 1631, cînd 

porţile pribegiei se deschideaă pentru dușmanii Grecilor, boieri 

cunoscuţi și bogaţi. Lîngă Hrizea stătea Logofătul Papa Gre- 

ceanu, din satul Greci, fiul lui Preda și al Floricăi lui Mihai 

Viteazul, Vistierul Dumitrașco, începătorul neamului Dudeşti- 

lor, Stolnicul Gheorghe, Comisul Buzinca, Păharnicul Ne- 

delco din Boteni, Postelnicul Dumitraşco, toţi boieri din nea- 

muri mai puţin vestite, şi, în sfîrșit, Spătarul Mihu. Acesta 

din urmă era mina dreaptă a Domnului: Romiîn, dar știind 

greceşte, în care limbă era şi deprins să se iscălească, el 

își începuse cariera supt Radu Mihnea, care-l puse în fruntea 

oştii ce trimese în Ungaria împotriva Imperialilor la 1623, 

Aici el se dovedi «răii războinic», cu toată înnălțimea şi chi- 

poșia sa de straşnic ostaș.: Totuși el fu păstrat și de Radu 

şi de fiul acestuia, Alexandru Coconul, şi chiar de Domnul 

Memoriile lu? Aemenyv (o traducere parjială românească a dat-o Neagoe 

»opea, Bucuresti, 1900; v. p. 25). 
. 
> V. Studii şi doc, V,-p. 442, No. 15, 

3 Studii și doc, V, p. 20, nota 2,
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rival, Alexandru Iliaș, pe care-l înlocui apoi Leon. El se 

înfăţişa astfel ca marele om de oaste al Ţerii-Romăneşti!. 

Mihu porni deci cu străjile lui Leon împotriva boierilor 

răşculaţi, cari se coboriai pe Olt; el ieși să li taie vadul, 

dar fu învins la satul Ungureni, în judeţul Romanați, așa de 

tare, «cît de abia scăpă şi el». Aflind despre această în- 

fringere, Leon îşi socoti Scaunul Domnesc în primejdie şi el 

adăposti la Giurgiu pe Doamnă-sa, Victoria?, şi jupănesele 

boierilor. Apoi el ieși înaintea pribegilor, cari veniai pe supt 

muscele, pănă la satul Prisicenii, ziși astăzi Prisicenii-dom- 

neşti, în Ilfov, pe valea Sabarului. 1 se păru însă că nar 

avea nici în acest loc sorți de biruință, şi astfel tăbări în 

margenea Bucureștilor, lingă drumul cel mare de negoţ ce 

ducea la Dunăre, «din jos de mănăstirea lui Dan Vistierul» 5, 

adecă de Mărcuţa. Nici aici însă nu se ciocniră oștile, ci mult 

mai sus, pe Dimboviţa, supt dealul lui Mihai-Vodă, «de-asupra 

viilor», zice Cronica Ţerii, şi anume tocmai pe acel loc din 

curtea bisericii Slobozia, unde și astăzi se înnalță o frumoasă 

cruce de piatră prin care se povestește biruinţa iui Leoni. 

Locul era atunci afară din București: de o parte, stăpinia 

1 V. Sfudit şi doc. V, p. 438 şi urm, Cf. vol. IV, p. 0L. 

2 V. ale mele /pscrizţit din bisericile Romăniei, p. 97, mănăstirea Viforita. 

3 Cronica Ţerii are, din greşeală, «Pană Vistierul». Asupra ctitoriei lui Dan 

Vistierul la Marcuţa, v, Zrscrigţiile mele, pp. 83-4, cap. Mărcuţa. Constantin 

Căpitanul explică greșit (p. 113): ecare acum îi zic Sfinta Ecaterina». Faptul 

că greșeala a putut să se afle în Ludescu, compilatorul Cronicii Țerii, şi de 

aici să treacă în Constantin Căpitanul, arată că cel d'intăiă a copiat numal, 

pentru aceste împrejurări, o cronică mai veche. 

4 Iascripţia, în Socofelile Brașovului, la acest an; reproducție fototipică, 

în Tonnescu Gion, Jsforia Bucureștilor, p. 63; cf. P. V. Năsturel, în Woua 

Revistă Romină, nl ae pe Liii Maiii 1900. 

În 1632 Leon-Vodă vorbeşte călătorului suedes Paul Strassburgh despre 

această luptă, arătînd cu mina, la primblare, și locul unde ea se petrecuse: 

«De subditorum perversitate et malitia pronisque ad seditionem animis gra- 

viter conquerebatur, et non ita pridem iusto a se praelio superatos rebellium 

praecipuos monebat, ea ipsa via qua progrediebamur, iuxta urbem Bukarest, 

locum pugnae, caesorum tumulos et erectas in victoriac signum cruces manu 

sua ostendens». V. Al. Szilâgyi, Georg Râhâczy . in dreissigjăhrigen Ărieşe, 

Budapesta, 1883, sai Cipariu, Arehivu, |. p. 15. 
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mănăstirea lui Mihai Viteazul, iar mai departe se vedea cul- 

mea împădurită pe care n'o împodobia încă zidirea Mitropo- 

liei, pe cînd, şi mai încolo, cetatea lui Sinan-Pașa, £a/auga 

din 1595, încunjura clădirea, de curînd înnoită, a mănăstirii 

lui Radu-Vodă Mihnea). 

Lupta se dădu într'o zi de Marţi, la 23 August 1631 după 

stilul vechiii, într'o caldă, toropitoare zi din toiul verii. Dom- 

nul birui, cum nu se aștepta singur. Dușmanii sâi fugiră 

înnapoi către Olt, ştiind bine că nu vor întîmpina nici-o pie- 

decă în cale. Unii. dintre dinşii rămaseră însă în mînile Dom- 

nului; Leon-Vodă nu cruţâ pe boierinași, cari n'aveau rude 

mari să stăruie, sai pe cutare boier prea tare apăsat de 

păcatele lui. Adam Banul, care se întilnește cel din urmă în 

făgăduiala pribegilor către «<jupînul Cresteș», îşi pierdu capul, 

ca şi ginerele lui Mihai Viteazul, Preda Greceanu, al cărui 
sălaş de moşie era de tot aproape lingă cimpul de bătae. 
Un Armaș trădător fu suit în țapă. Patruzeci de <Unguri» 
merseră la Poartă ca să arăte Turcilor ce viteaz e beiul de 
la Bucureşti. Preda, fiul lui David din Brincoveni, frate al 

lui Matei, şi Radu de la Desa, care, tot sfătuind pe pribegi, 

rămăsese în mijlocul lor, își răscumpărară cu bani mulți viața?, 

Boul şi Nedelcu se luaseră după fugari. Aceștia erai Matei, 

Gorgan — Aslan Vornicul nu era deci printre ei —, Slugerul 
Dumitru Filișanul, Barbu Brădescu, Spătarul Mihai şi Slu- 
gerul Petru și, în sfirsit, un Teodosie Spătarul, nepotul 
Spătarului Leca, însemnat. boies de neam, care se adăusese 

la pribegi în timpul năvălirilor. Ei nu fură ajunși pănă nu-i 
cuprinse în negrele-i ziduri dărăpănate Tismana, vechea mă- 
năstire din veacul al XIV!*, dreasă şi împodobită de Radu 
Paisie. Trei zile fluturară steagurile și iîmproșcară sinețele 
în jurul Tismanei, supt munte, prin cărările codrilor deși. Dar 

nu se găsi mijlocul de a pătrunde de-asupra stincii. Oamenii 
domnești se întoarseră, prădind fără milă ţara Oltului, care 

primise bine şi ajutase pe năvălitori. lar învinșii de la Bu- 

1 V. Studii? şi doc., V., p. 704. 

2 Cronica Țerii.
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curești trecură plaiul Izvarnei, chiar lingă Tismana, şi, netul: 

buraţi de nimeni, ajunseră iarăşi în Ardeal i. O nouă ceată 

de slujitori, avind în fruntea sa pe Căpitanul Ghiorma, care fu 

Mare-Ban, supt Constantin-Vodă Şerban, urmașul lui Matei, nu-i 

mai găsi în ţară. Boierul din Izvarna, Stoica, poate fiul lui Stoi- 

chiță, luptătorul lui Mihai Viteazul, li arătase calea mîntuirii. 

Acum Leon se putea odihni în Scaun. E! nu uită să se 

plingă în Ardeal pentru adăpostul şi voia de ieșire ce se 

dăduse lui Matei şi Gorgan. Se pare chiar că plingeri se 

făcură şi la Poartă, căci Trimesul muntean ce sosi în Braşov 

la 22 Septembre era întovărăşit de «zece Turci». Dar, pe 

lingă aceasta, eta vorba iarăși de împăcarea pe care bietul 

biruitor o doria din toată inima 2. 

În Februar 1632 Leon ridica o cruce de-asupra bolţii ce 

cuprindea oasele celor căzuți în lupta din August. Pests 

citeva săptămini, el arăta unui călător străin acest semn de 

pomenire şi i se plingea că Matei e cîncepătornl acelor tul- 

burări» (motuum illorum autor), adăugind că el a cumpărat 

cu cmulți bani» sprijinul lui Râk6czy &. Pe atunci, «Craiul» 

vecin nu mai contenia cu jalbele la Poartă împotriva vecinului 

muntean, care-l pîrise şi el la Turci pentru îngăduirea fapte: 

lor războinice ale pribegilor*. 

O bucată de vreme, soliile încetează între Țara-Românească 

şi Ardeal. Matei sta în acest timp, după cît se pare, la 

Făgăraș. Aici vine la el un popă din Nicopol, pe care eliîl 

va face apoi episcop, Ignatie, prin care începuse a purta 

înțelegere cu Paşa cel noi de Silistra, Abaza, un om ne- 

astîmpărat, îndrăzneţ şi, fireşte, lacom 5. Leon va fi ştiut și 

aceasta. De unde pănă acum el se jeluise de peșcheşurile pe 

care Răkâczy le primia de la acel carei vîna Scaunul, acum 

1 Con ca 'Țerii. Cf. Călătoriile patriarchului Macarie de Antiochia, trad. 

d-rei Cioran, pp. 179-80. Pentru lzvarna, v. Şrefulescu, Gorju/ istorie și pitoresc, 

T-Jiii, 1904, pp. XLV, 12%-9. 

2 Socotelile Braşovului. 

3V, p, 3, nota, 

4 Sîrbu, î. €., pp. 16-7. 

3 CE. Studii şi doc., V, pp. 604, (29. 
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şi el se hotărește a întrebuința acelaşi mijloc, bun şi peste 
munți ca și peste Dunăre. De mult, de la Mihai Viteazul 
încoace, li plăcea: «Crailor» ardeleni să ceară tribut de la 
Domnii noștri, mai ales de la cei din Ţara-Romănească. În 
dieta din Maii a Ardelenilor, el făgăduiește lui RâkGczy a-i 
plăti de acum înnainte suma de ș.000 de florini pe an). 
Solii ce venise cu această veste erai Mitropolitul Grigorie 
şi doi bătrîni boieri: Ivaşco Golescu, care fusese Vornicul 
lui Radu Șerban şi lui Gavril-Vodă Movilă, şi Gligorie Co- 
misul lui Alexandru Iliaş 2 

Îndată se îngăduie dezbaterile pentru intrarea pribegilor, 
şi eie sînt sprijinite chiar de principe. Râkâczy va fi pus în 
vedere acestora să se supuie Domnului lor sati să-i iasă din 
țară. Oameni ce stăteau aproape de Matei îl părăsiră deci. 
La 11 Maiii trecea prin Braşov un Trimes al «Craiului» cu 
nouăsprezece oameni, în care trebuie să vedem niște păzitori 

de cinste, cari trecea în "Țara-Romănească pe cîţiva boieri, 
şi anume pe «<Filișanul și Coţofeanul şi Brădescul și Petru 
Slugiarul și Barbul de la Poiană și Ionașco de la Gaia [din 
Dolj)» ; ei căpătară «judeţe», «plăşi» pentru strîns birul cu 
folos şi dregătorii. Banul Boul părăsi îndată Bănia, lăsîndu-i-o 

“lui Aslan, care de mult nu mai stătea alături cu vechii săi 
prieteni. În Iulie, la început, se întorceaii de la Râkoczy 
« Vlădica» şi Ivaşco, aduciâd acum siguranța păcii și bunei 
înţelegeri. 

Dar la 21 st. v. ale aceleiași luni Schemni-Ceauş, Aga de 
Scaun, vestitorul maziliilor, sosia în București, aducind ştirea 
Domniei nouă a lui Radu-Vodă fiul lui Alexandru Iliaș, stă- 
pînitorul Moldovei. El așeza o Căimăcămie, ai cărei membri 
nu-i cunoaştem, gătia de drum pe leon și răminea ca să 

aştepte pe Domnul copil, pe «coconul> Voevodului Alexan- 
dru, Ei află însă îndată că pribegii gătesc o nouă năvălire. Se 
spunea, anume, că Teodosie va lua iarăși vechiul drum al Jiiului, 
că Matei va pătrunde, cu altă ceată, pe la Rucăr şi Dragoslave, 

1 Sîrbu, o, c., p. 17, 

2 Cronica Ţerii.
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venind deci din Făgăraş prin Țara-Birsei, şi că Gorgan, care 

ținea pe sora lui Matei, va alege calea, puţin obișnuită, 

a munţilor Buzăului, coborîndu-se pe la Teleajen. Boierii ce 

țineau Scaunul se căinaii Braşovenilor, la 11/21 August, despre 

acest gînd de a se strica pacea și asigura pe judele marii 

cetăţi vecine că Aga de Scaun a şi chemat în juruii Turci 

de la Dunăre şi Tatari din Bugeac). 

Lui Râkoczyi era totuna Leon-Vodă saii Radu-Vodă, nu- 

mai să plătească tributul, în suma hotărită sai chiar într'una 

mai mică. EL scrise solului săi de pe lîngă Poartă să ceară 

oamenilor lui Alexandru Iliaş recunoaşterea acestei îndatoriri 

şi îndeplinirea ei, căci mazilia prinsese pe Leon înnainte de 

a fi dat banii în privința cărora se învoise ?. Aşteptînd răs- 

punsui, el nu putu decit să primească bine pe solii moldo- 

veni cari sosiră la el, în cele d'intăiă zile ale lui Septembre, 

cu un Capugii, pentru ai aduce vestea numirii noului Domn 

muntean 3. «Craiul» nu putea să ajute deci pe Matei. 

Acesta era însă asigurat de ajutorul lui Abaza şi al celor- 

alţi dregători turci înțeleşi cu dinsul. Ei erai să se prefacă 

a lua măsurile poruncite de la Constantinopol, lăsînd însă pe 

Matei slobod să lupte şi să învingă, ba încă ajutindu-l pe cale. . 

Căpetenia pribegilor, care-și aminti acum că străbunul săi Datco 

era un fiii din flori al lui Neagoe-Vodă și că el Matei se 

poate întitula deci «nepot al prea-bunului, răposatului, bă- 

trinului Io Băsărab Voevod», îşi găti deci calul de războii. 

Ca să nu întîmpine măcar dușmănie deschisă din partea lui 

Râkâczy, el îl asigură, cum se vede uşor printre rînduri 

în scrisoarea acum descoperită, căii va răspunde acele 

citeva mii de galbeni de care fusese vorba în vremea lui 

Leon. - 

Ca să înșele pe Alexandru Iliaș, el îi făgădui că va aduce 

în ţară pe toți fugarii. Șiretul Grec se făcu a crede şi-i ceru, 

lui şi tovarășilor săi boieri, să nu vie dea dreptul, ci să 

1 Sfudii și doc., IV, pp. CLXVIL, 104. 

Sîrbu, o. c€., p. 19. 

3 Socotelile Braşovului. 
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treacă întăiii pe la diasul, şi, cînd Gorgan făcu aceasta, el 

fu ucis, ceia ce învață minte pe ceilalți!. 

Alexandru chema pe boieri la 18;28 August, şi, încă la 2/12 

ale lunii, Matei plecă din Caransebeș, urmat de haiducii lui 

Bunea Voevodul, căruia i se zicea «Vaidabuna», luptător 

neatirnat, care n'avea a face cu «Craiul». Boieri înţeleşi cu 

dinsul îl chemaseră prin <Drăgușin sluga lui». El fu primit 

cu cinste de Turcii de la hotar, şi beiul de la Orșovaii ieşi 

înnainte cu poclon şi cu bani de împrumut pentru calea sa 

şi a micii oştiri. De aici el pătrunse în țară pe un drum ce 

se arată amănunţit în Cronica “Țerii, răzimată pe însemnări din 

acest timp chiar. Urmă tot una malul Dunării pănă la văr- : 

sarea Oltului, întîmpinat de boierii şi locuitorii Olteniei sale 

iubite ca un adevărat Domn, cu drepturi din moși şi strămoşi, 

Romiîn fără pată şi fără amestec, scumpă mlădiță de Basarab. 

la gura Oltului el trecu Dunărea și intră tot domneşte în 

cuibul din Nicopole al lui. Abaza. Acesta nu-i putea da 

steagul de Domnie, sangeacul care stătea în mina Împăratului 

său, dar el îi dădu «surlari, ca unui Domn, și Turci, şi beșlii 

ajutoriii». Acum plecară cărțile care vestiră ţerii că Domn e 

« Matei Basarab Voevod», şi nu Radu. 

La 17/27, Matei trece Dunărea înnapoi, cu oastea. Peste 

trei zile el era stăpînul Bucureștilor, pe cind Radu, care 

venia din Constantinopol, primind această știre, nu mai veni 

pe la Giurgiu, ci luă drumul Obluciţei sai: Isaccei pentru a 

merge întăiu la părintele săi. Boierii mici şi locuitorii ce- 

tății de Scaun ieșiseră cu bucurie înnaintea Domnului de 

ţară, pe cînd boierimea cea mare: bogatul Nicola Vistierul, 

un Grec, puternicul Hrizea, Dumitru Dudescul, Neagu Aga, 

care, după înfrîngerea lui Radu, se făcu însuşi candidat de Dom- 

nie şi, scriind, din Constantinopol, în Ardeal, împrumută bani 

dela <jupînul Cristeş» 2, Papa Greceanu, Nicola Catargiu trecură 

Milcovul la Alexandru Iliaș. Aşezindu-se în tabără la Rimna, 

riulețul de lingă hotar, ei chemati pe țerani la lefi pentru slujba 

1 Cf. Cronica Țerii cu S/udi: și doc, ÎV, p. 105, n9 111, 

2 Studii și documente, IV, pp. 107-8.
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Domnului numit de Împăratul, pe cînd Alexandru lliaş îşi 

aduna Turcii, Tatarii, lefegiii şi prietenii munteni, gătindu-se 

încet de lupta grea și plină de urmări. Cînd Paşa de la 

Dunăre era însă împotriva lui, pregătirile nu puteaii să în- 

nainteze tocmai mult. Și Abaza asigurase pe Matei că el va 

veni de hac Moldovenilor. 

Coţofeanul şi Radu din Desa Doljului, intorși iarăși la Matei, 

porniră înnainte cu szrâji/e și goniră pe boierii munteni de lu 

graniţă. Încă dela 21 Septembre st. v. Matei însuși era la Buzăi, 

aşa încit el nu se opri la București decit o clipă de odihnă. 

Alexandru se afla departe pe Siretii, la satui Movila, unde 

se dăduse poate o luptă mare în veacul al XV-lea, care ho- 

tări despre soarta Moldovei. În zădar încercă el să momească 

pe credincioșii lui Matei. Acesta prinse pe cei ce uneltiaă: 

Clucerul Calotă și Voroicul Andrei și, dind cea d'iatăii do- 

vadă a bunătăţii aceleia ce era să-i ciştige pe toți, îi iertă. 

Ei fură îngăduiţi chiar a se întoarce la tovarășii lor, cu «cărți 

ca să se lase de ce s'au apucat și să vie cineși la casa lui, 

cu pace». Apoi Matei se întoarse liniştit în reşedinţa sa. 

Acum însă Alexandru, Radu, Aga Scaunului, boierii cei 

mari înoaintaui. Oastea lor se opri la pirăul rîpos al Colen- 

tinei, în acel loc modiicos, lingă mănăstirea Mărcuţa, care 

i se păruse şi lui Leon-Vodă, în 1631, bun pentru războiă. 

Matei se afla cu ai lui — căci nu voise să dea lupta aiurea 

decit aici, în vederea Bucureștilor — la Dudești, în faţă. Străjile 

se: loviră încă de Sîmbătă, 27 Octombre st. v.!, cu izbindă 

din partea lui Matei. A doua zi se petrecu încăierarea hotă- 

ritoare. « Voinicii» Domnului de ţară, ai «Basarabului», aveai 

în fruntea lor tot boieri tineri, Tudose Spătarul, Gheorghe 

Spătarul, fiul lui «Lupu Logofătul», care poate fi Lupu Me- 

hedințeanul, căpetenia mișcării din 1618 impotriva Grecilor, 

Ivaşco Băleanul, rudă cu Udrea ostașul lui Mihai Viteazul, 

Barbu Brădescul; ei aveau supt poruncile lor pe călărașii ţe- 

raui și pe boierinașii Roșii. Asupra dorobanților era Aga 

1 Cf. Torga, Cronicile muntene, p. 37, nota 4. La Buzăi Matei dă o in- 

tărire lui Ivaşco Vel Vornic.
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Oprea și Lupul Buliga Căpitanul, care ajunse și el Agă și 

făcu lîngă Severin, locul săi de obirșie!, frumosul schit To: 

polnița?. În oastea lui Radu-Vodă, comanda o avea poate 

Hatmanul Moldovei şi fruntaşii munteni cari erai Catargiu. 

Greceanu, Hrizea, Nicola Vistierul, Dudescu, Aga Vasilachi 

şi Spătarul Mihai. Semnul de recunoaștere era din partea 

lui Matei numele arhanghelului ostaș și purtător de biruință 

Mihail, a cărui serbătoare se apropia, pe cînd ai lui Radu 

erai uniţi prin numele mirzacului tribului tătăresc Orac din 
Bugeac. 

De fapt, aceștia ai căutat să răzbească mai mult prin Tă- 

tărime. Ea a fost insă răspinsă, în toate dățile. Atunci Radu 

fugi <cu mare spaimă şi cu capul gol», biet beizadea pe 

- care tatăl săi nu cutezase să vie să-l sprijine, ca să nu se 

creadă că Moldova vrea să cucerească prin el Țara-Romă- 

nească. “Toţi se împrăștiară fugind, dar pe pajiştea îngălbe- 

nită a cimpului de toamnă rămiîneai, între multe trupuri, ale 

lui Nicola și Greceanului. Matei era Domn. Călătoriile sale la 

Rusciuc, la Constantinopol puteai să-l asigure, să-l întă- 

rească, dar Domnia o căpătase el aici, prin vitejia lui, cule- 

gind pe cimpia stropită cu singe cuca lui Radu-Vodă fu- 

garul. Vitejia şi credința Oltenilor dăduseră acestui Oltean. 
Scaunul străbunilor viteji. 

Scrisoarea ce urmează, a fost alcătuită de Matei cu citeva 

zile înnainte de luptă, şi în ea se răsfrînge o încredere fără 

trufie, pe care biruința era s'o dovedească îndreptățită : 

«Preacistitul și de la Dumuezei luminat, cu mila lui Dumne- 

zeii Domnu, Domnul Craii țărăi Ardealului și dă spre o parte 

Domnu “Ţărăi Uogurește şi măngăitoru Săcuilor, al nostru pă- 

rinte în totă vreamea, pohtim de la mjiliost[i]vul (szc) Dum- 

nezeii zele lunge Măriii Tale şi viiaţ[ă] cu mare bucurie, iar 

de la al Mării Tale mai mic și plecat fetor, după putearea 

mea și dup[ă] cuvăntul Mării Tale, sluji-voi Măriei Tale, spre 

1 Studii şi doc, V, p. 442, no 16. 

* V. Inscripfiile citate.
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aceasta, ca unui părinte al miei. Mulţimescu de tote care 

Măriia Ta nu cauţe nepriiatinilor noștri, că de tote înţeles-am 

pre răndu. Dereptu aceaia facu ştire Mărie Tale: cu mila lui 

Dumnezei şi cu tot[ă] voia Mărie Tale şi cu nevoinţa cin- 

stitului Paș|â], dă spre Înpărăţie n'avem ni&-o zminteală, iar 

dă spre cei înșălătore, dăstule ameastecă, nu cu vre un fo- 

los lor, ce ca niște omeani care de în tote părțele zmintitu-se 

ai. Ce avem nădeajde pre Dumnezei să fie jos. Dereptu 

aceaia rog pre Măriia Ta să nu fii uitatu de către cinstită 

fațlă] a Măriei Tale, că ei sănti al Măriei Tale fecor cu 

trup, cu suflet, cu tot[ă] casa a mea, şi în tot[ă] viiaţa mea 

al Măriei Tale săntu. Și se ar fi căzut ca să tremiţ Mării Tale 

un boiare dă cinste ca să aflu de bun(ă) viiaţa Mării Tale, 

iar să mă erțe Măriia Ta, că mi-e voe, căndu voi tremeate, 

să poţe cunoşte Măriia Ta șe omeniia nostră. lar acu afla- 

veri Măriia Ta de ai Mării Tale credintoşe, cum săntem şi 

noi, că unblă acei nepriiateni de fac atăta spaimă săracilor, 

numai Dumnezei să le plătească,—că aşa mearge la dinşii. Dă 

i-aş treace şe pre în Mold[ojva, iar Paș(a] porănceaște săi 

lasu, că le portă greja. Dereptu aceaia, cu muli[ă] nevoe ţei 

voinicie,—că în tote zele să ceru să meargă. Alta, mă rog Măriei 

Tale oricănd se va întă[m)pla Măriei Tale a scrie la luminat|a) 

Portă, să nu fiii uitat de către Măriia Ta, ce să nevoește cu scri- 

soarea și dă spre Înpărăţie şe dă spre Abaza-Paşa şi de în toote 

părțele, că eii săntu al Mărie Tale. Cu cridinţă dumnezeiască 

scrii Mării Tale că, dup[ă] Dumnezeii, pre Măriia Ta amu nă- 

deajdea, că de la mulțe fost-am mortu, iar de la Măriia Ta vii 

săntu. Deci în ce chip să pot fi dăspărțet dă cea dragostea 

dumnezeiască a Mărie Tale ? Dereptu aceaia, fac știrea Mărie 

Tale pentru acei 2 boiari bătrăni carei a fostu la Măriia Ta 

soli cu Vlădica: Ivaşco Vornicul șe Grigorie Comli]sul, că 

săntu pre lungă mine. Însă cu totjă] boiarimea țărăi. Deci 

aceşti boiari voru să-și cadă jupăneasele în laturi, la Bra- 

şlo]vu. Ce rog pre Măriia Ta să aibă scrisoarea de la Măriia 

Ta ca să nu aibă val, că acești boiarie nu săntu cu acei în- 

şălători mestecaţe, ci săntu ai noștri. Ci să fie cu știrea Măriei 

Tale. Aceasta rog pre Măriia Ta. Dereptu aceaia fac știre
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Mării “Tale, că aciia aii eşit la Braşov neşte omeani ai lu 

Mih[o], anume Iorga șe cu soţiia lui, cu banie dijmărie de 

în doo judeaţe, cu doo mie de galbene, şe alte pagube ai făcut 

aicea, dă trie mie dă galbini, și altul dă-l cheam(ă] Dula, — tot 

Greci ; iar aciia în Brașoviar aă fugit cu banie dijmăriei de 

Prahova. Şe să cauţe Măriia Ta că iaste acolea în Brașov un 

Grecu dă se fat[e] doftoru, anume Dimola, de multe ameste- 

cături fat[e], şi mulţe, să-i vere căuta Măriia Ta, carei ai spartu 

această blăstemat[ă] de ţară, că nu se știe ce ai măncat dă 

în ceastă sărac[ă) de ţară. Aceasta facu ştire Mării Tale, să-i 

apuci, că cei doi Greci săntu ai lu Miho Spătarul, și iaste 

și Spătăreasa în Brasş|ojvu. Dereptu aceai, să fie Măriia Ta 

ertătoru căce nu pot arătța] cinste Mârii Tale. Iară, să va 

îngădui Dumnezeii, de toote va fi pre voia Mărie Tale. Dum- 

nezei să te bucure șe în viiață, şe dup[ă) viiaţ[ă). Pis u gradu 

Bucurește, msța Oh. 17 dni, vleat 7141 [1632]. 

Mai mic şe plecat al Mării Tale fi: 

lo Matei Woev[o]da. 

[Adresa :] Cinstitu şi de la Dumnezei luminat Domnu, Dom- 

nul cu m[ijla lui Dumnezeii Craii ţ[â]răi Ardealului șe Domnu 
dă spre o parte Ţărăi Ungurește și măngăitorul Săcuelor, al 

nostru părinte, Racoți Gorghii, rit Alajgarn ca [de la 
Domnul, s'a dat]. 

Însemnare ungurească: «Olahos. lanuar. 1633». 
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II. 

O carte de trecere a lui Vasile Lupu pentru solii 

ardeleni. 

În Octombre 1638 se găsiau la Iași doi soli ai principelui 

ardelean Râkdczy, Toma Bassa și un aitul care era să fie 

şi el «Craii», Acațiu Barcsai, Stăpinul lor li dăduse în mînă 

un proiect de tratat între dinsul şi Vasile Lupu, scris la 29 ale 

lunii precedente. Ei trecură în Moldova de sigur pe calea 

Bistriţei. La 26 Octombre, li se făcea jurămîntul de întărire 

a învoielii, din partea Domnului moldovean şi a boierilor săi. 

lar la 6 Novembre sosia la Brașov un «Barcsyai Sandor» 

întors din Moldova, care poate fi Acațiu. Îndată, un Că- 

pitan Baltazar veni în Ardeal din partea lui Vasile-Vodă 5, 

Pentru ca legăturile prin solii necontenite să fie mai ușoare, 

Domnul moldovean dădu următoarea asigurare Trimeşilor 

viitori, ori-care li-ar fi numele, ai «Craiului» cu care se unise! 

«Io Vasilie Voevodi bijieiu mistiiu g|os)p[odajri zemli mol- 

davscoi. Dat-am cartea Domniei Meale omenilor Măriei Salţe] 

Craiului de Ardeal carii vor veni de la Măriia Sa cu treabe aicea 

Ja noi, fie boiarin sai poște, sau fiecine va fi, pre unde li să 

va prileji a veni pren ţara noastri, ori pren târguri, ori pren 

sate, să aibă a le da cai de olac, cănd le vor trebui, şi viindu 

încoace și mărgăndu în colo; şi, pre unde li să va prileji mas 

1 Studii și doc, IV, p. RO; Socotelile Brașovului, p. 86.
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și popas, să aibă a-i griji de bucate şi de hrană de cai, de 

tot ce le va trebui, şi să n'aibi de nime nice un val, ce să 

înble cu pace. Într'altu chip să nu fie. 

& lacoy, vl. 7147 [1638], Oct. 18. 

Jo Vasile Voevoda. 

(Pecete mare, peste hirtie.)



III. 

O scrisoare a pribegilor munteni din vremea lui 

Duca-Vodă. 

La sfirşitul anului 1673, după lupta de la Hotin, în 

care amindoi Domnii romîni se arătară mai prielnici Poloni- 

lor decît Împăratului păgîn, Duca-Vodă fu numit Voevod 

muntean. Boierii dușmani Cantacuzinilor nădăjduiai să vadă 

pe Grigore Ghica, un stăpin după inima lor, întorcîndu-se în 

Scaun. Ei aflară întăiii cu neîncredere, apoi cu mirare și groază 

despre schimbarea întimplată. Mintuirea o văzură într'o 

fugă în Ardeal, unde stăpîniă Mihail Apafiy, și la 27 De- 

cembre doi oameni ai cetății Sibiiului duceau la Bălgrad 

pe «boierii, munteni», Scrisori vin necontenit pentru diînșii, 

şi orășenii aă de lucru citeva săptămini, pănă la sfirșitul lui 

anuar 1674, cu acești oaspeţi pe cari nimeni nu-i chemasel. 

Fugarii, cari trecuseră pe la Pitești și pe la mănăstirea 

Argeșului pentru a nemeri pasul Turnului-Roşu, sint numiți 

de Cronica de familie a Cantacuzinilor 2: Gherghe Băleanu, 

un bătrin boier, foarte lacom de putere și care se înfă- 

ţişa ca o căpetenie de partid, Hrizea Vistierul, și el dintre 

Băleni, ginere al lui Gherghe, Neagoe Vornicul Secuianul, 

care fusese Clucer supt Grecul Radu Leon şi înnaintase la 

1 Socotelile Sibiiulut (şi în An. Ac. Rom., XXI), la anii 167 3-4. 

2 Magazinul istorie, V, p. 13. Cf. Constantin Căpitanul, ed, Iorga, 

pp. 18I-2. 
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Vornicie supt Antonie-Vodă, Domnul pus de Cantacuzineşti; 

la ei trebuie să adăugim, după cronica protivnică a lui Con- 

stantin Căpitanul ca şi după scrisoarea ce se tipăreşte mai jos, 

pe Ivașco fiul lui Gherghe, pe Ilie Şătrarul, boierinaș care nu 

e cunoscut în alt chip,pe Pirvu Fărcășanul,al cărui neam era 

să se înrudească apoi cu Cantacuzinii şi să dea un scriitor 

ţerii, pe Vătavul Hrisoscul, un Grec, șipe cîţiva din acei boieri 

mehedințeni, cari totdeauna ai fost gata de pribegie și 

răscoală, Radu Banul Năsturel şi Staico din Bucșani nu 

merseră peste hotar, ci, răzgindindu-se pe drum, se întoar- 

seră pentru a-și face supunerea lui Duca. Dar un vechii 

stilp al ţerii şi un dușman neînduplecat al Cantacuzinilor, 

cari și dinșii îl uriaii de moarte, Stroe din Leurdeni, moşte- 

nitorul bogăției Goleștilor, se adăposti şi el supt aripile 

«Craiui». 

Duca-Vodă nu părtenia însă pe nimeni decit pe dinsul 

singur : lui îi trebuiau bani, şi deci toată ţara, toți boierii 

trebuiaii să-i stea în ființă, Cărţi de îndemn, de iertare, de 

asigurări plecară și prin Ținuturi şi peste graniţă. Pe cînd 

el aducea înnapoi pe boierii surguniţi tocmai în. Creta de 

pornirea răzbunătoare a lui Grigore Ghica — cei mai mulți 

dintre Cantacuzini, cu bătrina mamă Elina, fata lui Radu- 

Vodă Șerban —-, Pirvu fiul lui Drăghici Cantacuzino, fratele 

mai mare care nu mai era în viață, merse în Ardeal să îm- 

pace pe fugari. Îl întovărășia pe acest tînăr boier, care 

venise din Constantinopol cu Duca, un alt tinăr dintre 

Cantacuzini, vărul săă Constantin, fiul lui Papa Brincoveanu 

şi al Stancăi, sora lui Drăghici. Încă de la 14 lanuar ei se 

întorceaii la Braşov: deci, îndată după așezarea sa în Scaun, 

care se întîmplă în ziua de Sf. Nicolae, Ducai trimesese la 

«Craiul» vecin cu vestea numirii și cu tinguiri în privinţa 

adăpostirii pribegilor. 

Peste citeva săptămini, la 24 Februar, doi dintre pri- 

begi, Neagu și Ilie, sosiau în Braşov, dezbătînd cu Brinco- 

veanu, care se afla iarăşi în cetatea de graniţă, întrebarea 

întorsului. Și mama Brincoveanului, Stanca, venise în Brașov, 

poate ca să adauge stăruințile și îmbunările ei. Se zice că
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Brașovenii ar fi ajutat atît de mult pe Trimeșii domnești, 

încît puseră la închisoare pe cei doi fugari. În Mart vine, 

pentru același scop, de sigur, Comisul Barbu Milescu. Ca 

urmare a tuturor acestor cereri către Apafly, căruia i se 

aducea învinuirea că împiedecă buna orînduire a țerii, prin- 

cipele Ardealului vorbi aspru oaspeților săi, zorinduii să 

meargă îndărăt la vetrele lor. În Maii ajungea la Braşov 

un «Raț Gheorghe, slujitor al Domnului muntean». Scrisoarea 

de mai jos spune însă că prin «boiariul Mării Tale [lui 

Apaffy| Gheorghie diiac> s'ai adus fugarilor scrisori de la 

Duca-Vodă, în care nu li se făgăduia numai că nu vor avea 

să sufere nimic, ci că li se vor da și despăgubiri pentru ceia 

ce li se luase pănă atunci, ca pedeapsă a înstrăinării. 

Pribegii primiră deci să vie înapoi. Atunci însă ei 

aflară că Domnul urmează înainte cu căutarea şi însușirea 

averilor lor. Ba încă el nu se opunea la aceasta. 

Chiar de la început, din Ianuar, Stroe, călugăr răspopit, 

care se temea de Cantacuzini, dar nu mai avea nici-un gust 

să lupte împotriva lor pentru putere, venise să se închine 

lui Vodă. Foștii săi tovarăși din Ardeal îi trimeteai însă 

scrisori în care-şi arătaii gîndurile și bănuielile, și de sigur 

că în ele nu se vorbia cu prea multă evlavie de Măria Sa. 

Descoperindu-se lucrul și găsindu-se, dacă nu scrisorile chiar, 

bățul găunos, «sfredelit> în care le ascunsese aducătorul, Stroe și 

un alt ginere al lui Gherghe Băleanu, Căpitanul Radu Dudescu, 

ful lui Dumitraşco Vistierul *, fură puși în temniţă, şi, pentru 

a se stoarce mărturisiri acestui din urmă, i se arse pieptul cu 

fier roşu. 

Ştirea despre această prigonire tăi pribegilor pofta 

de a se întoarce. Și astfel ei lămuresc lui Apaffy cuvintele 

pentru care, călcînd învoiala, s'aii hotărit să rămiie în Ar- 

deal, de unde ei nu plecară decît în 1675, după multe alte 

asigurări și stăruinţe 2. 

A Cf, Studii și doc., V, pp. 602-3. 

2 V. expunerea mai pe larg în unele privinţi şi arătarea izvoarelor în 

cartea mea ZDesgre Cantacuzini, Bucureşti, 1902, p. CXIII şi urm. 
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Iată şcrisoarea lor: 

« Prea-lum[i]oatului m[ijifojstivului și creștinului Crai Mihail 

Apafi, den mila lui Dumnezei Ardealului Craii, părților 

Țărăi Ungureşti Domnu și Săcuilor şpan, ca m[ijl[ojstivului 

Craii, cu plecăciun(e! ne închinăm Mării Tal|e). 
Rugăm pre mlill|ojstivul și puternecul Dumnezeu să pă- 

zească pre Măria Ta cu bun[ă] săn[ăltate și patle] întru 

luminată Crăiia Mării Tal[e] în mulţi și fericiţi ani. După 

atasta, facem știr[e) Mărie Tal[e] că noi, după mila Mărie 

Tal[e] cea crăiască, care ai avut Măria Ta către noi, făcănd 

Măria Ta pentru noi multe ostenele ca să putem merge în 

țeară cu pai[e), şi noi eram odihniţ întru cărțille] Mărie Salfej 

Ducăi-Vod[ă] car[e) ne-ai trimis cu boiarul Mărie Tal[e) Gheor- 

ghie diiac, precum știi Măria Ta că am dat cuvănt şi înna- 

intea Mărie Tal[e] și ne gătiiam den zi în zi, şi numai ce 

era să venim la luminată fața Mărie Tal[e| ca să mulțămim 

Mărie alle) și să ne luom zioa bună, să mergem în ţeară. 

lar, cănd fu să purcedem la Măria Ta ca să ne luom zioa 

bun[ă], noao ne veni cuvănt den ţeară cum Măria Sa Duca- 

Vod|ă| de căte ne-ai făgăduit la cuvănt nu șa stătut, că 

Măria Sa au făglălduit pentru bucatel|e] noastre, că ce ai 

luat ne va da şi,ce nu ne-aii luat, nu ne va mai lua. Şi am 

trimis şi oamenii noștri înnainte la Măria Sa ca să ne gre- 

jască căte ceva pre la case. lar Măria Sa, necum să ne dea 

ceva den ce ne-ai luat, ce încă și ce ai mai fost neluat, 

încă ai luat tot și nimic n'au lăsat. De& noi, acestea înțe- 

legănd, am stătut dă ne-am mirat, în cechip fac[e] Măria Sa 

acest lucru, dă nu-ș stă la cuvănt şi arată Măria Sa lucrul 

într'alt chip, nu precum aă făg[ă]duit. lar încă tot ne gă- 

tiiam să venim la Măria Ta să dăm știre Mării Tal[e| 
dă acest lucru, şi atunce sosi şi boiarul Mării Talle) Gheor- 

ghie diiac cu porunca Mării Talle] către noi. Dup' aceia 

mai vărtos ne îndemnăm şi purcesem să venim la Măria Ta. 

lar, cănd fu acum, să adevără că ar fi pus Măria Sa Duca- 

Vod[ă] pre Stroe Vornicul la opreală și pre un gin[eJre 

al nostru l-ai pus la muncă de l-ai arsu, aruncăndu-le nă- 

paste mare, zicănd că am trimis noi cărţi pren taină la



24 O SCRISOARE A PBRIBEGILOR MUNTENRĂ SUPT DUCA-VODĂ 

dinşei, şi ai zis că ne-ai trimis și ei de acol[o] cărţi. De carle] 

lucru noi de azastă năpast[e] foarte ne ştem că săntem oamenli] 

direpți şi nu estle] cum zic ei, nic să va afla să le fim trimis 

cărţi pren taină cu nescare meșteșugurți], sai ei să ne fie trimis 

într'acesta chip. lar, de fat[ă], noi am trimis mai înnainte, 

cu boiarul Mării Tal|e] Gheorghie diiac și cu oamenii noştri. 

Cănd am scris la Domnu și la alți boiari, am scris şi la Stroe 

Voroicul, iar alt nu știm nimic dă acelțe] năpăşti. Ci ne ru: 

găm Mării Tal[e] să nu fie ceva îngreuiată inema Mării Talțe) 

pentru acestea, ce zic ei şi năpăstuescu; că noicu capetel[e] 

noastre ne vom prind[e] înnaintea Mării Tale] cum, de vom 

fi scris noi ca acestea lucruri acolă, sati să ne fie venit de 

aco![o], precum zic ci, nit cum nu se va afla acest iucru, 

ci numai acest[e] lucrurli] sănt năpășt[i] și meşt[e]şugurți], 

că, alt, tot ce am avut, ne-ai luat, numai ceam rămas cu 

capetel[e). Poate fi că pohtescu să ne îă și capetelle], ci la 

măna Mării Tal[e] rămăne viaţa noastră, că ei cu acestea 

meșterşugur(i) se-ai apucat acum să ne sfărșască şi viața. 

Ce, cum va lumină puternecul Dumnezeii curată inema Mării 

Tal[e]! Puternecul şi mil|ojstivul Dumnezei să păzească pre 

Măria Ta întru luminată Crăiia Mării Tale] cu bun[ă] săn[ă)- 

tat[e] și pat[e] în mulţi și fericiț ani. 

Plecaţ şi slug mai mi& Măriei Tale): 

Gherghe Banul. Neagoe Săcuianul Vornicul. Ivaşco Lo- 

z/olfet. Hriza Vistiar. Fie Șătrar. 

[O singură pecete mică, cu podoabe). 

[Pe Ve, data primirii: «1674, 25 Maij», şi o notiță ungu- 

rească despre cuprinsul scrisorii.]



IV. 

O carte de scutire a lui Mihai Racoviţă. 

Petru Bâofty, de care se vorbește în porunca domnească 
ce urmează, ţinea în Moldova turme pe care le păştea în 
văile noastre, cum făceai pe atunci atiîția păstori ardeleni, 
asiguraţi prin vechi privilegii moldoveneşti şi muntene. Fa- 
milia avea posesiuni prin părţile Bistriţei Ardealului, şi de 
aici vine că, la 1692, un Grec care vînduse mărgăritare lui 
Gheorghe Bânffy îşi primește plata de la Saşii bistrițeni. 

«Ion Mihai Racovit|ă] Voevoca, bjiiui mlstiu gspdarii ziamli 
moldavscoi, scriem Domniia Mia la boiarii şi la toţi slujitorii 
carii veț îmbla cu tot fealiul de slujbe a Domniei Mial[e] Ja 
Țânutul — vi facem ştire tuturor pentru bucatelțe] dumi- 
sal[e] giupănului lui Banfi Petiar și pentru păstori şi iobagi carii 
sănt pre lăngă bucatele dumisalle], de le grijăsc şi le păs- 
toresc: neme întru nemică val să nu le facă, ce să le dia 
forte bună pace; că cine s'ar ispiti mai mult val a le face 
peste cartia Domniei Miale, bine să ştie că de mare certare 
va fi de la Domniia Mia. Într'alt chip nu va fi. Adasta scriem. 

U Ias, l' 7216 (1707), Noe[m)v. 26. 

Jo Mihai Răcovij[ă] Voevod.» 

[Pecete mică cu boul; octogonală.] 

1 Torga, Documentele Bistritei, AL, pp. S4-5, no CCOXXAL



V. 

Schimbarea episcopilor moldoveni de Mihai Viteazul. 

În 1600, cînd Mihai Viteazul cuceri Moldova, în fruntea 

Bisericii moldovenești stăteaii patru ierarchi — căci Scaunul 

de Huşi fusese întemeiat de puţin timp, în 1598 saii 1599. 

Fratele acestui Ieremia, Gheorghe, întors, prin Veneţia, din 

Tirol, unde întovărășise pe Petru Șchiopul, era Mitropolit a 

doua oară; Agafton păstoriă la Roman, la Rădăuţi se nu- 

mise de curînd Teodosie Barbovschi, dascălul copilului Ștefan, 

fiul acelui pribeag Petru Șchiopul, iar cel d'intăii episcop 

de Huşi era loan. Nici-unul din ei nu rămase pentru a în: 

tîmpina pe biruitor și a-i jura credință, ci tuspatru făcură 

parte din tristul alaiii de fugar al lui Ieremia, căutind îm- 

preună cu dinsul un adăpost în Polonia". 

Mihai nu se sfii să iea măsuri împotriva acestor preoți ce-l 

duşmăniaui. Sfătuindu-se cu cei d'imprejurul săii cari se pri- 

cepeaii în lucrurile bisericești, el chemă un sobor pentru a 

înlătura după toate formele canonice pe neascultătorii cari nu 

voiau să-i recunoască drepturile cîștigate prin sabie. El în- 

trase în noua cetate de Scaun a Moldovei, în Iaşi, la 1" lunie 

st. n.; la 4 el trimetea din această reședință porunci către 

Ardeleni ?. Şi la 10 ale lunii îl găsim tot acolo, — nu stind 

degeaba şi bucurindu-se de noroc, ci puind la cale împre- 

jurările nouă ale cirmuirii 3, Peste zece zile însă, el ajunsese 

pănă la Roman, pe drumul întorsului spre Ardeal, unde-l che- 

mai alte griji. 

1 V, a mea Jsforia literaturii religioase a Romînilor pănă la 1038, Bucu- 

vești, 1904. 

2-4 V, Hurmuzaki, XII, la aceste date. E de neînțeles actul lui Mihai, 

datat : laşi, 27 Iulie 7107 (1599), în Arc. istorică, 11, p. 117. V. și Bogdan, 

în Prinos Sturdza, București, 1903, pp. 161-3,
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El lăsase, după obiceiul muntean, ca «ispravnici de Scaun» 
patru boieri: Hatmanul Udrea, care comandă în Suceava 
încă de la 24 Maiii/3 lunie! și care rămase şi mai departe 
acolo ?, Vistierul Androne (Andronic Cantacuzino), Sava Ar- 
mașul și Spătarul Negre 3. 

Dar înca de la 2i2 ale lunii, fiind deci Mihai însuși în 
Scaun, se hotărise prin sobor noua stare bisericească a Mol- 
dovei. Prelaţii ce se adunară pentru aceasta sînt următorii: 

Nectarie de Ohrida era urmașul unui Atanasie, care că- 
lătoriă cu doi ani în urmă, cerşind, prin Imperiu și pănă în 
Spania tocmai și asigurînd pe cine voiă să-l asculte că su- 
pușii creştini ai Sultanului sînt gata de răscoală: inchisiţia 
inchise Ja Mila, în 1599, pe călugărul grec, care era bănuit 
că ar avea înțelegere cu Luteranii, și vedem pe Atanasie 
rînguindu-se Împăratului din Praga, căruia-i urează să ajungă 
pe «înnaltul tron al lui Constantin-cel-Mare». 

Dionisie Rali era fiul unui coboritor al marii familii bizan- 
zantine cu acest nume care se căsătorise cu fata vestitului 
Mibai Cantacuzino Şaitanoglu, căpetenia Grecilor din Împă- 
răția turcească, supt Soliman-cel-Mare şi urmașii lui ; o Rali din 
Adrianopol era soţia lui Andronic, fiul aceluiași Șaitanoglu. 
Dionisie ajunsese archiepiscop al Tirnovei, dar nu şedea totdea- 
una în acest oraș, unde avea să sufere dese ori ameninţări și 
Stoarceri din partea dregătorilor împărăteşti. La 12 Mart 1597 
el scria, dintr'un sat de lingă Nicopol, lui Mihai, îndemnîndu-l 
să lupte pentru scoaterea din robie a creștinilor de peste 
Dunăre. Mai stătu în mijlocul lor pănă în toamnă, dar, în 
Octombre, descoperindu-i-se uneltirile, el se ascunse şi trecu 
pe furiș în Țara-Romănească. Aici el fu primit foarte bine 

1! Doc. Bistritei, |, pp. 4-5, n9 VIIţ. 
? La 7/17 iulie nau Sapt rerman n NhpkaAâs cSuagcsiu scrie castelanului 

de Lemberg, Stanislav Zolkiewski, cu ştiri despre hotare, despre <Draguș Ca- 
pitan» și «Domnul nostru Mihail Voevod. Data e: nuc En eaAH MOAAaBCT'RH, 
$ couaa,, Bh AT apr, BA. 3. (original slavon inedit în Bibl. Fundaţiei Za- 
moyski la Varşovia; acte moldoveneşti, ms. 1790, fol, 41). 

3 Cronica Ţerii,
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şi ajunse duhovnicul, întrebat și ascultat în toate, al Dom. 

nului. Cînd, peste cîteva luni, sosiră în Tirgovişte solii im- 

periali cari încheiară un tratat cu Mihai, el se afia lingă 

acesta și făgăduia doctorului Pezzen şi tovarășilor săi ceia 

ce pusese şi în vederea Voevodului muntean: răscoala Bulga- 

rilor, Sirbilor, Grecilor. Cu Mihai împreună, el intră în Ar- 

deal şi se așeză la Bălgrad. Domnul trimete adesea răd- 

vanul pentru a-l aduce la sfat, îl pune să facă slujba de 

cinste înnaintea sa, îl pofteşte, de Bobotează, să-i binecuvia- 

teze oastea, şi-l primește la cele mai tainice întilniri ale lui 

cu Trimeşii din Praga. Aceştia ai multă încredere în el şi 

nu uită săl laude față de Împărat. Din partea lui, car. 

chiepiscopul» scrie acestuia, dăruindu-i vechi icoane de la 

Constantin-cel-Mare şi arătindu-și desăvirșita credinţă ce are 

faţă de diînsul, și, din cînd în cînd, în convorbirile cu un 

Marini sau cu alt Ragusan ce schimbă vorbe între Praga și 

Bălgrad, el lasă să se vadă că ar fi un mai sigur și ade- 

vărat prieten decit furtunosul Mihai, în care vedea un om 

cinstit, dar care nu se îndreaptă în multe după cuvintul lui 

Dumnezei 1. 

Gherman, Mitropolitul Cesareii lui Filip, un al treilea Grec, 

se găsia în Moldova de sigur numai trecător, în cursul unei 

călătorii de strîngere a milelor pentru creştinii răsăriteni şi 

pentru șireţii cari specula nenorocirile lor. Mitropolitul Teofan 

era din Vodena, în Macedonia, deci și el Grec, într'un timp cînd 

în toată peninsula balcanică nu erai Vlădici de alt neam. 

Mihai adusese cu dînsul pe Petronie episcop de Muncaci, 

un Rutean, în locul căruia era să strămute apoi pe Sirghie, 

egumenul mănăstirii sale Tismana?. N'am putea şti însă de 

unde culese pe clericul de carte slavonă care iscălia «sme- 

ritul episcop Efrem din Habrul (sîc)», dacă în textul grec el 

nu sar întâlni ca episcop al Hebronului, în: Palestina (episcopa- 

tul nu e, de altfel, necunoscut. Din clerul moldovean se găsește 

1 V. Hurmuzaki, XII, tabla, la fa şi Contribuzi? la istoria Munteniei 

(An. Ac. Rom, XVII, p. 18. 

2 orga, Safe şi preot? din Ardeal, p. 41. p. 193 nota 1.
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numai un fost Mitropolit, al lui Aron-Vodă, căruiai fusese 

şi rudă — unchii, spune legenda. Nicanor părăsi adăpostul 

săi din urmă de la Agapia, pentru ca să iea parte la ju- 

decarea și osînda urmașului săii celui de-al doilea, Gheorghe 

Movilă !. Sinodul găsi că episcopii moldoveni, fugari îndă- 

rătnici, cari lăsaseră fâră păstori eparhiile lor, eraii vrednici 

de pedeapsa caterisirii. Dar el nu li numi înlocuitorii, ci 

lăsă această grijă lui Dionisie, pe care-l făcu vicari al Mitro- 

poliei Sucevei. 

Urmează hotărirea sobornicească însăși: 

"Ene, p66wp ms wa zovqpă Bobi) 1wmbsie 6 "lepeuiac Boe- 

podas wară mbv edoedtotatov MugaijA Bos265, “voua nai Peoria» 

v[je]pozohrav ModâlajBias za: roy vz” abroad Sais46nov: "Ao- 

6âvoc “Powdvov nai 0z03osiov “Pavrsovrtioo pai 'loăwov Xovaiov, 

Gbvouosiny Xa Gpaorijy €abrăy vvbuinv Xa. fovhiv EBepauooaven 

ai tahposav sis rd fosa voi moves dă mohuab drcavioa+ 
my ebosftotarov Mryaijh Bocădd ani zbv Eustvov Opovov ze noi 

ronov Xai, Gzhâs sizeiv, zăoay ri Exaivav îzapyiovy dos, Tâ 
Eavrob aradt)rp Sowzy Bobvyat Expauurebero. “O 08 zayro= 

„părop Oscc, 6 paos6uavoc mode opebe Ev ri) zavobpia abrâv, 

No Oyuuari fhibas val veboas et ri xapălav mod ehosfods, 

io mrjbeie, Tape m6hspoy ară “lepeuiov Bosfdă 10 105 

6p6vov adrob Ewssv voi Tod râzov Edimtev vai, amhâc sineiv 

Îmnios robroy stoorpămoey, “O 88 [mais ulnr]pozohirns Mo)- 

îlajgias Leoppos nai oi sbv adry (sic) Enioxonor, ăvev rtvbs 

avăgurjs Î| Boymoreias, dpâvyres râs favrâv Exapylas, ebțăs (X0vro, 

aohob6ijoavres Exovet 1 (mdevr “lepeuia Bosf6ă. “O 88 se sbos- 
Bsraroc abOâvrme Mryaijh Bosâ65, qrâviponos dv 2ai Ti £x- 
zAqsasrriy eipiny eohărzoy, Epaxpofbpurjoev tva o. Grostăvres 
mov tdiwv pivov xorâs etc râs cavrâv Exxhmoias ErovehdaL 

xadâs. 05 pâvov 08 Epervev Emavehbsiv ot (mOevrec anoszărat, 
ANA Xa zăv zpotozanăy Qedâwpov Exeurpev zapoxahâv abrods 

ezavehstv, xa pi, ev aMosazi) Darpifewv: o Îi “e Gnoorăra! 

ov4 îjovsay mă abvohov Eztorpopiva ua Ezavehdety &v stplivq 

ÎV., Studii și doc, UT, pp. 38-9 și p. 39 nota 1; /s7. Fiferaturit religi- 

oase, p. 124, nota 3.
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zic zăs xvrâv Enăpyiac 10 râv Epyewperodesâv zotpyiav zot- 

paivewv 6 ErdyOoay, xară oh lepobs al Bstovc xavâvas, GAY 

msi 0vrec, Brad £v ri Acyia, măhw nowpă weheră[v]res at 

oxâvâada mpotevobvres, 0 mabovrat, m6hepov xvijoat Bobhovrat 

ară 05 edosfobs Mrgaijh Bosh6ă, rob 6p6vov MoMlalfias 

too, onebânvat. “Obsv 6 eboefeoraroc ad0&rns Mryai Bos- 
f6das pro vai Expâoratev ps robe Evrabia xazvpefitvras 

opyrepeie sis mă -/stporovijoa ăhhobs EnGxOnovs Gyr” Smalvwv, is 

răc Exapyins Exeivas. “ÎL razewvorns Tpây, 2apOvros Wu T0d pa 

aapuorărob Gpyez:oxdzot ris “Amis 'lovoriwavije, "Axyperâv vai 

zăoms Bovhyagiac mai Tăy novepotătov vlrt]ponohtâv Yai brep- 

min rod re Piizzov Katoapeias ris lladaorivs xp Lep- 

p.Îvov, Xa 705 maweporărov pintpozodizov Bodevây, zdp Bz6- 
qăâvons, %ai rod zpotv MoMâajfias zdp Nixăvopos, xai, rod 

zopidesrărov Emtozânob "Euzpoy 1bp "Fog, Tâv Ev die 
nvlebuari ânpazijrâv Gâshrâv xal vh)atoopițây, xai, inavâs d100- 

xetăusvot Govotâs, X0wÂ) [vo Expivapsv: ada 207 păverv 

răs Exzmolas apyieptwv xopis vai rd rod Xpustod molwov 0noi- 

pwTov 17 AMpoSTărsvToy. yopis mivds Expehelas wi dopfbazos 

păverv 4060” Exbră * 6fzv xai, vară miv Detay ovi Ti dEvovswv: 

6 zotpiv 0 xahbe ră Yi abrod rima bzăp râv zpofărwy, 

5 88 pasdorbe pdnţer, Ori wioforâc Ear, Et vai Ene, 19 Tijv 

ovros : xAmprxobs obvouosiav 1 parpiay zotijs|ovres| xnOaupsiodo” 

Aă 9 nai wară răv râuov rbyrpe... [rupi] xi ris Bastsias ubp 

Koysravrivob rad Iloppbpoţewirov, zapâvros vai Tod Tavupo- 

mârob z[arjpăpyov Rowvyorayrwvovzideos 1dp "Adefiov, ai Tis 

iepăs abrod sbybâuv, ovabeuaritwy robe Entyspobvrac OROGtasiAv 

1 zopowida moră Baorhsoc morijoat, Eye 28 vară h&tw obrws: 

moic uhhobow Emifovhaie anije 705 vdy 7] wobhrats Entyetpeiv, 

doyjy p.oo rinu: zegi râv zpofătovăui dă nai dă mov... [rup] XE 

ăvăbrmua * zois ovwfovhebobot pai roi Tzapopuâat sie tă TotadTa, 

avăuz* mois obvexorpatebovst 7obrote, ăvă&Oqua. Tobrov xăpty 

&zopivapev Gvvodrs sis mb eiva Gafe Tv Opâvwy adry 

Xa GVazOX6IT to, al defwrapev Xâetav re maveporări» plijr]po- 

zohiry rijs âmorărns ulmrlponideos TopyâBov xbpod Auy[v]niov 

mepriuov vai ctdpyov mons Bovvapias xai. zposâpo» râs drptu- 

mări ulnr]ponâhewe Sovrifac sis mă “stporovijoat Exisonobe
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Erpobe eis Tâg Entoxonăs ueră Vljpoy râv ăpyiepeoy, &s 1) Ex- 

xAmotaoruh mapădosts nai mătes Emiwponei. “Odav ai sie riy 

zobrov Îfhwsty vai Gopăhsay Ejăvero vai mb mapbv jpărepov 
a»voănăv păyua ai matesrpom sv ră zapovet Bsip wobâu ris 

anțiwrărrs pmr]poroheos Sovrteăfac za nise Modâ|ajBias, îvEra: 

some, vaii 'lobvyip Bo, mîjs Evorautvns ten tvărariovos. 

 Newrapioe Etp 0205 apyrezioxonos ris Ilporne (sic) 'lovs- 
mâne, "Aypiiâv xai zâons Bovhyapios, Sepfias 17 râv honây. 

1 Tazawvos (P) vai Edep Os0d pinrpozoNirns Topyâânv xai 2p6zâpos 
Mohrofăsias Aovbotos. 

1 Tazswos vlmr]pozohims Kooapeias rob biiznov, Leppavâe. 

"* Tazzwos ubqrlponohrs Bodevây, Qeorâvne. 

+ cavkpeniu + cavkpeniui eneknu 

enctnn ner|plwuie cbpem w7 XaBpSa. 
MoK4ucKRni. 

De oare ce leremia Voevod, mișcat fiind de pizmă și de rea-voință împo- 

triva prea-cucernicului Mihail Voevod, și cu sfatul lui Gheorghe Mitropo- 

lital Moldovei și al episcopilor de supt cl, Agafton de Roman și Teodosie 

de Rădăuţi şi Ioan de Huşi, aă întărit și statornicit prin jurămînt gîndul şi 

planul lor de a goni și de a nimici cu totul, prin războiii, pe prea-cucernicul 

Mihail Voevod și Scaunui săă şi ţara şi, ca să vorbim lămurit, căuta să cuce- 

rească toată stăpînirea lui şi să o dea frăține-săă, lui Simeon, iar atotputernicul 

Dumnezeii, care înfrînge pe cei înţelepţi în şiretenia lor, privind cu ochiii pri- 

incios și fiind cu bunăvoință spre inima celui cucernic, mişcat de rîvnă, a 

stirnit războiii asupra lui Ieremia Voevod şi l-a scos din Scaun şi l-a gonit 

din ţară şi, să zicem cu adevărat, pe dreptate l-a surganit din ele. Ci Mitro- 

politul acela al Moldovei Gheorghe și episcopii cari eraă cu el, fără nici-o. 

nevoie ori silă, părăsindu-și eparhie, ai fugit, urmînd de bună voia lor 

pe acel Ieremia Voevod. Iar prea-cucernicul Mihail Voevod, fiind iubitor de 

oameni și păzind pacea bisericească, a așteptat cu mărinimie, ca episcopii cari 

aii părăsit Scaunele lor împotriva cuviații să se întoarcă, după cum cere cu- 

viinţa, la Bisericile lor. Dar, nu numai că a așteptat să se întoarcă acei neascultă- 

tori, dar a trimes și pe protopopul “Teodor, rugindu-i a veni îndărăt și a nu 

mai sta în străinătate. lar răzvrătiți! n'aă ascultat pici de cît să se întoarcă și 

să vie în pace la eparhiile lor şi să păstorească turmele ce li s'aii încredințat, 

precum a fost așezați după canoanele cele sfinte și dumnezeiești, ci, acotp 

fiind, adecăte în Țara Leșească, n'a încetat de a se gindi iarăși lucruri rele 

și de a pricinui scandelă, ci voiesc să ridice războiii împotriva cuceznicului 

Mihail Voevod şi se sirguiesc a-l scoate din Scaunul Moldovei. Deci prea- 

cucernicul Domn Mihail Voevod a hotărit și a orinduit ca noi arhiereii ce ne
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găsim aice, să hirotonisim alți episcopi în locul acelora, la eparhiile lor. Sme- 

renia Noastră, fiind de faţă și prea-fericitul archiepiscop al Sfintei lustiniane, 

al Ohridei și a toată Bulgaria și prea-sfinţiţii Mitropoliţi şi prea-cinstiți: al 

Cheșareii lui Filip, din Palestina, chir Gherman, şi prea-sfințitul Mitropolit al 

Vodenei, chir Teofan și fostul Mitropolit al Moldovei chir Nicanor și prea- 

iubitorul de Dumnezeii Episcop al Ilebrenului, chic Efraim, cei întru Duhul 

Sfint iubiţi fraţi şi impreună-slujbaşi ai noștri, și cercetind destul, în sobor, 

îotr'o singură părere am socotit că este nedrept ca să rămină bisericile tără 

de archierei şi turma lui Dumnezeii fâră păstor şi fără cîrmuitor, lipsită de ori-ce 

îngrijire şi îndreptare, de capul ei. Deci, după cuvintul lui Dumnezeii care 

zice: «păstorul cel bun și sufletul și-l pune pentru oile sale, iar năimitul le 

mănîncă, pentru că e năimit, pentru care le şi mînă; și sufletul mi-l pun 

pentru oile mele». Și îară pentru vorba ce zice: epe clericii ce fac uneltire saii 

înțelegere ascunsă între ei, să-i scoţi din cler», dar şi după cartea ce spune, 

la Împărăţia lut Constantin Porfirogenetul, fiind de față şi prea-sfinţitul patri- 

arch de Constantinopol chir Alexie şi prea-sfinţitul lui sinod, anatemisînd pe 

cei ce se apucă de răscoală sai silnicie impotriva Împăratului (şi cuvînt de 

cuvînt stă aşa: «pe cei ce se apucă de uneltiri saă răzvrătire de acum înnainte, 

pe aceia să-i atingă anatema ; pe cei ce sfătuiesc și pornesc la lucruri ca acestea, 

anatema, pe cei ce se luptă împreună cu ei, anatema»), Drept, aceia, mărtu- 

risim în sinod că ei sînt căzuţi din Scaunele lor și neiertați, și am dat voie 

prea-sfinţitului Mitropolit al prea-sfintei Mitropolii a Tirnovei chir Dionisie, 

care e şi prea-cinstitul exarh a toată Bulgaria și vechi] al prea-sfintei Mitro- 

polii a Sucevei, ca să hirotonisească alţi episcopi la episcopii, cu alegerea ar- 

chiereilor, cum orînduiește datina şi aşezămintul Bisericii. Deci, și spre măr- 

turia şi siguranţa acestui lucru, s'a făcut și scrisoarea noastră sinodicească 

aceasta, şi s'a așternut în cea de faţă dumnezeiască condică a Sfintei Mitro- 

polii a Sucevei şi a toată Moldova. în anul 7108 [1600], luna Iunie în 2, 

fina a 162 indicţie. 

Nectarie, cu mila lui Dumnezeii archiepiscop al (atăii Lustiniane, al Ohridei 

şi a toată Bulgaria, Serbia și celelalte, 

Cu mila lui Dumuezeii Mitropolit de Tirnova și vechil al Moldovlachiei, 

Dionisie. 

Smeritul Mitropolit al Chesareii lui Filip, Gherman. 

Smeritul Mitropolit al Vodenei, Teofan. 

Smeritul episcop Petronie de Muncacii. 

Smeritnl episcop Efrem de Ilebron. 

Dionisie alese pe doi clerici, cari dispar apoi odată cu 

împrăștiarea strălucitoarei fantasme a stăpinirii lui Mihai. 

Ei fură puşi să jure credință lui Mihai și fiului săii Nicolae- 

Vodă Petraşcu, pe care Moldovenii îl cereai Domn. Făgă- 

duiala lui Filotei episcop de Roman și a lui Anastasie
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episcop de Rădăuţi s'au păstrat. Nu tot aşa a episcopului 

Hușilor, al cărui nume nu-l cunoaștem. Cit despre Mitro- 

polie, ea rămase în sama lui Dionisie însuşi. 

În CHA RE NOACRAET MICA II NPLEMAA CPR 1 KKCEAEINICKĂIA 

CEAMER ERROPK 19ĂKE HA CTPARA MPARRINA AAVEMATIVY CREPARULA 

că, HENSBkASA BanskkAania Hy 3 MOASEAET SE AH ca patru 

UPARHAI H CTBIĂ BANORRAH, EAHRA NO AcskWaunly Kprkatia ni ak'ra 

ERWRBABHILA CA. WRCA SVBU FARĂ Witt FRenpieMART. cn- 

KRCNIPIEMAR, HI UP EAHRA WTRPALIARE CA, CRWTRPAĂ CA, FIE 

1 Eh IPRWERIIGE MHph HCNOBEASA YpPANITIU, 1 IMIKARO:KE cn- 

HOT HRHHWE MRICABITII ȘI "PROPHTII Rh KCEPO EIEROTA ; 10 1locak- 

ASEAHTH SEO cemov, nokapka ca BarokhkpriwuS pes lv Ain- 

XanaS awekoat n BeomrkiuantiomS cuS ere Ju ÎRoaae Rewe, 

H WHKOPAA KE CRIPOTURIO. II AOCASINANIO  BRIRATI AMUL. HĂ 

WT EnCEL'O CPAIA II WF KRCEAR ASE RASARIT HI) O RHCEM 

IKROTE MEA: N EApIE Eh CHA ZE NOcA RARA 1 nocaSiuanti 

EEE pipe MS PCANS HI BAARA MIPPPONCAN PO celui aul- 

"TPSISAIN EPWMENACAEMS PPANA CouakcRare HI KWCENI BEAVAN illwa- 

AARIH KEp AMVHHCiS, SBkiiaă ca CR ETPAXWWA BASEAL 1 RAPoc- 

TIXĂ EISCTRUOĂ H HETHHRIA, PAZOPAVAL FnpRUENUSE Auk cTa- 

AS Ac&pk nacrauru, [n njenpakurit wm RnekKoPo AXKRakeTkiA, 

UCTA CEBE CRhEBAIRCTH KRCER CHAD CROER î: FMPEK MARI CHA CR- 

MOTpENIEA E WT BA Hpitațiv, cunipaă ca Grawireka enrpkule 

Mia EX Ww AVRBAR, MARO HI pb pARSIICANARENEI, UR IN U9 

YEpOTOHIN, KCEX AHBO ŞiTrpoeria n upetatiea OFkipây. n 

Enea ta uocakAokaniii 4 nscaSimanin oE'kipaă câ ch cTpa- 

Ywm ERIEM, HE PROPIITIL AH HHUPOZRE IIS HĂREAII IA WP UpCRAre 

H KIWESETRHArO CPpaga, aie 1 CAMPRTIĂ NPRTAT, uă HU ue 

IPA TIR AVRSARI VW ROFO ARO, HI KPOAVR FhpĂUEHHSE AMN 

RAAUBCTEO B'h TSEAHY APRBIARTIA W  pRROMOAOAENIU, Be 

IOREAGHiA AHTpOUCANTORĂ, NE TUIA Ah HE HAEMIIHER ÎI BEES 

NOAATEA Bă HIDKE RR ANEI PHORUEHIIA "PaARORII, 1 AMțte H5 H3ROAR 

CHIE HERP'RUERHA NACPH CTAAd XRA, AHMIENR BRAĂ CANA CROEO, 

ARE BO I4RS N Cati Poe piața. Grunncantă [e] Buna eri pă- 

RO Mora PHawpeS aacTiee RAI Voip BiS crkn au enicxonieiu 

PWAMANCKCH, EAT 1305 HA ENAIKTA PE, ACILA RU EL, HA NAMAP CTro 

IIBOPORA AAMUCA, VILA Că MpOpORA. ViaoseS enetwu Pot. 

74342. Vol. IX. 3



3k SCHIMBAREA EPISCOPILOR MOLDOVENI DE MIHAI VITEAZUL 

[Făgăduiala cealaltă se mîntuie astfel :] 

Granncana [e] antua cu părea moră flnacracie MAcTiR B:KIR 

HuoriţiS ceru eneknin paAwerku, RATW 43pi, H EHAHKTATI, 

MENA IHÂE ȘI, HA MAAAT CTP ânead I9VAA BpaTa rirk. fInacra- 

cis nnovâie nncak pmRa avea rpkiuna. 

Pe lîngă acestea sînt dator să primesc și sfintele şi obșteștile şepte soboare, 

ce s'aii adunat pentru paza dreptelor dogme şi să mărturisesc poruncile lor ; 

mi se cuvine să păzesc pravila şi sfintele porunci, ce s'ati orinduit după multe 

vremi şi ant: toate cîte le-aii primit aceia, le primesc şi eii, şi de cite sai 

lepădat, mă lepăd şi eii; şi mai mărturisesc că în biserică voiii păstra pacea 

şi nu voii gîndi nici voiii face împotrivă-i, toată viața ; în urma aceasta mă- 

supun credinciosului Domn lo Mihail Voevod şi celui de Dumnezeii încorona- 

tului fiii al săi Io Nicolae Voevod, cărora nu voiii fi nici-odată nesupus și ne- 

ascultător, ci din toată iniina şi dir, tot sufletul îi voiă iubi pe ef, în toată viaţa 

mea ; şi pe lingă acestea voiii urma şi voii asculta de preasfințitul domn şi 

stăpînitor Mitropolitul Sfintei Mitropolii, de Dumnezeii mîntuitul, al cetăţit Su- 

cevei şi al intregii țeri a Moldovei, chir Dionisie ; făgăduiesc cu frica lui 

Dumnezeii şi cu bunătate dumnezeiască şi dreaptă înțelegere turma încredin- 

țată mie a o păstori bine şi a o feri de ori-ce răii, a mă ţinea curat din toată 

puterea mea ; apo! prin supravegherea ce am primit-o de la Dumnezeii, mă curăţ 

de greşala lui Simon pentru mită, atît înnainte de punerea miînilor, cît şi după 

„ hirotonie, [ceia ce] fără vicleşug şi fără fățărnicie am făgăduit. Pe lîngă toată 

urmarea şi ascultarea, figăduiesc cu frica lui Dumnezeii că nu voiii face nimic 

silit, nici de frica Împăratului, nici a Domnului, de m'ar amesinţa chiar cu moartea, 

car nici primind mită de la cineva; nici, afară de stăpînirea încredinţată mie, nu 

voiii îndrăzni între străiut a pune mîinile fără porunca Mitropolitului; nu numai 

că eii nu voii lua plată saii dare, dar nici cei ce vor fi lingă mine; şi, dacă nu 

voiii păstori aşa, fără mită, turma lui Hristos, să fii lipsit de cinul mieii, căci 

se va vedea că în zădar l-am primit. 

S'aii scris acestea cu mîna mea, Filoteiii, din mila lui Dumnezeii episcop-ales 

al Sfintei episcopii a Romanului, în anul 7108 [1600] şi indictionul 13, luna lui 

iunie 1£ zile, în ziua pomenire! Sf. prooroc Amos [şi] a părintelui Isaia proorocul. 

TFilotei, episcop de Roman. 

| Cealaltă declaraţie : se încheie aşa:] 

S'aii scris acestea cu mîna mea, Anastasie, cu mila lui Dumnezeii episcop- 

ales al Sfintei episcopi! a Rădăuţului, în anui 7108 [1600] și indicţia a 13-a, 

luna lui lunie 19 zile, în ziua Sf. Apostol Iuda, fratele Domnului. 

Anastasie, episcop-ales, am scris cu mina mea păcătoasă!, 

Pină la data de 27 Iulie Dionisie nu se prefăcuse încă din 

i Textul e stabilit şi traducerea făcută de d. I. Bogdan.
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archiepiscop tîrnovean în adevărat Mitropolit moldovenesc, 
ci ţinea de o potrivă titlul săii d'intăiii și cea dea doua 
dregătorie a sa ca np6zâpos, locotenent. În această însușire 
el dă un act de despărțenie, singurul cunoscut în tot tre- 
cutul nostru. Din faptul că într'însul se spune lui Ioan epi- 
scopul de Huși, cu toată cuviința: «prea-iubitorul de Dum- 
nezeii», s'ar crede că acesta singur dintre vechii episcopi se 

- împăcase în sfîrşit cu cîrmuirea lui Mihai. Dar dezbaterile 
asupra autenticității unui act dat de dinsul, dovedesc că el 
lipsia încă din ţară. Actul e iscălit și de Mitropolitul Cesa- 
reii, care rămăsese deci în Suceava stăpînită de Hatmanul 
Udrea, lingă ocrotitorul său, Dionisie. 

T CĂRA H HCRSUIENIE BCOAPEHRIIX APĂIENICKIIb H ENCKIWVE H 
_NPUABHBIY NONWEB Hi AlAkwH. 

î IpoxaOmpăvs rii dp ronewbritoc, zapâvos ui 105 
zameporăroo plmr]ponoMzov Katoapiac ijs Tlodaorivaje xai rod 
Bzoptăsotăren ERLOX6T0b “Popvov, zposijhd=v Lopes vpaţpa- 
456, ME Gri, Egoy "ovaina îvâpare Aparţodrta, Xyev eiâijoawe 
abrod mopivbeic pd axpod ele zăv deophEorarov  Eniononoy 
Xovoiov, x5p "lo[ă)vlwy]. pară viqyovis ai 85hov cdeebyrj 
s€ abro5' ppovob 32 napoâpaudvrog, £ enopeb0y ai adrbe 2păc ăv eipu- 
p£voy Beoptorarov Enioxonov Xovoiov, ai, ri aitiay cin, e 
2 27ă 86)ov Ehafev 1) “vi abtod Apergobrta “păuna  Batevâsws, 
9 88 Gzoptoraros wbp "Lowe Enloxonos Zâwoev Tpăpupa ad 
sewc etc mă dafieiy adfic my “ovi abrod Apaţobrta 6 etprutvoc 
ecptos papuc" nai, radra cm, mpobrewe ai Ypăţi.a 
Toi) Geopieorărov Enioxszov. '0 35 ddehpăe zis ipnp&vns Apa- 
1obrtac, "Ovyobepros, Ehepav dr ră Tpânpa. Ozap XS 6 Lewpyoc 
dm dom apă rob Beoprheorărov îmoxânov obx tor METĂ 
etâtjoeme rob eopiheorărov Enoxonov, Mă ris wavaxăs "Hootas 
îvâpart, Xav zapă mod siprpăvov Leoprţiov uehjsata rpia, nhdoac 
“păupa E xpoobnov rod Beowpieorărov Emtoxânav, 6duxey adTă. 
“HI canewvăcr]g E Tiny, Cnrioas wapropias eimep o0brw Ze rd 
ahmdee, be 6 adrăe '0vobwppos MEjet, mpoosprepey ră Gobrarov 
Ev tepopovăyots xp "Adavăoov rbv pyipavăpirry ai. mayţob- 
pevov ris oefaopias poviic Mmiorputac wai rbv Gouwraroy îepo- 
pâvaxov xp Ebrbytoy, ăvâpas ebhafsie xal. 6oiove, doc ăupfis
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3teraoac 1, romewârne by, ebpe wo arobs paptopobyras, os 

ueră d6ov Ehofev & Leopyos ră “pă map Tod etpnptvob 

wovogod "Iloatov. “H razewâras îpiy, xază ri adriy papropiav, 

dedoxauav ăetav mi) vovarzi, îvo Dnâpăm daebrv amd 100 

zptomy âvâpbc abrije Tewpyiov xară rijy dălevtiy 1 &notqoev O 

Deoprtoraras Enioxonos Xobsio» dp lodwyns, Xa abrbs 6 Lewp- 

oc âmb riv moră ovi adrod Aparobrta. “00ey xai ele Bijhwsw 

mai, awpăhsav &ăvero mai md mapoy fefaoriptov “păpua Tije 

îpâv razewormtos ai xorestpbdq îv co mapâvri Geto xwăta 

ce âpuorărne ularponoăeoe Xobriwipac, &v Ecs spriTo, pai 

'lovhip sm, îvârxrinvoc Genărns pir. 

+ "0 Topyâfiov xai mpeeâpos Mohăofhapiac Awvbatos. 

+ 'Tanewe plqr)ponodims Leppavbe Kanoapeias ră lada:c- 

rivns k, 

mpoxadnp&yne ris îjpâv ranewărmros £y ră tepp xpmenpie 

napă (sic). 

Judecata și încercarea de Dumnezeii iubiţilor archiepiscopi şi episcopi și 

cuvioșilor popi şi diacont. 

Stind în Scaun Smerenia Noastră, fiind de față şi prea-sfinţitul Mitropolit 

al Chesareit Palestinei şi prea-iubitorul de Dumnezei episcop al Romanului, a 

venit Gheorghe grămăticul, spuind că, avînd el nevastă, anume pe Drăguţa, 

fără ştiinţa lui ducîndu-se ea mai înnainte la prea-iubitorul de Dumnezeii 

episcop de Huşi “chir Loan, cu meșteșug şi înşelăciune s'a despărțit de el. După 

câtva timp, sa dus şi el la acel prea-iubitor de Dumnezeii episcop de Huşi şi 

spuind pricina, cum că prin înșelăciune a luat nevasta lut, Drăguţa, carte de 

despărțenie, iar prea-iubitoral de Dumnezeii chir loan episcopul dădu carte de 

destacere, ca să-şi iea înnapoi nevasta, pe Drăguia, acel Gheorghe grămăticul, 

şi, spuind acestea, a întins și cartea prea-iubitorului de Dumnezeii episcop. Iar 

fratele acelei Driguţa, Onofrei, a spus că acea carte ce spunea Gheorghe că 

Sa desfăcut de către prea-iubitorul de Dumnezeii episcop, nu e cu ştiinţa prea- 

iubitorului de Dumnezeii episcop, ci un călugăr anume Isaia, luînd de la acel 

Gheorghe trei stupi, plăsmuind scrisoarea ca din partea prea-iubitorului de 

Dumnezeii episcop, i-a dat-o. Deci Smerenia Noastră, căutînd mărturii dacă 

este aşa cu adevărat precum spune Onofrei acela, a adus pe prea-cuviosul între 

ieromonaht Atanasie arhimandritul şi egumenul cinstitei mănăstiri a Bistriţei 

şi pe prea-cuviosul ieromonah chir Eftihie, oament evlavioși şi cuvioşi, pe cari 

cercetindu-i cu de-amănuntul Smerenia Noastră, i-a văzut şi pe ei mărturisind 

că prin înșelăciune a luat Gheorghe cartea de la acel călugăr Isaia. Smerenia 

Noastră, după această mărturie, am dat voie femeii ca să-i fie despărțenie de 

! Jos, o socoteală făcută de Rechen-4ferren din Cluj.
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bărbatul ei cel de mai înnainte, Gheorghe, după aşezămîntul ce a făcut prea- 

iubitorul de Dumnezeii episcop de Huși, chir loan, și Gheorghe, din parte-i, 

să fie despărţit de saţia lui de mai înnainte, Drăguţa. Deci, pentru mărturie 

şi siguranță, s'a fâcut şi această scrisoare de adeverinţă a Smereniei Noastre și 

s'a așternut în cea de față dumnezeiască condică a prea-sfințitei Mitropolii a 

Sucevei, în anul 710$ [1600], luna lui Iulie 26, indicţia a treisprezecea, 

3 Al 'Tîrnovei şi vechil al Moldavlahiei, Dionisie, 

+ Smeritui Mitropolit Gherman de Chesarea Palestinei, stînd îm- 

preună cu Smerenia Noastră în sfintul dicastiriu. 

Cum se vede, a fost odată o Condică a Mitropoliei Sucevei, 

din care sînt rupte aceste foi. Unde vor fi celelalte? Se 

poate nădăjdui că le va aduce la lumină vre-o descoperire 

fericită?



II. 

CRONICA ȘEDERII IN BENDER 

A LUI CAROL, AT, NIL, REGELE SUEDIEI, 

DE ALBXANDRU AMIRA.



J. 

“Cronica lui Carol al XIl'e2 de Alexandru Amira. 

În altă carte! am vorbit despre Alexandru Amira sai 
Amiras, Compilator și întregitor al unei Cronici a Moldovei, 
scrise în romănește și în grecește, cînd Scaunul acestei țeri 
il ținea agerul și luminatul Grigore Matei Ghica, el se năs- 
cuse undeva în Grecia, prin părţi supuse Veneţienilor sati 
cercetate de negustori apuseni, în care deci se înțelegea şi 
se vorbia chiar limba italiană. Levantinul italo-grec veni 
prin părțile noastre poate pe la Hanul Tatarilor. Cînd Ca- 
rol al XII“ se adăposti lingă Bender, Amira se tocmi la 
dînsul «secretarii de cancelarie» pentru tălmăcirea scriso- 
rilor greceşti şi orientale, de care veniaii destule în adă- 
postul leului suedes învins. El avea aici ca tovarăși pe alţi 
Greci ca dinsul, între alții pe Afenduli, care represinta la 
această curte pribeagă pe vicleanul Domn Brincoveanu. Amira 
va fi fost un tălmăcitor dibacii, dar poate o slugă necredin- 
cioasă; cel puţin, mai tirziu, Nicolae Mavrocordat dădu în | 
vileag că «secretariul» stătea în înțelegere cu Hanul şi cu 
alții cari erai doritori de ştiri despre Craiul de la Bender. 
Dar el nu fu silit nici-odată să plece de acolo, unde stătu | 
pănă în 1714. 

Cel d'intăii Domn moldovean care-l întrebuință, fu Mihai. 
Racoviţă; de la acesta primi el caftanul, foarte sărăcăcios 
de altfel, de Mare-Ușer, dregătorie pe care o avea la 1716, 
adecă îndată după trecerea în "Ţara-Romănească a lui Ni. 
colae-Vodă. Era întrebuințat mai ales pentru dezbateri cu 
Tatarii, printre cari avea cunoștințe şi a căror fire nui era 

1 storia literaturi? romîne în sec. al XVIII-lea, vol. 1.
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străină. Era, la întîmplare, şi călăuz al solilor creştini ce ne- 

meriaii prin Moldova, Căminar încă supt Racoviţă, el ajunse 

Sluger-Mare al urmașului acestuia, Grigore Ghica, pe lingă 

care făcu aceiaşi slujbă, De la dinsul primi el sarcina, foarte 

anevoioasă, și pe care n'o îndeplini fără pricepere, de a 

strînge la un loc, într'o singură povestire pe scurt, ştirile 

despre trecutul Moldovei şi de a înnădi povestirea întimplă- 

rilor la care, de la 1716 înnainte, fu însuși martur de căpetenie. 

Tot Amira e acela care, luîndu-şi titlul de <canțileariii», 

învățat la Bender încă, traduse din italienește în grecește o 

«Viaţă a lui Petru-cel-Mare». Această carte: Via di Pietro 

il Grande, apărută în Veneţia la 1735, are de autor pe 

Italianul Catiforo, care întrebuință o parte din bogatul ma- 

terial gazetăresc ce se afla cu privire la biruitorul lui Carol 

al XIle. Cartea se răspindi și în Răsărit, și un exemplar 

din ea, purtind însemnarea cex libris domini Plrincipisi 

Sancti] R|omani) I|mperii) Basaraba de Brancolvan)», se află 

astăzi în Biblioteca brincovenească dăruită vechii biserici 

din cetatea Braşovului. Un boier muntean o traduse după 

tipăritura din 1737, în romănește, la 1749. 

El a scris însă şi o «Istorie autentică a lui Carolal Xa 

în timpul șederii sale în Turcia». Lucrarea se înfăţişează în 

italieneşte în manuscriptul 969 de la Biblioteca Archivelor 

din Viena!, singurul cunoscut. Dar Amira nu e acela care 

i-a dat forma ce o avem astăzi, ci un Italian necunoscut a 

prefăcut în limba sa, fără să schimbe nimic («ricavatta esat- 

tamente»), un manuscript (cragguaglio») pe care-l trimesese 

fostul funcţionar de cancelarie al regelui suedes, fostul săi 

«prim-interpret>, cum spune titlul. 

Cărticica nu era necunoscută învăţaţilor suedesi, dar o 

ediție nu se dăduse pănă acum. Cea de faţă poate folosi 

deci şi istoriei literaturii romănești și cercetărilor cu privire 

la regele eroic al Suediei. 

' 92 pp. în 80 mic şi 4 albe; legătura contemporană.



Autentica istoria di Carlo XII, 
Re di Suezia, nel tempo della sua dimora in Tur- 
chia, la quale dură per cinque anni e tre mesi; ri- 
cavatta esattamente dal ragguaglio fattone qal sig. 
d'Amira, che lo hă servito in tutto il suddetto tempo, 

per suo primo interpetre. 

Pietro 1», detto il grande, Zaro di Moscovia, 1702 alleato 
colla Danimarca e col r& di Pollonia Augusto II, mosse la 
guerra al re di Svezia Carlo XII, in etă di 16 anni, per 
riprendere certi Stati, li quali dagli antecessori di questo 
furono tolti agli Russi. 

II re di Svezia vinse subito gli Danesi, e gli obbligo a pace 
avvantaggiosa. 

Di lă and a Narva, cittă russa, confinante, e vinse questi, 
dandogli una furiosa battaglia. 

Si portă in Pollonia. Fatta la partita per lui, and in Sas- 
sonia, e fece al re Augusto abdicare la corona: tornato în 
Pollonia, fă eletto Stanislav Lescinski per re. Gili Russi, sen- 
tendo cid, fecero frattanto scorrerie in Pollonia, e Stanislao 
dava parte alla Porta Ottomana dell avvenimento suo al 
trono, per ajuto e valore del re di Svezia; edil Gran-Signore 
mando persona in Pollonia; per informarsi delle cose, perche 
le azioni gli piacquero, che fece il re di Svezia. Mands 
dunque per ordine della Porta il Passă di Bender un Aga, 
a complimentare il r& nuovo, e nell'istesso tempo gli diede 
una lettera pe'l r& di Şvezial. 

1 11 Pasciă di Bender era in quel tempo Jussuf. V, la Cronica di Molda. 
via di I. Neculce, în Kogălniceanu, Crozicele Romăniei, UI, Bucureşti, 1872, 
p. 286. In verită, la Porta prese soltanto le sue misure per esser informata 
di quel che occorrera in Polonia, e incarico il principe di Moldavia. alJora 
Mihai Racoviţă, a raccoglier le novelle. V. la relazione dell'ambasciatvre di
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1
 pă
 

Il re di Svezia, corrispondendo, contrasse amicizia stretta 

col Gran-Sultano Ahmed terzo. Il re entro în Ucraina russa; 

ed îl generale o” hatman russo, deto Masepa, con tutto l'eser: 

cito di Zaporova! di 50 m. uomini, prese il partito con lui, con- 

tra îl Zaro suo padrone. [E] li Cosaki zaporovani € un' ordine 

di milizia de stessi Cosaki in Ucraina, detto Zaporova. 

[i Hatman russo non pote fornire abbastanza dei viveri 

e quartieri, di maniera che gli Svezesi soffrirono molto ; mo- 

rivano gli uomini e crepavano gli cavalli. 

Vedendo questo cattivo stato i Cosaki, fuggirono  piti 

della metă al Zaro, loro padrone, spiegandoli il loro stato. Frat- 

tanto îl r& di Svezia dimandă ajuto dal Bassă di Bender e 

dal Chan de” Tartari?; questi lo persuasero di mandare prima 

un” inviato alla Porta Ottomana [1709], per trattare la pace; 

ma non gli diedero ajuto; ne mandarono ministro dal re di 

Svezia, come desiderava. 

Frattanto la primavera venne, edi Russi avanzavano verso 

la Ucraina: [lo Zaro) diede, verso la fine di giugno, battaglia al re 

di Svezia a Pultava, la vinse, edil r&, che fu ferito nel piede, 

abbandond la sua infanteria, la quale dovette rendersi ai 

Russi a discrezione, e, di notte, con 6.000 cavalli încirca, fuggi 

verso Ozacow5, per ritirarsi în Turchia. 

Olanda a Costantinopoli, Collyer:; $ ottobre 1704: a Middelerwylen bespeurt 

men dat dit Llofi het oogh op 'den tweespalt in Polen hat, ende den prins 

van Moldavien geordonneert heeft by continuatie te advisecren wat în die 

quârtieren: sal comen voor te' vallen», ll nome del! inviato di Stanislao, che 

prese nondimeno la via di Moldavia per andar a Costantinopoli, non mi & 

conosciuto : le cronache non lo danno, e perci dev' esser stato un semplice agente. 

11 Casachi Zaporovi (da aa nogsr, sono quei delle cataratte del: Dniepr. 

Prima sottoposti alla Polonia, passarono poi sotto il dominio dei Moseoviti. 

Ueraina significa «borderland>, terra. dove si riscontrano confint di Stati diversi. 

--2-11 Chauno dei 'Tartari di Crimea era, dal 22 decembre 1707, Devlet-Ghirai 

(Hammer, Gesch. des osmanischen Reiches, edizione di Pesth, 1836, LV, p.692). 

3 Annotazione delVautore, sul margine del foglio. 

+ Al 27. giugno (8 lugliv) 1709. , | 

5 Oczakow (Oz. dei Turchi, Vozia dei Rumeni), grande cittă al punto 

dove'! Dniepr sbocca nel Mar Nero. TI, Pasciă di Oczakow aveva un! autorită . 

superiore a quella dei capi turchi vicini a lui e poteva esser considerate come'l 

guardiano “del limite orientale del! Imperio. Ma giă cominciava a atțribuirsi
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Il: Bassă di Ozacow, il quale ignorava tutta la corrispon- 

denza del r& colla Porta, non volle darli barche per farlo 

passare îl fiume, volendo darne prima aviso al Bassă lus- 

suf di Bender. Il r& si vidde forzato di mandare 3.000 de' 

suoi per combattere il corpo russo îl quale Linseguito, per 

guadagnar tempo: frattanto il r&,:co' suoi, passă îl fiume, 

prendendo per forza le barche, ed îl Hatmano russo Mazepa 

non lo abbandonă mai. Di quei 3.000 uomini non ritornorno 

quasi nissuno, ed lusuf-Bassa di Bender, sapendo alla fine 

la venuta del re, gli mandd îl suo Kapigilar-Chekayassi! in- 

contro, con tende ed ogni bisogno. 

Il re venne a Bender nel mese di luglio: îl Bassă gli 

diede visita, ed il Chano di Crimea gli scrisse lettere di 

complimento e d'informazione di quello si deve trattare?. 

questa sitvazione al Pasciă di Bender, suo vicino. Luieral Seraskier o gene- 

ralissimo nel 1709. 

1 «Il juogoteneute degli uscieri» ; per un Pasciă, il suo maestro di ceremonie. 

2 La. novella della battaglia di Pultava arrivo a Costantinopoli per un cor- 

riere del principe di Moldavia, il 18 di luglio (corrispondenza olandese di Cos- 

tanținopoli giă citata). Secoudo'] cronista moldavo N. Costin (Kogălniceanu, 

o. c., Il, p.68; K. diede anche un compendio francese, inesa/fissimo, delle pagine 

neile croniche moldave che riguardano la storia generale dell Europa : Pragments 

tirâs des chronigues moldaves et valagues pour servir ă histoire de Pierre le Grand, 

Charles XII, Stanistas Lesscapnski, Demâtre Cantemir et Constantin Branco- 

van, Jassy, 1845, în 80), i primi ufiziali del'esercito suedese arrivorno a 

lassy, capitale della Moldavia, il giorno di 12/23 agosto, — Nella primavera 

di quello stesso anno era passato per la Moldavia un residente del ră Carlo. 

II! principe Râkoczy, pretendente al dominio della Transilvania, scrive, al 12 

di marzo, da Muncaciii (Munkics), a uno certo Herbaix: <Ledit residens 

[du roy de Suăde] m'a propos€ de lui favoriser son passage pour juindre 

Parmâe des Suedois par la Moldavie, de luy donner une lettre au Chan de Tar- 

tarie». Al 7 aprile Răkoczy aggiunge che Vagente hă risoluto di attendere 

Parrivo di Dâsalleurs, ambasciatore francese a Costantinopoli (ms. 309 della 

Bibl. del Archivio imperiale di Viena, fo 23 Vo, 76). — A Vienna s'intese prima, 

in settembre, che sil ră di Suezia, havendo ottenuto dal Saraschiere di Vallachia 

di poter mandare alcuni de' suoi a Stockolm, usci anch'esso travestito da Ben- 

der, per fuggirsene, mă, stato riconosciuto, dovă ritrocedere» (relazione di 

Vienna, 14 settembre 1709; Bibbl. dello Stato a Napoli, ms. G. 22, fol. 329 

Vo).—Al 29 settembre, il bailo veneto non sapeva niente del ricovero di Carlo 

XII (Hurmusaki, Documente privitoare la istoria Rominilor, — edizione dell 

Academia Rumena—, IX, parte I], p. 444, n” DCXIII).
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Il re mandd con una lettera ancora, in data 13 luglio, da 

Ozacow, il sig'* Negebaur, di nazione tedesco, al Gran-Si- 

enore, per consigliarlo di fare la guerra contra li Russi, ed 

allontanarlo dalla Pollonia, acciocche îl re Augusto non torni 

al trono, e diventasse cosi potente, —offerendoli nello stesso 

tempo la sua assistenzal. 

La Porta chiamă il Chano della Crimea per consultarsi 

con lui se si dovesse muover guerra contra il Russo, o se 

si dovesse, con scorta ottomana, rimandare îl re di Svezia 

nel suo regno?. 

Il Chano Dewletkerai ne dă avviso al r& della sua avve- 

nuta, e si scusa, nel mese d'ottobre 1709, di non poterlo 

vedere istesso, per la fretta che la Porta gli faceva: li man- 

dasse perd il suo figlio?. 

L'inviato svezese Negebaur arrivă fin tanto a Costantino- 

poli, nel mese di agosto; il quale dalla Porta fu trattato, se- 

condo il costume, con tainot* e guardie, alloggiato in Pera. 

Ei dava le visite ai ministri esteri, ed eglino glie le restitui- 

vano. Erano allora a Pera i ministri: Lambasciadore di Fran- 

cia, marchese di Feriol; d'Inghilterra, Cavagliere Sutton; 

d'Olanda, conte Giacomo Colier; di Venezia, Alovise Mocenigo; 

dell' împerator de Romani, residente Michele de Tallman. 

Ebbe il sig'* Martino Negebaur laudienza co' soliti onori, 

1 Verso'l fine di novembre era giă a Costantinopoli '] Neigebauer e presen- 

tava un ragguaglio al Gran-Visire, insieme coll' ambasciatore di Francia (Hur- 

muzaki, Sugglemepte |, vol. |, p. 372), Si credeva in Valacchia chi'il ră 

sară învitato a partire per mare o per la Polonia (Smolensk) (iâid., IX, parte 

I, p. 445, n DORIV). Neigebaur visito verso'l 15 di novembre i ministri stra- 

nieri a Costantinopoli (72id., n? pexv). Fi ricevuto gal Sultano appeua verso'l 

15 di decembre, essendo dragomano'l giovine Giovanni Maurocordato, tratello 

del nuovo principe di Moldavia (corrispondenza olandese di Costantinopuli giă 

citata). Cf. lorga, Documente privitoare la fumilia Callimachi, |, Bucureşti, 

1902, p. XLI. Ă 
2 V. la nota precedente. 

3 Certamente Amira era stato traslatore di quella lettera del Chano, di cui 

să la data precisa, 

+ ÎL Zaine sono i viveri attribuiti giornalmente per la Porta ad un ospite o 

anche ostaggio e prigione di Stato. 
- 

5 L'elenco & esatto. Y, anche la nota precedente,
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dal Veziar Ali-Bassă!; mă gli fu rifiutata laudienza del Gran- 
Sultano, non avendo carattere, ne d'inviato, ne d'ambascia- 
tore: mă quello d'inviato fugli subito concesso dal ră, e poi 
ebbe l'audienza dal Gran-Signore. | 

II Gran-Veziro rispose per avanzo al r&, con cortesia, di- 
cendoli che lamicizia sua eragli gratissima, ed alla Porta, 
mandandoli un changiar 2 con diamanti ed un cavallo ricca.- 
mente addobbato. 

In ordine poi al Gran-Signore, rispose alle lettere del re, 
doppoche Negebaur ebbe presentate le credenziali d'inviato, 
assicurando îl r& di voler compiacere, entrando in amicizia 
seco lui. 

II Veziro scrisse al suo primo ministro, Cancelliere Miillern, 
coll' istessa cortesia, e ssi dice che, tanto egli, quanto il 
Gran-Signore, nelle lettere, che, per fare le capitolazioni ad 
normam degli altri monarchi, si abbia dato pienipotenza al 
Pasciă di Bender, essendo vicino al ră, per finirle piu presto. 

In questa occasione si mandă colli kapidgi-basci5, ch€ porto 
le lettera dal canto del Gran-Signore, per il re, 25 cavalli, fră 
li quali uno era riccamente addobbato, e 10.000 zecchini 
turchi, per il re; ed il Veziro gli mandă 5 cavalli, uno fră 
questi addobbato. Frattanto, ne si diceva di voler far la guerra, 
ne di non volerla fare, contra i Russi. Sentendo îlre Au. 
gusto di Pollonia la disgrazia del re di Svezia, ritornă în 
Pollonia, bencht promettesse al ră di Svezia di non ritor. 
narci pii, e Stanislao si rifugid in Svezia, e stava alle sue 
spese alloggiato. Nel palazzo (sic: Il Palatino| di Chiovin 
Potoski, che era del partito di Stanislao, pass6 per la Tran- 
silvania con 4 a 5 m. Pollacchi appresso îl ră di Svezia a 
Bendert. 

1 Îl Gran-Vesir era Al-Pasciă di Ciorli (3 maggio 1706 
Hammer, tavole dei fuuzionari turchi ; 7, €, 

* Sciabola ricurva, in usaggio da; 'Purchi. 
3 Capi degli uscieri del Sultano. 
1 Giuseppe Potocki, Palatino di Chiev, pass per lassy, andando a Bender, sol- 

tanto nel mese di aprile 1710 (Iorga, Studii și documente, I-II, Bucureşti, 1901, 
p. 69). Forse anco, dopo «palazzo»> & una lacuna, Cf. il raconto esteso di N. 
Costin, in Kogălniceanu, pp. 76-8. L”ambasciatore olandese scrive si questo 

- 15 giugno 1710).
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La Porta ci mandd un' Aga per trattare il quotidiano sos- 

tentamento del ră e di tutte le sue truppe dipendenti da 

lui, il di cui numero ascendeva a 1.300 Svedesi, 4.000 Co- 

sacki, e 4.000 Pollachi: allora Ragozi era in guerra ancora 

contra li Tedeschi, e percid poterono îi Pollacchi passare per 

la Transilvania. , 

Alla Porta si fecero conferenze col Negebaur, mă non si 

promise di fare la guerra ai Russi, anzi li Russi spesero tanto 

denaro alla Porta, che la loro pace solennemente fu confer- 

mata per 30 anni; nulladimeno il se di Svezia Carlo XII 

mise Pistessso Potoski alla Porta, per continuare le dimostra- 

zioni della necessită di far la guerra ai Russi, che di giă 

rilevă [1710] îl generale Poniatowski, in nome del r€ Sta- 

nislao ; e ci arrivo il Potoski li 12 giugno 17102. 

Il re di Svezia, cltre li 1.300 uomini svedesi, che aveva 

seco tenuto, mand, subito al suo arrivo a Bender, 700 altri 

svedesi soldati in Moldavia, li quali i Russi presero, facen- 

doli prigionieri di guerra; Ji Turchi pure dissimularono *. 

soggetto il seguente, al 30 maggio: «De prins van Moldavien dit Hoff heeft 

bekent gemaakt dat den Palatyn van Kiovia met ontrent dry duysent poolsche 

“soldaten uyt Fungarien in de proventie gecomen is, om met meerhoogstgedag- 

te Syne Koninclycke Majesteyt van Sweden te conjungeeren> (in questo 

punto, al 7 di aprile, arriva a Costantinopoli Vinviato del r& Augusto, 

_«Ponkowski, starost Swaroszecki»). Si Bonkoski, v. Hurmuzaki, Su4zl. ], vol. Î» 

p. 380, n? DLxIX. 

1 Nel mese di decembre 1709, inviato moscovita essendo 'folstoi (Hammer, 

ed. citata, IV, pp. 102-3). — Al 20 di gennaio, l'agente olandese di Smirna 

credeva che un esercito svedese era venuto in Moldavia per liberar il re: 

<Ook wert gedivulgeert dat 12.000 Sweeden in Moldavien soude wesen aan: 

gekomen, en gedestineert syn On (Syn] Majesteyi te komen afhalen; dat men 

egter oordeelt confirmatie vereyst». 

2 1/ambasciatore olandese fissa '1 24 di givgno per Varrivo di Potoski a 

Costantinopoli: «Den 24 dito quam hier in Pera met een kleyn gevolgt uyt 

Bender te arriveeren den Palatyn van Kiovia> (relazioni del 24 luglio). — Îl 

dalla Porta di lasciarlo passare 
principe di Valacchia avea ricevuto l'ordine 

vol. |, 
con un seguito di soltanto cinquanta cavalli (Hurmuzaki, Suzz4 I 

p. 380, n DLXIK). — Poniatowski era giă a Constantinopoli coi mese di feb- 

braio (did, p. 375, n0 DI). — 1 dato di 12 giugno da Amira pruova che 

da lui s'impiega il stilo vecchio (12=23). 

3 Amira parla del incorsione dei Russi, che occisero nelle parti di
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Successe frattanto una disputa per li schiavi svedesi, i 

quali dall' ambasciador russo Tolstoi fuggirono all' inviato 

svedese : il Supremo-Veziro favori il Russo; sopra di che il 

re di Svezia si sdegno, e rifiuto d'accettare.il cavalli del Ve- 

ziro, li quali col Capidgi-Bassi in questo frattempo giusto 

arrivarono in Bender; fece scrivere un memoriale in turco 

al Gran-Signore, lo mandd col suo dragomano, Giovanni- 

Battista Savari, a Costantinopoli ; il quale lo presentd al Gran- 

Signore, restando alla moschea, II Gran-Veziro Ciorli-Ali. 

Pasciă fă deposto, ed il Chiuperli-Numan-Pasciă fi Veziro 1. 

Il re regalo al Capidgi-Basci No. 6.000 ungheri, ed alla sua 

gente 3.000 zecchini turchi, per li cavalli di Gran-Signore. 

Frattanto mori a Bender Y'arcivescovo del regno di Svezia 

el il Hattmano Mazeppa ; îl r€ dichiard per Chatmano il Can- 

celliere del Mazeppa, Filippo Orlik, il quale co' suoi Cosaki 

si mise in protezione del Kano di Crimea, per capitolazione ?; 

Cernăuţi (oggi Czeinvwitz, nella Bucovina) qualche centinai di Svedesi e Cosacchi 

che volevano passar negli Stati del r& di Polonia; per punizione di aver 

lasciato commeltersi questo eccesso, Racoviţă fii cambiato, ed il suo posto ai 

principe fi dato a Niccolo Maurocordato, V, le croniche moldave e le relazioni 

venete e fraucesi in Hurmuzaki, //. ce.—Una lettera di Râkoczy (f0 129; 21 

ottobre) contiene questo passo sult'affare di Cernăuţi: «En arrivant ici, j'ai eu une 

nouvelle de Moldavie, laquelle effectivement elle m'avoit surpris. Clement 

vous le dira, et je crois que c'est une aflaire passâe ă Vinsqiie du Czar: elle poura 

cependent avoire des suittes>. V. anche'l seguente rapporto olandese di Smirna: 

«Den gewesene Waivoda of prins van  Moldavien Michael Cantacuseno 

(5ic) genaamt is tot Constantinopolen, onder pretest dat corrispondentie met 

de Moscoviters soude hebben onderhouden, met syn vrouw en gantse familie, 

mei alle syne bedienden, door een Capugi-Bassi opgebragt en gesamentiyk 

in de Seven 'Toorens gevangen gelet geworden ; synde daaronder ook een Griek 

die met de jongste dogter van.den heer Mavrocordati (wians .oudste soon in 
dat prinsdom is gesuccedeert) is getrowt; sullende den tyt leeren hoe het 

verder daarmede sal aflopen». 

1 L'insuccesso delle negoziazioni con Carlo XII caggionarono al 15 di giugno 

la deposizione di Ali, il di cui successore fi Numan-Kăpiili, fin' ora gover- 

natore di Negroponte (Hammer, IV, p. 104). Cf. Hurmuzaki, Suzp7, |, vol 1, 

p. 383, no DLxXXIv; N. Costin, p. 79; î. Neculce, p. 298. 

2 N.- Costin dă la data della morte di Mazzepa: 15/23 marzo (p. 69). Fii 

sepolto nella chiesa del villaggio di Varnița, e poi nel monastero di San- 

74842. Vol. LX. 4
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ed avantichă il r& sapesse la violenza fatta dal Veziro al Ne- 

gepaur per il schiavo, mandd alla Porta un suo commissario, 

Thomas Func, per dimandare ad imprestito dal Sultano +: 

piastre ; il Veziro non ci dava risposta categorica, perche era 

disgustato col Negebaur, e per lo spazio di tre mesi non 

conferi con lui, mă bensi col Ponjatowski. Sentendo pero 

il Veziro che îl!r€ si sia lagnato contra di lui appresso il 

Sultano, accusandolo, fră gli altri punti, di esser parziale 

dei Russi, suoi nemici, avrebbe forse acconsentito al danaro, 

il quale Alessandro Amira sollecitava ! per riconciliarsi col 

r&; mă lui fă deposto, e messo in suo luogo il sopradetto 

Numan-Bassă. 

Il nuovo Veziro era negli interessi del ră, faceva impres- 

tare îl denaro e rivocare la pace fatta co Russi, dichia- 

rando loro la guerra. Il nuovo Veziro ordino al Reis-Effendi”, 

di sentire. linviato di Svezia, il quale si ci portă li 10 giugno 

col Ponjatowski, ed i due loro segretari. Si parlava lă delle 

cose russe, pollacche e svezesi, ed allora la Porta promet- 

teva di far passare il r& di Svezia con 2: soldati. 

Li 12 giugno Potoski arrivo a Costantinopoli, e li 14 

conferi col nuâvo Vezire tre ore, dell' istessa materia come 

sopra; alli 19, îl generale Poniatowski conferi di nuovo col 

Reis-Effendi ; il discorso concerneva di cio che la Porta non 

credesse ad un certo Boncowski, il quale dal Re Augusto 

fi mandato alla Porta, e d'impedire nel istesso tempo la 

venuta Mun inviato, detto Ribinski, che il re Augusto man- 

dava alla Porta; nel qual punto non riuscirono. 

Agli 6 d'agosto, deposto fă questo Veziro, e chiamato in suo 

luogo Baltagi-Mehmed-Pasciă. Sinch questo venisse, Soliman- 

Pasciă, Giorgiano,- che aveva una nipote del Gran-Signore 

per moglie, fi messo Caimecam?. Questi non decideva di nulla 

Giorgio a Galaţi, duve i Turchi profanarono, nel 1711, la sua sepoltura. Îl 

zisar Orlik fă elevio Hattman nel giorno di 1!/25 aprile (îfid., p. 76), 

1 Dunque Amira and a Costantinopoli con Funk, di cui fi interprete, 

* Ministro dela Porta incaricato cogli Affari Esteri. 

3 Hammer crede che Numân sia stato cambiato col giă Vesiro Baltagi, poi 

governatore di Aleppo, il 7 di agosto (tavole giă citate).
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nejle cose del mondo, benchă tutti li ministri esteri ci fecero 
ricorso; si aspettava în tutto al nuovo Veziro. Frattanto, ve- 
dendo Tolstoi, ministro russo, che Potoschi e Poniatowschi 
appreso Numan-Bassa trovavano ingresso, e venivano favo- 

"riti il re di Svezia e Stanislao, e volendo servire al Zar, 
suo padrone, per fas et nefas, cercd d'avvelenare tutti due 
i Pollachi. L'istromento era un chirurgo italiano, che seco 
aveva il Palatino, [e] un servo vallaco, nominato Giorgio, che 
parlava bene il pollacco, ed il quale gli faceva il caffe. Il 
chirurgo non volendo far l'operazione in persona, dava com- 
missione al suo servitore di persuadere il Vallaco di met- 
tere nella tazza di caffe, di quel condimento, promettendoli 
danaro. Il Vallaco diceva di volerlo fare, mă scopri il segreto 
al suo padrone, il quale gli disse che dovesse dire al ser- 
vitore del chirurgo di dover venire allora quando fara îl 
caffe, non sapendo egli la quantită necessaria di metterci. 
Astuto anche questo, non ci consenti, ma gli disse di non 
poter' egli stesso venire all' ora necessaria, mă che man: 
deră un' altro servitore, pure vallaco. Giorgio riferi tutto, 
ed îl Palatino si contentd che venisse il servidor vallaco ; 
mă prese differenti persone di Pera, le quali dovettero nella 
cucina nasconderssi, per attestare il fatto, acciocche non 
potesse essere negato. Il general Poniatowski pure, ed il 
cappellano gesuito Zalenski, si misero in un armario, per la 
fissura del quale potevano vedere il malfatto. Il servitore 
viene, e mise nella tazza, la quale si empi col caffe, alcune 
cose.di una mistura nera, la quale, seco portava in una ca- 
raffina. Subito accorsero i servitori del Palatino, presero 
quel miserabile, lo resero agli gianizzeri . del Negebaur !, 
essendovi presente anco il suo dragomano. Il dragomano 
Amira col segretario del Palatino, Benoe 2, furono mandati alla 

1 Per onore e per custodia della persona, la Porta dava un numero di gia- 
nizzeri agli ambasciatori e agenti esteri. 

* Îl vero nome di questo personaggio & Benoit, Il suo figlio fu „ambascia- 
tore di Prussia a Varsovia. V. Docuzente Callimachi giă citati, UI, p. 666 e 
lorga, Acte și fragmente cu privire da istoria Romînilor, I, Bucureşti 1595, 
»p. 380, 388 ; IL, 1896, pp. 89, 91.
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Porta per chiedere giustizia e gastigo. Comparvero tutti al 

Reis-Effendi, îl quale gli mandă dal Chiehaja?, a cui fu es- 

posto tutto, e consegnata la tazza col veleno. Il Suleiman- 

Pasciă-Caimecam fece chiamare îl Hechim-Pasci ?, îl quale lo . 

trovăd veleno ; îl servitore fă condannato alla galera, perche 

non lo negă, mă diceva che il chirurgo lo mandoa far tale 

ufficio, ed îl chirurgo si nascose. 

AI ambasciator Tolstoi, il Mutti 3 non volle dare altra pena, 

poich& si preparava la carcere per lui, dovendosi in breve 

dichiarar la guerra. 

Il r& Augusto ebbe parimente li suoi agenti alla Porta; 

il baron Golz ed il detto Spiegel, ed, il re Augusto pari- 

mente avendo intenzione di mandare come ambasciatore so- 

lenne il Palatino di Mazovia, îl signore Chomentowski, scrisse 

lettere per chieder licenza al Seraskiero di Bender Iusuf- 

Bassă et al Veziro: queste mandd ad un uomo suo, che 

arrivd a Bender, ed il Bassă voleva prender le lettere per 

mandarle a Constantinopoli; luomo vole pero portarle is- 

tesso, e percid lincarcerd, avendo giă dal passato Veziro 

Numan:Bassă instruzioni di riconoscere Stanislao per legit- 

timo re. 

'Li 16 settembre, Baltaggi-Mehmed-Veziro venne a Costan- 

tinopoli & pochi giorni doppo, si dichiaro la guerra ai Russi, 

riconoscendo Stanislao per r€ di Pollonia, ed, avendo allon- 

1 Luogotenente del Vesiro. 

2 ȘI Caimacam esercitava le funziohi del Gran-Vesiro absente, L/Hechim-Basci 

& "| medico-capo dei Sultano. 

3 In casi straordinari si domandava Vavviso legale di questo egran-prete» 

de!l' Imperio. 

4 Citeremo nel seguito relazioni di questo ministro. Era a Andrinopoli anche 

nel 1713. Il ms. 3552 del Archivio Reale di Dresda porta questo ti- 

tolo: «Des General-Major Freyherra von Goltz Negotiatian bey. der Pforte, 

etc., anno 1714-52, 2 volum: (îl primo porta'l titolo: <Des Genera!-Major 

Freyherrns von Goliz Verschickung nach  Constantinopel, auch  andere 

tiirckische und tartarische Sachen; anno 1712-13»). Lettere di Goltz anche 

nel 'mioilibro: PDoczmente privitoare da Constantin- Vodă Brincoveanu, Bucu- 

reşti, 1901. 

5 Questo dato non era conosciuto fin' ora. V. Hammer, IV, p. 107,
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tanato i Russi e stabilito Stanislao in Pollonia, face passare 

il re di Svezia per la Pollonia !. 

I! Tolstoi fu incarcerato ; Linviato svedese assicuro il Ve- 

ziro che il suo re anderebbe di tal maniera nel suo regno; 

ed il Gran-Veziro chiamă il Palatino Potoski, dicendoli che 

portasse la nuova al r& di Svezia per la guerra dichiarata ai 

Russi 2 ed egli entrasse ancora in Pollonia per saccheggiare 

li Russi, e si dirigesse secondo gli ordini avesse giă il Cham 

di Crimea; e gli diede : piastre pel suo ritorno, et una 

lettera pe'l re di Svezia, con darli parte del avanzamento al 

Vezirato e della sua gran vigilanza pe' suoi affari. 

Furono subito dalla Porta emanati gli editti o firmani - 

a tutti li Pascia, per essere la primavera pronti alla guerra, 

e cid alla fine di ottobre?. Il Chano dei Tartari ritorn6 pa- 

rimente da Costantinopoli, con ordine di saccheggiare frat- 

tanto, sino alla pianura, îl paese russo et essere d'accordo 

col re di Svezia. Nel mese di gennaro [1711], il Chano istesso 

venne a Bender, all' udienza del re di Svezia: vi assistirono 

li grandi de' Tartari, col Palatino, e tutti per discorrere sopra 

le congiunture ed operazioni. 

I! re diede un inviato suo, chiamato Lagerberg, con 10 

uomini, ed îl dragomano Giovanni-Battista Savari, al Chano, 

assieme, per la spedizione in Russia, per osservar tutto ed 

esserli di consiglio, e per ricevere li Svedesi, li quali potreb- 

bero esser presi. 

Coneluse il r& col Chano di mandare in Pollonia molti 

? Si vuol dice che lintenzione era di ristabilir Stanislao e di rimandar il 

ră di Svezia per la Polonia, ridiventata alleata sua, Il Chano qe' Tartari consiglid 

la guerra al 9 novembre; al 18 si tenne /1 gran consigtio. Il Mufii dichiard 

la guerra inevitabile (Hammei, LV, pp. 107-8; Hurmuzaki, Szfpl. I, vol. l, p. 

389, no DLAXXv). L'ambasciatore olandese credeva che "1 re avesse promesso 

ai Turchi la restituzione di Kamieniec al Dniester: «By all het welke my 

ook wert verzeekert dat den. Koning van Sweeden sich soo wel als den Palatin 

van Kiovia verbonden soude hebben, de sterkte Caminiec:met een gedeelte 

van Podolien den G„Heer te doen restitueeren» (relazione del 26 novembre). 

? Lg stesso si dice nella relazione francese stampata in Hurmuzaki, 2. c., 

p. 389, n* DLXXEIV. - 
3 Deve leggersi: novembre.
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editti sigillati da lui Chano, facendo intimare Lintenzione della 
Porta, che dovessero tutti sottomettersi a Stanislao; ed il 
re fece un regalo al Chano, di una scjabola e canger, rieca di 
diamanti, et un cavalio ; ed altri due cavalli diede a'due prin- 

cipali Mirsa!, che dovevano intraprendere listessa opera- 
zione. 

L'istesso giorno, il Chano parti, ed, îl giorno seguente, il Po- 

toski et Orlik?, coi loro esserciti, essendo il disegno di at: 

taccare li Russi da quattro parti; ciot dalla parte della Crimea, 

dalla parte d'Ucrania, dalla parte della Pomerania, con eser- 

cito svedese, che il re diceva che stava per trasportarsi 
colă da Stockholm, e dalla. parte di Bender, coll'esercito. 

Uno: dei mirza di Crimea, della famiglia di Scirin, chiamato 

Giaum-Beyg?, ebbe a Bender ed in quelle parti permissione 

dalla Porta d'invigilare ai diritti dei Tartari, e voleva andare 

col suo corpo separatamente nella Piccola Ucrania, per sac- 

cheggiare il paese. Avendo il r€ di Svezia conosciuto il suo 

umore, scrisse al Chano di ordinarli di non fare del male 

agli Cosaki che erano sudditi del Chattmano Orlik. La lettera 

mando col suo ajutante-generale Arfidsohnt: il Sultano tartaro 

scrisse al r€, che ordini al beig tartaro di Bender di con- 

sultarsi con lui in tutto. 

I! Potoski si lament appresso il Bassă di Bender che i 

Tartari non seguitassero îl suo ordine, che depredavano troppo 

il paese, cio& inquietavano i Cosaki zaporoviensi, sudditi di 

Orlik, e trattassero male i Pollacchi, i quali giă si sottomisero, 

1 I imirza tatari erano i principi, i feudatari, che avevano autorită sopra un' 

intiero tribo o sopra un numero di villagi. V. la descrizione dei costumi tar: 

tari che ho dato nel mio libro: Sud istorice asupra Chiliei și Cetăţii Ale, 
Bucureşti, 1900, p. 243 e seg. 

2 Un Scirin-beg comanda nel 1658 le truppe tartare mandăte in Moldavia 

per combatterci un pretendente (Cronaca di Miron Costin, in Kogălniceanu, I 

pp. 358-9). 
3 Giaun-beg €& ben cunosciuto. Nel corso della guerra tră Turchi, Impe- 

riali, Moscoviti e Veneziani, egli aveva occupato certi territori di quă dei Dni- 
ester. Poco dopo questi avvenimenti, Giaun: si ritrova come beg in Bender e 

Oczakow (Sfudii istorice giă citate, pp. 242, 246). 

1 Arvidson, V. Teodoro Westrin, in ZZisforisk Tidskrift, 1900, p, 22, nota 1,
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II Potoski si avanză in Pollonia, e li Russi si ritirarono git 

nel paese, abbandonando li piccoli forti. 

IL re di Svezia era in corrispondenza col Chano, e gli diede 

'avviso di tutto, ed il Chano, verso la primavera, non avendo 

ponti per passare li fiumi, come per ordinario € il loro uso, 

se ne ritornd alla sua residenza, e ragguaglid al re tutto 

quello si passo nella sua spedizione!; si riferisce pero la piu 

parte alla: relazione dell' inviato svedese ch: con lui stava, 

il signor colonnello Lagerperg, in data 11 aprile 1711. Con- 
sisteva la relazione, che tutto andava bene ?. 

Alla primavera, li 11 di marzos, il Gran-Veziro parti col suo 

esercito verso Bender: prima per abboccarsi col re, e poi cer- 

care l'armata russa, lasciando per Caimecam Celebi-Mehmed- 

Bassă : fece partire la flotta navale al Mar Nerot, e mandd 

un Basciă di tre code per terra al Mar Nero, per assistere 

alla flotta ; ed il re di Svezia mando pure al Mar Nero, per 

ostare col Basciă, un suo generale, detto Koll, con alcuni 

uomini, ed il dragomano Simone Savari, Fiammingo. ]l re di 

Svezia diede carica in Bremen a Negebaur, lo face partire di 

+ II Chano aveva preso e saccheggiato la contrada di Ilarcov, ma non potă im- 

pa dronirsi di Bialocircov (v. ilragguaglio, molto circostanziato, che nedă N, Costin 

in Kogălniceanu, Il, pp. 90-1). Cf. 1. Neculce, 28;7,, p. 304. — I/ambasciatore 

olandese riferisce nel mese di genna:o il rumore che i Russi avessero saccheggiato i 

magazzini di viveri nella Moldavia: «Daarby bespeurt men dat dese hoge mi- 

nisters seer bekommert schyoen te wesen voor een ontydigen inval der Mos. 

coviters in Moldavien en YWValiachien ende de ruinae van de magazynen aldaar. 

opgerigi, gemerct die landschappen, sonder genougsame guarnigionen voorsien, 

byna open leggen (want in den selve geene vaste steeden zyn); nu alle de re- 

vieren daarontrent door het ongemeent winter-saisoen (dat jegenwoordig reg- 

neerty vast bevroren zyn» (relazione del 19 gennaio).— ln una «copia translaat 

van een brief door een domestica van Hiar Ho. Mo: Ambassadeur ie Cons- 

tantinopolen, uyl Jas in Moldavien gesckreven», senza dato (annessa alla 

reiazione di 1$ aprile), si dice che'l Palatino di Chiev, coi figliolo del 

Chano, non fosse partito verso la Polonia, mă nella direzione di Raskov (al 

Dniester): perche & accompagnato dai Tartari, i suoi amici abborriscono di riu- 

nirsi con lui, 

2 Traduttore della reiazione fi, senza dubbio, il nostro Amira. 

3 Secondo Hammer, sarebbe stato "1 8 di aprile st. n.; dunque "1 28 ai 

marzo (IV, p. rit), 

1 La fiotta sarebbe partita, secondo Hammer, il 14 marzo (;did,).
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Costantinopoli alla sua nuova carica, per via di Smirna e 

per Olanda!. In luogo suo rimand il prima fu commissario 

per il danaro, il colonnello Func, come inviato ?. 

I'accompagnorono sei nobili, fră quali eravi un conte 

Brielki ed un conte Posse; il seguito consisteva in 45 

persone. 
Scrisse con questo Func lettereal Gran-Signore, al Veziro, 

al Mufti, îl quale ringrazid di aver dato il buon consiglio di 

far guerra contra li Russi?. Func trovo il Veziroin Adriano- 

poli, ebbe udienza, et ando a Costantinopoli. Poniatowski 

restă col Veziro, per attendere agli affari del re di Svezia e 

di Stanislao, Ebbe Func a Costantinopoli entrata publica et 

udienza dal Gran-Signore. 

IL re Augusto s'insinud apresso il Bassă di Bender, ac- 

ciocehe egli gli procurasse dalla Porta la licenza di far passare 

un suo ministro a Costantinopoli, il quale giă era arrivato 

a Leopoli, e, trovando resistenza, mando un portator di leitere 

per altra strada a Costantinopoli. Il Basciă di Bendert scrisse 

sopra questo affare piu volte al Veziro, dimandandoli ra- 

gione principalmente del di sopra mentovato uomo del re 

! It 17 marzo, Neigebaur era ancora a Costantinopoli. În una relazione di 

«juesto giorno (ms. 3625 deli' Archivio Reale di Dresda, fo 326), un corrispon- 

dente di Pera del r& Augusto scrive che '] suo capo-interprete avesse letto dal 

Reis-Eftendi un memoriale di Neigebaur, în cui si denunziava un'alleanza che 

fosse conchiusa doppo l'affare di Pultava tră il Zaro ed Augusto. 1 due sovrani 

avevano «eine Of- und Defensiv-Alliance gemachet..., um, in Fall die Otto- 

manische Pforte den Kânig von Schweden protegiren mâchte, dieselbe sodann 

gesambter Hand auzugreiileu, mit Beding dass Kânig Augustus Czaarl. Maytt. 

alle pohinische Grintz-Vestungen verplănden und einrăumen solten (wie dann 

wiircklich geschehen) um mit Einwilligung und Zuthun derer in denen he- 

nachbarten Landschaflten wohnhaffiigen Christen (ohne Moldau und Wallachey 

zu nennen), bey erster Gelegenheit, dieses Reich anzufallen» : il Zaro otterrebbe, 

n iscambio, PUcraina), con tutte le sue dipendenze. 

2 Toma Funck diede alla Porta un'obbligazione per Soo borse imprestate 

in nome del suo ră, il 13 giugno 1710 (Westrin, Î c,, p. 4). 

3 Era Pascimacgizadă-Effendi (dal agosto 1710 al 12 febbraio 1712). 

Hammer, elenchi dei dignitari ottomani. 

4 Dal mese di novembre era un Carâ-Mehmed (lusuf essendo stato mandato, 

per disgrazia, a Trebisonda); Ilurmuzaki, Suzzi. |, vol. ], p. 389, n DLAXRIU.
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Fei 
. (i ă li ti. vw 

Augusto, il quale dal suo antecessore Iusuf-Pasciă fă messo;. & 
in prigione. Il Veziro rispose alla fine che il prigione bi- "ie, ai 
sognava lasciarlo, fino a tanto che non avesse consegnate le 
lettere, come prometteva, e poi rimandarlo d'onde veniva, 
rifiutando con circostanze la venuta d'un suo inviato. Del 
tenore di qual lettera dava copia il Seraschiero di Bender al r& 
[Carlo]; il quale ne fece molte copie, e le mandava in Pollonia. 
Nella quale stava espresso, che Augusto avesse per trattato 
disimpegnatosi e giurato al r& di Svezia di non volere piu 
pretendere la Corona di Pollonia, mă abdicarla, come lo hă 
fatto, a Altrandstadt!, e promesso di stare ritirato in Sassonia: 
donque non si potesse riconoscere. 

Il Seraskiero, rilasciando l'uomo della carcere, scrisse, se- 
condo la lettera del Veziro, un'altca al Gran-Generale Castellan 
di Cracovia, îl signore Sienawski, îl quale era del partito d'Au- 
gusto, sollecitando la liberazione del suo uomo, rimandan.- 
dogli l'uomo 2. 

1 Îl trattato del 24 settembre 1706. 

2 A questo Castellano mandd anche! nuovo principe di Moldavia (dai 
mese di novembre), Dimitrie Cantemir, un” ambasciatore, îl ben noto /oier 
Ştefan Luca, capitano di Cernăuţi, Seguono i suoi credenziali, conservati. in 
copia nel ms. 3625 delt' Archivio Reale di Dresda, fo 401: 

«Instructio a Celsissimo Principe 'ferrarum Moldaviae, domino Demetrio 
Cantemir, Magnifico domino Stephano Lucka, Capitaneo Czernicoviensi (sic), 
ablegato ad Celsissimum dominum Adamum Nicolaum de Granow Sieniawshi, 
Castellanum Cracoviensem, supremum exercituum Regni ducem, data Iassiis, 
24 Aprilis s. v., anno Domini 1711. 

1. Post datas responsorias ab Illustrissimo et Excejlentissimo domino 
Mechmet-Bassa Seraskierio ad literas Celsissimi Domini Castellani Cracovien- 
sis supervenit a Praefulgida Porta resolutio Celsissimo Principi Terrarum Mol- 
daviae, ui ex Bojariis suis aliquem ad praedictum Celsissimum dominum Ada- 
mum Nicolaum de Granow Sieniawski et Castellanum Cracoviensem, Supremum 
Exercituum Regni Ducem, cum plenaria plenipotentia în agendis stabiliendisque 
negotiis dependentibus a Celsissimo Domino Cracoviensi emitiat. 

2. Ut non a pauco tempore Celsissimus Dominus Castellanus Cracoviensis 
speciali Praefulgidae Portae gaudebat amicitia, etiam in futurum illa non 
privabitur, solummodo suam, data congtua occasione, Praefulgidae Portae 
exhibeat, 

3. Confirmatio conclusae Carlovicij almae pacis hucusque expectabatur ab 
indubitato Celsissimi Domini Castellani Cracoviensis erga Pracfulgidam Portam
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Il re Augusto pero sollecitava sempre apressoil Bassă di 

Bender per far passare il suo inviato; il Gran-Veziro Mehmed. 

Passă Baltagi per glielo difendeva all'ultimo segno. 

Frattanto, gli Cosaki, con il loro Chatmano Orlik, manda- 

rono ambasciatori al Chano di Crimea e quelli primati!, per 

fare con loro un'allianza în tal maniera come lavevane 

quando il loro Chatmano era Himil, o sia Himilenski 2: îl 

affectu, cum qua Serenissima Respublica Polona unum et idem sentit; tum im 

posterum înde sequitur illesa eiusdem almae pacis, tum ex parte Praefulgidae 

Portae, tum ex parte Serenissimae Reipublicae Polonae conservatio, et propterea 

non solum Serenissimo Ilano caeterisque dignitariis ab Excelso Imperio Utto- 

manico regimini suo nonnullas provincias concreditas habentibus, sed etiam 

Celsissimo Principi Terrarum Moldaviae serio iniunctum ut articulos praedictae 

almae pacis inviolatos sacrosancte conservent. 

4. Praetulgida Porta magna admiratione ducitur qua de causa Serenissima 

Respublica Polona post legitimam liberis vocibus electionem Serenissimi regis 

Stanislai, quae cum totius Serenissimae Reipublicae Polonae facta fuerat a Se- 

renissimo et |Jegge: assensu] a suo proposito resiluit; quod si factum est in- 

consentiente Serenissima Republica, incredibile est, siquidem Serenissimam 

Rempublicam Polonam in sua libertate tale quid passam fuisse, et maxime in 

tam gravi materia suam mutasse sententiam, nunquam compertum est; si autem 

factum est consentiente Serenissima Republica, quae est evidens causa iuste factam 

fuisse detronizaticnem praedicti Serenissimi regis Stanislai. 

5. Dlustrissimus Dominus Rybinski, senator [ms: venator] Regni, si est ordinatus 

a tota Serenissima Republica plenipotentiarius Legatus ad confirmanda pacta Carlo- 

vicij conclusa, potest admitti ad Praefulgidam Portam, sed in hoc termino se- 

cundaria expectanda est a Celsissimo Principe 'Lerrarum Moldaviae informatie. 

6. Si autem Serenissimus rex Stanislaus in throno suo qualicunque mode se 

stabilierit, Praefulgida Porta tum Celsissimos, Iilustrissimos dominos Senatores. 

tum equestris ordinis nobiles, de integritate honoram fortunarumque suarum 

certos reddit ; si autem, vel ex senatorio, vel ex eqnestri ordine in hoc puncte 

aliqu[ijd dubium habuerint, commissu Celsissimo Principi Terrarum Moldaviae 

ut hoc propositum Praefulgidae Portae iuramento suo corroboret. 

7. Ad supra specificata puncta si non datur cathegorica resolutio, et ineundo 

Serenissima Respublica Polona consilia cum contrariis Praefulgidae Poriae, inde 

orietur ratio disrumpendorum articulorum almae pacis Carlovicij conclusae, qui 

hucusque ex parte Praefulgidae Portae debite conservabantur. 

Cetera oretenus proponenda dexteritati et prudentiae Magnifici Domini 

Ablegati commendantur,»—Ripetendosi per errore la data, si scrive: 23, invece 

di 24 di aprile. 

1 Cio& mirsa, 

2 11 celebre Bogdan, figlio di Hmil, o Haulinski, del secolo XVilL-o. Y.si
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Chano con gli altri accettarono îl partito, e concesse ai Co- 
saki simili capitolazioni, le quali mandă con gli ambasciatori 
al Chatmano Orlik, ed una lettera separata a lui, di amicizia. 
Le capitolazioni consisterono come segue : 

1%, Che non si dovesse fare a loro e Joro famiglie verun 
danno, soito verun pretesto. 

2%. Che loro, i Zaporoviani, abbiano la libera elezione del 
loro Chatmano, e che possino anco deponerlo. 

3**. Nessuno debba mescolarsi di comandare ai loro ufficiali, 
4%. Serivendo il Chano al! Orlik, si serva delle titolazioni 

come a Himilenski, 
5*. Che possino liberamente possedere li loro capitali, case, 

poderi e saline. i 
6. La loro religione sia libera. 
7%. Il commercio libero, non pagando piu dazj, di quei 

di prima, 
8», Sieno loro întieramente liberi, ed amici degli amici 

de' Tartari e nemici ai loro nemici. Cioă allianza defensiva et 
offensiva. 

9"*. In tempo di necessită, obligati a soccorrere la Crimea. 
10", Finita questa guerra, l'amicizia continui sempre!. 
Queste capitolazioni și notificarono ; et Orlik col suo eser- 

cito ando dal Veziro, che era in marcia. Il Veziro approvo 
tutto, e diede se[r] cata a Orlik, prendendoli in protezione. Orlik 
mandă gente a Costantinopoli, al patriarca greco, per sot- 
tomettersi anco alla sua Chiesa2, 

Tolstoi, avantichă il Veziro partisse, volle proporre trattati 
di pace col re di Svezia, avendo il Zaro cercato di evitare 
questa guerra, promettendo al re la Livonia, eccettuato Pe- 
tersburg. S'indirizzd a Poniatowski, perch& Negebaur era 

lui Engel, Geschichte der Kosaken e la sua biografia (în russo), di Costomarov. 
Cf. anco i miei Saudi și documente, IV, 

1 Quest' atto importantissimo non si conosceva fin' ora (cf, Engel, o. e, e 
Hammer, Geschichte der Arim). Amira aveva avute Voriginale tartaro nelle 
Sue mani. 

? Fin” ora, dal tempo di Doroscenco (Dorosenko) in lă, i Casachi erano sot- 
tomessi al patriarca ed al sinodo moscovita,
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troppo appassionato contro îi Russi. Poniatowski ricevette, in 

venti giorni, plenipotenza dal re, e la cosa fu anche racco- 

mandata a Dessalleurs, nuovo ambasciatore di Francia!. Con- 

vennero questi tre ministri nella cassa di Luca Barca, resi- 

dente raguseo: siccome perd il r& di Svezia n& voleva ab- 

bandonare Stanislao, ne cedere niente di quello îl Zaro gli 

prese, e, sapendo dallaltro parte che la Porta deve presto 

dichiarar la guerra, cosi nulla si fece ; e tutto cid accadde 

avanti Vincarceramento del Tolstoi. Doppoch€ questo giă era 

nella carcere, scrisse il Zaro al Gran-Signore, per vedere se 

sia possibile di accomodare le cose senza guerra, mă invano. 

Imperocchă il Zaro impugnava Limperatore Giuseppe e la 

regina Anna d'Inghilterra e d' Olanda, per mediatori, a fare la 

pace col re di Svezia, et and a Bender, incaricato da tutte le 

tre Potenze, un certo Giefer, o sia Schefer?, mă il re rispose 

che senza la Porta, la quale si € interessata per lui, e stă 

attualmente îl Gran-Veziro in marcia contro li Russi, non 

possa întraprendere niente, e che bisognava dunque aspettare 

la fine della campagna. Gefer resto pure da lui; il quale, da 

Inghilterra, nel cui servizio stava, passo a Vienna, per pren- 

dere instruzzioni, e di lă si portd per il Danubio ad Is: 

mail, per rendersi a Bender. | 

1 Desalleurs era arrivato alla Porta nel 1710, pel Marmaros e la Moldavia. V. 

N, Costin. in Kogălniceanu, II, p. 76; Hurmuzaki, Suppl. 1, vol. L, pp. 376, 379, 

384. Iusuf-Pasciă di Bender scriveva giă al 10 di gennaio che Pambasciatore 

voleva venire a Costantinopoli per Iassy e Bender. V. la relazione olandese del 28 

febbraio, che segue; « Tenselven dage (10 Ianuarii] hadde den Seraskeer Tusuf-Pascia 

vuyt Bender dit [off bekent gemaakt dat des keer de Alleurs, nieu gecoren am- 

bassadeur van Vranckryk by dit Hoff, hem uyt Mongatz soude hebben gaschre- 

ven van intentie te wesen om syn wegh over Moldavien ende wyders over Ben- 

der te nemen, met versouk dat op syne passagie de gerequireerde ordres 

mogten werden gestelt. Op welk aanschryven, den Vesier geordonneert heeft. 

opgemelten heer Ambassadeur na de waardigheyt van syn caracter te doen 

ontfangen, ende volgens gebruyk van wigens en paarden, met de noodige 

escortes voorsien, herwaarts aen le doen geleyden ; ter plaatse nieuwe specu- 

latien heeft veroorsaakt». 

2 Jefferyes. V. Westrin, nella Z/isforisk Zidkri/4, anno 1900, pp. 9-10.
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Fu mandato questo, perch& parlava svedese, per esser 
nato di padre nazionale!. 

li re frattanto creo Func suo inviato, per rappresentare 

tutte cio al Gran-Signore; il quale lodava molto la risposta 

del r€ data al Giefer; e promise di non fare la pace senza 
di lui, e di continuarla con lui, se fosse di bisogno: il re se 
ne rallegră molto sopra questa risoluzione del Gran-Signore. 

L'iatenzione del Gran-Veziro era, come giă si disse, di 

passare coll'esercito a Bender, abbocarsi col re prima. E 
dimando îl re dal Veziro 30 m. Albanesi, e di quelle truppe 
di Grecia, per poter lui, în corpo unite le truppe, andare în 
Russia a combattere. Il Vezire non glie lo accord, e questo 
fece dissapore fră loro. 

Il Principe di Moldavia, Cantimir, frattanto 2, ed ancora, 

doppo, quel di Vallachia, Brancovani 5, ribeliarono in favore 

! Negoziazioni segrete affatto sconosciute, 

2 E"1 celebre orientalista ed autore della Smoria det Împero ottomano. V. 
sopra di lui la mia /sforia literaturii romîne în secolul al AVIiFlea, 1, Bucu- 
veşti, 1901. Sopra la sua nominaziune, in novembre 1710, v. Hutmuzaki, 77. 
ce. Aggiungo che lambasciatore olandese rence conto in questi termini della 

sua elezione, nel 2, S. delia relazione del 26 di quel mese: <lk hebbe 
dour hast vergeten te noteeren dat de Heer Nicolaas Maurocordato onversiens 

van bet prinsdom Moldavien gepriveert, en dat de jongste soon van een voor: 

gaande, Cantelmiro genaamt, op recomandatie van den Tartar-Ghan, gister in 

syn plaatse is aangestelt geworden, met ordre om eersdaags van hier te ver- 

trecken en possess te gaan nemen van dat prinsdom». Cosi dice anche una 

leitera di Pera, del 26 (Archivio Reale di Dresda, ms. 3625, 10 30 Vo): <In 

den Eil habe zu melden vergessen dass Nicolao Mauro-Cordato unversehens 

des Fiirstenthums von der Moldau entsetzet und dass des vorgehenden sein 

jiingster Sohn, Cantel “Miro, auf dee 'Tartar-Chams Recommandation, an dessen 

Stelle kommen». Cf. anche, 10 39 Vo, Ja Ietera di Sutton (6 novembre st, v.). 

Da Smirna si scrive poi, il decembre 17i0, dal residente degli Srati: «Den 

Heer Nicolaas Mavrocordati, die prins -van Moldavien was, is middewylen van 

syne bedieninge afgeset ende de jonge Cantamier, Dimitrasko geanamt, in syne 

plaatse, op versouk van den Tartae:Chan, hem in het prinsdomn van Moldavien 

gesuccedert; dat een sware slag voor de familie van Mavrocordati is». — Al 

29 novembre st. v. Maurocordato era ancora în lassy (Hurmuzaki, vol. IX, parte 

I, p. 451). Dimitrie Cantemir ci arrivă îl E (N. Costin, p. 89), 

3 Constantin Brîncoveanu non conchiuse nissun trattato coi Russi, come fece 

Cantemir (v. Necuice, în Kogălniceanu, Îl, pp. 306-7; Ghenadie Petrescu, Di-
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del Russo, contro de'Turchi, edil Zaro entrs in Moldavia. Il 

mitrie A. Sturdza, Dimitrie C. Sturdza, Acte și documente velative la istoria Re- 

naștere României, |, Bucureşti, 1888, pp. 15-8), ma ebbe, nondimeno, cortis- 
pondenza col Zaro, dopo la battaglia di Pultava: il contenuto delle lettere 
scambiate si seppe a Costantinopoli per il mezzo di Talaba, linviato di Râ- 
k6czy (Hurmuzaki, Szuzp/. I, vol. I, pp. 391-2). 

* Al 2/14 giugno. Cantemir fece !a sua dichiarazione ; il brigadiere russo Cro- 
potov era giă venuto fino a Iassy con tre mila cavalli, arrtvandoci il 30 mag- 
șio/1o giugno; ai 5/15 di giugno era al Pruth anche! feld-maresciallo Boris Sce- 
remetev, e Cantemir venne nel campo russo '] giorno seguente (Iorga, Acte şi 
fragmente, |, pp. 314-5). — Una lettera del 22 aprile, arrivata al Gran-Generale 

delia Corova polacea, Sieniawski, da Moldavia (cvon der wallachischen Grentze»>), 

sapeva soltanto, dopo notizie date da Cantemir, che Brincoveanu aveva ricevuto 
ordini dai Turchi di non incommodar î Poliscchi di Carlo XII: «Es hatt auch 
die Pforte dem wallachischen Hospodar bey Lebenstraffe anbefohlen, die Pohlen 
im Geringsten nicht zu beleydigen, und er forderi mich [wen?] zur Conference 
zu sich; welches ohne Ew, Excel. Vorweisen nicht thun mag» (Archivio Reale 
di Dresda, ms. 3623, fo 397). Al ro maggio, di Jaworow, il conte di Denhofi man- 
dava notizia che i Moscoviti si approssimavano della frontiera moldava. « Le Car 

est determin€ d'agir offensivement contre les Turques, et pour cet effect il a 

donne ordre que son armee soit pour le quinse du mois present assembi€ au-delă 

de Braclavie, vers les frontieres de Valachie: (74:7., (0.438). Il comte Sieniawki 

stesso scrisse a un suo corri;pondente da Lemberg, il 27 giugno 1711 (ms. citato 

del Archivio Reale di Dresda, fo 522-3): «L'armâe va se mettre en marche 

de ces quartiers pour se rendre avec le plus de diligence qu'elle luy sera pos- 

sible au lieu du rendes-vous. Monsieur le Palatin de Mazovie, etc. Les Hos- 

podars de Moldavie et de Valachie sohaitent de traiter avec Sa Majest6, en 

se reservant la qualit€ de Palatin et que genti!shommes soient traitâs comme 

nous autres; pour ce suje!, il seroit necessaire que Monsieur le Palatin de Ma- 

zovie fut charg€ d'un plein-pouvoir de la part de Sa Majesi€, pour traiter avec 

ces Messieurs, 

Voicy des nouvelles des progres de Sa Majest€ Czarienne. Les letires du camp 

des Valacques ă Czerneteszkow, du 3o-e de may du vieux stile, marquent que, 

seion les ordres de la Porihe, le Hospodar y €roit campe sans sgavoir combien 

de tems il y resteroit et de quel cote il marcheroit.., 

Le Brigadier Crapotow s'âtant rendu ă Jacy avec trois mil chevaux, le 

Hospodar de Moldavie est venu le joindre avec toute son armâe. Sa Majest€ 

Czarienne lvuy a fait donner 30 m. 6cus pour lever cinq mil hommes; le dit 

Hospodar, fort de 20.000 m. (sic) chevaux et 30 mil zerborn (s7c/), doit se joindre 

incessament au Feldt-Mareschal Scheremetow, qui ctoit camp a Cegora le 14-e 

de juin. Apres cette jonction, il doit passer le pont et aller au pont du 

Danube. 

Les Moscovites se sont emparâs de tous les magazins de la Moldavie et
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Bassă di Bender volle che il rE, per ogni sicurezza!, si riti- 
rasse nel castello di Bender, ovvero all'armata ; mă non volle. 
Solamente il Bassă fece fare dai giannizzeri una fossa in- 
torno del suo campo, serrandolo con una porta di legno. 

Frattanto il Veziro arrivo, gli 8 giugno 1711, a Saccia, 
ov'era il gran ponte sul Danubio?, e ne dava parteal re di 

de la Vaiachie destin€s pour la subsistance des Turcs et des “I'artarres.> — V, 
lettere di Brincoveanu et di Constantin Cantacuzino, suo zio, in Documente 
Brincoveanu, pp. 85-7. — La rebellione ;di Cantemir si seppe a Costantino- 
poli per corricri del Veziro, che se ne stava ancoraa Isacce, dove si passava'] 
Danubio, — il 3o giugno, V. la relazione olandese del 5 luglio: sÎInt laeste 
van den voors, maent, zy hier diversche couriers van den Vezier uyt Isakzi 
(aen dese hant van den Danauw gelegen) ingelopen, met tydinge dat den 
prins van Moldavie, door 4 a 5.000 Moscovites [di Cropotov, da lui stesso 
chiamati] overvallen, omcingelt, zich met vrouw, kinderen en gantsche gevolgh 
als crygsgevangen overgegeven soude hebben ; en nu gesuspecteert wert dat een 
geconcerteert werk soude syn geweest. Waarop Jannachio Maurocordati [fra- 
tello minore di Niccold], Dragoman vant Hof, op recomandatie van den 
Vezier, in dat prinsdom is gessuccedeert. Welkers Boyaren of Baronnen, met 
meest alle d'ingesetenen, middelerwylen de provencie verlaten hebbende, ten 
deelen na Wallachien, Transilvanien en elders Zyn gevlugt ; soo dat den Vezier 
groote moeyte zal incontreeren om het leger in dat geruineerte landschap met levens- 
middelen, voeragie en andere behoeftigheden te maincteneren : derhalven weet 
men nog niet wanncer Zyn Hoogheyt den Danauw steet te passeeren». — In 
que! frattempo, ii Zaro arriv a Iassy il 23. giugno/4 luglio, sabbato, e vi steue 
sei giorni (ef. N, Costin, in Kogălniceanu, II, pp. 101-3; Acte și fragmente, 
], p. 313 e seg.). 

1 1 Turchi e Polacchi di Potocki avevano attacato '] castello di Soroca 
sul Dniester, al N. di Bender (v. i miei Acre şi fragmente, |, p. 314), îl 25 
maggio st. v, 

2 Saccea & il nome rumeno di Issacce, V. il rapporto olandese seguente, 
del 28 luglio: «Den 11 deses, is den Vezier met het ottomannische leger van 
voor den Danauw opgebrooken, na dat van den moscovischen Generael Ce- 
remet gemarcheert, die zich aen de revier de Prut geretrancheert hout. .Men 
is nu genougsam verzeckert da Dimitrasco Cantelmiro, gewesen Prins van 
Moldavien (die zich kegtevoort by opgemelten Heer Generael bevint), den 
Grooten-Heer verraden, en niet alleen meest alle de provisie van die provencie 
aen den vyand heeft ontdect, maer selfs doende soude Wesen, tegens dit Ryk 
volk te werven». Poi, nel P. S., si trova la menzione della battaglia, di cui 
venne nuova a Costantinopoli pel Mar Nero. — L'agente di Smirna ne parla 
nela sua relazione del 17 agosto. — Lo stesso dă una «copie d'une lettre 
escritte de Bender le 11-e d'aoust 17112, che contiene, tră altre cose, quel



6% ALEXANDRU AMIRA 

Svezia, invitandolo di portarsi al campo, per poter deliberare 

sopra Lintrapresa contro il nemico, ed anco sopra la pace, 

secondo le congiunture. E si regolo un ceremoniale di en- 

trare per una tenda nell' istesso tempo per due porte, e mando 

Poniatowski colla lettera : li ministri del re erano contrari, 

primă che il r& andasse da un ministro, [poi] che il re si trovasse 

appresso un'armata, e non combattere egli stesso. Sicche, 

doppo molti consigit fatti con tutti, il r& non ando, mă ri. 

maundă il Poniatowski, con tutti li capi d'esercito avuti con 

lui, li Pollacchi, Cosaki, ece., che assistessero colle loro truppe 

alla battaglia. II Veziro si sdegn& contra la renitenza del re, 

di non essere venuto, e diventă suo nemico: ed il re, per 

essere il Zaro nella Moldavia, non pote[ndo] piă mandare le sue 

lettere per la via di Moldavia, si serviva della strada di Bel- 

grado, per Vienna, in Svezia. Tanto fedele era il principe di 

Moldavia, co' suoi principali del. paese, al Zaro, altrettanto 

maligno era quel di Vallachia, il quale sotto mano corrispon- 

deva col Veziro, e tradi il Zarol. 

che segue: «Les Russes, sans provisions et avec une grande mortalit€ dans 

leur camp, mal servis par les Moldaves, qui leurs en avoient promis en abon- 

dance, et que toute la Moldavie et la plus grand partie de ia Valaquie se de- 

clareroient pour eux, etc., mais, soit que tout cela ait manqu€ par la crainte 

de Vapproche de 'armse turque, qu'ils croyoient moins nombreuse, soit par 

leur fautte, ou pour n'en avoir pas eu le temps, effect fut trăs inferieur aux 

promesses, en tous €garâs>. — Piu interessanie ancora & la ecopie d'une lettre 

escritte par Mr. Hans Tyllenshiepp, capitaine des gardes de S. M. le roy de 

Svede îi Bender, le 3o juillet, ro d'aoust 1711, adresse€ ă Mr. le baron de 

Hochepied, consul d'Hollande ă Smirne»; la colpa del insuccesso vi si attri- 

buisce al Vesiro, «sans experience, sans courage et sans connoissances des in- 

trets de son maitre, et peut-etre &pouvant€ du premier feu des Moscovites 

(comme on len accuse)». 

Anche '] cronista valacco Greceanu dice che nella battaglia i Russi entra” 

vano «con energia> («încremeniţi>), mentre che i “Turchi erano întimoriti. Ma 

la deficienza dei viveri portd la decisione. Secondo 10 stesso, i cavalli dei 

Russi «si mangiavano le code e le come» (<îşi minca coadele şi coamele»). 

„La lettera di Lemberg ultimamente citata dice che i soldati si nutrivano di 

pan di corteccia d'alberi, Al 21 agosto, anch& ambasciatore olandese scrive 

che nel campo russo, durante la baitaglia, morivano mille uomini al giorno, 

per la pestilenza. 

1 Brincoveanu aspeită Vevento nel suo campo di Urlaţi. Ul 4 luglio st, v.
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Le cose andavano alla battaglia di Bruth, e Schafirov! fi 
mandato dal Zaro al campo, per fare la pace, la quale si 
fece în due ore di tempo, al vantaggio de'Turchi, senza peră 
che il r& di Svezia sia stato compreso. Poniatowski, presente, 
pregava di inchiudere il re; mă il Veziro, non sapendo le 

il principe ci stava ancora al 31, era tornato a Tirgovişte, una della sue Capi- 
tali (Documente Brincoveanu, p. 87 e seg.). Era partito dalla sua residenza, 
con voce che andava a Bender, il 6/7 maggio; la prima sua fermata fii a 
Gherghița, d'onde andd a Urlaţi (Albești), per manco di erba (cronaca valacea 
di Greceanu, parte inedita, ms. del? Academia Rumena). Secondo la stessa cro- 
nica îl giorno di ritorno fii il 28 giugno (9 luglio). 

1 11 cancelliere moscovita Safirov. La batiagiia di Stălineşti, presso a Fălciiii, 
sul fiume Prut, € del 8/1s-1!/2 luglio. Descrizione in Neculce e N. Costin, Kogăl- 
niceanu, II. Sulla pace, la mia /sforia Zifera/uriă romine, |, p. 521 e seg.—L'am- 
basciatore olandese dă prima la notizia del passaggio dei Turchi (40 givgno st. v. 
11 luglio st, n.). V. nota precedente..— II corrispondente del r& Augusto Johann- 
Adolf von Lors, scrive al suo patrone, col dato «im Feldlager an der Prut, 
2 Meilen von Jassi», 9 luglio st. n. (Archivio Reale di Dresda, ms. 3625, fo 
19): «Gestern, als den ten, wurde, unter Losung der Stiicke und einer Salve 
von der Mousqueterie, ein Dankgebeht wegen der vor 2 Jahr befochtenen Vic- 
torie von Pultava gehalten, bey welchem sich der Hospodar von der Walla- 
chey, Kontomir. einfande. Und nachmahlen geben Ihre Cz. Mt. ein splendides 
Festiv. Von dem Fiirst von Moldau seind gleichfalss 2 Emissarii bey Ir Cz- 
Mt. angelange:, davon der eine Comte Contumisani (Toma Cantacuseno) He. 
man von den Moldauern von dem Lande ; der andre aber von dem dasigen 
Fospodar [Giorgio Castriota] anhergesandt worden: mit welchen die Ministri 
fleissig in Conference seyn, und verhoftet man hiesiges Ohris. es werde auch 
dieser Fiirst dem Exempel des wallachischen folgen und Ir. Cz. Mt. Protection 
annehmen, welches umb so viel vertrăglicher wăre, weile selber zum wenigsten 
eine Macht von 20 a 25m Mann auf die Beine bringen kannz. —Cf. le 
lagnanze contenute in questo ragguaglio del Spiegelski al r& Augusto (Lemberg, 
26 luglio): «Le Car fait fort malle qu'il traite les Valak comme des sujet et 
le Hospodar lui-mesme resoy autant d'honneur comme les autres; il Yoblige 
qil lui fournice de vivre, chevaux et autre necessit€, et maime les Moscovits 
ce logent densa cesidance... Le Grand-Prince de Moldavie [=—Valachie; 
Brîncoveanu) restera toutjour neutre et, pour que le Grand-Turc lui accorde 
la neutralit€, il lui a envoi€ plus de 100/m moutons et beaujcoup d'argent ; 
donque il a regu la declaration ă sa volontez, et c'est retir€ entre Moldavie 

et Transilvanie» (ms. 3625, fo 655 Vo). 

L'agente di Smirna scrive soltanto, al 20 luglio: «Men heeft van Constan 
tinopolen advis ontfangen als dat den onlangs aangestelden prins van Molda- 
vien, genaamt Dimitrasco Cantimir, met vrouw en kinderen mitsgaders de 

74842. Vol, IX, 5
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miserie e necessită del Zaro!, conchiuse la pace col solo patto 

di permettere al re il libero transito, per la Pollonia, în 

Svezia ; ove, al contrario, îl r& dimandava li suoi Stati presi. 

Rinfaccio Poniatowski cheil Gran-Signore promise di non fare 

la pace che unitamente col re; edil Veziro si scustd di non 
saperne cos alcuna di cio?. 

La battaglia di Pruth segui ai 10 luglio, e la pace fi con- 

clusa li 12 dell istesso mese, lanno 1711. Per tale trattato 

di pace, acquistă la Porta Assoff e quei castelli sopra il Mar 

Nero; li Zaporoviani e quei Cosaki, la libertă, e non doveva 

piu frapponersi negli affari della Pollonia; che niuno mi- 

nistro russo per ordinario risedesse alla Porta; per li mer- 

canti, il traffico, e la restituzione dei Turchi prigionieri; îl 

libero passaggio al re di Svezia, e che non si molestassero 

li suoi sudditi, ne quei della Porta Ottomana; obbligossi îl 

E 
meeste Bojaaren van die provintie, by de Moscoviters souden wesen overgelopen ; 

het welke aan dit Hoof groote consternatie heeft veroorsaakt, om dat men 

selfs bedugt is den Prins van Wallachien dat exempel ook wei mogte komen 

naartevolgen, altoos het is wel aparend dat dit vlugten het misvertrouwen der 

Turken van de standvastigheyd der christene griekse onderdanen van dit land, 

die daardoer meer en meer verclagt sullen werden, sal doen vermeerderen, 

Den Grooten-Heer heer heeft pro interim in desselfs plaatse tot Prins van 

Moldavien aangestelt de heer Lannatie Maurocordatie, die cerste dragoman 

van de Porta was, synde de jongste broeder van den laast afgesetten prins, van 

die naam, die sig als nog vervolgt [v. piu in 14] tot Constantinopolen verholen 

houd; welk avancement men aansied als de totale ruine van die familie». 

1 V, p. 68, nota 2, 

2 l'ambasciatore olandese ci fă sapere che la nuova della vittoria e del 

trattato venne a Costantinopoli i! 3 agosto nella matina, per Osman-Aga, Che- 

haia de! Vezir, arrivato dal campo. Si affermava che "i Zaro dovesse esser 

ricondotto da due Pasciă. L/ambasciatore aggiunge '] racconto del successo dei 

Moscoviti a Brăila, sul Danubio, ch'& stato reso inutile per la pace: «Ik heb 

hier boven vergeeten te notâeren dat, korte daegen voor het begin van het 

VOOrs : gevegt, 10 a 12 duysent Moscoviter, nae lbrail aen den Donauw gelee- 

gen gedetacheert, de voors: plaets met wynig teegenstant vermeestert, gep- 

lundert en groote quantityt turxe inwoonders, benevens twee Pasciaas en di- 

versche officieren en onderhoorige militie van't guarnisoen, gevangen met heer 
terugbrengende, alle deselve, beneevens den bekomen bușt, nae hettreffen van 
het voors: accord, of expres bevel van den Czar, immediatelyk los gelaaten en 

gerestituuert syn geworden».
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Veziro di pregare il Sultano a perdonare al Zaro tutti li mal- 
fatti; che il Zaro col suo esercito dovesse ritornarsene al 
suo regno, senza di arrecar verun danno a Turchi, n€ a 
Tartari ; che li due ostaggi Scafirow e Schermetow, doppo 
ratificata questa pace, possino liberamente ritornare în patria 
(«datum in Castris ottomanicis apud traiectum Hussi!, 12 ulij 
1711»). 

Poniatowski diede subito parte al re che il Veziro, per 
essere stati corrotti col denaro del Zaro li suoi ministri, vo- 
leva far la pace senza includere il re. Il r& montă a cavallo, 
e, verso la sera del 12 luglio, arrivă al campo de' Tartari, 
dimandando al Chano la ragione. Ed ei gli rispose che tra- 
vagliava per il suo interesse, mă il Veziro non l'ascoltava. 
Il re subito si porto del Veziro, il quale, avvisato, si mosse 
dal padiglione sino al! uscio del medesimo per ricevere il 
re. II Chano de'Tartari sopraggiunse ancora, e tutti a tre 
s'assentorono. 

I! Veziro si scus6, con dire di non aver potuto rifiutare, 
secondo le loro leggi, la pace al Russo; e, dimandando îl ră 
truppe per obbligare anco il Zaro ad una pace con lui, le 
rifiuto, dicendo che ancora questo era contro le loro leggi, 
non potendo piu rivocare li patti stabiliti. Il r& se ne andd 
tutto in collera, senza neppure dire addio, dicendo che si 
lagneră dal Gran-Signore, e ritornd dal Chano, di dove montd 
un' altra volta a cavallo, per tornarsene a Bender. Lascid 
pero il sig. Fabricio, ministro del duca di Holstein?, lă, per- 
che desse ordine alla sua cavalleria (la quale avea ordinato 
di seguirlo, credendo di trovare il Chano, e fare ancor'esso 
la pace) di ritornarsene ancora a Bender, 

II r€ di Svezia scrisse al Gran-Signore, lagnandosi contra 
il Vezire, ed il Vezire, al contrario, dava ragguaglio al Sul- 

1 Huși, cită presso al Prut, al 3. di Stănilești. [1 Sceremetev ostaggio era 
Michele Boris, figlio d: feldmaresciallo. 

2 Federico-Ernest von Fabrice & Vautore delle «Anecdotes du sâjour du roi 
de Sutde ă Bender», stampate a Hamburg, nel 1760. 

3 Lo stesso racconto, con qualche fioritura, alla fine del quinto libro del 
Charles XI1 di Voltaire (secondo lettera del Poniatowski stesso),
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tano della vittoria e pace. Mandd il suo Chehaya ed altri 

per portare le nuove, dicendo ancora cheil re era contento. 

II Sultano, in luogo di rimunerarli, gli fece arrestare nelle case 

loro, sino all' avviso del re. Il Veziro frattanto sollecito for- 

temente la partenza del ră, ed anco dimandd ministri suoi, 

per trattare la pace con li plenipotenziari russi, giacch& vo- 

leva farla. [i r€, sotto varj pretesti, ricuso d'andar subito, e 

scrisse una lettera, a 7 agosto, al Veziro, in risposta, e diceva, 

fră le altre, che li suoi affari gli avrebbe trattati il suo in- 

viato a Costantinopoli 1. În quanto poi, che gli domandava 
gli plenipotenziari, si crede che il Gran-Signore gli abbia 

ordinato, sopra il primo avviso della pace fatta colli Russi, 

che procurasse ancora quella del r€ coi Russi. Il Veziro, 

sdegnato di tale risposta, ordino al Pasciă di Bender di obbli- 

gare il re, ancor per forza, a partire, ed, acciocche non po- 

tesse pi scrivere al Gran-Signore, mando un Ciaus a diman- 

dare in arresto, per un debito finto, il suo segretario delie 

lingue orientali, sig. Alessandro Amira, e mandarglielo al 

campo; lo che fă eseguito con finezza. Tre giorni stiete 

Amira al campo del Veziro, senza vederlo; frattanto, il Pasciă 

di Bender persuase il re di partire, lo che pero ricusd. Ve- 

dendo questo il Veziro, ordind di tagliarli îl suo taino, ac: 

ciocch& avesse egli mandate le provvisioni per lui ai luoghi 
pe” quali il r€, ritornando, doveva passare; ed al Gran-Signore 

scrisse il Veziro la renitenza del re, e che si scusasse di non 

avere altra persona, per trattare gli affari, che il Func a 

Costantinopoli, il quale dovesse percid mandarsi al campo?. 

Lo che fece il Gran-Signore. Arrivato Func dal Veziro, conferi 

con lui, e poi fi mandato il Func dal re, per ragguagliarlo 

del conferito col Veziro. Frattanto il Gran-Signore a Costan- 

tinopoli fece decapitare il Chehaja e lo scrivanu, per aver 

rapportato falsamente, e non agito retto, nt in favore del 

r&, suo amico, pe'l cui interesse erasi fatta la guerra?. 

! Amira traslato in lingua turca questa missiva del ră. 

2 Il r& Gava nuove instruziom al Funck il 14 settembre (Westrin, p. 9, nota 1). 

I/agente scrive una lettera al 4 agosto (i miei Ace și fragmente, ]. p. 323). 

3 Mentre questo accadeva, îl Vesiro si ritirava lentamente verso "| Danubio.
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Func prese plenipotenza dal re, and5 e venne qualche 

volta ; mă nulla si fece, perche ilr& voleva che i Russi rico- 

noscessero Stanislao, gli rendessero tutti gli Stati presili, 

ed i Russi non volevano abbandonare il loro alleato Augusto 

e volevano ritenere Livonia e Finia. Onde il Veziro rimand& 

alla Porta il Func, dandone ragguaglio al Sultano, edal re 
di Svezia scrisse lettera di paărtire, ordinando al Bassă di 
Bender di non somministrare piu niente, poichă le truppe 
per accompagnarlo erano pronte ed i viveri pel suo sosten- 
tamento fossero giă mandati a Zozora, scala del fiume Pruth 

in Moldavia!. 

Non ricevendo piu niente il ră, fece, egli edi suoi grandi, 

molti debiti dai particolari, a credito del re?; mă non volle 

partire, ad onta di tutte le minacce. Anzi, quando li Bassă 

furono mandati per forzarlo alla partenza, egli si spiegă, che 

piuttosto lă vorrebbe combattere, e perder la vita, che non 

avere sicurezza bastante di truppe, le quali dovevano accom- 

pagnarlo per la Pollonia; poiche in segreto egli aveva saputo 
& 

Secondo la relazione olandese del 18 settembre, basata sopra leutere del campo 

turco,-in dato del 29 agosto, egli sarebbe stato in un luoco distante sei ore 

dal Danubio: «Den Vezier damaels nog ontrent ses uren verd aen de noord 

zyde van den Danauw in, Moldavia gecampeert en de Czaar van Moscovien 

by de sterckte Caminiec in Podolien». La relazione del 12 ottobre lo dice arri- 

vato a Reni (Tomarova), sul Danubio, ove aspetta chel Zaro adempisca !e 
sue promissioni: <Den Vezier is... met het o:tomanische leger voor 'Tomo- 
rowa, aen de noord zyden van den Danauw gelegen, komen camperen, alwa 
Syn Hoogheyt soo lange stasi te verstoeven tot dat het tractaat van vreeden, 

met Zyn Czaarsche Majesteyt gemaakt, in alle syne deelen geexecuteert off, ter 

contrary, volcomentlyck afgebrocken staet te werden». Avrivato in Andrinopoli, 

egli perdette la sua alta situazione al 20 novembre, essendo relegato a Miti- 
lene, dove mori poco doppo (Hammer, IV, p. 11). 

1 Țuţora, al S. di lassy, tră ?] Pruth e la riviera Jijia; celebre pella bat- 
taglia tră Polacchi e Turchi nel 1620. Il principi di Moldavia ci stendevano 

spesso le loro tende iu tempi di pericolo o di pestilenza. 

? V. Varticolo di Teodoro Westrin: Anfechningar om Karl X77: s orien- 

taliska X'reditorer, nea Țfistorisk Tidskrift, 1900,p. 9 seg. Il ră domandava 
allora alla Porta un nuovo imprestito di 1.200 borse, Il 7a7 fii ripreso soltanto 
nel mese di marzo 1712 (îbid., p. 10). A Bender non governava ancora'l nuovo 
Seraskier, Ismail. Un'altro dei tre Pasciă, & queldi Salonico (Voltaire, Charles 
XI], libro sesto), |
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da quel Bassă che era destinato di accompagnarlo, che aveva 

ordine di non portarlo che sino ai confini della Pollonia. 

Venendo adunque il Bassă, come dissi, egli mise in ordine 

il suo esercito, e cosi diede a loro udienza. Vedendo loro 

questo, diedero parte al Veziro, e questi al Gran-Signore, il 

quale permise che potesse il ră svernare a Bender, e forse 

nellinverno trattare coi ministri russi, e, dall'altra parte, 

si potesse lasciar venire il ministro pollacco, che veniva dal 

canto del re Augusto,—contro di cid che il re di Svezia 

protestava. Quest'ambasciatore pollacco era chiamato Cho- 

mentowski, Voivoda di Mazovia, ed arrivă nell'autumno, allog- 

giando a Fener?. 

Il Gran-Veziro parti dal campo con Lesercito, scrivendo 

Vultima lettera al re, offerendoli il taino, come prima, dal 

Gran-Signore, e da conto suo gli mandă 10 m. piastre, per 

1 Quartiere di Costantinopoli e culla dei celebri Fanarioti. Si Chomentowski, 

v. anche sopra. Axintie, 1] cronista del secundo regno di Mavrocordato, parla 

(ogălniceanu, II, pp. 139-40) del suo passaggio per Iassy, il giorno di 3/19 
ottobre 1711, — În questo mentre cerano persone che aspettavano di vecer 

Carlo ritornando verso 71 suo paese lontano. Cosi scrive, da Lemberg, il 8 ot- 

tobre, il Spiegelski : «Donque, si le roy de Suede passera par cete enâroit 

[l'Ungheria], indubitablement Vostre Majest€ [il r& Augusto] atendra den peu 

des revolutions extraordinaires, Le Miecznik de Moldavie, en passans par lă, a 

bien observ€ le dessein des Hongroy> (ms, citato di Dresda, fo 662 Vo), Lo 

stesso .scriveva al 2 di ottobre, parlando al ră del Toma Cantacuzeno, aiutore 

valacco dei Russi, che aveva dovuto fuggire, come anco '1 Moldavo Cantemir: 

«Le 30 septembre, il est arriv€ ici le proche parent du prince de Moldavie, 

nomme Thomas Catacuzinus, lequel a rendus de bon services ă Brahilow au 
generalle Rhenne : ce pauvre prince a est€ persecut€ par les Tartars et Mol- 
daviens, qui cherchent le moiens de Watraper, mais il estet sur ce garde; il a 

pass€ par la Moldavie et aprez par la Transilvanie pour Venise; etil part 

demein pour trouver le generalle Rhenne, et ă son retour Sa Maiest€ Carienne ; 

mais, comme il m'a fait l'honneur de loger avecmo, il m'a ditte qu'il desiret 

de ce presenter deven Vosne Maiest6; c'est 'pourquoi, den quelques jours, 
nous esperons de partire; ou ie me fair€ l'honneur, en me prosternens ă ses 
pieds, de Lamener avec moy; il a avec soy un corriers nomme Liberius Col- 
lotij, qui portet des lettre de Sa Maiest€ le priace Carienne (sic), pour Sa 
Maiest€ Cariene, mais, comme il se sont trouv€ en chemin, îl reviendront 
ensemble chez S. M. Carienne». V., si Toma, anche Documente Brincozeanu, 
p. SI.
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mano del Bassă di Bender, e fece scusa delle irritazioni che 
seco lui aveva avute. 

Il re rifiutd e luno e Laltro, e spese del suo tesoro per 
tre mesi în circa. [| Veziro Baltag! alla fine fu deposto, al 
principio di novembre !, et anco îl Bassă di Bender. L/Aga 
de' giannizzeri, Jusuf, si fece Veziro, e dal nuovo Bassă di 
Bender accettă poi il ră il taino, ma non le 10 m. piastre. 

Gli amici del re erano il Chano de'Tartari, il Kislar-Aga?, 
Mufti e Basch-lmrahor:, ed altri; dei ministri cristiani, Des- 
salleurs; et il r& pure seco aveva uno inviato francese, chia- 
mato le brigadier monsieur de Fierville, per consiglio. Ales- 
sandro Amira fi anche liberato, per ordine della Porta, ad 
istanza del re, e venne a Bender li 8 novembre [711]. 

Ii Func frattanto, ritornato a Costantinopoli, stese una 
memoria al Caimacam, per esser resa al Gran-Signore, la 
quale consisteva in lamenti contra il Veziro ed insinuazione 
di ricominciare la guerra ; facendo nell'istesso tempo un” 
alleauza perpetua, offensiva e deffensiva, 

In questo mentre, la Porta ed il Chano de'Tartari man- 
darono alla Repubblica di Pollonia persone per comunicare 
a quella la pace fatta coi Russi, e per invigilare nell' 
istesso tempo agli andamenti dei Pollacchi, per le fazioni. II 
re di Svezia mand5 parimente, colinteligenza del Chano, un 
suo fido officiale, nobile, di nome Tornsold, per assistere al 
suo uomo, con insinuarli gli aderenti d' Augusto, per farli tornare 
al partito di Stanislao, e per minacce, ed altre strade. Il 

governatore russo d'Assoft faceva qualche difficoltă, con dif. 
ferenti pretesti, per evacuare Assoff: si rinfaccid queito ai 
ostaggi russi, che il nuovo Veziro, coll'armata, da Adrianopoli 
condusse a Costantinopoli. Si stipuld che nel termin di 
tre mesi sară evacuato intieramente, e senza di che si farebbe 
di nuovo la guerra ai Russi 4. Questa risoluzione fă communi- 

1 V. disopra, p. 68, nota 3. 

2 Che aveva '] comando del quartiere delle donne nel Seraglio. Era allora '1 po- 
tente Usun-Suliman, che ebbe questo posto dal 1704 al 1713 (Hammer, IV, p. 702). 

3 Detto anche Bâiuc-Imbrohor, îl Cavallerizzo-Grande, 

4 Îi governatore di Azov era Apraxin, zio del Zaro (Neculce, in Kogăl-
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cata al re di Svezia, il quale se ne consold assai, ed il nuovo 

Bassă di Bender, Ismail, anco prometteva di obbligar la Porta 

di fare di nuovo la guerra. L'affare and sino.a lă, che il 

Gran-Signore mandă nuovi ordini a tutti li Pasciă di consti- 

tuirsi di nuovo colle loro truppe alla primavera in Adriano- 

poli, cio€ ai 21 del mese di marzo 1712, edil Gran-Signore 

col ministero si porto in Adrianopoli. Oltre che nel conse.- 

g&nare tardavano li Russi, fu anco ia ragione, che îl Zaro pro- 

mise di evacuare la Pollonia e di non piu entrarci, sotto 

alcun pretesto, colle sue truppe: egli pass pero con quelle 

per la Pollonia in Pomerania, per assediare Strahlsund col r€ Au- 

gusto e [quello] di Danimarca; qual piazza, arrivandovi a tempo 

niceanu, II, p. 336). Secondo Hurmuzaki (Fragmente zur Geschichte der Ru- 

mânen, |N, Bucureşti, 1885, p. 73), si sarebhe arrivato a una dichiarazione di 

guerra, doppo la quale si conchiuse la convenzione del 16 aprile 1712. Cf. 

Hammer, IV, p. 116. — Sulla situazione nel principio del!' anno 1712 contiene 

sicure notizie, poco conosciute, una lettera del Moldavo 'Lurculeţ, ch'era diventato 

" colonello dei Poliacchi del r& Augusto e aveva preso parte essenziale al” incur- 

sione dei Russi a Cernăuţi, nel 1709 (N. Costin, in Kogălniceanu, If, p. 69). 

II titolo & "i seguente: <Copie d'une lettre de Monsieur le colonel Holnik 

(sic : Stolnik) Turcul, &crit en polonois ă S, E. Mr le castellan de Cracovie, 

Grand-General de la Couronne ; date ă Tuczap, le 17€ janvier 1712» (ms. 

3625 dell' Archivio Reale di Dresda, fo 60 Vo). Si parla prima di una ver- 

tenza tră *] Chano ed il Vesiro, che dă colpa ale orde incapabili di quello 

di aver saccheggiato la Valacchia (Moldavia), di cui il Chano, al contrario, 

fa risponsabile '] Vesiro stesse. Poi si prosegue cou queste nuove: <Le dit [lam 

s'est rendu de la Porte dans un lieu eloign€ de Sakczi ă une lieiie et demie, 

de Yautre câte au Danube, oii il passera ce mois les fâtes de Beiran, apres 

lesquelles il passera le Danube ă Smailowo et ira ă Kiszla [Cişla], ou son 

fils et sa Cour Vattendent, et Pon dit que le General et le Fresorie[c] de Va- 

lachie doivent aller ă sa rencontre pour luy fare present des chevaux, de 

carosses, trente bourses rempliez d'6cus, etc., et d'autres choses de valeur... 

Les Tartares de Budziak ne font point de ptreparatifs pour quelque expedition, 

le pais 6tant desert par les ravages qu'on faits les armces, ă cause que presque 

tous les habitans de tout sexe et condition s'en est retir€ pour changer leur 

Gemeure et la fixer dans la Valachie de l'antre cot€ du Pruth, pais qui est 

appel€ parmi eux Aze/laz, tres-fertile en pâturages ... Le Hospodar de Va- 

lachie [Nicolas Maurocordato] a fait .prier le Ham de faire entrer en garnison 

ă Jass des Tartares de Budziak, pour veiller ă sa suret6, et de monter la 

Sarde conjointement avec les Valachiens, mais qu'ils soient payez en Boudziak 

et qu'ils en tirent leur munition de guerre et de bouche».
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soccorso francese, non presero!. [| Gran-Veziro, arrivando, tratto 
con gli ostagi russi, li quali sottomano furono favoriti dall'- 
Imperatore dei Romani, dalla Inghiltterra ed Olanda; ed il re 
di Svezia, con Stanislao, da Francia. 

Sentendo cid, li Russi temevano, ed eseguirono il trattato, 
e, per mediazione d'Inghilterra ed Olanda, fecero con gli 
ostagi un'altra pace, assicurando îl libero passaggio al re 
di Svezia. II Sultano istesso la notific da Adrianopoli, nel 
mese di aprile? 1712, al re, credendo di avere bastantemente 
fatto per il re. Gli dice di partire, e che non soffriră niente, 
e che gli manderă denaro, e tutto il bisognevole, e che le 
disposizioni della sua partenza e passagio per Pollonia, abbia 
raccomandate al Chano della Crimea et ad Ismail-Bassă di 
Bender. La lettera fi portata da un deposto Ciaus-Basci? al 
re, îl quale lo ricevette come ministro, pubblicamente, e lo 
regalo, nelPudienza, di una pelliccia di zibellinot, 

Il re, agli 18 giugno 1712, rispose al Sultano, rimandando 
il ministro turco, dicendo che non apettava altro che L'e- 
sercito turco, giă da tanto tempo promessoli, pet titornarsene 
al suo regno, per la Pollonia; dimandd una somma di de: 
naro [eld i[l) consiglio, cosa aveva d'osservare con quest'ultima 
pace fatta3; prega di non accettare lambasciatore del 1& Au- 

1 Neculce, che fuggi in Rusia dopo gli avvenimenti di 1711, nei quali ebhe 
kna parte notevole, descrive come segue Vitinerario della Czar : Movilăiă (Mogilew) 
al Daiester, Kamieniec (v. disopra, p. 58, nota 3), Varsovia (3-4 giorni di ri- 
poso), Riga, Pietroburgo, dove: passa Vinverno. Poi fă menzione della lunga 
campagna in Finlanda, intorno la cittă d'Abo (Kogălniceanu, pp. 333, 336). 

? V. disopra, p. 71, nota 4. Il Seremetev se ne stava a Chiev anche nel 
mese di maggio. Il ms. 3552 1 dell'Archivio Reale di Dresda dă (fo 56) la 
«Copia eines Berichts aus Lemberg, den 4ten May 1712, von meinen griechi- 
schen Correspondenten, welcher aller Briefe so von Feld-Marschall Szermet, aus 
Kyow, kommen, expediret>. Vi si parla anche de! esule valacco Toma Can- 
tacuzeno. V. Documente Brincoueanu, p. 51. 

3 Capo dei ciausci, che erano impiegati per commissioni della Corte. 
4 Le letteraal re & pubblicata in traduzione da Voltaire, Charles X7/, libro sesto. 
5 Al 25 giugno il r& dava una ricevuta per 1200 borse che '] Sultano 

aveva promesso di mandarli quando "1 r& sară pronto pel ritorno, Ma fino al 
mese di settembre non arrivă "1 danaro aspettato a Bender (Westrin, 7. c., p. 
10). Nondimeno, il bailo consegna, al 30 giugno, che la metă di questa somma
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gusto, e di obbligare per i trattati il Zaro di far sortire le 

sue truppe dalla Pollonia; rinfaceid piu cose, ch'egli diceva, 

e non sperava d'esser'escluso dai trattati con i Russi, ecc. 

In questo mentre, si sentiva giă la venuta dell'ambascia- 

tore del re Augusto, ed il Veziro lusuff-Bassă Giurgi ! favo- 

riva Vaffare, et era nemico del re, come anco nemmeno scrisse, 

secondo il costume, al r& quando îl Sultano istesso mando 

il deposto Ciaus-Bassă con la sudetta sua lettera. 
Li ministri turchi amici del re consigliarono il Sultano 

di non lasciare partire ancora îl re, venendo lambasciatore 

di Augusto,—che forse si potrebbe trovare qualche mezzo 

termine co' Russi, per li suoi affari, o un ripiego per il 

suo rittorno in patria piu facile. Fi dunque al re per- 

messo di svernare ancora a Bender, o piuttosto a Var- 

nizza?, villaggio mezza ora lontano di Bender, dove alloggiava 

il re sempre, e furono contrammandati tanti eserciti, li quali 

dovevano accompagnarlo, quanto ancora gli altri requisiti 

per il viaggio. Sapendosi a Bender la venuta del! amba- 

sciatore d'Augusto, li magnati pollacchi, che erano del re 

di Svezia, giudicarono a proposito di mandare alla Porta 

ancor loro un' agente, e scelsero îl fratello del Casimiro 

Crispin Chattamano-Picciolo di Lituania, per prevenire l'altro. 

Ando presto in Adrianopoli, fece molte riprotestazioni, che 

Augusto non era re, che lambasciatore di Augusto non 

dovesse essere ascoltato, che gli Russi, contro li trattati, si 

trovavano continuamente ancora nella Pollonia, e tutto quello 

che poteva guastare l'affare del re Augusto. 

In questo mentre, fuggi dal re un capitano con 50 uoinini, 

del esercito cosako; il quale fece ricercare; e, sapendo che 

molti Svedesi fuggivano dai Russi e si ritiravano in Turchia, 

dinomino il capitano Sciader, come commissario, per cer- 

tosse giă spediia al commissario Ahmed-Aga di Bender e che Valtra metă 

doveva esser somministrata dai due principi rumeni, el conto del loro tributo 

(Hurmuzali, IX, parte I, p. 493, n0 DCLV). 

1 Giurgi, cioe Giorgiano. 

2 Varnița, Si chiama cosi perch& vi si trovavano le fosse d'onde si estraeva 

la calcina, detta in rumena gaz, per la fortezza di Bender,
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carli e portarli da lui. Gli diede lettere di raccomandazione 
ai Bassă d'Assoff, di Jeni-Kala !, ed al Sultano tartaro di 
Nogaci? e quelle parti, e con danaro abbastanza. 

Li tre principali ufficî nella Crimea, doppo il Chano, sono: 
il Kalga-Sultan 3, Nurredin et Or-Beg, li quali cambiano i 
loro uffict alle volte, e si fanno Chani col tempo; essendo 
di famiglia regia di Genghiz, dell'India 4, la quale regnava 
avantiche venisse Tamerlano. 

Le principali quattro famiglie nobili di quella Tartaria 
sono: li Schirrin, Mansur-Ogli, Baron e Siginit 5, e questi 
possono aver moglie della famiglia reale; gli altri Mirza 
di Nogai non possono maritarsi con Sultane, mă da altro 
Mirza prendono moglie. 

Li Sultani di Tartaria non prendono per moglie figlie dei 
Mirza, mă bensi dalli beig di Circassia, li quali piu nobili 
sono; per altro, un Mirza non prende mai moglie fuori del 
suo rango, o suddito, detto Kara-Tatar 6, poiche conservano 
un' antichissima nobilită, 

Un' altro rango in Tartaria & di Capi-Kuli, od uomini di 
Corte, e taluni possono diventare Veziro del Kan. Defterdari 1, 
paggi, cavallerizzis, etc. Tali cariche li Sultani e Mirza non 
accettano. Tutti questi sono la maggior parte della Circassia, 
e figli di beig. Il Chan hă un' ordine di milizia che si chiama 
Seimen, o carabinieri: il capo sopra i cento, si dice boluk- 
baschi*; hanno questi pero il soldo dal Gran-Signore, e non 

! leni-Kale, ciot Ciuâ-Nuova, all itmo qi Kertsch, 
2 1 Nogai formavano uno dei tribi tartari. 
3 Luogotenente del Chano. 
4 Discendenti del celebre Ginghis-Chano mongolo. 
3 Cf. Peysonnel, 7yaizi sur de commerce de la ler Woire, 2 vol. in 8, 

Paris, 1787. 

$ “Tartaro Aero, cio& volgare. 
? Tesorieri, «maestri della Ragione». 
5 Peiţ e Îmbrohor, in turco-tataro, 
* Capo di schiera. Anche i Valacchi avevano avuto nel secolo XVIIO i loro 

seimen. Cf, anche Lazăr Şaineanu, ÎInfiuenţa orientală asupra limbei și culturei 
zomîne, UI, Vocabularul, București, 1900, pp. 1056.
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dal Chano. În tempo di guerra non si battono, mă solamente 

sono destinati per difendere la persona del Chano. 

Le madri del regnante Chano «dei Tartari ordinariamente 

tengono gran credito. 

Li Tartari della Bessarabia, detti Bugiac ?, sono del Piccolo- 

Nogai venuti ad abitare, da 100 anni, li, per tenere in freno 

li Moldavi, li quali ali' antiquo solevano ribellare piu. volte 

contra la Porta 2. Quelle sono varie nobili famiglie, come Or- 

Mehmed, Orag-Ogli, Dokus-Ogli, Azamet-Ogli5, Mamai, Nai- 

man &, Al-Ogii, ecc. Questi Mirza alle volte ricevono în 

moglie figlie di Sultani tartari di Crimea, mă non quelle di 

sangue reale, mă quelle che nascono da schiave. 

Li consigli in Tartaria, sono dal Chano sino all' ultimo 

Tartaro; trattano famigliarmente, sedendo, e fumano tabacco 

in presenza del Chano, mă, per rispetto, scuoprono [a testa. 

Mangiano carne di cavallo mezzocotta ; non si servono dar- 

genteria, n€ buoni alloggi; mă hanno bestiame e schiavi; 

non studio, mă bon giudizio; non hanno armi da fuoco, mă 

lance et aste; si vestono di pelle, e non si lavano mai. 

Li Turcomani sono quelli, che li Tartari chiamano Cumuc? 

e li turchi Lesghi et abitano vicino alla Media antica, verso 

il Mar Caspio, e sono ancora specie di Tartari. 

La Porta, avendo fatta la seconda volta la pace coi Russi, 

diede commissione al Chano dei Tartari di persuadere îl re di 

Svezia per la partenza, e si fece tutto pronto per quella: il 

re, dalValtra parte, conferiva col Chano, perche persuadesse 

la Porta che facesse la guerra contro li Russi ed il re Au- 

* In quel tempo il nome di Bessarabia non si estendeva che sulla regione 

del Basso-Danubio. 

2 E benvero che nel principio del suolo XVII” rimasero stabiliti qui i Tar- 

tari che venivano fin'ora soltanto per difender le ciuă turche della Bessarabia o 

per preparare un' invasione nella Moldavia e Valacchia, V. i miei spesso citati 

Sfudil istorice asupra Chilică și Cetăţiă- Albe, p. 216 e seg. 

3 Cioă figlioli di Orac, Azamet ecc. 

+ Probabilmente Naima. Mamai 2 un antico nome tartaro, reso celebre da un 

capo del secolo XIVO, | 

5 Ua beg de' Cumuc & menzionato nel secolo XIVO (v. le mie Morte e 

extraits pour servir ă Phistoire des croisades, |, Paris, 1899, p. 24).
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gusto, per ristaurare il r& Stanislao; lambasciatore del r€ 
Augusto esclamava anco alla Porta, dicendo che la Porta 
non dovesse rompere la pace di Carloviz !, facendo essa la 
guerra a la Pollonia; ed altre ragioni adduceva. 

IL Chan pero scrisse una risposta al Sultano, consigliandoli 
la guerra, e di rimandare per la Pollonia il r& di Svezia, 
ancora nell' inverno, accompagnato da truppe turche, le 
quali potessero, in caso di bisogno, resistere ai nemici; e 
che si mandasse per danaro ad imprestito al r&, poichă le 
200? borse non bastavano al ră per pagare le truppe edi 
suoi debiti contratti a Bender 3. 

Il Sultano, alla fine, risolse la terza volta di far la guerra 
ai Russi; mise nelle Sette Torri li due ostagi russi, Schafirov 
e Scheremetov, e mandd al rt piu denaro,—che la somma 
imprestata al re faceva in tutto 13 realis, e scrisseuna let: 
tera di tenore, che dovesse partire col essercito per la 

1 Ultima pace conchiusa dai Turchi coi Polacchi, nel 1698-9. 

2 Forse 1200. V. disopra, p. 73, nota ş. 

3 In questo tempo i Turchi cominciarono anche negoziazioni formali col ră 

Augusto. Al 20 seltembre 1712 si tenne a Lemberg una conferenza tră gli 

emissari turchi e tartari, Ahmed-beg e Seferszaha-beg, ed i Polacchi. 1 Turchi 

fecero osservare che «auch ietzund ist ein Universal zu dem walachischen Hos- 

podar [Maurocordato] herausgekommen dass alle welche von euren Grănzen 

hier einfallen, nach Bender gechen sollen». In questo stesso ms. 3532 dell! 

Archivio Reale di Dresda (il passo citato sul fo 143 VO) si contengono notizie 

sull'espulzione di Polonia dell!a fazione suezzesee le conferenze turco-polacche 

per Ja cittă di Hotin al Dniestr, Ci si coglie anche questa nuova (10 213; senza 

dato;=1713): «Dans ce mome nten regoit avis du Grand-General que le Tartar- 

Han et le Hcspodar de Vallaquie ont livr€ plus de 100 Polonois du parti con- 

uaire, au commandant de Snyati n et de la S. Trinit€ (sic). ls ont promis de 

livrer le reste aussi et de vivre en bonne intelligence avec S.'M. et la Repu- 

blique de Pologne>. Al fo 4% Vo, în un estratto di Costantinopoli, 25 aprile 

st. v., si contene che «le Bassa aussi bien que le prince de Moldavie doivent 
desavouer Virruption du Palatin de Kiewe». Quesvincursione, proggettata, pare che 

non arrivasse mai. 

1 Di fatto, nel novembre si manâo a! r& la somna di mille borse soltanto. 

Lui domandava almeno altre mille per poter pagar i suoi debiti locali e far 
il viaggio che intendeva, con un esercito di 10.000 uomini '(Westrin, 7, e. 
pp. 10-2). La lettera del Sultano che accompagna le borse, nel libro sesto di 
Voltaire.
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Poltonia al suo paese, per agire contra li Russi, e che lui 

avesse dichiarato la guerra a loro alla fine di novembre 1712 !. 

Il re non era troppo contento di questa lettera, perche 

credeva che questa guerra doveva farsi, essendo lui ancora 

in Turchia, per obbligare ilZaro, facendo una pace, di res- 

tituirli i suoi paesi, e poi fare lui con la Porta una stretta 

allianza. Scrisse percid al Sultano, in risposta, che da Bender 

partiră, mă nell' istesso tempo insinud al suo inviato alla 

Corte Ottomana et all! ambasciator di Francia, che trava- 

gliassero che il r& non partisse avantiche la guerra non 

fosse principiata e finita, poich& temeva che non fosse 

- stato per farlo partire solamente, e si riportava al suo în- 

viato, attendendo unica risposta ancora. 

Il re, doppo aver ricevuto il danaro del Gran-Signore, 

pago a Bender tutti li suoi debiti; mă il danaro non era 

sufficiente. Onde il r& dimando altre 100 borse dal Chano 

e Passă di Bender; quelli lo scrissero a Sultano, piu tosto 

forse di legittimarsi, e per sollecitare, dicendo che avesse 

ricevuto tutto il denaro primo, e poi non partisse il re, 

come promise. Il Gran-Signore si mise alla fine in collera, 

e non diede risposta sopra questo punto, mă mandă li 

regali al Chano, che si accostumano quando si fă guerra, 

come fu dichiarata contro li Russi, e premeva la partenza 

del re. Notifico al Chano che li ministri russi, fră li quali 

era ancora il vecchio Spiegel, aveva fatti mettere in car- 

cere, e quelli del re Augusto avea fatti detenere in Adria- 

nopoli. 

Eravi, collambasciatore di Augusto, anco îl general Goltz, 

detenuto in Adrianopoli, il quale primo, giă per via di Vienna, 

1 AL rr novembre, dopo novelle dal Chano che'l Zaro non voleva osservar 

la pace, fii congedato "1 Vesiro, il di cui successore fă Abasa-Soliman, giă 

schiavo del Kizlar-Aga e, qualche tempo, Caimacam del deposto. Al 19 fă 

dichiarata la guerra ai Russi: anche i loro due ambasciatori dovettero entrare 

neila prigione di Stato. Al 18 l'ambasciatore olandese scriveva che i principi 

rumeni avevano anch' essi ricevuto P'ordine di prepararsi per la guerra: «Ge- 

Iyckmede dat de princen van Moldavien en Wallachien jnsgelyex geordon- 

neert soude wessen, haer cok tot den velttogt gereet te maken»>. În decembre
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venne alla Porta !. Il Gran-Signore scrisse egualmente: una 
lettera al re, quasi dell'istesso tenore: il Chano pero, ed il 
Passă di Bender, vedendo che il r& non aveva troppo gusto 
di partire, lo scrissero al Gran-Signore, pregandolo di scri- 
vere un' altra lettera al re, per ammonirlo di partire. Lo 
che fece il Sultano, scrivendo, dachă tutto erasi pronto e 
disposto per la sua partenza, non volesse piu trattenersi a 
Bender; uguagliando îl tenore dell istessa lettera a quella 
del Chano de' Tartari e del Bassă di Bender. 

II r€ ci rispose subito d'esser pronto per partire, subitoche 
“Vesercito comparisse ; e lo prega ancora di mille borse di 
piastre ad imprestito?; edil Cancelliere del ră, Miller[n), scrisse 
nell' istesso tempo al Gran-Veziro, Iussuf-Bassă3, pregandolo 

il Sultano pianto le sue tende a Andrinopoli. Cf. Hammer, IV, pp. 116.7 e 
Hurmuzaki, Fragmente, IV, p. 75. 

1 V, disopra, p. 52, nota 4. A questi ordini si riferisce anche la seguente 
relazione del Wackerbarth e Vesnich ; Vienna, 4 marza (ms, 3269 dell! Ar- 
chivio Reale di Dresda, fo 26 Vo): <Auch bereits (Porta], durch verschiedene 
Abgeschickte, expresse und scharffe Ordres denen beyden Fiirsten in der 
Wallachey undt Moldau auflerleget, ohne cintzigen Verzug alle Requisita zu 
den Briicken-Bau (deren eine zu Obluziz, die andere gegen der Wailachey 
iiber die Donau, wo solche fast eben vmb diese Jahres Zeit in anno 17it 
gestanden) anzuschaffen und an bestimbte Orte zu bringen, 

2. Den Tribut an Geld auff das Schleunigste abzulegen. 
3. Den Fiuss Pruth zu besserer Bequemligkeit der Navigation und folglich 

Fortbringung aller Kriegs-Nothwendigkeiten riumen und saubern zu lassen, 
q- Viele tausend Wagen bey Landen zu schaffen. 
5. Eine ungemeine und fast unerschwingliche Quantităt Gedraydes zu liefern. 
6. Viele Eissgrubben an den Pruth verfertigen und solche mit Eyse anzu- 

fiillen, und dann zu allen diesen in beyden Fiirstenthiimern die Anstalten ge- 
macht werden sollen.» Anche nel ms. 3629, fo 398, si notano, in una lettera del 
3 febbraio 1713, questi comandamenti per una prossima guerra: «<Fră tanto 
furono dalla Porta conseguentemente spediti doi Agă al prencipe di Vallachia, 
il primo con comandamento di allestire tre mille carri e sufficienti legni per 
nuovi ponti da farsi sul Danubio, e poi anche di nettare il fiume Prutt per 
renderlo piu commodo al trasporto deg!' alttrezzi ; îl secondo, per riscuoter e 
partar il solito annuale tributo del paese al Bassa di Bender [dungue per îl 
ră di Svezia], — e questo senza indugio di tempo». 

2 V. disopra, p. 77, nota 2, 
3 Dunque prima del 11 novembre, quando fi: deposto Iussuf?
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di non affrettare tanto la partenza del ră, e di cooperare 

che il Sultano imprestasse le mille borse ancora. 

Il re volle fare al Chano della Crimea un regalo in da- 

naro, bench& non accettă, mă li fece dire che, quando lui 

avesse di bisogno, sarebbe ei pronto di prestarli una somma, 

purche non la dimandi dal Sultano, poiche non lavrebbe 

avuto, e che si preparasse di partir subito, poiche senza di 

quello le sue cose potrebbero andar male. Il Cancelliere 

ringrazid il Chano della buona ammonizione, e che infalli- 

bilmente partirebbero, mă, pe'l denaro, che giă avevano 

scritto al Sultano, e speravano di averlo. 

Vedendo peră prima gli alleati, cio€ ii Russi e'l partito 

del r& Augusto e la Danimarca, che la Porta favoriva, almeno 

esteriormente, il re di Svezia, mando il re di Prussia, verso 

la fine di settembre 1712, un' inviato suo, detto Eosandeli!, 

di nazione svedese, al re di Svezia, per offerirli la pace 

con gli alleati, od almeno col re Augusto, a buone con- 

dizioni. Il re rifiută tutto, rimandando linviato prusso nel 

mese di decembre 1712. In questo mentre arrivb infausta 

nuova, che il suo generale Steenberk ?, col suo esercito di 

3 Svedesi, era costretto di capitolare coi Danesi in Pome- 

rania, dovendo consegnare tutte le armi, ritornare a diri- 

tura in Svezia e di pagare = pezzi d'argento. 
L'inviato Func frattanto consegnd al Veziro Soliman-Bassă 

la lettera del re per il Sultano, e quella del Cancelliere per” 

lui, Veziro. Vedendo il Sultano il contenuto, si sdegno; non 

rispose, mă fece dire al Func che scrivesse al suo padrone, 

che dovesse partire instantemente. Ed al Chano e Bassă di 

Bender venivano nuovi ordini di far partire il re in ogni 

maniera, un giorno piu dell altro ; lui, Sultano, si vedeva de- 

luso, poichă îl Chano ed il Bassă assicurarono che, avendo 

il re la somma întiera di mille dugento borse, partirebbe 

subito, contento, nel suo paese, non dimandando altro denaro. 

II Chano, col Bassă, impegnorono tutte le loro forze per 

i Cf. Fabrice, p, 140. Arrivo il 17 settembre. 

2 Stenbock.
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impegnare (sic) il r€ di nominare il giorno della sua partenza ; 
ed il re non lo fece mai. Dunque alla fine scrissero loro 
contro del re, al Sultano, dicendo che gli abbia ingannati, 
col dire che sarebbe subito partito, se avesse avuta la pre- 
fata somma di danaro, e che ora trovava sempre dei pre- 
testi, etc. Sentendo questo il Gran-Signore, fece disponere 
le cose, che il r& partisse per mare în Francia e di lă nel 
suo paese: lo che giă gli fu proposto l'anno 1710, mă, questo. 
avendolo ricusato allora, lo ricuso anco questa volta, bench& 

fossero fatte tutte le disposizioni dalla Porta per questo. 
Il Chano ed il Bassă rappresentarono al Sultano che il 

re non voleva andare per mare în Francia, n€ per terra, 
per Pollonia, nel suo regno; mă voleva stare a Bender. 

Il Gran-Signore mand6 a loro un' ordine di sforzare il r€ 

alla partenza, se con le buone non vuole. Il Bassă istesso 

si porto appresso il re, e volle persuaderlo di partir per 
Saloniceo, in Francia. Il r& si mise in collera, e si spiegd 
di non voler partire; il Bassă gli disse che aveva ordine 
di levarlo per forza! Il r& gli disse di sortire subito dalla 
sua presenza ; il Bassă se ne and da Varnizza a Bender 
in collera, e subito mandd fuori a Varnizza di levare tutte 
le guardie et altri Turchi onorari del r&; fece sortire del 

villaggio tutti li villani, mercanti, vivandieri, etc. Il giorno 

seguente, stando li Svedesi tutti soli, mand una compagnia 

di cavallieri ieggieri del presidio del castello di Bender, per 

cingere tutte le case del r€ e de' suoi, non permettendo 

accesso a veruno. Taglid il taino, e si diede a bloccare, 

sperando di obbligare il r€ all partenza. Il r& per mandd 

qualche şo de' suoi uomini, che si fecero luogo, presero 

acqua e provvisioni. Finite quelle, ruppero tutte le case da 

loro fabbricate, guastarono la stalla, ove erano 30 cavalli 

turchi, ed abbruciarono tutti quei legni, e, come non si dava 

n€ orzo, ne altra cosa per i cavalli, fece a colpi di spada 

uccidere nell' aperta campagna tutti quei cavalli!. 
Il r€ poi nella propria sua casa si fortifică con palizzate, 

1 Questa circostanza & data anche dal Voltaire. 

74842. Vol. IX. G
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fece, quei giorni, in cui si trovava cosi assediato, provvi- 

gione, di notte tempo, di piombo, polvere, etc, e stette pronto 

per combattere 1. 

Il Pasciă lascid cavare fuor del campo del re tutti li 

siznori pollachi, gl'inviati d'Inghilterra, Gieferi?, di Francia, 

monsieur le brigadier Fierville, —quello di Holstein, Fabricio, 

non vi era presente, —tutti li dragomani, e si lascid soli i 

Svedesi assediati. Il solo Amira andava fuori, colla licenza 

del Pasciă, per fare al Chano et al Bassă qualche traduzione 

d'ana lettera, la quale al re fi mandato da loro. Li signori 

grandi polachi, come il Palatino di Chiovia Potoski, îl prin- 

cipe Viznowiski, il maresciallo Tarlo, il conte Crispino, Chat: 

mano-Minore della Lituania, spaventati di tal procedere, ab- 

bandonorono le loro case, e si ritirarono di notte appresso 
il re, per vedere la fine di questo. 

Avvisato il Bassă di cid, mandd alle loro case, levarono 

tutte le robe, armi, cavalli, servi e serve, e gli fece alcuni 

schiavi ed, altri, maomettani, facendoli circoncidere. Fecero 

poi un consiglio, e si concluse di mandare un 'uomo a questi 
Pollacchi, di farli invitare a fuggire et andare nelle loro case, 
ove si renderebbe il tutto. Cid facendo, li Polacchi ricusorono 

per allora, mă, il giorno seguente, si offrirono di sortire, purchă 
il Chano gli desse qualche sicurtă, e percid fi mandato da 

lui Giovanni Sapia $, Pollacco, îl quale si fingeva partitante 

del re Stanislao, mă era internamente creatura del re Au- 

gusto. Il r& sempre piu si fortificava, e risolse piuttosto di 
morire combattendo, che di rendersi vivo. Alla fine per 

scrisse una lettera al Chano, ed al Bassă, di tal tenore, che 

si maravigliava che, doppo tanti onori fattili, si voleva scac- 
ciare come un' animale, contra tutte le leggi, che, non avendo 
il bisogno, non partirebbe, e piuttosto soffrirebbe ogn' insulto 

i Amira lascia qui da parte la resoluzione presa dal Sulano 1 10 febbraio 
1712, che pare non abbia conosciuta, e la sentenza del nuovo Mufui, Ebezade, 
che si dovesse attacare '] campo di Varnița (Hammer, kV, p. 117). 

? Jefferyes, fedele amico del re, V, Westrin, 7. c., p. 10. 
3 Sapieha, starosta di Bobruisk, V, Westrin, Axel Sparres Brief till Konung 

Karl XI], nello stesso numero della Zfistorisk Tidskrift, p, 59, nota 6,
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da loro, che essere reso nelle mani de' suoi nemici, e che 
si dia tempo di potere scrivere al suo esercito, il quale per 
il Baltico & arrivato în Pomerania, etc. [| Chano dimandava 
li Pollacchi, îi quali del suo Defterdar furono condotti a 
Bender, col consenso del re; prima peră, il Chano diede loro 
uno scritto, per sicurtă, che non voleva renderli al re Au- 

gusto. Poche robe pers hanno riprese, perche il Chehayă 

mangio molto, e poca gente resi furono, scusandosi che si 
erano fatti Turchi. 

Il re frattanto mandd un'altra volta dicendo che voleva 

vedere il Chaddi-Scerif!, se quel procedere sia per ordine del 

Gran-Signore. Fu riferito questo al Gran-Signore, il quale 

in cinque giorni mando il suo Gran-Cavallerizzo, che era il 

quarto espresso che il Gran'Signore mandato aveva per 

sollecitare la partenza, insieme col Chaddi-Scerif. Ii Bassă 

col Chano non lo mostrarono subito, mă sollecitavano, con 

bella maniera, la partenza del r€: Gieferi e Fabricio, — Fier- 

ville era giă partito per un certo affare a Costantinopoli — sono 

andati all 'Imrochor 2, e proposero la loro mediazione di far fare 

la pace etamicizia fră il re ed îi Chano de' Tartari. Fu accettato, 

purche il re parti, doppo 7 giorai d'assedio, li 19 gennaro 1713. 

L'Imrochor, col Ciaus-Bassă, andarono dal primo ministro 

del re, il cancelliere Miillern; proposero V'accomodamento del 

re col Chano. Il Miillera acconsenti. Li Turchi dimandarono, 

cosa il re abbia risoluto intorno alla sua partenza. Disse 

Miillern, che diceva di voler partire, come lo scrisse in due 

sue lettere a Costantinopoli, mă che avesse di bisogno d'altre 

mille borse per provvedersi di tutto. Adesso per& diceva di 

non voler partire, per tre ragioni: 1%, che, avendolo assediato 

per via de Tartari, e levatoli i viveri, e scacciati li suoi 

officiali dalle loro stanze, e rapito li Yartari e Libcani3 le loro 

1 Ordine personale del Sultano: fafiscerif. Questo ordine arrivd da Cos- 

tantinopoli il ro febbraio (Cronaca moldava del secondo regno di Maurocor- 

dato, pel secretario Axintie; Kogălniceanu II, p. 148). 

2 Lo stesso cavallerizzo. 

3 Anche i Lipcani erano Tartari; erano stabiliti presso alla fortezza di Hotin 

sul Dniester, V. anche !a spiegazione che dă, poco doppo, Amira stesso.
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facoltă (Libcani sono Tartari di Pollonia, che servono ai Turchi 

nei castelli-frontieri, come Bender e Chottino), e giă si era 

reso difficile il partire, e ci vuol molti giorni di tempo, per 

rimettere le cose predette, cavalli ed altre robe, etc.; 2%, Il 

Chano de' Tartari ed Ismail-Bassă, che furono destinati per 

la sua comitiva, avendolo trattato di tal maniera, gli sono 

sospetti e non si fida piu a loro; 37. Il re non avendo danaro 

sufticiente per partire, se la Porta li dasse ]|eoni| 500.000 mille, 

pezze, vorebbe pero partire; se no, deve provvedersi da altra 

parte, purche lo lasci star li, — che non dimanderebbe ne da- 

naro, n€ viveri, ne esercito; pereche aspettava il proprio, che 

venisse în Pollonia per accompagnarlo. 

Vedendo la poca disposizione di partire, cavorono li Turchi 

il Chatti-Scerif, e dissero che, giache il re lavesse diman- 

dato, dovrebbe consegnarglielo. Questo conteneva che, a 

vedere del Chaddi-Scerif, doveva partire, essendo tutto pronto; 

che non si darebbe altri ordini. Frattanto îl Chan rapportava 

al Gran-Signore la conferenaza col Miiller[n]: addirato îl Sultano, 

mando un'altro Capiggi-Bassă, con lestremo ordine contro 

il re, dicendo che il Chano et il Bassă debbano consegnare 

il r& al Mustafa-Basciă, per portarlo a Saloniceo, se non 

volesse rendersi, di combatterlo ed assicurarsi della sua per- 

sona, e portarlo appresso di lui. E quest'ordine fă datto a 

tutto il presidio di Bender: Aga dei giannizzeri, il Kadi!, e 

tutti. Questo fu letto publicamente, e furono consegnate 
polvere, balle e tutto, per combattere il giorno seguente, 

che fă alli 30 gennaro 1713. 

In questo frattempo dell'assedio del re di Svezia, venne 

il re Stanislao, partito da Svezia, passato per Vienna e Bu- 

caresti, a Jassi, all'incognito, vestito alla tedesca, in guisa d'offi- 

ciale svedese, per abbocarsi col re. Mă gli dispiacque molto 

di saperlo în tale stato, il quale gli fi descritto da un capi- 

tano svedese Briand, che con un corpo di soldati ed officiali 

era in Jassi, ed allora sotto guardia, per aspettare la fine de- 

gli affari del re?. Il principe di Moldavia, Niccold Maurocor- 

1 L'Aga & 7] capo de' gianizzeri; il cadi, giudice della cittă. 

2 Dal 1712 in lă si hanno molte lettere svedesi del de Briant nel vol. IX,
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dato, figlio del fi dragomano della Porta, Alessandro Mau- 

rocordato !, mise Stanislao con gli altri, come creduto uffi- 

ziale svedese, parimente, sotto le guardie; mă, temendo Sta- 

nislao che non gli succedesse qualche affare sinistro, si € 

parte I della coliezione Hurmuzaki. Al 2 febbraio era anche libero, poi fi ar- 

restato senza che gli si prendessero le armi, nella sua propria casa : al 23 era 

libero di andar dove voleva (44id,, pp. 503-4). La misura fii scusata per aversi 

trovate lettere nelle quali i aderenti e sudditi di Carlo XII che si trovavano in 

Moldavia erano invitati a difendersi contro ogni tentativo che fosse faito per 

allontanargli (Cronica del secondo regno di Niccol6 Maurocordato, in Kogălni- 

ceanu, |, pp. 143-4). 

! Niccold era figlio maggiore nato del Dragomano (v. le due publicazioni 

di Emile Legrand intitotate : Ginfa/agie des Maurocordato de Constantinople). Era 

giă stato una volta principe di Moldavia (v. disopra, p. 61, nota 2). Doppo la 

sua deposizione fi incarcerato a Costantinopoli in seguito alle denunziazioni di 

Cantemir, suo successore, nonch& di Carlo XII, che lo considerava come suo 

vemico. I| residente olandese di Smirna dă notizia al 24 giugno 17t1 che si 

erano richieste da Niccolo non meno di 800 borse che avrebbe ingiustamente 

prese ai contribuabili moldavi e, non potendo ristituirle, si era riffugito dal 

ambasciatore francese. 

«Met byvouginge dat van den heer Mavrocordati, die laast prins van Mol, 

davien is geweest, $oo beursen werden gevordert, die de invoenders vân 

dat prinsdom klagtig syn gevallen dat van haar by extorsie soude hebben af- 

genomen en die sy goed hebben gevonden aan den Grooten-Heer te veroveren, 

tot vervang van de onkosten van desen oorlogh. Om welke redenen, den voorn: 

heer Mavrocordati, die sig verholen houd,te souken en in handen te krygen, 

die men versekert dat sig int Hof van den heer iDesalleurs, francen ambassadeur 

tot Constantinopolen, soude hebben geretireert en aldaar bewaard werden, soo 

datals dit Hof daareens agter soude mogen komen ofte lugt van krygen, dien 

Minister sig ligtelyk aan de violente resentimenten van dit Hof soude konnen 

exponeeren>. 

Di fatto Niccold fi poi messo in prigionia (v. la cronaca, citata, di Axintie, 

pp. 126-7), mă non vi stette che tredici giorni. Poi fiiliberato e nominato prin- 

cipe nel posto di Cantemir, che aveva tradito lImpero. L/aiwbasciatore olan- 

dese di Costantinopoli scrive'l 12 ottobre 1711: 

«De heer Nicolas Mavrocordati, gewesen Waivoda van Moldavien is (naer 

13 dagen gevangen geseten te hebben, weegens een gepretendeert Bairams- 

Present), op de verklaringe van zyn broeder, dat niet bequaam was die pro- 

vintie te konnen gouverneeren, den 6 deses, onder het geeven van de generale 

paga aen de militie, door den Grote Heer uyi zyn gevankennisse geroepen, we- 

derom publica tot de bestieringe van dat prinsdom herstelt geworden; welke 

herstellinge hem ruym hondert duysent leeuwend. sal komen te kosten».



86 ALEXANDRU AMIRA 

scoperto al principe; il quale allora ando a renderli visita, e 

trattarlo come conveniva, avendo avuta conoscenza col suo 

padre Lescinski, il qualle prima era grand' ambasciatore 

pollacco alia Porta. Diede avviso pronto alla Porta, et al 

Chano, e ad Ismail-Bassă!. Ii Chano voleva farlo portare a 

Cittă-Alba (Bialogrod), situata sul Mar-Nero, piu di 40 giorni 

da Jassi lontana; e lintenzione era di farlo ammazzare, e 

prendergli tutto îl suo, e dire poi al Sultano che sia morto. 

Il Principe non lo consegnd pero alla gente del Chano e 

d'Ismail-Bassă, anzi mando il proprio suo fratello; mă st 

scuso, dicendo che avesse dato avviso al Sultano, e potrebbe 

succedere, che lo dimandasse da lui?. 

! La notizia del! arrivo di uffiziali svedesi di distinzione fă data al Prin- 

cipe da un suo Zoizr, Mihalachi Roset, Questo si trovava nel distretto di Bacăii, 

in un villaggio del suo figlio Stefano, non in quello di Baraţi (cf. Studii și doc., 

II, pp. î151-3), mă in Mărgineni (Neculce, in MKogălniceanv, Il, p. 344), 

quando ci arrivă una truppa di Svedesi, che minacciavano di metter fuoco alia 

casa del signore (cf. il mio libro Jpserigfit dim bisericile Romăniel, p. 27). 

Manolachi gli messe in ferri, per risposta. Tre uffiziali che vennero doppo, non 

domandavano di pitt che esser rimandati in Transilvania d'onde erano venuti 

nascostamente (per via di Kronstadt; Hurmuzaki, Szzp. I, vol. |, p. 427, 

no DOXXVI). Anche questi furono portati a -lassy, dal principe. Maurocordato 

sapeva dai giornali che Stanislao aveva lasciato *1 suo soggiorno in Olsazia, e 

poi aveva ricevuto notizia dal Chano che ?1 principe venivaa Bender. II! r€ di 

Polonia volse prima passare come un colonello Lorenzo Burs, mă poi dovetie 

riconoscere la sua alta qualită. Alloggid in Iassy, nel monasterio dei Tre Santi 

(Trei-lerarchi). Di fatto "1 principe scrisse alla Porta, come anco al Vesiro, al 

Chano ed al Pasciă di Bender (Cronica di Axintie, in Kogălniceanu, II, p. 145). 

2 Ismail-Bassă aveva mandato '] suo featello, îl Capugi-Basci Ahmed-Aga 

per informarsi sui uffiziali -svedesi che si trovavano în Iassy ; loro dichiararono 

perd appartener ad altre nazionalită (Axintie, p. 151). Maurocordato rifiută di 

dar il re Stanislao agli emissari dei Pasciă e del Chano, che volevano por- 

tarlo a Akkerman (Cetatea-Albă, Bielogrod). Ma, dopo esser stato richiesto 

di andar a Bender, Stanislao dovette partire, il 18 febbraio (1 marzo) 

(ibid, p. 153). Gli si diede il ricovero forzato di Akkerman (Hurmuzaki, 

Suppi. |, vol. 1, p. 426, n” DORXIII). — L'ambasciatore olandese credeva 

che '] r& fosse portato invece a Chilia, porto della Bessarabia, sul Danubio : 

<Den gewoorden  Stanislaus door den prins van Moldavien achterhaeld 

en, volgens de seekerste advysen, tot nader ordre von den Grooten Heer, int 

casteel van Killi, aen de mond van den Donau gelegen, vast geset soude 

wesen» (relazione del 8 marzo).— Von Goltz scriveva con piacere grandissimo
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Per tornare ai primi affari, il Chano, col Basciă, doppo 
avere Lultim'ordine del Sultano, mandarono con Linterpetri 
del r& alcuni uomini loro!, li 30 gennaro, facendoli dire che, 
se voleva marciare verso il suo paese, sarebbe ancora a 
tempo, se no, dovesse rendersi al castello per andare lă 
ove la volontă del Sultano sia. 

II r& non dava riposta, mă risolse di morire piuttosto che 
di muoversi. 

il 29 del stesso mese di marzo (ms. 3273 del!” Archivio Reale di Dresda, f0 
153), da Andrinopoli: «Le cestin a amen€ icy le chet des rebelles du roy 
notre maitre et de la Republique, pour subir le mâme sort [che Carlo XI), 
avec ses adherents, Îl est arreit€ ă Jassy, par le Hospodar de Moldavie, et 
garde, ă Vheure qu'il est, comme les autres rebelles de Pologne».—Nella 
«<Continuatio relationis actorum suetico-orientaiium» (îbid., ms. 3550: «des 
Cammer -Junckers und Envoye Extraordinaire von Loss Negotiation am Czaar. 
Hof, 17142, (0 91) si contiene "1 seguente sul arresto di Btanislao: cex 
autem Stanislaus cum suis primariis adhaerentibus Polonis Jassini incarceratus 
in fortalitijum Ankermond dictum, Kiowski vero Capitaneus, cum aliquibus 
suorum, Brailam deductus>. Ci si trovano anche due lettere di Bucarest colle 
nolizie conosciute su qvest' avvenimento. — Pei Polacchi che furono perseguitat 

e presi, v. i documenti che si danno nel Appendice.— Vedasi anche! ] rap- 

porto di Costantinopoli del 14 marzo 1713 (ms. 3629 dell' Archivio Reale 

di Dresda, î% 56 VO): «Ce prince [Stanislao) a e16 arcet€ et confin€ â Jassy 
en meme tems enviruns que les quartiers du roy de Suede furent attaques 
Il a et€ pris depuis, des mains du Hospodar, par un officier de la Porte».— 

L'ambasciatore francese lo sapeva una settimana prima (Hurmuzaki, Su. |, 

voi I, p. 426). 

Rafaelle, conte di Leszno e Radzina, Leszczynski, Palatino di Lentschiiz, 

and a Costantinopoli, come ambasciatore solenne del ră Augusto ÎI, in 1699, 

quando Niccolo, figlio del dragomano della Porta, viveva in quella cittă. V. 

un'estratto della sua istruzione nei miei Acre și Fragmente, |, pp. 306-7. Passo 

per lassy al 14 febbraio dellanno 1700, con il suo seguito di 500 uomini ; 

<mă, al ritorno», dice'] cronista moldavo, N. Costin, ef meno fieroche alPan- 

data» (Kogălniceanu, II, p. 43). Rafaelle aveva sposato la figlia del celebre 
Hetmano Jablonowski, che. aveva avuto anche lui relazioni spesse colla Molda- 
via. IL cronista Neculce fii quello che ebbe la cura delalloggiamento e dei 
viveri dell' ambasciatore; anche lui trova che Rafaelle era troppo stretio in que! 
che concerne'] ceremoniale (Kogălniceanu, II, pp. 265-6). L.a cronaca di Axintie 
fă anch' essa menzione che Niccold conosceva 1 vecchio Lesczyiski «da Cos- 
tantinopoli, quando fece Pambasciata> (14id., p. 147). 

1 Erano il Saiam-Agasi del Pasciă e "1 Mirza tataro Sefer-Sciah (Axintie, 
p. 148). II dato & secondo 7] calendario orientale.
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Adunque li 31 gennaro, alle ro ore della mattina, uscirono, 

con tutta la guarnigione, Tartari e giannizzeri, verso la casa 
del re. E piovette un poco, e Larco celeste si mostrava 
sopra la sua casa. Si avvicinarono a Varniza, e cingevano 
la casa del r€. Dirimpetto alla casa si piantă una gran tenda, 
nelia quale il Chan, Ismail-Bassă, Mustafa-Bassă Imrachor, 
li Capiggi-Basci, e tutti quelli sollicitatori per la partenza, si 
misero, ed innanzi la strada îndirizzarono 12 cannoni e 2 
mortari portati da Bender. II r&, veduto cid, mandă alla 
tenda il baron Grothusn!, per dimandare da sua parte la 
ragione di queste maraviglie. 

Gli risposero che il r& giă quattro anni stava nel dominio otto- 
mano, per ingannare detto imperio, e non hă anco intenzione 
di partire. II Sultano non vuol pii soffrire che resti nel 
paese; onde, se il r& vuole V'amicizia del Sultano, che esca 
e vada nel suo paese. Grothusn dimandd se fosse possibile 
di partire in quel momento; il Bassă rispose che l'ordine 
era cosi e che in questo punto succeda: il ră esca, e vada 
con loro a Bender, prenda le case che vuole, 5 il suo pro- 
prio, che € un palazzo regio, e resti tanto, sino a che 
possa partire. Grothusn tornd a riferire al re il tutto; ritornd 
in mezza ora, e disse che îl ră domandava quartiere, e che 
se gli lasci tempo di potere alestirsi; mă non vollero sentirlo. 
Grothusn replică : pereche non ascoltano le preghiere? La legge 
de'Turchi diceva che a chi s'umilia, e dice aman, o quartiere, 
o misericordia, non gli si fă ingiuria; e loro pereche voglino 
batterle? II gran Sultano non le avesse scritto, che sia il re 
sccaciato del paese, ne il ministro svedese alla Porta 2 ne fa- 
ceva menzione. 

II Chano, che sperava che linviato fosse gi messo in 
arresto, disse che Linviato non gli avrebbe mai scritto; ed 
il Pasciă disse: «questi non lo credono ancora» ! Ordind alla 
Sua gente di mettersi a cavalio, e si tirorono 27 cannonate 

1 Cristiano-Alberto Grothuss, luogotenente di drabanti (Westrin, Axe 
Sparres Bref, î. e. p. 78 nota 2), 

2 Funck,
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verso la casa del ră, ed agli giannizzeri fă ordinato di dar 
fuoco; mă lo ricusarono, dicendo che non poteva esser'or- 

dine del Gran-Sigaore, non avendo gli Svedesi commesso 
niente che fosse contrario all'Impero, anzi furono di grande 
utile. Temendo il Bassă d'una ribellione contra se stesso, 
diede il firmano al Kadi di Bender, il quale a cavallo si 
mise tră giannizzeri, che erano în numero di tre mila arrin- 
gati per combattere, e lo lesse publicamente. Questi perd dissero 
che fosse un firmano finto ; il Bassă fece dire a'loro doi capi 
che, non volendo combattere, vadino a Bender. Lo che fecero, 
con bandiere spiegate, e musica, prendendo seco li 12 cannoni!. 

Questo succedette doppo pranzo alle 4 ore. E, la sera, 
tornato anco il Chano, col Bassă ed altri, a Bender, chia- 
marono a se il Giannizzar-Aga, Kadi, Topci-Basci, Ge- 
beggir-Basci, Jerli-Kurli-Agasi, li due colonneli di cavalle- 
ria, che sono il Sol-Kol e Sagh-Kol Agalari, ed altri capi 
della guarnigione?, si consigliarono, e concludettero di man- 
dare all'indimani li capi de' giannizzeri al r€, e persuaderlo di 

rendersi nelle mani dell'Ordine dei giannizzeri, ove niente 
avesse da temere, giacche non vollero combatter contro di 
lui; e l'ordine del Gran-Signore pure dovesse esser'eseguito, 
e sperando che con queste assicuranze ed esortazioni si 

renderebbe il re, che, se poi volesse combattere, allora facil- 

mente gli giannizzeri si ridurrebbero a combattere. Si mandd 
adunque 30 dei capi delle compagnie dei giannizzeri, li quali 
al re promisero di non renderlo, nt al Chanc, n& al Bassă, 

mă di portarlo eglino ai Gran-Signore. Il r& non ascoltava, 
perche credeva di esser reso ai suoi nemici pollacchi, cio€ al re 

1 E appunto quello che racconta "1 Azintie (Kogălniceanu, II, pp. 143-9). 
Secondo lui, i Svedesi erano in numero di 700.1 gianizzeri avrebbero risposto 
«che non levarebbero Parmi contra coloro che non le levano contra di loro», 
e sarebbero partiti verso Bender schiamazzando : A//a4, Allah ! Da Voltaire, 
che hă avuto nondimeno un' ottima informazione, si mescola sempre il difetto 
di precisione e '] desiderio di presentar scene compiute. 

2 II Topci-Basci & "1 maestro dell artiglieria, i) Gebegi-Baszi il capo dei 
corrazzieri (Şaineanu, /n/lucnţa orientală, Vocabularul, UI, p. 55), I'lerli-Culi- 
Agasi aveva sotto i suoi ordini i gianizzeri indigeni (cf. ibid, p. 69). Anche' 
| Axintie mentova cla cavalleria che si chiama Satkol e Solkul» (p. 153).
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Augusto. Ritornati, mescolarono alcuni segni e, per impe- 

gnare gli giannizzeri, quei capi gridavano, dicendo che îl re gli 

abbia affrontati, non credendo alle loro parole, e che era ver: 

gogna di trattare gente barbara cosi 1. E di tal maniera gli 

giannizzeri, piccati d'onore, andarono a Varnizza îl di primo feb- 

braro sti[lo| vec[ehio) a combattere, alle ore dieci della mattina. 

Si misero un tiro di schioppo lontano della casa del re, i 

quale, colla maggior parte della sua gente, per esser Dome- 

nica, era în chiesa, sentendo la predica. Comiuciarono a 

tirare dei schioppi sopra li Svedesi, ed anco le cannonate 

e bombe ; gli altri Svedesi, che erano fuori della casa, furono 

presi e portati a Bender?. Alla fine si lascio la chiesa, e si 

venne alVarmi. Il re fece da eroe, e si combattette dalle 10 

della mattina sino alle 6 ore pomeridiane, cio€ a dire le 24 

italiane3. [| cancellieret colia segreteria si diedero subito pri- 

gioni ; alla fine, anco îl r& fă preso vivo, per esser cosi l'or- 

dine, ed era ferito nelle mani?. Prendendoli la spada, la por- 

' La «gente barbara», secondo la maniera di pensare dei Turchi, sono i 

Svedesi. Secondo Axintie (Kogăiniceanu, II, p. 149), i gianizzeri si sarebbero 

scusati prima che quei che avevano rifiutato di obedire '1 giorno precedente, 

fossero stau soltanto le reclute, îzmac, e non i veterani. I capi che andarono 

dal r& furono i uffiziali, diozbagi (colonelli) e odabasei (capitani). Voltaire pre- 

tende che "1 r&, per fargli uscire, avesse minacciato di fargli tagliare le barbe, 

cid che per lPOrientale & peggio di un schiafio, Una tale rozzezza inverso 

questi bravi ed amichevoli soldati non si potrebbe spiegare. Rimane stabilito 

sii queste due autorită (Axintie rende senza dubbio il rapporto del!" agente mol- 

davo a Bender) che Carlo rifiută soltanto di prestar fede anche alle assicura- 

zioni dei gianizzeri. Ma v. anche Fabrice, p. 201. 

2 Da Axintie non si parla niente dei soldati di fuori, mentre che Voltaire 

non dimentica i trecento Svedesi che, circondati in un movimento subito, dai 

gianizzeri, furono costretti di rendersi in un' attimo. 

3 Che cominciano colle ore6 di mattina. V.Goethe, /falinische Reise, nel principio. 

* Miillern. 

5 Axintie, molto pitt circostanziato, parla, come informatori di Voltaire, 

del!' invasione dei Turchi per le finestre, della chiusura di Carlo XII in una 

salla interiore, dell” incendio che fi messo al palazzo di Varnița, dell' ultimo 

attacco che fece 71 r& contra li Turchi di fuori, Mentre che Voltaire fă men- 

zione di una ferita all' orecchio, il cronista moldavo scrive anch' esso: «ed 

un Turco lo feri un pochettino al mano.., e io sgraffid un Turco presso 
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tarono alla tenda, dove era îl Chano, ed il Bassă. Tutti gli 
altri furono prigioni: si spoglid tutti, e molti restarono colla 
camicia sola. Il r&, con 15 persone, che combattettero sino 
all'ultimo, fă alla fine portato a Bender, al Pasciă, îl quale 
libero dalle mani dei giannizzeri li generali, o persone pit 
principali, e gli consegnă al rel. 

Molti Svedesi si riscattarono da per loro, con danaro, 
subito, ed in tre giorni venne ordine del Gran-Signore, 
che fossero messi in libertă tutti gli Svedesi. In questo fiero 
combattimento? furono uccisi 150 Turchi, e non restarono che 
15 Svedesi 5, disponendosi tutto per portare il r& in Adria. 
nopoli, appresso il Gran-Signore. Parti da Bender in una 
carrozza turca a quattro cavalli, in compagnia del sig. Grothus ; 
il caacelliere Miller, col segretario di Stato Feif in unv'altro 
carro, e sino a 60 cavalieri ed officiali a cavallo prese seco, 
e Mustafă-Bassă lo accompagnd sino ad Adrianopoli +, 

Ismail-Pasciă, a cavallo, con pochi domestici, accompagnd 
il re fuori di Bender, e si licenzid: poi PImrochor, col Ciaus- 
Basci, andarono con Mustafa-Basciă, mă nel cammino si 
separarono et andarono avanti per informare il Sultano del 
seguito. 

Arrivato in Adrianopoli il ră, fă alloggiato a Demirdesch? ; 

al naso, con una lanciaz (Kogălniceanu, II, pp. 7149-50). Il r& sarebbe state 
riconosciuto soltanto pel grido di un generale, quando lo vidde cadere. 

! Secondo 1 diritto di guerra musulmano, i prigionieri erano adesso schiavi 
di quei che gli avevano catturatu. Per cid 1 Pasciă dovette riscattarii : prima, 
il medico, il canceliiere e "1 Grotthuss, poi altri trenta (Axintie, p. 150). 

2 N Briant, capitano svedese di Jassy, gli dă soltanto îl titolo di ctumulto» 
(Hurmuzaki, 1X, parte 1, p. 505, nd DIXV). Gli storici svedesi impiegano' 1 
nome scherzevole di «kalabalyk> (remue-mănaşe) (Westrin, Anteckningar, d. cs 
p. 8), che gli id dato dai Turchi, Un cronista moldavo dice: «gioaca» (gioco). 

3 Cf. anche Axintie (p, 150): «non peritono nemmeno dieci uominis. 
4 Axintie, p. 190: «e feceno uscir il re, ed era avviluppato în una tela, che 

non si vedeva, ne la testa, n i piedi, e sei uomini lo levarono come un morto, 
e cosi che non si vedevano che le tele, e poi nient 'altro, ed entrd anche '] 
Grotthuss nelia carrozza con esso lui». Axintie descrive' l corteggio intiero, Mus- 
tafă-Pasciă era” 1 Ciaus-Basci che era venutocol! Imbrohor, portando il hatti-scerift 

3 Demirtasci, Pietra di ferro. V. Hammer, IV, p. s17, li castello si trovava. 
non lungi da Andrinopoli. 
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col r& erano persone di qualită, il cancelliere e tutti Ii se- 

gretari, baron Grothusn, conte Byelki, conte Cassi, general 

Kol, general Daldorff, general Duvald, maresciallo Diibena, 

alcuni sacerdoti, colonelli ed altri ufficiali, tutta la cucina, 

molti ajutanti e drabanti, tre interpetri, Marco, Giovanni- 

Battista Savari e Simone Savari. Alessandro Amira, primo- 

interpetre, resto in Bender, appresso il generale Sparre, e 

per servire poi al r& Stanislao !. Ismail-Bassă ricevette nuov' 

ordine di liberare tutti li Svedesi; lo che fă eseguito, quattro 

giorni doppo la partenza del r& da Bender. 

Il r& lascid, come procuratore dei Svedesi restati addietro, 

il generale Sparre, ed il generale Zulich?; il Pasciă diede a 

loro in tutto 9I1 quartieri, e taino n*. 10 bovi vivi, e 50 

cantari di biscotto, e 30 oche di sale: venne ordine dal 

Sultano, doppo qualche giorni, di dare a tutti li Svedesi res- 

tati a Bender il bisognevolle 5. Sparre presentă al Pasciă, 

sopra la sua dimanda, una lista di 1.023 persone, e di ci 

che il r€ a tutti gli oficiali ogni giorno dava. Parendo al 

Basciă la somma troppo grande, dimandd nuov'ordine dalla 

Porta, e non gli diede pi che il sopra specificato. 

In questo mentre, il Principe di Moldavia ricevette ordine 

dalla Porta di mandare il r& Stanislao a Bender, ed al 

Bassă di Bender fă scritto di alloggiarlo e trattarlo bene. 

Il Pasciă mandă un'uomo a prenderlo, ed in ogni pompa lo 

spedi al Principe, ed arrivă a Bender li 18 di febbraro *. 

Fece ingresso pubblico, ed, oltre de' disposizioni turche, îl 

generale Sparre e tutti gli officiali svedesi uscirono per 

accompagnarlo nella sua casa, destinatali nel castello. 

Da notarsi &, che il re di Svezia mai non and dal Chano, 

! Le persone nominate da Amira sono: Grotthuss, Casten Feif, . Bielke, 

Kol, Daldorfi, Duwald, Diiben. Le lettere che indirizză al re, da Bender, 

ove rimase, Axel Sparre, sono state pubblicate dal signor T. Westrin, nella 

Historisk Tidskrif!, anno 1900, p. 57 seg. 

2 Gustavo Ziulich. V. Westrin, £ c., p. 59. 

3 Să questo punto del tain, v, la seconda lettera di Sparre, idid. 

4 Su! arrivo di Stanislao a Bender v. disopra, p. 86, nota 1, e Axintie, 

pp. 153-4. Fi ricevuto con tutta la solennită che si poteva,
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o dal Pasciă per conferire, mă bensi eglino andavano a 

trovarlo: con Stanislao si osservă, che, quando vollero par- 

larli, destinavano un luogo fuori della cittă, o sotto qualche 

tenda, et uscivano a cavallo ed, incontrandosi, discorrevano 

mediante l'interpetre; scavalcavano poi, uno dall'una e Yaltro 

dall'altra parte, ed, entrati per diverse maniere, conferivano 
insieme. 

Doppo tre giorni dell arrivo delre, chiamo il Pasciă con 

buona amicizia li ssignori pollacchi, che erano Kiowski, Wis- 

nowski, marescial Tarlo e Crispino, interrogandoli cosa era 

il loro disegno, e distraendoli di seguitare Stanislao; loro 

perd non acconsentirono. Mandă poi un' officiale a Stanislao, 

per farlo dimandare le sue proposizioni; il quale mand5 li 

seguenti articoli al Chano ed al Basciă: 

Primo. Che la causa della sua venuta sia di consigliarsi col 

re di Svezia, come liberarsi dalla tirannia de'Moscoviti e 

liberare da loro e dal re Augusto la Pollonia. 

Secondo. Come la Porta si era dichiarata piu volte di voler 

finire questa negozio, e, non avendo riconosciuto Augusto, 

mă lui, per r€ di Pollonia, cosi sperava che la Porta agisse 

secondo la sua intenzione. 

3%. Essendo lui il r& legittimo, sperava che accetterebbe 

gli suoi inviati, e non quei d'Augusto. 

4. Quando degli affari della Pollonia si vuol parlare e 

conferire, si parli con lui, e non con gli ssignori pollacchi, che 

a lui sono sottoposti, Talche il Chano col Bassă mandarono 

li suoi puati al Gran-Signore, procurandone la risposta. I 

Chano perd disse che lintenzione era che tutti li Pollacchi 

ritornassero în Pollonia, ed eleggessero un re, e quello che 

da loro sară eletto, la Porta pure lo riconoscerebbe per tale; 

e cosi si abbia anco per il Hatmano della Corona. 

L'ambasciatore di Francia, Monsieur Dessalleurs, avendo 

sentito il seguito col r€ di Svezia a Bender e la sua marcia 

verso Adrianopoli, si portă anco lui da Constantinopoli in 

Adrianopoli, dove la Corte si trovava, dimando udienza dal 

Veziro, al quale protestă che, quanto si fară di bene o di 

male al r€, il suo principale, re di Francia, lo prenderebbe 
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a se stesso fatto, Questo si espose al Gran-Signore, il quale 

ordino che Dessalleurs in termine di tre giorni dovesse 

partire di lă e rendersi a Costantinopoli; e che lui, Gran- 

Signore, sapeva giă cosa dovesse fare. L'ambasciatore conferi 

prima col re ed i suoi ministri, e parti per Costantinopoli, 

lasciando il suo primo dragomano, monsieur Bru !, presso la 

Corte. 

Doppo Larrivo di Stanislao, gli Pollacchi fecero differenti 

intrighi; mă ben presto, et quidem li ri marzo, arrivo il 

Bujuk-Imrohor? appresso il Chano, per portarlo in esilio, e 

fă anco deposto Ismail-Bassă, perche îl Gran-Sultano si era 

pentito di aver fatto trattare il r& di Svezia cosi malamente, 

sopra i loro cattivi rapporti. Fu prima portato il Chano ad 

Adrianopoli, di lă in Rhodis, luogo ordinario d'esilio di 

questi Chani; ed Ismail-Bassă fu esiliato a Sinopi?. 

În questo mentre che Stanislao era a Bender, gli Pollacchi 

fecero differenti passi. Succedette, che Sapia era spione del 

r& Augusto, mă finto del partito di Stanislao: sofiri perse- 

cuzioni e carcere, mă trovă il modo di ritornare in Polionia, 

salvando la vitat. 

! Benjamin Brue. 

2 V, disopra, p. 9, nota 4. 

* Secondo I'Axintie, l'ordine del Sultano al Chano sarebbe stato portato da un 

Capigi-Basci soltanto, Non gli si notifică la deposizione, essendo stato semplice- 

mente chiamato alla Porta. Parti da Ciușani e fă indirizzato verso '] suo soggiorno 

d'esiglio avanti di esser arrivato ad Andrinopoli, residenza del Sultano. 

Suo fratello Kaplan divenne Chano (Kogălniceanu, II, p. î54). Ismail-Pasciă 

fu deposto poco doppo, ed, essendo sospettato di essersi appropriato settanta 

borse destinate al r€, perse poi anche la testa (4447, pp. 154-5). Fino dal 

IL marzo sapeva 'l Sparrea Bender che "1 Chano € chiamato alla Porta (W'estrir, 

Î. c. p. 68), poi al 29 marzo lui dice che lo stesso & deposto (ibid, p. 76). 

Al 31 marzo il Pasciă aveva giă ricevuto indicazioni che doveva esser portato 

ad Azov (ibid, p. 77); al ş maggio Sparre si felicitava di aver visto 7] castigo 

di Ismail. che stava per andar a Sinope, essendo giă arrivato '] suo successore 

Abdi (î6id., pp. 8o-r). Hammer fissa '] dato di 29 marzo per la deposizione 

officiale del Chano (iV, p. 118). 

4 Sapieha fi preso sotto la garanzia del Chano; il di cui figlo lo porto 

a Căușani in Bessarabia, dicendo che vuol metterlo in prigione nella Crimea 

—cid che Sparre non credeva, per raggione (Westrin, 7. c., pp. 745). Era giă 
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Il Gran-Veziro Soleiman-Pasciă fece al re di Svezia un 

regalo di due cavalli e 2.000 zechini ; îl r€ laccettă, e distribui 

il denaro fră li ssignori generali ed i suoi officiali, li quali 

ne avevano di bisogno. 

Essendosi adunque pentita la Porta di cid che aveva 

fatto al r& di Svezia, cercava di contentarlo in qualche ma- 

niera. Onde gli amici del re erano d'avviso di non man- 

darlo per mare, in Francia, mă per la Polilonia, e, per effet- 

tuarlo, sarebbe unico espedienre il non ascoltare Chommen- 

towski, ambasciatore d'Augusto (il quale aveva accesso pri- 

vato, e trattava gli affari del suo padrone), mă, disapprovando 

il re Augusto, e riconoscendo Stanislao per rt legittimo, 

condurio in Pollonia, e stabilirlo, e con questa occasione 

potră il re di Svezia passare per la Pollonia ai suoi Stati. 

Eravi poi laltro partito, che diceva: se questo si fară, ed îl 

re di Svezia entreră in Pollonia, e fară venire il suo eser- 

cito colă, insieme con Stanislao, proseguiranno la guerra 

contro li Russi, entreranno questi di nuovo in Pollonia, e forse 

obbligheranno la Porta ad una guerra lunga ed inutile, non 

avendo li Turchi che pretendere dai Pollacchi, e forse l'Impera- 

tore de' Romani ajuteră la Pollonia, come suo collegato (benche 

allora era impedito colla guerra di Francia), e cosi si attireră 

una guerra dispendiosa la Porta, contra il suo volere ; dicen- 

dosi che anco il ministro Cesareo protestava contro questo. 

L.a Porta rilascid gli ostaggi, messi in carcere nelle Sette 

Torri, facendoli portare in Adrianopoli, volendo accomodare 

le cose colle buone!, doppoche fu deposto il Veziro Soleiman, 

in custodia dei Tartari '] 17 marzo (îBid., p. 71): loro Yavevano richiesto 

una settimana prima (î%id., p. 68). Anche prima "1 Chano aveva comunica- 

zione coi traditore (îdid., p. 65). Sapieha era stato preso mentre fuggiva verso 

Orheiii, lui -ch' era stato fin poco comandante dei Polacchi di Stanislao 

(ibid, p. 62). 

1 Al 22 settembre 1713, il residente imperiale Fieischman Qă ragguaglio al 

suo governo della liberazione degli ostaggi moscoviti, mandati insieme cul 

nuovo ambasciatore BestuSev, mă senza lettere al Zaro od audienza di congedo 

peltambasciatore (Hurmuzaki, Fragmente, LV, p. 76). La pace era stata ri- 

confermata, per 25 anni, nel mese de luglio (Hammer, IV, p. 119). Cf. 

Zinkeisen, GescA. des osm. Reiches, V, pp. 449-51. 
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e messo in suo luogo il Capitan-Bassă Ibrahim!, e si fece 

radunare un gran Consiglio: il Mufti diede îl suo fetwa? come 

siegue: che la legge di Maometto comandava che dovessero 

li musulmani ricondurre ai loro paesi quei che ricorrevano 

a' loro paesi, a spese proprie; e,se si trattasse anco fare 

la guerra, per evitare la guerra con li vicini, a quelli che 

osteranno al loro passaggio, farla, e ricondurli a salvamento. 

Dunque, col r& Staiislao essendo la Porta nel! istesso caso, 

si procureră colle buone di persuadere li Pollachi ad accet- 

tarlo come legittimo r€, ricoverato alla Porta; se poi li 

Pollachi non lo faranno, allora dă la legge che. per forza se 

li riconduca, e si obblighi ad accettarlo?. 
Piacendo questo discorso del Mufti a tutto îl Consiglio, 

si diede subito ordine al nuovo Chano di metterlo în ese- 

cuzione, facendo portare Stanislao, con molti Pasciă e truppe, 

da Bender agli confini di Pollonia; e il Gran-Vezire rice- 

vette ordine di communicare questo risultato al re di Svezia. 

Onde il Veziro fece disporre tende grandi vicino a Demir- 

tesch, dove il r& alloggiava, e ci andarono il Chano, il Ve- 

ziro, e Reis-Effendi. Mandd il Veziro il dragomano della 

Portat, con Ventura, che era dragomano dell' Arsenale, al re, 

per farlo invitare alla conferenza, nella quale se gli commu- 

nicară la risoluzione presa per il modo che presero della 

sua partenza, per la Pollonia, con restaurare Stanislao. 

" AL 2 aprile. Ibrahim Molah era stato barcaiuolo (caicg:), poi Capudan- 

Pasciă; în qual posto li succedette Soliman, il Vesiro disgraziato (Hammer, 1Y, 

p. 118; Zinkeisen, V, p. 448; Fabrice, pp. 239, 245). V. anche Axintie, in 

Kogălniceanu, II, p. 155. L'amministrazione di Ibrahim non dusă che tre set- 

timane ; essendo accusato di aver voluto avvelenare il genero del Sultano, fit 

condannato a morte, il 27 aprile (sorgenti citate). 

2 Opinione legale, con forza esecutoria, in casi, anche politici, non prov- 

veduti nel Coran. 

3 D Mufti nemico i Carlo XII, Ebezadt, avevaavuto per successore, il 4 

maggio, un” Atallah-Mohammed, che ebbe questa dignită soltanto fino al 9 

luglio (poi fi nominato limam Mahmud), V. Hammer, 1V, p. 698. 

4 Aveva ripreso questo posto Ianachi, frateilo minore di Niccold Maurocor- 

dato (v. Epaminonda Stamatiadi, Bro-ypupia: zây “Envy peăhuv îregpm)- 

y5wy — anche trad. rumena, da C. Erbicsanu, Bucureşti, 189% —, Atene, 1865). 
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Questi due dragomani andarono, secondo Puso, prima dal 
cancelliere Miiller[n), il quale gl! introdusse dal ră, che un poco 
indisposto si trovava dalle fatiche sofferte. Gli ascoltă, e ri- 
cevette Linvito, sapendo per, alla sua dimanda, che il Gran- 
Signore, era venuto al incognito, vi si trovasse. Si scusd di 

andarci, per essere debole dal viaggio, e di pii giă sape- 

vano che cosa gli fi fatta in Bender, essendo stato spo- 

gliato di tutti que; ornamenti regj, non avendo n€ meno li 

suoi officiali cosa necessaria alla comparsa ; onde, se vole- 

vano venire da lui, sarebbero ben ricevuti; per altro, tutto 

quello che il Suitano avesse trovato proprio per lui, laccet- 

tasse, e sia contento che, sia per Pollonia, od altra parte, 

purch& sia sicuro il passaggiol. 

Sentendo li ministri turchi la risposta, viddero che il 

TE non voleva venire: partirono subito, e le tende furono 

levate. Alcuni giorni dopo, il Veziro fu ammazato, senzache 

si sapesse la ragione? ed Ali-Basciă gli succedette, che era 

nemico de' Cristiani, e non favori prima, essendo Caimecam, 

negli affari del r& die Svezia. Avendo perd giă trovato sta- 

bilito questo consiglio, e' l'esegul per allora, per ordine del 

gran Sultano, e spedi tutti gli ordini necessari per le truppe, etc. 

Fece pure la terza volta la pace, sopra il fondamento 

di quella di Bruth, coi Moșcoviti, li 16% giugno 1713, 
e furono spediti tre Russi, per portarne la nuova al Zaro: 
passarono questi li 22 detto per Bender, a Kiovia; li 
29 detto, arrivo pure a Bender il Chapigilar-Chehayassi 

1 Axintie conosce queste negoziazioni. Lui pretende che "1 r& abbia rifiutato 

di venir innanzi ad altri che *! Sulano stesso, avvendo promesso soltanto di 

mandar suoi uffiziali (Kogălniceanu, II, pp. 156-7). 

> Pella cagione di sua morte, v. disopra, p. 96, nota 1. 

3 V. anche disopra. IL due atti della pace hanno i dati di 5 giugno 

(sic) e 3 luglio (Hurmuzaki, Zragmente, IV, p. 75, nota d). Hammer (7. c,) 

scrive : 24 giugao. L'Amira mostra che si deve ammettere "i 16/27 ai questo 

mese, Che lui abbia ragione, pruova la menzione seguente, che gli emis- 

sari che portavano ”l trattato passarono per Bender, dove l'Amira era restato, 

il giorno di Ea, Anche ! Axintie, che parla del consiglio tenuto alla 

Porta, lo fissa al 15/26 giugao, e poi aggiunge che si fece la pace (KSogălni- 
ceanu, Îi, p. 159). — Cf. Zinkeisen, V, pp. 450-1. 
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del Veziro!, all Abdi-Basciă, con Pordine di essere Seraskier 

sopra tutto l'esercito necessario a questa spedizione?. Venne 

anco l'ordine di fabbricare Chotin (Cozim), castello nel ter- 

ritorio di Moldavia, nei confini di Pollonia, sopra il Nistro3. Vi 

erano altri quattro Basciă, destinati a quest' affare, Topal-Iusuf 

Basciă, Sircke-Osman-Bassă, Makdulogli-Ali-Bassă, Cerkesi- 

Ahmed-Basciă, ed altri dell' Asia, con îloro eserciti, ed altri 

eserciti furono destinati da altri luoghi della Grecia, e Silis- 

tria—che tutti potevano essere 40.000 e piu, oltre li Tastari, 

che erano altrettanti. Radunare dovevansi al fiume Bruth, e 

percio tutti li necessari viveri ed altro era disposto. Il Chano 

parti per questo li 18 giugno da Adrianopoli, ed arrivă ai 4 

luglio a Bender 4. Avevano ancora 8.000 giannizieri e 3.000 
„_milizie del Cairo. 

II secondo giorno deil' arrivo del Chano a Bender, com- 

munică per il suo Vezire a Stanislao tutto cid si € trattato 

ed anco la pace della Porta co' Russi, la quale consisteva, 

che il Zaro non si mescolasse nelle cose di Pollonia e della 

Piccola-Ucraina, che ritirasse il suo esercito dalla Pollonia, e 

lasciassero passare îl r& di Svezia per la Pollonia ; che, circa 

la sua persona, essendo riconosciuto dalla Porta per legitimo, 

Abdi-Pasciă lo deve ricondurre per la Pollonia, e per lui 

sarebbero date 15o borse, 1ş tende, cavalli e tutto il bi- 

sognevole, e ad ognuno dei magnati di Pollonia 10 borse. 

Ii Chano stesso si vorebbe abboccarsi con lui, e si fece 

! Ciog "1 eluogotenente della Porta del Vesiro». 

? L/Axintie mette questo arrivo un giorno pi tardi (7, c.). 

3 L/ordine per questo venne in Valachia, dove si domandă la comparigione 

del principe con 10.000 uomini, carri e proviggioni abondenti, al 26 maggio 

(6 giuguo). V. Documente Brincoveanu, pp. 92-3. 

“ 11 Chano ottenne Vhabito d'honore îl 15/26 giugno, a Andrinopoli (Axintie, 
in Kogălniceanu, II, p. 159). Egli promise a Stanislao di aiutarlo, se i Sce- 

rini lo volessero (14;4,). II Pasciă di Bender dimandd a Seremetov di far chel 
Zaro non impedisca I espedizione; ii suo emissario sra a Chiev dal feld- 
maresciallo il 22 giugno st. v., mă non ottenne risposta favorevole (Neculce, 
in Kogălniceanu, II, pp. 345-6). Niccold Maurocordato usci da Iassy il 22 
luglio appena (Axintie, zâiz., pp. 1359-60). Brincoveanu pagd per esser las- 
ciato tranquille. V, Documente Brincoveanu, Î. c, 
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che alla campagna s'incontrassero, pet discendere poi assieme 
ed entrare in una tenda. Cid segui, e Stanislao disse al Chano 
che, avendo la Porta raccomandati gli suoi interessi a lui 
Chano, desiderebbe Stanislao sapere il come. E si compl[acJesse 
alla Porta d'impegnarsi per lui, ovvero se fosse costretto di 
cercare altri impegni? Il Chano gli rispose quel che la Porta 
hă risoluto, e che sia intenzionata di ristabilirlo al trono; 
che ne hă egli la direzione, e dipendeva da lui Stanislao di 
disporre li cuori de Pollacchi, e servire alla Porta. Stanislao 
si spiego che egli e la Pollonia erano sempre ben' incii- 
nati alla Porta, e ch' egli non era amico dei Tedeschi, cid 
che € da temersi quando Augusto conservase il trono: siuni- 
rebbe con i Tedeschi. Il Chano gli disse di pensare come atti- 
rarsi gli magnati di Pollonia che non sono del suo partito. 
Alla partenza, il Chano lo regală di un cavallo, ed un altro 
al Potocki!. Fra questo tempo îl ră Augusto mandd al Chano 
due ufficiali, uno nato Francese, che parlava in turco e 
persiano, di nome monsieur Lamar 2, e l'altro, un Pollacco, 
come inviato, per felicitarlo al Chanato, ed all Abdi-Pasciă, 
per essere stato fatto Seraskiero, pregandolo d'interporsi, 
che potesse fare la pace col ră di Svezia. Avendo peră avuti 
il Chano ordini în contrario, non gli diede allora speranza 
sopra questo. 

La Porta avendo preso impegno per Stanislao, diede ordine 
che il Chano radunasse li Mirza ed officiali tartari, per con: 
sultare cosa ella poteva disporre con Pambasciatore della 
Repubblica, Chomentowski : rimandarlo al re Augusto, ovvero 
a Stanislao? Chi potesse di loro trattenerlo da se, sinoche 
sarebbe introdotto nel regno? Il Chano lo communicd a Sta- 
nislao, il quale rispose che terrebbe consiglio co' ssignori pol- 
lachi, e manderebbe la risposta, mă che crederebb egli di 
non rimandarlo al re Augusto, ne ritenerlo ala Porta, mă 
di mandarlo a lui. Nel consiglio del Chano coi Mirza, si era 
dell'istesso sentimento, per le seguenti ragioni : 1". Mandan- 

1 Voevoda di Chiev, adesso di nuovo comandante dei Polacchi di Bender. 
> Una lettera di lui (10 giugno 1713) al Appendice, 
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-dolo al re Augusto, potrebbe dire mile bugie agli Pollacchi, 

che, credendole îi Pollacchi, potrebbe questo impedire che 

gli Pollacchi prendessero il partito di Stanislao : 2% Lascian- 

dolo alla Porta, e venendo Stanislao con Pesercito turco ai 

confini di Pollonia, potrebbero li partitanti di Augusto dire, 

che egli teneva il suo ambasciatore alla Porta, il quale scri- 

vesse loro tutt' altro. Mă, vedendo li Pollacchi rimesso lam. 

basciatore nelle mani di Stanislao, vedrebbero che per Au- 

gusto non sia altra speranza piu, e dovrebbe a tutta forza 

ritirarsi nella Sassonia. Questo risultato comunică ii Chano 

a Stanislao, e ne diede anco parte alla Porta. Stanislao ne 

era molta sadisfatto; e, due giorni doppo, il Chano, da parte 

sua, dava ammonizioni a Stanislao sopra ci che dovesse 

disponere, per esser piu presto accettato dai Pollacchi; «e 

consisteva nel seguente: che, come li dissidij della Pollonia 

sino ad ora erano nati e nudriti per le cariche date ad 

uno, a laltro con parzialită, cosi sarebbe il consiglio del 

Chano e de Mirza, che Stanislao dovesse cambiarli e dare 

ai malcontenti cio a cui il re Augusto aveva date le ca- 

riche importanti, e gli stabilisse in quelle, poichă si tratta 

di rimetterlo amichevolmente nel regno; e questa sarebbe 

una maniera dolce, che poi col tempo egli potrebbe fare 

cio che volesse. Il re ne fece la proposizione a quei che 

seco aveva, li quali se ne contentarono, e scrissero tutti in- 

sieme, ed anco il r€ Stanislao solo, lettere al Chatmano 

Sialawski 1, dichiarando li primi di aver cedute le loro ca- 

riche a tutti quelli, che le possiedono, ed il re, parimente, 

le confermava, purch€ prendino il suo partito di accettarlo 

senza contrastare, e senza far guerra. Ed il Channo scrisse 

un' altra lettera a lui, consigliandolo di accettare la propo- 

sizione. Sialuski, che era agli confini, al capo dell' esercito 

pollacco, per osservare gli andamenti dei Turchi, rispose a 

tutti, che accettava l'offerta, e, subitochă& Stanislao venisse 

ai confini, il suo esercito Vaccetterebbe; del quale erano 

molto contenti. Due giorni doppo ii ritorno di questi espressi, 

1 Sieniawski? V. nel seguito. 
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il Chano mandd a Stanislao ed a' ssignori pollacchi le tende, 

cavalli, argini; ed Abdi-Basciă, il promesso denaro. Si tenne 

un' altra conferenza del tenore poco appresso della prima, 

fră îl Chano e Stanislao; e si appunto il giorno della par- 

tenza, cio€ agli 25 di luglio. 

Ismail-Bassă sctrisse, allora quando il r& di Svezia fu bat- 

tutto a Bender e mandato in Adrianopoli per essere man- 

dato a Salonicco, al r& Augusto una lettera, ragguagliandolo 

di tutto il passato, per farsi del merito appresso di lui. 

Sino a che la risposta tornasse, fi egli deposto, e fi quella 

rimessa ad Abdi-Basciă Seraskiero, il quale la mandă alla 

Porta. Consisteva in espressioni di amicizia: dichiarazioni, 

che la lega contratta coi Russi non fosse che pro tempore, 

sinche la guerra col r€ di Svezia fosse terminata; che abbia 

mandato il suo grande ambasciatore alla Porta per dichiarare 
che perpetuamente voleva osservare la pace di Carlovitz, 
e che, per mettere-il paese piu presto in quiete, perdonava 
a tutti li Pollacchi che si trovavano in Turchia ed altrove. 

Arrivato poi il tempo stabilito per partire verso li con- 
fini di Pollonia, il Seraskiero parti li 24, îl Chano li 25 e 
Stanislao li 26 di luglio, ed in sei giorni si arrivd a Zaga- 
ranza, che €& una riviera del fiume Bruth!. 

IL Chano scrisse un” altra volta al Chatmano ; îl re Stanislao 
mando manifesti nel paese, per esortar li grandi a venire a' con- 
fini per riceverlo ; ed al Luvomierski, Voivoda di Russia?, scrisse 
parimente dell' istesso tenore, consigliandoli tutti di abbracciare 
loccasione, essendo la Porta in cosi buona disposizione. 

Non passarono tre giorni, che arrivă, ai 5 agosto stilo vecchio, 

un Capidgi-Basci a Zagaranzo, con un firmano del Sultano, 
il quale si & pentito dell' intropresa e comandava che deb- 
bano il Chano ed il Seraskiero rimandare Stanislao onore- 
volmente a Bender, lasciare lintrapresa, ed Abdi-Basciă col!” 

1 Zagarancea, al di lă del Pruth, presso che în faccia ad Iassy. 

2 Lubomirski. Di guesta corrispondenza del Stanislao col Voevoda di Russia 
e col generale di Kamieniek parla anche Neculce, accennando le misure che 
Augusto prese contra questi uffiziali (Kogălniceanu, II, p. 346). Il Voevoda 
era lablonowski (Hurmuzaki, vol. IX, parte î, p. 518). 
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esercito e gli altri Basciă vadino a Chotino, per fabbricarlo, 
facendo fosse e balloardi, e munirlo di cannoni e munizioni che 
prima non aveva !. Chotino & castello fabbricato dagli Genovesi 
nel secolo duodecimo, sopra il Nistro, all antica, quando non 
v'era polvere ed altre armi da fuoco?. Il che fecero, togliendo 
quel castello, con il distretto appartenenteli, dalla possesione 
legitima dei Moldavi, mettendo presidio turco, e lo fecero 
cittă-frontiera, per tenere in briglia i Moldavi, che ribella. 
rono con il principe Cantimir, come si disse; e per aver 
notizia della Pollonia ed altre parti. 

Il Chano si port alla tenda del Seraskiero, per commu- 
nicarsi sopra il firmano, e fecero chiamare Stanislao, îl quale 
ando, e si lesse pubblicamente il firmano, sopra il conte- 
nuto di cui erano tutti tre sorpresissimi : il Chano solam[ente] 
consold Stanislao, dicendo che Linverno prossimo la Porta 
prenderebbe bene a cuore il suo interesse. Lo rimandarono 
a Bender con 700 spachi:, ed un colonnello. Ci arrivă agli 
8 agosto: il Bassă di Bender sorti dal castello a rincon- 
trarlo, e con otto tiri di cannone fă salutato, e fi alloggiato 
nel castello in buona casa, benchă Stanislao volesse piuttosto 
accampare sotto le sue tende, per paura della peste, che nel 
castello regnava. E fă salutato di nuovo dalla cittă con spari 
di cannoni€. Il Capidgi-Basci parti ben regalato, et, avendo 
la Porta abbandonato l'impresa, mandarono il r& di Svezia 

1 Di fatto, Vintenzione di fortificar Hotin, che apparteneva ancora ai Mol- 
davi, era ben cunosciuia fin dal principro (v. Documente Brincoveanu, p. 92 
e seg.), mă si credeva prima che l'espedizione anderebbe piu oltre ; altrimente 
non si sarebbe riunito un cosi potente esercito e non si sarebbe fatto venire 
Stanislao. 

2 Hotin esisteva giă nel secolo X1VO, mă i Genovesi non ci steitero mai. 
Da qualche tempo gli si atribuivano perd, come si faceva nella Crimea dei 
Tartari (Ginivis-Calesi = cittă genovese ; v.i miei Szudi? istorice asupra Chiliel 
și Cetăţii. Albe, p. 39), ogni costruzione antica e di forza poco ordinaria. 

3 Soldati a cavallo, proprietari di feudi militari. 
* Secondo Axintie (Kogălniceanu, II, p. '160), Stanislao avesse ritardato di 

partire e ci fosse stato costretto, facendosi cadere le tende del suo piccolo 
esercito. Il Sparre faceva sembiante di credere che '|ritorno di Sianislao fosse 
ordinato per incontrarsi con Carlo sui Danubio (Hurmuzaki, S4zz7. |, vol. Lb: 
p. 429). 
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a Dimotica, per svernare, che & sei: ore lontana da Adria- 
nopoli, ed altre volte appartenne ai Genovesi 1; dandogli 
Ssperanza che in quel seguente înverno si consiglierebbero 
meglio per le sue cose, 

La causa di avere abbandonata lintrapresa, si credeva 
fosse, che Poniatowski ed i Russi, avendo sentito tante milizie 
portare Stanislao ai confini della Pollonia, abbino speso 
gran somma di danaro, per frastornarlo, e gli ambasciatori 
d'Inghilterra e di Olanda, col Residente Cesareo Fieischmann, 
hanno insinuato alla Porta che il Zaro un'altro volta sarebbe 
obbligato di entrare collesercito in Pollonia, e V'Imperatore 
dovrebbe înfallibilmente prendere impegno per sostenere la 
Pollonia, sua alleata, etc; che dunque la Porta si atiirerebbe 
una guerra forte addosso, — benchă si giudicasse li Russi de- 
boli e I'Imperatore impegnato în guerra coi Francesi. Il Veziro 
Ali-Pasciă? diede il consiglio al suo padrone, dicendo che, 
in luogo di ristaurare Stanislao ed il re di Svezia, ed atti- 
rarsi una guerra coi Russi e l'Imperatore, bisognerebbe meglio 
far le spese di riacqiistare la Morea ed altre piazze per: 
dute nellultima guerra: lo che fece un'anno e mezzo dopo. 

Col ritorno de[!] Capiggi-Basci, mandă Stanislao uno Svedese 
officiale, Torasold, al r& di Svezia, ed 'un Pollacco al suo 
ministro, sigore Crispin 3, con un meinoriale di porgerlo allo 
Porta, contenente tre punti: 1%, Che dalla Svezia egli sia 
venuto per esser utile alla Porta, avendo ella dichiarato 
allora la guerra ai Russi; e lintento suo non era di esser 
causa di confusione alla Porta. 2%, Se la Porta giudica che 
Vessere lui ră di Pollonia le sia utile, che gli ajuti. 32. Se 
non, lo lasci partire, mentre di propria libertă era venuto, 
e non sia d'onore alla Porta che se gli faccia tanta ingiuria 
non volendo sostenere gli suoi affari. 

1 V. la nota riguardante Hotin; p. 102, nota 2. 
„2 Gin-Ali-Pasciă, genero del Sultano, fi prima Caimacamo, e poi Vesiro, 
avendo qualche anni un potere discrezionario. 

3 Crispin, siarosta di Bobrousk: era in Bender nel 1713 (Axintie, in 
Kogălniceanu, II, p.:143). L/inviato Toroschild & mentovato anche da]. Fabrice, 
pp. 276, 296. 
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Dal governatore di Bender fă frattanto divertito di ogni 

maniera Stanislao, et agli 13 agosto lo trattă nel suo palazzo ; 

mă Stanislao mangid solo co' suoi alla turca. 

Doppo di ci ebbero un consigiio, nel quale Stanislao 

dimostrava îl suo dritto alla Corona ed il danno per la Re- 

pubblica, etanco per i circonvicinj, quando Augusto dovesse 

restare r€ in Pollonia, collegato coi Russi. 

Alla fine, si risolse che si doveva levare Stanislao da Bender, 

e condurlo con larmata ed a pensare al modo, come gua.- 

dagnare gli Pollacchi aderenti ad Augusto. Sopra di ci6, 

Stanislao fece il progetto che il Gran-Signore dia udienza 

pubblica al suo inviato alla Porta, rimandi da lui l'amba- 

sciatore Chomento wski, ovvero in Pollonia, con la nuova che 

la Porta non riconosceva altro ră che Stanislao ; che il Chano 

gli consegni parimente gli due inviati di Augusto, mandatigli 

ultimamente ; che il Chano mandasse una sua persona a 

Sienawski Chatmano, per persuaderlo che si renda del par- 

tito di Stanislao col suo esercito; che îl Chano mandasse 

manifesti alla Pollonia, perchă gli ssignori di Pollonia e gli 

eserciti riconoschino Stanislao, e, chi sară contrario, sară da 

lui stesso punito, quando verră a ricondurre il r& di Svezia 

per la Poilonia, colt'esercito turco!. 

Fră tanto il re di Svezia andd a Dimotica, e la Porta 

licenzi anco il suo inviato Poniatowski, per rendersi parimente 
a Dimotica. Il Gran-Signore istesso andda Costantinepoli, 
per passare ivi l'inverno, e l'ambasciatore di Francia Des- 

salleurs fece gli affari svedesi, e si fă consuliato tutto l'in- 

verno come rimandare il r& di Svezia e Stanislao in patria, 

contenti. Dessalleurs corrispondeva col r& di Svezia sempre; 

e Stanislao cercava di partire un” ora prima, mă la Porta non 

glielo concedeva. In questo mentre, il generale svedese Liven? 

1 In questo tempo, dal fine di agosto st. v, fino al giorno di S, Demetrio 
del calendario orientale, si lavarava alla fortificazione di Hotin (Axintie, in Ko- 
gălniceanu, 1, Pp, 160-1 :e Documente Brincoveanu, Î. ce. nouchă Studii 

istorice, p. 246), ! 

2 Liewen. Ritoruă da Costantinopoli a Demotica il 25 marzo 1714 (Fa- 
brice, pp. 297-8).    
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veniva di Svezia, portando al re una buona somma di denaro 
ed una lista di 25 navi pronte per sortire, senza le piccole. 

II Chan de' Tartari scrisse al re di Svezia una lettera del 
tenore che il r& Augusto gli abbia scritto e pregatollo di 
frapporsi per far concluder la pace fră lui etil r& di Svezia, 
che desidererebbe che Augusto mandasse plenipotenziarij 
al congresso di Brunswik. Dimandd îl Chano risposta, per 
poter darla ad Augustot. 

I re di Svezia fece consiglio co' suoi ministri, e communică . 
il tutto a Stanislao; e, doppo aver' avuta sua risposta 
in Bender, rispedi il Mirza con risposta sua, li 7 gen- 
naro 1714, al Chano, del tenore, che il luogo di Brua- 
swik, per lo congresso, sia sospetto; che il Chano do- 
vesse proporre ad Augusto di mandar Ii i suoi plenipoten- 
ziarij, od al r& di Svezia, ovvero ad un luogo vicino agli 
confini turchi; che non si debba, prima di esser fatta la 
pace, forzare li Pollacchi che sono appresso di lui, di andare 
appresso îl r& Augusto, ed in questa pace travagliar lui in 
favore dei Cosacchi, î quali da tanto tempo gli aderivano. 
Colt istesso Mirza scrisse îl Chano una lettera di compli- 
mento al generale Poniatowski, la quale conteneva che 
aveva piacere della ricordanza sua, che non mancava d'ap- 
poggiare la sua proposizione, fatta al ră di Svezia, e che: 
gliela raccomandava. 

II Chano scrisse al Gran-Veziro sopra gli affari dei Pol- 
lacchi raccommandatili dal r& di Svezia, che non fossero man- 
dati al re Augusto avanti della pace; mă questo poco se 
ne curava. Si dibatt& quell' inverno a chi conoscere per r€: 
di Pollonia ; alla fine, Ali-Passă Veziro risolse di far confer- 
mare la pace coi Russi; si rimando gli ostaggi, e venne dal 
Zaro un' inviato in fretta, colla ratificazione? ; li quali furono 

? Hylteen, lagente svedese in Yalacchia, parla, nella sua relazione del 12 
novembre, delle richieste fatte aa' Turchi e 'Tartari al r& Augusto perchă si 
riconcili con Stanislao, gli aderenui di questo, i Casachi dell! Orlik e Carlo 
XIL e deila r:sposta fata per Augusto (Furmuzaki, voi, LX, parte T, p. 516). 

2 Axintie (K ogălniceanu, Il, p. 161) fă menzione del arrivo âi un ambas- 
ciatore moscovita a Andrinopoli il 31 agosto (11 seltembre). Ma in aprile si 
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ammessi. ali' udienza del Gran-Signore, rispeditti colle lettere 
usitate d'amicizia. Chomentowski poi fă riconosciuto, li re- 
gali del r& Augusto accettati, ed ammesso all .udienza, rico- 
noscendo il re Augusto, per r€ di Pollonia, e l/'ambasciatore 
Chomentowski rimandato con tutto l'onore. L'ambasciator 
di Francia dovette insinuar tutto questo, e dire, dalla parte 
della Porta, che il loro interesse richiedeva questo per allora. 
„Pe'l ritorno del re di Svezia, sarebbe cura sua di sce- 

gliere il'modo e la via: la Porta ne farebbe la spesa. Il .re 
elesse la strada della Transilvania e Germania per ritornare 
alla patria !. Mă, siccome voleva salvare Stanislao, il re vo. 
leva assegnarli qualche luogo nel suo regno, che fosse si- 
curo, ed era Dupont?, facendolo accompagnare per Vienna 
sino lă all” incognito, dal Poniatowski, nel mese di maggio 

1714; il quale ritornd a Demotica3, E gli ssignori pollacchi, 
avendo avuto perdono, mă termine di tornarci, sono andati 

tutti nella Pollonia, nel mese di luglio; e la Porta deposeil 
principe di Vallachia Brancovani, e ci mise Cantacuzeno, 
suo emulo, privandone il primo di tutto il suo bene. 

parlă di nuovo della fortificazione di Hotin e di Brăila. V. ii rapporto olan- 
dese dei 7: <Onderentusschen syn van hier nieuwe ordres na alle de pro- 
ventien van Romellia en cenige „van Natolia afpegaen, met bevel van d'eene 
helft der militie na Cochin, ende d'andere helft na Ibrail. aen den Nyster en 
Danauw gelegen, te doen marscheeren, om de fortificatie van d'eerst  genoemde 
plaeis tot perfectie te doen brengen ende d'andere op nieeuws te belpen for- 
tificeeren». 

! Si mandd prima /'assccurazione dalla parte degli Imperiali. V, Hurmuzaki, 
Fragmente, IV, pp. 71-2. 

2 Legge: Deux-Ponts, Zweibriicken. V. il sesto libro del Voltaire, 
3 Stanislao venne a Iassy, fi ben ricevuto da! Maurocordato e, attraversando 

le Moldavia, aad6 in Transilvania per que! cammino stesso ch'era venuto (Axintie, 
in Kogălniceanu, II, p. 165), Sul viaggio di Poniatowski, Fabrice, p. 303. 

+ Să questa deposizione (aprile 1714) e la nominazione di Stefano Canta- 
cuzino, v, i Documente Brîncoveanu, poi «le Memorie dell' Accademia Ru- 
mena», vol. XXI della seconda serie, sezione storica, pp. 299-301 e le rela- 
zioni genovesi che seguono (originali al! Archivio ai Stato di Genova, busta 
Costantinopoli, 5: rapporti dell' ambasciatore Giovo). Maggio: «il prencipe ai 
Vallachia, Constantino Brancovano, hă ultimamente avuta, doppo tanti anni di 
governo, la disgrazia di esser arrestado ne' suoi Stati stessi d'ordine del Gran-  
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II re di Svezia, vedendo le cose finite cosi, volle mandare 
un' inviato alla Porta per dimandar congedo dal Gran-Signore; 
lo che ottenne per mezzo dell' ambasciatore di Francia. Dino- 
mino il Grothusn, con numeroso seguito: parti alla fine di 
giugno 1714 da Dimotica. Scrisse al Gran-Signore et al 
Veziro del tenore: che avea preso la risoluzione della sua 
partenza per la Transilvania e Germania, dimandava i pas- 
saporti, e si imetteva al dire del suo înviato, sopra tutto il 
necessario ; ringraziavalo di tutti gli onori ricevuti, protestando 
di esser sempre grande amico del Sultano, li 15 giugno, etc: 

Scrisse parimente lettere di complimento a Mufti ed Aga 
dei giannizzeri. Ebbe udienza pubblica dal Gran-Signore, 

Signore, che assieme co' figii lo fă qui condurre, dove giă aveva faui carce- 
rare, nOn solo i di lui parenti, mă anche tutti quelli che V'attinevano in forma 
di serviggio. Viene suposto che cid sia a fine di spogliurlo delle richezze es- 
cendenti, per quel che se dice a circa 20m borse, mă, se salsa la vita, non 
fară pocho, perchă la detta somma a ques” uso forma un grave reato. L'& 
successo nel principato un boiard' Cantacuzeno, suo nipote, che pero si crede 
elewo a sol fine per assicurarsi del zio, e conseguentemente sară di pocha 
durata,» — 8 giugno: «Continua il deposto prencipe di Vallachia a rimanersi 
carcerato nelle Sette “Torri, e da una ben infelice priggione li vien dato soltanto 
di respiro quanto basti a cavarle di bocea ogni secreto, particolarmente intorno 
alle di lui richezze, in buona portion delle quali arrivorno la settimana scorsa, 
dal giă suo principato, sette carri ripieni d'oro cuniato.>—3 settembre: «Il di 26 
caduto, inaspetatamente succede che, disceso di buon mauina îl Gran-Signore al 
Ciosco dil mare del suo Seraglio maggiore, fecesi, dalle contigue carceri del 
Bostangi-Bassă, condurre inanzi îl giă famoso Prencipe di Vallachia Constautino 
Brancovano, co' di lui figli e generi, ed un suo ministro, e, ricercato chi di loro 
fosse il pitt giovine, fece in regola di minoreuă troncare a tutti la testa, quale, 
posta fră gambe de” corpi supini, volse che fossero fră la polvere della terra 
esposti fuor della porta maggiore del stesso suo Seraglio, dove in gran spet: 
tacolo furono comunemente amirati, giă che il terrore non permise il com piangere 
cosi miseramente estinta una famiglia di prencipi, che non aveva chi propor- 
cionatamente luguagliasse nelle richezze, chă era da compiangersi, Il caso se 
Ve reso maggiormente Îmiserando] doppo ssser stati gettati a! mare i cadaveri 
e fatte schiave le figlie e nuore del prencipe, non senza esser minaciate continua- 
mente ancor esse della morte, "Der ridurle al maometismo ; che constatamente 
rifiutano.>—30 settembre:; «Il nuovo prencipe di Vallachia hă spedito per la 
festivită del Bairam un suo fratello [Răducanu] alla Porta, col regalo di due- 
cento borse: questo m'ofre il sicuro ricapito della presente, che per fine serve 
a suplicare»>, etc. 
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e dal Supremo-Veziro, e, siccome |i suoi ambasciatori ebbero 

30 piastre di taino, cosi egli commise di dimandare in 

prestito per lui mille borse; mă non le ottenne, — onde fi 

obbligato il ră di prendere sino a 4; piastre a cambio, dai 

mercanti francesi ed inghilesi t. All' inviato si diede udienza 

di congedo, regalandoli 3.000 piastre, come pure si diede 

1000 ungheri a Poniatowski nel principio. All udienza di 

congedo, che segli diede all' Ingirli-Kiosk, fece il Gran- 

Signore tirare fuori della carcere del Bostangi-Basci il deposto 

principe di Vallachia, Constantino Brancovani, con tre figliuoli 

et un genero, ed, alia presenza dell inviato, gli fece decapitar 

tutti e gittare li corpi nel mare, e questo forse per dar genio al 

r&, perche detto principe era amico grande dei Russi. 

Per li debiti del re, si accord che alcuni mercauti greci, 

“armeni ed ebrei ed alcuni del corpo dei giannizzeri an- 

dassero col r& in Svezia, per avere il danaro. 

L'inviato fu spedito, ed arrivo li 2 di settembre a Di- 

motica : le risposte sopra le lettere consegnate erano piene 

di complimenti, e che pe 'l suo viaggio sară tutto disposto. 

Le disposizioni della partenza furono fatte a spese dei Turchi, 

e si consegnd 320 cavalli, 75 carrozze, e quell' official turco, 

che fi mandato a Dimotica per fare tutte le disposizioni 

ed aspettare sino che il re fosse partito, gli porto per parte del 

Gran-Signore No. 12 bellissimi cavalli equipaggiati, una scjabola 

con gioie,una grande e bella tenda, e N* 1ş altre peril seguito, ed 

alcuni 1000 zecchini. Volle îl re, sotto pretesto del debito da- 

naro alla Porta istessa, lasciare un residente alla Porta, mă non 

fă accettato ; poi promise di mandare, al ritorno suo alla pa- 

tria, un inviato, che portasse îl denaro seco alla Porta?. 

1 Sulle ultime domande di danaro del ră, v. Hurmuzaki, Fragmente, IV, 

p. 72; Westrin, Amtechkningar, pp. 18-9. Îl danaro fi trovato da Grolthuss da 

Francesi ed Inglesi (i due Cook) il 7 di agosto (î4i4.). Di fatto pote vedere 

il Poniatowski il miserando fine della famiglia di quel Brincoveanu che avea 

scaceiato Hytl6en dalla sua Capitale (Hurmuzaki, vol. IX, parte Î, p. 530; 

Supzi. |, vol. 1, p.430, n DOXXXII). Sul ambasciata di Grotthuss, v. Fabrice, 

p. 324, nota, . 

2 Hammer (IV, p. 119) dă cifre molto diverse. ÎL capo turco del corteggio, 

    Ş!
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Parti li 22 di settembre stil vecchio del anno 1714il re da 
Dimotica!. Morirono differenti ssignori svedesi nel tempo del 
soggiorno a Demirdes e Dimotica: fră questi erano l'in- 
viato Func, il colonello Duvald, îl segretario Hugual, îl ca- 
marlingo Elistierna, etc: 

Dal camino scrisse il re ed al Chano per dargli addio, 
raccomandandoli l'esercito zaporoviense, e, sentendo în Bender 
la mossa del ră, per ritornare in Svezia, si mise anco il 
generale Sparre în viaggio, per ritornasene co' suoi?. 

A Pitesti in VallachiaS restă il r& 15 giorni per aspettare 
il corriere da Vienna, con li passaporti e permissione di 
poter passare li Stati dell' Imperatore ;il quale gli mand5 li 
passaporti necessari e Ne, 2 fiorini, come onorario delle 
spese di viaggio. 

II r&, che non voleva partire pubblicamente, andă con altri sei 
suoi officiali all' incognito, co' suoi propri cavalli, al primo 
luogo nella Transilvania, dov' era la Posta, e ritornă cosi, per 
Vienna, a Strahlsund (Stransund), nella Pomerania, facendo tutte 
buone disposizioni fră suoi, che în partite seguitavanlot. 

chiamato, secondo Pusanza, mekmendar, era "1 Capudgi-Basci Mustafă-Aga (Flur- 
muzaki, Fragmente, IV, p. 73). V, anche Fabrice, p. 337, nota 1. 

1 La data sarebbe, nel stilo nuovo: 3 ottobre. Hammer e Zinkeisen ammettono 
"1 primo e, dopo di loro, Hurmuzaki (d. c,). Anche ambasciatore francese 
dice che "1 r& parti al primo di ottobre (Hurmuzaki, Suzi. 1,vol. ], p. 431, no 
DCXXXIII). Mă la data di 20 senembre st, v, si truova nelarticolo Apteckniu- 
gar del s. Westrin (p. 20) Di fauo îl grimo era stato fissato, mă '] ră arrivă 
al campo "1 2, e parti 7] 3. V. Fabrice, 7. £, 

2 II ră diede a Sparre l'ordine di partire, soltanto ?] giorno di 11/25 (Wes. 
tin, Î c. p. 19). 

3 1] ră venne per Giurgiu e Bucarest, mentre "1 Principe di Valacchia si 
trovava a Tîrgovişte, che non visită. Piteşti, oggi capo-luogo del distretto de 
Argeş, era allora un piccolo borgo. 

4 Carlo arrivă a Pitești il 8f'3 ottobre; qui venne 'iSparre, il 16/27, îl sog- 
giorno del r& essendo di sedici giorni, che servirono in parte per regolar i 
conti (Westrin, 7. e, p, 20). Il suo piccolo esercito si componeva di 1168 
uomini (con 1625 cavalli) (Hurmuzaki, Fragmente, IV, p. 74),:che furono 
distribuiti in cinque truppe da partire una sola per giorno. Al 5 novembre 
(Westrin, p. 22; Acte şi fragmente, L, p. 100), parti il primo distaccamento 
verso Cîneni e la Torre-Rossa della frontiera transilvana, Nella notte del 8-9, 
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Prese la sera prima licenza dai due Chapidgi-Basci che 

l'accompagnavano, rimettendo loro lettere pe'l Gran-Signore 

e pe'l Supremo Veziro, venuti questi di Costantinopoli, che 

gli avevano consegnate lettere. 

Con un viaggio di 14 giorni arrivo il re a Strahlsund di 

notte tempo, ove la sentinella non volle aprire, sino si di- 

cesse che il re era in persona fră questi officiali. [| generale 

del castello accorse; benvenuto il r&, e lo condusse aila sua 

abitazione. Mă, trovando sulla scala una stanza dei servitori, 

ci entro, e restă lă, non volendo entrare în belle stanze: ivi 

ricevette tutto il mondo. Di lă, doppo essere stato batuto 

dal re di Prussia, ando a Carlsohn!: ivi trovă tutti quei 

Turchi creditori, ed altre nazioni, che seco condusse, agli 

quali assegnd un ordinario sussidio, sinoche saranno pagati ; 

e poi, fatto un' armata considerabile, attacă la Norvegia, 

assediando Friderichstat?, dove anco fi ucciso nell' assedio. 

Vivente lui, pagă la piu parte dei creditori, e, doppo la 

sua morte, la Camera pago il resto a quelli, non restando 

altro debito che quello che doveva alla Porta isiessa. Morto 

il r&, Stanislao and in Francia, e 'l generale Poniatowski 

in Pollonia, alla chiamata del re Augusto, ed Orlik ritorns 

per la Pollonia a Chotin, accompagnato d'una lettera alla 

Porta, del nuovo re di Svezia. : 

parti segretamente Carlo con Rosen e Diiring, in «un habit brun et une perruque 

de meme couleur», sotto '] nome di Peter Frisk (sorgenti citate), Ai 13, il 

comandante della Transilvania, Stainville, rendeva conto dell” accoglio ono- 

revole ch'era stato fatto al r€ (Hurmuzaki, Fragmente, LV, p. 74, nota a). 

«9-15 Nov.», scrive una cronica di Kronstadt (Braşov), e«gehen die Schwe- 

den mit ihren Kâonig Karl XII durch Burzenland nach ihrem Vaterland zu, 

Den Oificieren predigt Herr Paulus Neidel in hochteutscher Sprache am s1. 

November, .. Die Ausgahen als die Schweden in Burzenland gewesen, haben 

sich belaufen auf rh. f. 1648, Kr. 5o> (Quelfez zum Geschichte der Stadt 

Brassâ, IV, Brass6, 1903, pp. 12-5). <E and segretamente con cavalli di 

posta fino nel suo paese, e nissuno seppe che si truova 71 ră tră guei Svedesi 

che andavano per poste», dice Radu Popescu, il capo dei tre ozez? valacchi 

che ebbero carica delle vie e dei viveri durante”i viaggio (Magazinul istorica 

eniru Dacia, IV, Bucureşti, 1847, p. 34). 

1 Carelskrooa, 

2 Frederikshail.    
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Fu poi ad Orlik ordinato di andare a Salonicco, e dimo. 

rare ivi, e da quella dogana gli fi somministrato qualche 

taino di alcune piastre il giorno. 

Il re, doppo Larrivo nella sua patria, scrisse lettera alla 

Porta, d'avviso del suo felice ritorno e buona salute; mă 

sperava la Porta che manderebbe un' inviato. 

L'anno 1726, mand5 la Porta uno Aga, Korbagii-Mustafă- 

Aga detto, alla regina di Svezia, come sorella del defunto 

re, con lettere del Sultano e del Veziro di quel tempo, 

del tenore: che, nel suo soggiorno nell'Imperio ottomano, 

avesse al re imprestato 2.000 borse, ed altre due mila cento 

cinquanta quattro borse si erano spese per lui. In Svezia 

l'Aga ebbe la riposta, promettendo di pagare la detta somma 

fră breve, e di mandare un' inviato alla Porta, dalla parte 
del re. 

Sultan Mahmed, nipote del defunto sultano Ahmed, mand6, 

l'anno 1732, ai 26 di ottobre, un suo inviato, Said-Mehmed- 

Effendi, in Svezia, per amicizia: anunciavali îl suo avenimento 

al trono, e dimandavali il denaro?. Ritorno questi Panno 1733, 

nell' agosto5, colle risposte, mă non denaro; si raccomand 

pero questo debito, per mezzo delli due ssignori inviati stra- 

ordinarj, baron Hopken et Carlsohnf, li quali circa l'anno 

1735 souo venuti alla Porta, per risiedere continuamente, e 

stabilirono questi, l'anno 1739, un trattato di alleanza e di 

commercio colla Porta Ottomana. 

1 Ciorbagi. 

2 Arrivă a Stockolm in aprile 1733 (Westrin, 7. c., p. 48). 

3 Parti in luglio (id, p. 51). 

4 Deve legersi: 1734. 1 agenti si chiamavano Carlo-Federico di Hăpken e 

Eduardo Carlson (ibid, p. 52). Cf. i miei Documente Callimachi, UL, p. 615 seg. 
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Translat d'une lettre ecrite, de Zwaniec, le r-er fevrier 1713. 

Le Hospodar de Vallachie, qui a pris en dernier lieu 
parti du Czar?, a battu les Hordes ă platte couture, etil 
a delivr€ tous les prisonniers qu'ils avoient faits depuis quel- 
ques ann&es. 

[Segaato: Stankiewicz.] 

II. 

Translat d'une autre lettre €crite d'un Grec ă un Capitain polonois. 

Nos Vallaques battent, emprisonnent et delogent par tout 
les gens du Palatin de. Kyovie, et cela par ordre du Sultan: 
ils se retirent vers Czerniejovice?. Dieu scait qu'ils n'y se- 
ront attrapâs aussi: on les mene tous ă Jassy. [is sont bien 
tristes: nous esperont en Dieu qu'ils periront tous. Je vous 
manderois plus, mais les portes ne sont pas sures. 

II. 

De Leopold, le 5€* fevr. 1713. 

J'ai fait partir une poste extraordinaire, ayant requ la nou- 
velle, qui se confirme par deux endroits, que le Grand- 

1 Dimitrie Cantemir. E una falsa novella: il profage non combatte mai i 
Tartari. ! 

2 Cernkuţi (Czernowitz odierno). 
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Seigneur a envoy€ un Aga avec deux mille Moldaviens, en 
Vailachie, et le Ham aussi a envoy€ un certain Murza avec 
quelques mille Tartares, pour amasser les gens du Palatin 
de Kyovie, leur rendes-vous âtantă Czerniecowiez. En mâme 
tems, leurs signifier la volonte du Grand-Seigneur, enfin qui'ils 
decampent, pour aller dans leur pays, c'estiă-dire en Po- 
logne, et, en cas qu'ils n'y voulussent pas aller, de les mâner 
du câte de Bender, avec ordre de vivre ă leurs propres 
depens; de plus, defense ă qui que ce soit de faire une ir- 
ruption dans les frontieres de Pologne, pour ne pas donner 
aucun sujet ă la guerre. Il y a quelques compagnies de ces 
gens qui se sont retires ă Szoiawz!, ne voulant aller ă Ma- 
toni (sz6),... | 

IV. 

De Lemberg, le 2 fevr. 1713. 

II nous est veni des nouvelles certaines de Sniatin, qu'un 
ordre expres de la Porte Ottomane âtoit donn€ pour le 
Hospodar de Wallachie, de chasser incessament les gens de 
Mr. le Palatin de Kyovie de ce pays-lă, avec tous les ad- 
herens suedois. C'est pourquoi les Vallaques, s'estant as- 
semble€, executent les ordres donns, chassent et prennent 
prisonniers les mâmes gens. On ne sait pas aussi, ce qu'il 
est devenu le Roi de Suede ă Bender. On mande de Cons. 
tantinople que le Palatin de Kyovie doit tre pris ă Jassi 
par les janissaires, et men€ prisonnier ă Constantinople. On 
dit la meme chose de Mr. Urbanowski et Oulan?... | 

A ce moment que je dois expedier la presente, je viens 
de Mr. Straznieck de la Couronne, le quel m'a charge de 
vous faire savoir qu'un ordre positiv du Grand-Sultan 
Ctait arriv€ pour le Hospodar des Vallaches de faire masser 

1 Suceava (Suczawa odierna), giă Capitale della Moldavia. 
* St Ceistofono Urbanowicz, nfiiziale di Carlo XII, v. Westrin, Aze? Sparres 

Bref, d. e. p. 67. Parti da Bender verso Demotica nel mese di marzo 1733 
(ibid). Il polcovnie Ulan & mentovato nell' Axintie, p. 145.  
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de ce pays-lă tous les adherans sans exception ; ce qui se 
verifie, puisqu'on a deja enleves quatre compagnies de 
Mr. le Palatin de Kyovie, et meme un regiment des dites 
compagnies cherchent la protection aupres de Mr. Stras- 
nieck; ce qu'il lui a refus€. 

V. 

Extrast d'une lettre de Lemberg, du 3 fevrier 1713. 

Je ne tarde gueres de vous faire part de si bonnes nou- 
velles, que nous venons d'apprendre. [Il est arrive ici de 
Constantinople deux hommes, et encore, apres, le troisieme, 
d'un certain seigneur, qui rapportent tous les trois les 
memes avis, que le Grand-Sultan avoit donne des ordres 
pour le Hospodar de Vallachie et celui de Moultan! qu'en 
cas que tous les Polonois du parti contraire ne voudroient 
sortir de bon gre de ce pays-lă, de les y contraindte par 
force. Comme, en effet, les Vallaches ont enleve trois com- 
pagnies de Mr. le Palatin de Kyovie, du câte de Niemen; 
suivant les avis d'Adrianople, etc. 

VI. 

De Kamieniec, le 8-me fevrier 1713. 

IL arriva hier cy le Capitaine Krutukowskj, leqvel est parti 
de Bender le second de ce mois, âtant relache, par le Han, 
de la captivit€ dans laquelle il a rest€ chez le Palatin de 
Kyovie. Le Capitaine Wrzeszez a amen€ 10 hommes, lesquels 
venoient de Bender, pour aller en Volhynie: ils asseurent 
tous unanimement que, la province de Vallachie ayant port 
ses plaintes devant la Porthe des agravations que les gens 
du Palatin de Kyovie faisoient, la Porthe a envoy€ un ordre 
qu'on chassat les Suedois et les gens du dit Palatin, de 

1 Vallachia & per i Polacchi la Moldavia, Multanie, il principato vicino, 
che da Occidentali & chiamato « Valachia» (in rumeno: 7 a7a- Romănească, mă i 
Moldavi dicono: Muntenia). 
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Bender; ce que le Han avec le prince de Vallachie vont 

mettre aussitât en execution. Sur quoy les gens du parti con 

traire, ayant €t€ averti,. se sont retirez a Czerniejowiec, au 

nombre de deux mille hommes. Le general de Vallaches et 

les autres officiers du Hospodar ont avec eux des gens 

appellez Halaraszow!, de 'Tartares et des janissaires du 

Han, de plus des Parzalabow?, avec la populace; lesquels vont 

marcher au premier ordre,—ce que le gouverneur de Kochim 

a fait signifier, qu'il a ordre d'envoyer devant un express, 

pour faire scavoir aux gens du parti contraire la volonte du 

Grand-Seigneur, et, en cas de refus, de venir aux effets par 

les armes de chasser les gens du Palatin de Kyovie, les 

quels se fortifient ă Czerniejowiec avec des murailles de 

bois et avec des cheveaux de frise. Nonobstant tout cela, 

ils n'y pourront pas tenir longtems, car ils en desertent 

tous les jours de ce câ!6-cy du Dhiester. Avant-hier îl 

arriva un marchand venant de Szocawy?, lequel, en passant 

par Brochony le 4-me du present, ă quelques milles de Cier- 

niejowiec, a veu le General de Vallaches avecle Serder [Serdar], 

lesqueis n'avoient pas plus de 200 de Halaraszow et 200 

Tartares avec: les janissaires, lesquels ont fait prisonniers 

dans Campolongt 60 hommes du Palatin de Kyovie et ă 

Szocaw 9o fantassins des differents Regiments; lesqvels sont 

tombez en partage aux Tartares. On a envoy€ les caval- 

liers ă Jassy. Les Vallaqves qui ont servi depuis long tems 

en Pologne et au Roy de Suede ont eu l'amnistie; les nou- 

veaux recrutes, par rapport qu'ils se sont engagez contre 

lordre du Hospodar, doivent &tre tous pendus, comme on 

en a deja execute quelques-uns. 

1 Călărași, soldati di cavalleria moldava ; piii tardi. s'impiegavano soltanto 

al servizio di posta con Costantinopoli: «Călăraşi de Țarigrad». 

2 Pircălabi, capi delle cittadelle moldave. Anche' 1 governatore di Hotin, 

di cui si parla piii in lă, era un gircă?ad. Era in quel tempo “Toader Calmășul, 

pacre di Ion Callimachi, principe di Moldavia nel seguito. V. i miei Docz- 

mente Caliimachi, vol. |, pp. XXIII-Y. 

3 Suceava. 
1 Nel!' odierna Bucovina; Cimpulung. 
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VII. 

Pierre Lamar a...: Kamieniec, 10 giugno 1713. 

Communica novelle mandate al General-Maggiore Barsche 

dal principe di Moldavia, «par un Capitaine valaque de 
bouche». 

VIII. 

Sconosciuto a «Monsieur d'Elorme, Conseiller des ambassades et 

resident de S. M. le Roy de Pologne...ă Londres>; «de Varsovie 

ce 1g* juillet 1713». 

(Il Gran-Generale della Corona manda per le sue ultime 
lettere] que de la part de la Porte on avoit fait entendre 
au prince Wisnowieckj, au Smigelski et aux autres Polonois 
qui sont avec eux, qu'ils se devoient en aller et. quitter tout 
ă fait le pais ottoman, ov, s'ils y vouloient rester, qu'ils s'€- 
loignassent des frontisres de la Pologne et se retirassent. 
au-delă du Pruth, ou l'on leur;assigneroit des terres pour s'y 
habituer en sujets de la Porte, et pour en payer.le tribut!... 

1X. 

Relazione di un «Kundschaffter» di Moldavia; « Weissenburg)y 

(Akkerman), 9 febbraio 1713. 

„„„ So seynd auch darauff în die gantze Moldau, und die 
iibrige [Schweden] auffzusuchen, Partheyen ausgelauffen, und, 

da eben einige vest an denen 7-biirg. Grântzen în dem 

Orth Okna, wegen Beforderung schwed: Correspondeuzen 
[ef. Hurmuzaki, vol. IX, parte I, anno 1712] gestanden, seynd 
auch diese nacher Jassy gebunden gefiihret worden. Der 
Kiowskische Anhang wiirde aber noch iibler, ja sogar văl- 
lig ausgezogener tractirt.... 

(Ms. 3629 delt' Archivio di Dresda, f 13.) 

1 Ms. 3552 dell” Archivio Reale di: Dresda, fe 193, 193 Vo, 104, 194 

Vo, 195-5 ve, 198, 213; 293:5 Vo, 338. 
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X, 

Estratto di lettera della Transylvania, delli 14 febru: 1713. 

„« «„ Come pure scrissero [i Turchi] all” prencipe di Moldavia 
di scacciar via tutt' i Polachi o Cosachi dependenti del re 
di Svezia, che si trovavano nelli suoi Stati; il che segui con 

tyrannia inaudita, spogliandogli, altri amazzando e mandando 
i Svezzesi, che si trovavano collă, ligati a Bender.... 

(fid., € 32; altre notizie, nella lettera di Valacchia, 6 feb- 
braio, ed in altra, del 18; fe 42.) 

XI. 

La conference des Envots turc et tartare (Varsovia, 18 ottobre 1713). 

Le Palatin de Podolie. Nous sommes bien fache de ce que 
Mess. les Envoyez ont pris la peine de venir chez nous, les 
armees ottomanes €tant encore sur les frontieres pour for- 

tifier Chocim, ce qui est contre le traite. 

Le Murza. On fortifie Chocim puisque le Hospodar de 

Vallaquie autrefois avoit fait le rebelle, et s'ctoit joint aux 
Moscovites. 

On repond: La Porte pourroit bien chatier le Hospodar 

sans fortifier Chocim, car c'est contre le traite, par lequel il 

est gatanti expressement qu'aucun Turc n'y doit pas de- 

meurer et que la garnison n'y doit €tre composce que des 
Wallaques. 

Les Envoyes. Ce ne sont pas nos affaires: il faut expos- 
tuler pour cela avec la Porte. 

La Murza prie le Castellan de Cracovie de luy donner un 

passeport pour un de ses gens, qu'il veut renvoyer au Han. 

Le Castellan de Cracovie le luy accorde, luy disant: puis- 
que vous depechez un expres au Han, ectrivez-luy et priez- 
le, de la part des Grands-Generaux et des Senateurs que vous 
voyez presents, qu'il fasse retourner les armces assemblez 
sur les frontieres, sans attendre vâtre retour, puisque le  
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chateau de Chocim pourra ctre fortifi€ par le Hospodar de Vallaquie et celuy de Moldavie. 
Les Envoyez. Le Han ne peut pas faire retourner les ar- mces sans ordre de la Porte. 
On les demande: Pourquoy n'a-t-on pas fortifi€ Chocim autrefois, du tems de la guerre? 
Les Envoyez. On le fortifie î cette heure par la crainte qu'on a d'une rebellion du Hospodar et pour qu'on l'empeche 

de se joindre de nouveau aux Moscovites, mais, pour vous, 
vous n'aurez aucun dommage par lă. 

Le Castellan de Cracovie, Je ne puis pas croire que c'estă 
cause des Moscovites que vous fortifiez Chocim, car ils sont 
bien loin de lă, mais peut-etre que vous ne vous fiez pas ă nous. 

Les Envoyez. Nous n'avons point d'autre raison de fortifier 
Chocim, que celle que jay deja dit. A cette heure, nous 
vous prions de nous envoyer au plutot auprts du Roy, puis- 
que nos armees ne remueront pas de Chocim avant que nous 
n'y soyons pas de retour!, 

(Tdid., £ 155.) 

! Axintie racconta minutameate Vespuisione de Polacchi alleati di Carlo XI. 11 Pasciă di Bender aveva invitate '] principe di Moldavia di condur lui Stesso le truppe a cui fii confidato questa missione, Maurocordato ne incarics i doieză Antioh Jora, foan Balș, Gheorghe Păharnicul e Iamandi Jignicerul, che 
ricevettero i capi dei Seimeni e Catane, nonchă i Serbi della guardia ed i Călărași. La nuova fi ben ricevuta dal paese: le campane delle chiese suo- narono, [ Polacchi si trovavano a Cimpulung, Bălţăteştt, Neamţ, Piatra: il comando sopra loro l'aveva '] Strasznik Zacziwojski a Cernăuţi, Ii Hatman 
stesso, Ioan Buhuș, fi mandato contra di loro. Un uffiziale svedese venne fino 
a Botoșani per dimandar la razione di questa guerra che si faceva agli ade- reni del re. Gili si communică ordine di partire, mă i Polacchi rifiutarono di 
muoversi senza istruzioni di Bender, Mi Moldavi assoldati tradirono, poi i Lip- 
Cani tatari ; i scarsi Polacchi farono facilmente scasciati. I cavallieri, «dragoni 
polachi in abito svedese», furono soli mandati a lassy : erano settanta, con un seguito di 150 soldati di fanteria (v. Kogălniceanu, II, Pp. 142-5). A 
Prigoreni, podere del ceonista Neculce, i Svedesi si difesero sparando i fucili (ibid, p. 343: cronaca del Neculce). 
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Rapporti olandesi sulle vicende di Carlo XII. 

XII, 

Lettera annessa a quella di Danzig, 1* ottobre 1710. — Haersolte agli Stati. 

Relatie van den spion die den 5 September 1710 uyt 

Bender is gekommen, ses dagen sigh aldaar heeft opge- 

houden. 

(Trovd a Bender 40.000 uomini con sette Pasciă, poi 

il numero € diminuito fino a 8.000, senza sapersi dov' € an- 

dato îl rimanente. Gli spai ed altre truppe partono nella 

notte; «'t overschot van dit volk soude de winterquartieren 

by Bender houden en haar befalinge uyt Moldavien heb- 

ben». La guarniggione di Bender la compongono 7.000 gia- 

nizzeri. Îl Chano € andato in Crimea. Il Palatino di Chiev 

non si trova nella cittă, 

Secondo una lettera del 29 agosto (senza luogo), al Castel- 

lano di Cracovia, il Chano sarebbe partito al 12, avendo 

ricevuto un' ordine del Sultano.] 

XIII. 

Danzig, 27 maggio 1711. — Haersolte agli Stati. 

„„„. Ik hebbe den brief gesien van den Keyserlichen Mi- 

nister, den 12* deser uyt Jawarow geschreven, meldende dat 

den Czaar den 11€ vastelyk geresolveert hadde met syne 

arme în de Wallachye en Moldavien te marscheren, op de 

zeekere persuasie, dat, sodraa syne armce aldaar sal staan, 

sigh de Hospodars voor hem sullen verklaren om van de 

slavernye der Turcken bevryt te zyn, maar veels van de 

Czaarsche Generals waren van een anden sentiment en oor- 

deelden beeter te zyn sigh achter d'eene of andre riviere te 

setten, als sigh so verr in cecen Landt te geeven, daar de 

retraitte in cas van noot difficil konde vallen ....  
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XIV. 

Lemberg, 12 agosto. — Haersolte agli Stati. 

-« «+ Immiddels is de prins Kurackin in drie en twintig 
dagen uyt den Hage over Breslau den 8 des avonts hier aan- 
gekomen, en also ik geduirende syn verblyf alhier met hem 
hebbe geconverseert, en, my ook de cere habbende gedaen 
met my te eeten, is hy des maandags, den 10, 's morgens, 
van de resolutie, die hy geno:nen hadde S. Cz. Mt. tot So. 
rocka of Raskow te gaan vinden, verandert, ea heeft de post 
genomen op Polonna en Volbynien, werwartz my seyde dat 
S. Cz. Mt. sigh stont te beegeven, om aldaar syne vrouw 
gemalinne te gaan vinden en velegt van daar sig naa Kiow 
soude begeven, sonder dat ik van hem hebbe konnen ver. 
neemen of hy door een brief van't Hoff, of door imant 
anders dese narigt van S. Cz. Mt. intentie hadde bekomen. 
Hy îs dien selven namiddagh om drie uiren vertrocken PR 
Naar ik hebbe gistren avont laat door de derde handt 
van jemant des Czaars saaken hier doende vernomen, dat 
de prins een vergeeflyke reyse soude doen, dewyl S. Cz. 
Mt. seekerlyk in korte tyt tot Jaworow of Jaroslaw soude 
zyn, van welke laaste plaats ook met de brieven van gis- 
tren naricht is gekomen dat alle de vaartuigen op de Weissel 
wierden by den andren gebragt, en dat tot dienst van S. Mst. 
persoon vyf groote kaanen tot Jaroslaw, voors:* met man- 
schap van de twee hondert Moscoviters, aldaar gearriveert, 
beset bleven, konnende met die vaartuigen langs de riviere 
de Sau in de Weissel komen. [Sembra intenzionato di rifar 
in Polonia il suo esercito indebolito per la mancanza delle 
proviggioni e del foraggio.] 

XV. 

Varsovia, 5 agosto 1713. — Lo stesso agli stessi, 

„+ As îk my over den inhout van dese brief nader by de 
Cancelier sogt te informeren, so syde my dat van elders 
brieven waeren van înhout dat Stanislaus door den Han 
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en syne adherenten aen de Turcken offereert een jaerlycks 

tribut van driemael hondert duysent r:daelders, Camieniec 

ende Ukraine, onder conditie dat Stanislaus op den pool- 

schen throon door den Turck soude werden gebragt en by 

provisie met een goede escorte tot Kotscin op de poolsche 

grensen was gebragt, en nog van meerder Turcken gevolgt 

stoudt te worden, apparentlyck om te sien of sy van de wet- 

tigen Coning niet deselve conditien, en veeligt nog meerder, 

souden afpersen, om în deese oneenigheden haer profyt 

soecken ... . 

XVI. 

Dresda, 16 gennaio 1713. — Le stesso agli stessi. 

„+. Van de turcksche grensen wierdt geschreven dat alles 

aldaer in rust was, dat men te Chocim aen te fortificatien 

continueerde te wercken en dat in Bender onder de Turcken 

een kranckhyt was ingeslopen, aen welcke weeckelycks hon- 

dert en vyftig menschen stierven .... 
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EXPEDIȚIILE ROMĂNEŞTI DIN 1663-4 ŞI 1672-8, 
CU PRILEJUL DESCOPERIRII 

DE SCRISORI NOUĂ DIN MUSEUL ARDELEAN : 
DE LA CLUJ. i 

 



Nu prevedeam, încheind întăiul capitol din această carte, 
că aşa, de curind vor ieși la iveală alte acte romănești din 
același Muse Ardelean al Clujului, care ni mai păstrează 
poate — acum zic aceasta cu mai multă încredere — şi alte 
surprinderi tot aşa de plăcute. 

Data aceasta, avem trei scrisori, al căror text, întovărăşit 
de analisa cuvenită, urmează, 

Am întrebuințat prilejul tipăririi lor pentru a povesti mai 
amănunțit decit am făcut pănă acum aiurea expedițiile de 
după Matei Basarab şi Vasile Lupu, în care Rominii luară 
parte ca ajutători ai stăpînilor lor păgini. 

      

  

 



Il. 

Expediţiile din 1663-4 şi O scrisoare cu privire 
la cea d'intăii. 

Cea d'intăiu scrisoare e un răvaş aşternut din fuga condeiului 
pe un petec de hirtie. Scrisoarea e deci mărunţică şi urită. 

Cinstită Crăiasă Țărăi Ungureşti. Mlijlostivul Dumnădzăă 
să trimită Mării Tale multă pace şi sănătate Mării Tale. 
Alta, facem ştire Mării Tale că ne furat în iastă nopte 
doisprădzece boi omeni den satele Mării Tale. Pohtim pre 
Mărie Ta să dai Mărie Ta învățătură omenilor Mării Tale 
cari-s mai mari] peste satele Mării Tale, să ne dă boi, să 
nu rămăia carele aice, că Mărie Ta ştii că merge Mărie Sa 
Domnu nostru în traba cinstitului Împărat, carele iaste s[tă]- 
păn şe țărăi Mării Tale, iar, de nu vor întorce boi, noi vom 
trimite de vor lua unde vor găsi, să nu rămăie carăle aice; 
să ştei Mărie Ta că ai grăit cu noi Șărban birău cum noi 
nu vom ave nice o pagubă, iară în iastă nopte ne' furat 
atățe boi; care lucru nit Mărie Sa Craiul încă nu-i va plăce 
acestu lucru. Alta, iar facem știre Mărie Tal[e) că ai mărsu 
un săman cu 7 cărăuș în orașul Mării Tal[e] șe n'a mai 
venit. Pohtim pre Mărie Ta să învețe Mărie Ta să trimită 
omeni să cunoscă Mărie Sa Domnu nostru cum Mărie Sa 
Craiul îaste adevărat slugă cinstitului Înpărat şe bun frate 
Domnu nostru. Să fii Mărie Ta cu multă sănătate de la 
Dumnădzăii adevărat, 

i Mai mic priiatenul Mării Tale Husain Căpitanul de Siimen[i], 
carele este mai mare pre tabără, pohtim pre Mărie Ta. 

74842. Vol. IX. 9 
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La cinstita Crăiasă Țărăi Ungureaști, cu multu cinste să 
s[ă] de la Mărie Sa.» 

[Pecetea ruptă.| 

Cel ce scrie se iscălește «Husain Căpitanul de Siimeni». 

El se afla într'o «tabără», pe care o comandă. Această 
«tabără» mergea împreună cu Domnul, care se afla însă 
în mijlocul altei «tabere» mai mari, împotriva unor dușmani 

ai Turcilor, în Ungaria. Oamenii dintr'un sat ardelean fura- 
seră în timpul nopții niște boi. Căpitanul îi cere înnapoi de la 
«Crăiasa Ţărăi Ungurești» — nu a Ardealului —, care stătea 
întrun oraș vecin, şi î se aminteşte că soțul ei, Craiul, ciaste 

adevărat slugă cinstitului Împărat și bun frate Domnu nostru». 
Aceste știri cuprinse în răvaș ne pot ajuta să-l datăm, — 

căci Husain, care nu știa că scrie pentru posteritate, a 

lăsat la o parte această grijă. 

Domni munteni aii venit în Ardeal, în cursul secolului al 

XVII-lea — căci scrisul nu e nici mai noi, nici mai vechiă —, 

numai în următoarele împrejurări : 
Radu Șerban a năvălit de două ori. Dar ca dușman, și în 

numele Împăratului creștin. În Septembre 16:13 veni în Ar- 
deal Radu Mihnea, ca unealtă a Turcilor, ce e dreptul, dar 
iarăși ca dușman al celui ce stăpîniă atunci țara, Gavril Bâ- 
thory. Ca Domn, Matei Basarab n'a călcat nici-odată în 
pămîntul romănesc de peste munți. În 1658 e expediția lui 
Mihnea-cel-Răi, care vine însă pentru ca să ajute scoaterea 
din stăpînire a lui Râkâczy al II-lea și înlocuirea lui cu 
Barcesai ; deci iarăși e o năvălire dușmană. Apoi bietul Barcsai 
nu sa numit nici-odată Craii unguresc!. 

După toate acestea, în 1663 și 1664 Grigore Ghica, Domn 
muntean, trece hotarul munţilor pentru ca să ajute la răz- 
boiul Turcilor cu Imperialii. Atunci avea puterea în Ar- 
deal Mihai Apaffy, care e intitulat Craiii de Domnii și boierii 
noștri. Pe acest timp era şi o «Crăiasă», și Doamna lui Ghica, 

1 Cf, Socotelile Braşovului (extras din Analele Academiet Romine, XXD, 
la acești ani.  



SCRISORE NOUĂ DIN CLUJ 131 

Maria, care întovărășia pe soţul ei in 1663, viind măcar 
pănă în tabăra de la Zărneşti, scrie din acest loc, la 17 Iulie, 
acestei Crăiese!. Principesa ardeleană venise la Brașov cu 
soțul ei în Novembre al anului 16622, 

Cronica săsească, din care luăm această ştire, cuprinde, 
la data de 16 Iulie 1663, o alta, cu care putem pune în 
legătură scrisoarea Căpitanului de Seimeni, Trecînd spre 
Zărneşti, carele lui Grigore-Vodă ai fost prădate: «Carele 
de povară ce se aflaii în coadă ai fost atacate de hoți în 
pădure, și de la unele din ele s'aă luat și boii şi provisiile» 5, 
Apafty însuși era în lagărul de la Orăştie, de unde plecă, 
dar fără Domnii noștri, cari-i luaseră înnainte, la 24 Sep- 
tembre 4. În lipsa lui, grija cîrmuirii fusese lăsată Crăiesei, 
care stătea poate în cetatea Făgărașului. 

Se pare chiar că avem răspunsul la plingerea pentru 
furtul boilor. Anume Socotelile Cohalmului, localitate care 
stătea în drumul lui Ghica, pomenesc «boii ce s'ati trimes 
de Scaunul nostru Domnului muntean», 

Asupra acestor lupte dintre Imperiali și Turci, în care se 
amestecară și Domnii noștri, e bine să se dea aici unele ştiră 
complementare, cuprinse în documente apusene, pănă acum 
nepublicate: 

După 15 Decembre, data acreditării sale, Leopold-Wilhelm 
conte de Kânigsegg, Trimes austriac, arată Electorului de Ba- 
varia ce urmări rele pot ieși pentru toată lumea răsăriteană din 
luarea, în toamna trecută, a cetăţii Oradea-Mare de către 
Turci, cari răpuseseră de curînd pe Râkoczy al II-lea: 

«Und der Tiirckh durch solche, wan ihme sein Vorhaben 
nit unverlangt underbrochen, und dern Possess also paci- 
fice gestattet werden solte, die seines Orths lengst gewiinschte 

! Zorik-Magyarkori Alam- Obmânytăr, IV, pp. 100-1. 
2 Chronik v. Daniel ebesch- Schuller, în Quellen zur Geschichte der Stadt 

Brassi, Braşov, 1903, p. 274. 

3 Jdid., p. 278. 

+ Bid., pp. 278-9. Cf. şi Sudit și doc. IV, pp. CCOXIII şi 250-1, Cf. şi 
Lăpădatu, în Cono. literare pe anul 19or. 

5 Sfudit şi doc, IV, p. 252, nota 1. 
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Gelegenheit numehr an der Handt haben wurde, nicht allein 

ieztermeltes Fiirstenthumb Sibenbiirgen, sondern auch die 

daran stossende ansehentliche Lâader, die Wallachey und 

Moltaw (welche biss hero iederzeit dahin getrachtet wie sie 

sich des schwăbren tiirckischen Jochs entledigen und in 

vorigen freyen Standt sezen kândten), vollendts gar under 

seinen Dominat zu bringen und dieselbe dergestalt zu fassen 

und zu spăârren, das ihnen kein Hoffnung sich der schwăren 

Dienstbarkeit zu befreyen ubrig bleiben, ihme dem Erb- 

feindt aber unverwâhret sein wurde, seinem Belieben nach, 

gegen Ober-Ungarn, Pohln, folgendts in Nieder-Ungarn und 

Ihrer Kayl. May. uibrige Erblănder, Măhren und Schlesien, 

einzubrechen, von danen sich weiter in die viscera Imperij 

Romani, wie vorzeiten von den Hiinnen und andern barba- 

rischen Vălckern, eben auss diesen Landen geschehen, zu 

ergiessen, sondern auch aus denen europeischen Provinzen 

allein, wan man den calculum von dem Schwarzen Măr oder 

Ponto Euxino an, zwischen dem Dohnawstromb und Car- 

patischen Gebiirg biss zu dem eusseristen Ober-Ungarischen 

Grănizen, mit Einrechaung dieser măchtiger und grosser 

Landtschafften der Moltaw, Wallachey und Siebenbiirgen 

ziehen will, solche Krăfiten iiberkommen wurde, das er auch 

seiner asiatischen Macht (zu deren Herausbringung seine 

Vorfahren in der Zeit grosse Miihe, Uncosten und die 

beste Sommerszeit anwenden miissen) weiter nit bedărften, 

sondern auss diesen europeischen Provinzien bastant genueg 

sein wirdt, nit nur die Kayl. Erblandt und die Cron Pohlen, 

sondern auch das Râmische Reich und einen ieden benach- 

barten Fiirsten durch vnderschiedliche wohl versehene exer- 

citus immerfort zu infestiren, und mit unausgesezter Con- 

tinuirung des Kriegs, so lang und dergestalt abzuwarten, 

bis er einen nach dem anderr volgents gar debellirt, und 

endlich seiner tyranischen  Beherschung underwiirffig ge- 

macht haben:.» 

1 Minchen, Sfaarsarchiv, K. bl. 60|7, f9 4 VO, Altă copie, fo ro-ro VO; 

„alta. 8-1 VO și 105-5 VO, 115-5 VO. 
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Într'un raport din Cleve (esignatum Cleve, den 1j. Febru- 
arii 1661») se spune că alt Trimes imperial, Claudiu, conte 

de Collalto, a cerut ajutor Electorului de Brandenburg, ară- 
tind, între altele: «weilen der Turck, alss ein Erbfeind der 
algemeinen Christenheit, sich unlengst der Vestung Varadin 
bemăchtiget, damit Siebenbiirgen, Moldau und Wallachey 
abgeschnitten»!. 

La 13 și 25 Februar, Gottlieb, conte de Windischgrătz, 
arată aceleași lucruri (în numele Împăratului) ducilor de 
Braunschweig și Liineburg, și ei răspund astfel, la 5 Mart 
următor : 

«Wann dessen [des Tiirken] Vorhaben, nicht unverlangt 
underbrochen werden solte, nicht nur Siebenburgen, die 
Wallachey und Moldaw, sondern auch die Kayserl. Erb- 
lânder undt folgentliche dass Heil. Reich, nebest andern 
benachbarten Kânigreichen, die grosseste Gefahr darob zu 
befirchten hetten»2. 

La 8 April acum, Maximilian-Heinrich, electorul de Co- 
lonia, arată celui de Bavaria că: ! 

«Es scheinet zwarn, dass Ire Kayl“. Maytt. die Gefahr 
nun erst zu apprehendiren anfangen, îndeme der Tirck nit 
allein die Asiatische Volcker an sich gezogen, sondern auch 
die Tartaren, Wallachen und Moldawer aufgebotten und 
damit wiircklich in Anzug begriffen sein solle»?, 

Sentimentul general în Statele împărătești era pentru un 
războiii de mîntuire a Ardealului, și astfel Împăratul se ho- 
tări în sfirşit să ajute pe Kemeny, urmaşul politicei celor 
doi Râkâczy, care se luptă, pe viață şi pe moarte, cu Turcii. 
Montecuculi căpătă comanda unui corp de observaţie: el 
sili pe Turci să se retragă de la Hust. Unit cu Kemeny, el 

innaintează la Satumare. larăși Turcii se retrag, pănă la 

! Ziid, K. schw. 4319. 
? did, K. bl. 60[7, 10 125. 

* Joid., K. schw. 43/20. 
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Mureș-Vașarheiii. Dar nici Imperialii nu se putură ţinea lingă 
Cluj, ţara fiind contra lor, căci Turcii o amenințaseră cu 
cele mai grozave pedepse!. 

În Ianuar următor (1662), Apaffy învingea și ucidea pe Ke- 
meny lîngă Mediaș. Toate silințile ministrului imperial, Portia, 
de a înnoi pacea cu Turcii rămineaii zădarnice. Imperialii 
păstrează totuși Clujul. 

În 1663 Vizirul însuși veni la Buda, bătu pe Imperiali şi, 
asediind Neuhăusel la 14 August, îl lua la 24 Septembre, 
prin predare2?. 

O scrisoare din Viena (23 Iunie), după știri sigure de la 
13, arată că Vizirul e la Belgrad, cu 10.000 de spahii şi 
ieniceri, pe lîngă cari vor mai veni 50.000 și se vor unicu 
ei oamenii lui Ali-Pașa din Ungaria și Turcii de la graniţă. 
Deci «saranno oltre 100%, non compu[talti li Vallachi, Mol- 
davi e Tartari». Cea d'intăii veste a prădăciunilor moldo- 
tatare, prematură însă, venise? 

Tocmai această socoteală o face și Knigsegg într'o scri- 
soare din 25 lulie către Electorul de Bavariat. Mersul cor- 
pului de oaste romănesc l-am zugrăvit în Spd7 şi doc, IV, 
și în Desgre Cantacuzini, p. Lxxm și urm. La 3 Novembre 
totul se mîntuise, și din Viena se scria că nu mai e nici-o 
frică, de oare ce Vizirul a dat drumul auxiliarilor5. De Cră- 
ciun Domnii noștri fură acasă. 

În cartea lui Girolamo Brusoni («Le campagne dell Un. 
gheria degl' anni 1663 e 1664, raccolte e descritte da...; 
in Venetia, MDCLXV»), după ce se socot Moldovenii și Mun- 

1 Astfel, raportul olandes din Constantinopol, 16 Mart 1661, după ce 
arată că Turcii aii iernat în Ardeal, adauge: ccuius incolis non ita pridem 
hinc fuit denunciatum omnes sine discrimine sexus et aetatis esse extirpandos 
si denuo se moverent>. 

> Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches, IV, p. 900 şi urm. 
3 Miinchen, /of. und Sfaatsbibliothek, ms. 192, fo 148. 
4 fbid, Staatsarehiv, K. bl, 60/7, fo 45. 
* Ms. citat din Bibl. din Mănchen, fo 198,  
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tenii, la un loc, ca formînd o oaste de 12.000 de oameni, 
se expune astfel partea romănească din acest război. 

După trecerea Dunării se fac trei corpuri: cel d'intăii e 
format din «Tatari și Moldoveni», care «prese attraverso 
delle montagne, sotto la guida altresi di alcuni traditori, 
la strada della Moravia», făcînd prădăciuni și ucideri straș- 
nice, care, fără îndoială, trebuie să se atribuie mai ales 
Tatarilor. 

Într'o « Tuerkisch-hung.-mold.-wall. Chronica» din acest timp, 
se dă amănunțit călătoria militară a Romînilor astfel (p. 678): 

<Unter solchem Verlauff machten sich die bissher în Si- 
benbuergen gestandene Tartarn, Moldauer und Wallachen 
allgemach weiter herauff, und sonderlich giengen dess tarta. 
rischen Chams Sohn und der Waywod auss der Wallachey 
mit den ihrigen, unter 163 Standarten, voran, unnd kamen, den 
2. 12 dieses [August], bey Debrezen zu liegen; deren Marsch 
6 Stunden aneinander waehrte. Den folgenden Tages, nahmen 
sie ibren Weg gegen Zolnock zu. Der Moldauische Wey- 
woda gieng mit în 5.000 Mann starck ihnen nach, unnd 
lag den 6. 16. dieses zu Nacht eine kleine Meile von Zeck- 
heyd, von dannen er seinen Weg gleichfalls nach Debrezen 
zurichtete. Er hatte bey sich 600 mit langen Roehren, die 
Uebrigen fuehrten theils Saebel ohne Pfeile, theils Pfeile ohne 
Saebel. Diejenige, so sie gesehen, koenten nicht genugsam be- 
schreiben, was fuer schlechte und abgemattete Pferde sie 
haetten, und waeren auch sie selbst mit schlechtem Gewehr 
versehen. . . | 

Den 3. 13. [Augusti] langten die beyde, als der junge 
Tartar-Cham und der Woywod auss der Wallachey, zwo 
Meilen von Clausenburg an, und marschirten den folgenden 
Morgen friih gemeldte Vestung vorbey; die Breite ihres 
Marsches war 200 Schritt, und ritten alle dick aneinander. 
Das Laeger aber, nachdem man es recognoscirt hatte, er- 
streckte sich auft anderhalb Meil Wegs. Erstgedachter Fuerst 
auss der Wallachey redte selbst, auff 2 Stunden lang, mit 
dem Herren Graffen Barzza, als Commendanten în der Vestung: 
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was aber ihr Gespraech gewesen, ward in geheim gehalten. 
So viel dess Fuersten Cantzler und Secretarius erzehlte, solten 
der Tartarn bey 12.000 seyn, aber der halbe Theil nicht 
Pfeile, viel keine Saebel, noch einiges Gewehr haben, doch 
waere keiner unter îhnen, der nicht auffs Wenigste ș Pferde 
mit sich fuehrte. Der Wallachen Anzahl koente man eigentlich 
nicht wissen. Vier Tage hernach kam auch der Waeywod 
auss der Moldau mit den Seinigen daher, und gieng den 
Andern nach. Sonst konte man zu dieser Zeit an hiesigem 
Orte ums Gelt alles gar woll und um einen billichen Preiss 
haben, und galt das Feldmass Wein 6 Kreutzer. 

In solchem ihrem Zuge giengen sie immerfort biss sie, 

den 16. 26. dieses, im Laeger vor Neuhaeusel ankamen, da 

sie daherumb erschroecklich tyrannisirten, alles lebendiges 

menschlichen Geschlechtes, ausser den jungen Weibs-Bildern, 
biss în 24 Jahr ihres Alters, welche sie behielten, niedersae- 

beln, und alle Flecken und Doerffer biss an die Berg-Staette 

einaescherten ; welches Unglueck auch die Vorstaette bey 
dem Freystaettlein mit betraff 1.» 

Astfel încît mersul acestei campanii se poate reconstitui 
foarte bine: 

La 2 Iulie (nu 20), Grigore Ghica pleacă din capitala sa 2. 

i Cf, lista armatei turcești de 'nuaintea Neuhăuselului (p. 693): 

«Der tuerst auss der Wallachey, mii 6.000. Der Fuerst auss der Moldau. 
mit 4.000.» 

Şi apoi, p. 695: 

«Die Moldauer und Wallachen seyn eben auch scblechte Leut, wie die 'Tar- 
tarn, und etlicher Massen beschossen, doch auch zimlich schlecht, Sonsten, als sie 

ankommen, haben sie ihre Fahnen, darinnen das Crucifix war, zu den Fuessen 

dess Gross-Veziers geneigt, und mit Gut und Blut, ihm zu dienen, zugesagl. 

Unter der Moldauern, wie nicht weniger auch unter den Wallachen, seyn 

tausend zu Fuss, mit langen Roehren wol bewehrt... 

Muttlerweilen haten die zu Zathmar um diese Zen etliche Tage nacheinandee 

staets Laermen, sintemahlen die Wallachen, Moldauer und theils Tartarn mit 
der vornehmsten Beut und vielen gefangenen Christen bey Debrezen vorbey 
und nach Hauss giengen, jedoch aber machten diese in Siebenbuergen nicht 

die wenigste Ungelegenheii, sondern zeheten alle fuer ihr eigenes Geld> (p. 703). 
> Cronica Țerii, p. 360.  
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EI trece prin pasul Buzăului, după cronica lui Samuil 
Grondski. 

La 16, e lîngă Brașov.La 17, la Zărnești. La 20 a ajuns 
la Făgăraş, la 22-4, trecerea Oltului la Porumbac. Dabija, 
cu Moldovenii, vine prin Preașmăr, unde sosise trecînd pasurile 
din Secuime ale Carpaţilor: la 21 Dabija e şi el în preajma 
Braşovului. Abia la 24 Iulie plecare din Orăștie!. Calea «e 
pe lingă Cluj, pe unde Grigore-Vodă trece la 4 August st. 
n.7. La 2/12 August, Domnul muntean e la Debrețin. Gri- 
gore-Vodă merge înnainte spre Solnoc, la 3113. Dabija ur- 
mează : e în ziua de 6/:6 la Podul-Secuiului, lingă Debreţin?. 
În cale, ai noștri pradă pănă la Satu-Mare. La 28, ei sînt în 
tabără la Neuhăusel (Ujvăr). 

Oastea romănească, alcătuită din ţerani, și nu din falnici 
soldaţi cu plată, e judecată foarte rău. Moldovenii, se spune, 
au suliţi, săbii, săgeți și călăresc pe cai foarte proști . Muntenii 
erai împărțiți în 33 de cete, fiecare trebuind să cuprindă 100 
de oameni, aveai stegulețe roșii şi albe la sulițe și purtau, 
cei mai mulți din ei, opinci; în urma acestora veniati o mie 
de pușcași călări şi altă mie pe jos ; comandanții erai boieri, 
şi ostașii mergeaii la luptă în sunetul tobelor. Domnul era 
încunjurat de Sfatul săi, în număr de cincisprezece oameni; 
cîte 200 de oșteni mergeaii înnainte şi în urma lui, «Turci 
sai creștini amestecați» : aceștia erau Seimenii. Tabulhanaua, 
musica turcească, îi cînta în marșuri. Moldovenii vor fi avut 
cam aceiaşi înfățișare: de-asupra unora și a celorlalți futu- 
rai prapure, întocmai ca acelea din biserici, cu Sf. Gheorghe, 
Maica Domnului şi Buna Vestire 5, 

Din tabără Muntenii sînt trimeşi, cu cumnatul Vizirului, 
Ribleli-Pașa de Damasc, la riul Waag, afluent al Dunării, îm.- 
potriva Imperialilor, Îndată sosi vestea că aceștia ai fost 

Srudii şi doc., IV, p. 250 n. 1; mal sus, p. 931. 
Acte şi fragmente, |, pp. 265-6. 
V. şi Acte s7 fragm., 1, p. 266, ro 2. 
did. 

Acle și fragmente, |, p. 252 şi urm. 

1 

o 

3 

4 

3 
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bătuți, prinzindu-se Montecuculi și Palatinul Ungariei și că 

însuși Împăratul vrea să fugă din Capitala sa. De fapt, fu- 

seseră răspinși numai dincolo de Waag o mie de dragoni 

croați. „Oştile creștine se retrăseseră spre Pressburg; Ribleli 

rămase la asediul cetăţii Freistădti, iar Rominii și Tatarii 

prădară pănă la Briinn, în Moravia. Apoi cu toţii se întorc 

la Neuhăusel. În acest timp Moldovenii păziră lagărul Ta- 

tarilor. Apoi cu toții fac treabă de salahori. 

Pentru asediu, Ghica-Vodă, cu cei 6.000 ai săi, e pus de 

spre Komorn, iar Dabija de spre Neutra. Cetatea Neuhăusel 

fu luată — cum s'a mai spus — în ziua de 24 Septembre. 

Lia 6 Decembre st. n. Domnii, în calea de întoarcere, se 

afla la Cohalm, în Ardeal!. De Sf. Nicolae, ei se odih- 

niaii — după Cronica ţerii — în reședinţile lor. 

“În 1664, iarăşi Domnii noștri merseră în Ungaria, dar, pe 

cind Montecuculi ţinea în loc pe Vizir, Grigore Ghica, îm- 

preună cu Pașa de la Buda și cel noi din Neuhăusel, cercă 

să iea cetatea Lewenz (Leva). Urmarea fu strașnica, înfringere 

de la Sf. Benedict, în ziua de 19 lulie st. n., din partea ge- 

neralului imperial de Souches. 

La 3o Mart, un raport citat de Brusoni socoate oastea 

turcească din Adrianopol la 94.000, apoi 60.000 la Belgrad 

şi la hotare; cu Tatarii şi Romiînii, «destinati a militare nelt' 

Ungheria Superiore», vor fi 150.000 (pp. 76-7). 

La 2 April se întărește știrea «că un grosso di Vallachi, 

Moldavi e Tartari» va operă între Pressburg și Viena; pentru 

care lucru guvernatorul din Pressburg a pus să se taie co- 

pacii și via din jurul orașului (p. 77). 

Din Graz se anunţă, la 24 Iunie, că, Imperialii luind Le- 

wenz, Vizirul trimete pentru a relua cetatea pe Tatari și Ro- 

mîni (p. 102). Încă de la 14 Iunie se știa la Linz că s'a luat 

Lewenz cu lovituri de bombe și că vin ai noștri prin Ardeal?. 

Ei veniră din Neuhăusel, după Brusoni (p. 106). Toată 

1 Stadt şi doc. IV, p. 250. 

> Ms. 192, fo 270,  
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oastea avea 25.000 de oameni. Souches și Heisler atacă după 
amiazi. Răspinși de două ori, ei rup aripa stingă a duşma- 
nilor, cari pierd de toți 6.000 de oameni. Vestea de bucurie 
ce sosi întăi la Constantinopol, se prefăcu răpede într'una 
de durere 1, 

Se ştie că una din urmări fu pierderea tronului muntean 
de către Ghica. 

Campania din 1664 are deci următorul mers: 
În primăvară Domnii noștri primesc ordinul de a merge 

în Ungaria. Ei pleacă în Maii încă. Ghica iea calea pe la 
Orșova, fiindcă socotelile brașovene nu-i pomenesc drumul. 
La 20 ale lunii, el se afla în conacul de la <Cușmir» 2, 

Cetățile ocupate pănă acum în Ardeal de Imperiali, Clujul 
și Podul-Secuiului, fusese predate, în iarnă, de garnisonele 
lor neplătite î. În Mai, Souches iea însă Neutra, Silinţile os- 
taşilor creștini nu izbutesc aiurea, 

Nu se poate ști data cînd Rominii ajunseră la Buda. De 
aici li se porunci a merge, cu Pașa de acolo, cu acel de Erlau și 
de Neuhăusel, asupra cetăţii Lewenz. Souches vine din F rey- 
stădti şi-i bate, cum am zis, la 9/rg Iulie. Și data aceasta, Rominii 
trădaseră. Dar lupta lor n'a fost rea, Constantin Căpitanul, 
cronicar muntean, spune că Domnul săi «pe o roată de 
Nemţi o ai stricat de tot..., şi boiari mulți aă perit, și slu- 
jitori de ceilanți», prinși cu toții în tina cea mare a cîmpu- 
lui de luptă. Cronica moldovenească a lui Nicolae Costin 
numără printre morți pe Comisul Constantin Vărzarul, Ser- 
darul Ivaşco și Comisul Pavel Bucium. 

Vizirul însuși fu învins la S.-Gotthard, în ziua de 1ii August 
st. n. El se retrase pănă la Alba-Regală, și peste cîteva săptămîni 
se afla retificarea păcii de la Vasvâr, încheiată zece zile după 
biruință. Fără a trece pe la Vizir, cei doi Domni porniau 
cătră casă, urmind calea pe care veniseră. Totuşi, mai bine 
sfătuit, Dabija se întoarse înnapoi pentru a se înfățișa, la 

i Rapoartele italiene din același ms. și din Brusoni, şi cele olandese. 
2 Constantin Căpitanul, ed. Iorga, p. 154, nota 1. 
2 Zinkeisen, Gesch. des os, Reiches, IV, p. 924. 
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Belgrad, comandantului suprem. În Decembre, el se afla aici £. 

Din potrivă, Ghica merse tot înnainte spre țara sa. La 24 

Octombre el se afla în Scaun: Tatarii, întorși din războiă, îi 

pradă ţara?. La 2 Novembre st. n., Doamna Maria trece 

munţii în Ardeal 3. Ghica însuși fagi prin Moldova în Im- 

periu. Încă la 13/23 Novembre venise la București Aga de 

Scaun cu vestea că este un Domn noiif. 

1 Sfaaddi și doc., LV, pp. 258-9. 

2 Nekesch-Schuller, în Que/ez, IV, p. 259. 

2 Jbid., p. 200. 
1 Socotelile Brașovului, p. 105. Cf. şi Neculce, pp. 195-4; Analele lui loan 

Bethlen, Plisforia rerum transylvanicarum ab a. AIDCLĂTI ad a. MDCLXXIII, 

auctore Î. Bethlenio, ed. Horânyi, Viena, 1782-3; |,  



II. 

Campaniile împotriva Polonilor. 

A. Cea din 1672. 

În curînd Chiupruliii, conducători! Împărăției turcești pe 
această vreme, începură războiul cu Polonii, care trebuia să 
ajute şi el la dezmorţirea Statului Sultanilor. 

Încă din Septembre 1671, se ceruse Domnilor noștri să 
ajute pe Cazacul Doroşenco !. Acesta se făcuse stăpin pe 
toate seminţiile neamului săă, dar avea să se teamă de Po- 
loni, suzeranii de odinioară ai Cazacilor : deci el se supuse 
Turcilor, cerînd de la dinșii o numire cu tuiti şi steag în. 
tocmai ca a Domnilor noştri 2. Pe cînd se zvonia că duş- 
manii lui Doroșenco, Hanenco și fostul Hatman Sîrcu (Sierko), 
unindu-se, au năvălit, prădind, în raiaua turcească de lingă 

1 Grabowski, Ojcayste zosfominki, LI, p. 144 : scrisoare din - Camenița, 11 
Septembre 1671. 

> Hammer, Gesch. des osm. Reiches, UI, p. 655; Engel, Gesch. der Kosaken. 
ncă din Decembre 1663, de alminterea, venise la Poartă soli cazaci (<Ru- 
thenorum Cosaacorumque»), Luca <Busquewitus»> şi Grigore <Bilogruda», ce- 
rind aceste semne de înfeodare (esigna bellica>), puind şi şetsprezece condiţii, 
Între care a şesea cuprinde ca nici Rominii să nu se amestece în afacerile re- 
ligioase ale Căzăcimii: cin 6t0. Valachorum Moldavensium, Turcarum ac Tar- 
tarorum auxiliarii in ipsorum regionibus, ecclesias et monasteria expilare, prae 
latis ei monachis damna vel vim inferre non audeante (anexă la raportul, din 
Constantinopol, al ambasadorului olandes Colyer, 30 Decembre 1668). — Un 
alt raport olandes, din 1ii Julie 1669, vorbeşte despre atacarea inuturilor tă- 
tăreşti de către Cazact. — În sfârşit, un. al treilea, din 25 Iulie 1671, vestește 
sosirea în acest oraș, la 5 Iunie, a solului polon Casimir Wisocki,  
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Cetatea-Aibă, Grigore, fratele lui Doroșenco, mergea să ceară 

ajutor de la Pașa din Silistra. Acesta dădu, în Septembre, 

asigurarea că Domnii romini vor alerga în ajutorul lui, și 

anume că, «zilele acestea» chiar, Ghica se va duce la Raşcov, 

iar Duca la Mohilăi, păzind astfel din două puncte cursul 

Nistrului 1. Încercarea acestui din urmă dea scăpa de o astfel 

de povară nu izbuti: la 15 Septembre se aștepta sosirea 

Muntenilor 2. Dar toate zvonurile rămaseră zădarnice. 

În 1672 se începu astfel, rege fiind peste Nistru Mihail 

Wisznowiecki, după mamă coboritor al Movileștilor, ex- 

pediția care trebuia să deie Turcilor Camenița. Domnii 

noştri fură chemaţi și ei în ajutorul stăpînilor. În luptele ce 

se dădură la apa de hotar, se văd războindu-se şi Rominii: 

Ei eraii «8.000 sai aproape», ţineaă dealurile ca străji, în 

două cete călări, Moldovenii îmbrăcați în postav roșu, iar 

Muntenii în taftă brașovenească galbenă 5. Podul de la Isaccea, 

pe care trecu Sultanul, era făcut de dînșii. La 10 lulie toată 

tabăra, şi Împăratul şi lenicer-Aga, care venise deosebit, se 

aflau la “Țuţora. 

Astfel un vînt războinic bătea iarăși asupra țerilor noastre, 

şi unii din boierii lor se bucuraii de dînsul. Cronica lui Cons- 

tantin Căpitanul nu uită să zugrăvească oastea lui Ghica, 

acum iarăşi Domn la Munteni: «Au poruncit lui Gligorie- 

Vodă de ai mers și el cu oștile lui, care străngăndu-și den 

toate breslile: călărași, dorobanţi, roșăi, visternicei, spătărei, 

postelnicei, stolnicei, vornicei, păhărnicei, le-ai făcut steaguri 

și li-au dat tuturor sulițe văruite și cu prapore fealiuri-fea- 

liuri, fieștecare după breasla lor, şi aii făcut oaste frumoasă, 

atăte căt, mergănd și făcănd halai înnaintia Împăratului, s'au 

mirat şi Împăratul şi toţi Turcii de oști ce avea Grigore- Vodă 

frumoase» £. 

Această campanie din 1672 se înfăţişează astfel după foarte 

bunele rapoarte, inedite, ale ambasadorului olandes. 

Colecţia Bartoszewicz, III, pp. 299, 331. 

Grabowski, Ojezyste wspominti, | (1854), p. 144. 

Act şi fragmente, |, pp. 82-3: memoriile secretarului frances La Croix. 

41 Cronica lut Constantin Căpitanul, 

1 

2 

3  
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La 8 Mart, din ordinul Sultanului, Trimesul polon e dus 
la Adrianopol, cu șese ceauși și zece ieniceri, împreună cu 
toată suita sa, costul călătoriei plătindu-se de Curte. Cînd primul- 
dragoman olandes merge la Marele-Vizir, acesta-i spune că 
stimează numai pe Englesi și Olandesi și că a dat solului 
polon un buzdugan! ca să-l predea regelui, cu adaus că 
Vizirul va veni să i-l iea din mîni 2, ceia ce însemna că Sul. 
tanul însuşi va conduce expediția 3. 

Îndată se fac gătirile de războiii pentru ieşirea Sultanului 
la Adrianopol în corturi, «care trebuie să fie foarte multe». 
Capudanul va fi «locotenent-general al lagărului 4». 
Ieșirea împărătească se făcu la 30 April 5. Plecarea însă 

zăbovi pănă la 5 Iunie, 
n acest timp, Moldovenii, cari țineaii cu creștinătatea, nu 

uitară să trimeată nişte delegați la dieta din Varșovia, în 
înţelegere cu Hanenco, pentru a-și arăta dorinţa de a fi 
scăpaţi din ghiarele Turcilor. Lucrul se făcu însă fireşte fără 
ştirea lui Duca 7, Trimeșii erau de sigur dintre pribegi, și căpe- 
teniile acestora, Durac și Hincul, cari urziseră în 16710 răs- 
coală împotriva Domnului 5, pătrund în ţară, în părțile Cer- 
năuţilor și Hotinului, mai ales pentru a culege știri, pe cînd 
o ceată de Poloni, care n'avu noroc, trecu Nistrul, prinzînd 
vite pentru tabără în Iunie 9, Moldovenii lui Duca răspun- 
seră prădind și ei orașul Pampol, peste Nistru 10. 

La Constantinopol, pănă în Iulie încă, erai ambasadori 

1 <Een tappoes, dat is een wapencnodts.» 
? «Dat den Grooten-Vezier hem dieselffs soude comen uyt de handen rucken.» 
3 <Waeruyt men vest besluşt dat den oorloch van hier tegens Polen aen- 

gesien is; also het een gebruyck is van de turcks Kaisers, dat, als wanneer 
sy ymant den oorloch willen aendoen, aen deselve eerst een tappoes offie 
wapencnods toe senden.» 

1 Jurnal olandes din ro April. 
* Hammer, II, p. 659. 
5 zţid, 

1 Hurmuzaki, IX1, p. 265; April, 
8 Iorga, Doc. romăneşti din Arch. Bistrizel, LI, p. Xxv, 
* Jbid,, Supl. LL, pp. 257-8. 
10 Zid, pp. 259-60. 
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străini cari nu ştiau bine dacă «planul e împctriva Ungariei, 

Ardealului sau Poloniei», și nu credeai pe deplin cînd lumea 

oficială turcească declara că ţinta uriașei expediţii e Camenița. 

Totuşi bănuielile se prefăcură în siguranţă cînd Sultanul trecu 

Dunărea în ziua de 6 lulie st. n.!. Drumul, foarte bine în- 

grijit cu zaherea, dar pustii de locuitori, fu străbătut ră- 

„pede. lenicerii erau la Ţuţora, din jos de Iași, la 9/19 ale 
lunii, și a patra zi leșenii se învredniciaii să vadă și pe «Îm- 

păratul», sosit încă de la r1o/20?. EI călca pe cbucăţi de 

atlazuri şi de tăfți»; Domnul, care-i închinâ scumpe daruri, 

îl rugă săi vadă noua ctitorie: Cetăţuia. În lași, chiar, ne- 

fiind moscheie, hogea strigă la rugăciune din turnul Sf. NIi- 

colae cel Domnesc, biserica Curţii. Dar Turcii nu se așezară 

în oraș, ci stătură şi mai departe în tabăra lor de la Țuţora 5, 

După o odihnă de opt zile, Turcimea plecă la 18ks spre 

Hotint. La ş, întăia ceată trecea Nistrul pe podul ce nu fusese 

făcut destul de bine de acest Duca — pentru aceasta el fu 

mazilit — și se lua cetăţuia Zwaniec5. Lucrul podului urmă, 

și Sultanul trecu și el la 15 6. Camenița avu și ea rîndul ei: 

asediul, început la 18 August, se sfirși cu predarea cetăţii 

la 307. 

Încă de la 9 Septembre, Domnii noştri, Ştefan Petriceicu 

și Ghica, erai orînduiți să meargă, împreună cu Hanul, cu 

Pașii de Anatolia şi de Bosnia, pentru a prăda Polonia pănă 

la Lemberg 8. Cu citeva zile înnainte Polonii de la Jaworow 

i Cf, raportul olandes din 4 lulie şi acel din 23: «Den 6 dito is den 

Grooten Heer met syn gantsche armaed den Donauw gepasseert, ende treckt 

recht op Camieniec aen». Tot atunci se vorbia despre o pretinsă înfrîngere a 

şepte Paşi în Podolia. 

2 Cronica lul Nic. Costin, p. $. 

3 Neculce, pp. 198-9. 

* Hurmuzaki, Szz, I!, p. 260, n COCLAXĂV. 

5 Jdid., 00 COCLXXRVI. 

$ Hammer, III, pp. 661-2. 

Hammer, IUl, pp. 662-3, Vestea luărei Cameniţei sosi însă la Constantinopol 

pe la 13 Septembre, cind Bostangi-Başa o făcea cunoscut ambasadorilor străini 

(raport olandes din 13 ale lut Octombre): la 13-6 ard focurile de bucurie 

pentru aceasta, 

e fbid, 

7  
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nu știaii de acest gind, şi credeau numai că Duca a fost 
tăiat la Nistrul, 

Năvălirea nu izbuti decît în parte. Fără îndoială că Tatarii, 
căzind asupra unei eri răi apărate, se întoarseră cu o mul- 
țime de robi, dar atiţia alții, din pleanul biruitorilor, fură 
căpătați înnapoi de creştini. Pe cînd Sultanul înnainta de la 
Hussiatyn spre Jaslowiec şi Buczacz, Tatarii se desfăcură 
către Przemysl şi Sambor. Împotriva lor se cobori acum 
Marele-Mareșai al Coroanei, Sobieski, care era menit să înlo- 
cuiască peste puțin timp un rege netrebnic. El văzu lucind 
lingă Komarno, pe la 10 Octombre, focurile taberei unui 
Sultan tătăresc ce avea supt ascultarea lui pănă la 10.000 
de păgini din Crîm și de creștini moldoveni, Din mijlocul 
mulțimii războinicilor prădalnici se ridicaă în umedul întu- 
nerec al nopţii de toamnă, pe marele șes jefuit fără cruţare, 
<urletele 'atîtor mii de sufiete creștine duse în prea-aspra 
robie a necredincioșilor». Sobieski-și cercă norocul, de şi 
avea la îndămînă numai trupe cu totul neînsemnate. Tătă- 
rimea ghiftuită și bucuroasă fu oprită în cale şi apoi arun- 
cată pe drumul Przemyslului, scoțindu-se din mîinile ei o 
mulțime mare de robi: nobili, preoți, femei, Poloni catolici 
saii Ruteni de lege răsăriteană. Pe acel timp, alți Tatari 
prădai în jurul Lembergului, pe care-l încunjuraseră puteri 
mari, supt Caplan-Pașa, Hanul și Doroșenco, — cele trei căpe- 
tenii adecă. De și cîte o ceată răzleaţă fu lovită cu izbindă 
şi aici, locuitorii îngroziți ai Lembergului nu putură scăpa 
decit plătind un preţ de răscumpărare în suma de 80.000 de 
scuză. Trecerea Mareșalului peste Nistru mai sus de Hotin 
nu avu nici-o urmare însemnată 2, 

Negocieri de pace începuseră de mult încă. Polonii erai 
chiar din 1671 în bună înțelegere cu o parte dintre Moldo- 
veni, acei cari se ridicaseră fățiș împotriva lui Duca în toamna 

! Grabowski, II, pp. 335-6. 
2 Corespondenţa agenţilor francesi în Polonia ; copil în Bibl. Ac. Rom. 

Domnii noștri ar fi fost înţeleși cu locuitorii din Lemberg (Engel, e. e, p. 257). 

74842. Vol. LX, 10 
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acelui an 1. Dar chiar unii din dregătorii domneşti strecuraii 

peste Nistru asigurări și oferte, care erai primite cu neîn- 

crederea cuvenită. Astfel, în Februar 1672, oaste de a lui 

Duca, supt porunca lui Ștefan Hijdăi, pircălab al Hotinului, 

încunjura cetatea, în care se adăpostiseră niște prieteni ai 

lui Durac şi Hiîncul, anume Grigoraşco Hăbășescul, Prodan, 

şi chiar doi fraţi ai lui Hijdău. Un Trimes al lui Ștefan veni 

ls stegarul de Czernikow, Mysliszewski, aflător în Camenița 

vecină, ca să-i ceară să îndemne pe Mareșal a veni pentru 

scăparea Moldovei de supt jugul lui Duca și unirea ei, ca 

din vechi, cu Polonia?. Pe atunci Durac, pe care mulți din 

4 Doe, Bistriţei, 1, p. XXV. 

2 «Copie de lettre cerite par Monsieur Myslissewski, de Kaminietz en Podolie, 

ă M. le gouverneur de Grabowietz, le 11 fEvrier 1672. 

Je regus hier une lettre €crite de Chotim, par le sieur Etiene Hizdew, Grand- 

Capitaine de Valachie et burgrave de Chotim, 6crite, dis-je, dans la meme 

ville (car Habasseskul, Prodan et deux freres dudit Hizdew y demeurent comme 

assiâges au château, de sorte que ceux-ci ne le veulent pas laisser entrer ]ă- 

dedans, ni lui les en descendre, mais il me semble qwiils s'entendent bien 

ensemble), par laquelle il me prie tres ardemment, ce qu'il avoit deja fait par 

deux fois, de le venir trouver ă Braha sur le Dniester, pour tenir une con- 

ference avec lui, de quelques affaires de consâquence; oi je me suis trouv€ 

aujourd'hui, et, lorsque je lui voulois parler des paysans de Monsieur le fils 

du Palatin de Rawa enleves en Valachie, il ne m'a laiss€ d'en parler, mais, 

m'ayant conjur€ de tenir le secret pour ne le reveler pas ă persoane, qu'il lui 

vouloit dire au nom de Hencul et des autres seigneurs de ce pays-lă demeurant 

ă Jassi. ville capitale, me le dit, ă savoir qu'ils prient par moi Mgr. le Grand- 

Marechal de pouvoir avoir du secours contre leur ennemi Duque, de P'armâe 

de la Conronne, pour leur argent,—se dâclarant de vouloir soumettre leur pays 

ă la Couronne, comme s ils en relevoient autrefois, et d'aller avec leurs 

gens de guerre contre chaque son ennemi, selon Vordre de S. M. ou de Mer. 

Je Grand-Marchal. En suite de quoi, je tachois de bien pEnâtrer son inten- 

tion, connoissant la foi grecque lubrique, mais il s'est mis ă genoux, et, ayant 

fait la croix, a jur6 qu'il le souhaitoit sincerement, A quoi lui ayant dit: 

«Je vous connois de longtemps. D'oii vient cela que Monsieur Hencul ne 

traite pas d'une matitre si delicate par quelque autre? Ou quiil n'envoye pas 

ă mon dit seigneur quelqu'un, comme le sieur Habasseskul avoit envoy€ nou- 

vellement son secretaire> ? Il m'a r&pondu: «Ne vous en €tonnez pas, car iîls 

m'ont pas voulu confier ce secret ă personne qu'ă moi, Et, pour ce quiils 

n'ont pas 6crit, ni dpech€ quelque envoye vers Mgr. le Grand-Marchal, la 

raison en €toit qu'il y a des mâsintelligences entre nous, un se d€fiant de  
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Polonia îl priviau ca pe adevăratul Domn al Moldovei, cu 
voia ţerii, stătea la Rașcov, chiar lîngă Nistru, și era spri- 
Jinit în tot chipul de căpeteniile căzăcești credincioase față 
de Regat, Sîrcu și Hanenco 1, 
Acum în Octombre, cu cîteva săptămîni după numirea sa, 

Petriceicu trimese și el un mijlocitor la Mareșalul polon, pe 
ua Sulimowski, Polon așezat în Moldova, ca să aducă pe 
creștini mai lesne la o pace, care nu putea fi decit ruină. 
toare; solul moldovenesc îşi arătă teama că, fără aceasta, 
Vizirul va ierna în Camenița, iar Sultanul însuşi în lași 2, 

La această dată însă, era acuma o pace, pe care o impusese 
Hanul la Buczacz: ea dădea Turcilor Podolia, preţul de răs- 
cumpărare al Lembergului și un dar de 220.000 de galbeni, dacă 
nu chiar un tribut; Ucraina răminea a Cazacilor răsculați, 
supuși ai Turcilor, iar Tatarii își păstrau poclonul obișnuit 
de multă vreme (18 Septembre). Numai peste o lună 7e/a4y 
sau crainicii strigară pacea în lagărul împărătesc. 

Încă din 29 Septembre, dragomanul Porții arăta, fără a 
vorbi de această pace, că acum n'a mai rămas nimic de făcut 
și că oștile se vor întoarce, de bună samă, după vre-o zece- 
cinsprezece zile ?. La 21 ale lui Octombre, începea în adevăr 

lautre, joint que nous craignons qu'on m'intercepte envoy€ ou les lettres, 
Mais je vous prie de vouloir faire savoir telle notre r&solution ă Monseigneur 
le Cirand-Marâchal, voir ă toute la Republique, par lui, car nous voulons fer- 
mement tenir pârole et payer les gens qui viendraient ă notre service. Je sais 
bien que Mgr. le Marâchal le peut faire, en permettant au moins que quelques 
compagnies comme volontaires, et non pas comme des troupes envoy&es tout 
expr&s, le fassent, pourvu qu'il nous adresse un cavalier d'esprit et bien r6solu, 
pour nour conduire et employer notre force comme il faut, C'ctoit sa rEponse 
et sa declaration. Si elle est sincâre, je ne puis pas deviner> (Corespondenţa 
francesă citată). 

1 Scrisoare din tabăra de lingă Uchan; 28 Septembre 1672, în Grabow. 
ski, Ojczyste wspominki, IL (1854), pp. 3438-9. Şi Grigore Ghica făcu asemenea 
propuneri, de la Zloczow, în ziua de 21 Septembre (Grabowski, 2. <., repro- 
dusă, cu răspunsul lui Sobieski, în Arc/. istorică, II, pp. 22-4), 

? Corespondenţa francesă citată, 
3 cEstratto di una lettera scritta del Illmo signor Panaioti all” Ilimo signor 

residente lustino Colyer, dal campo turchesco sotto Hussatin, in dato :29 
settembre 1672» : «Speriamo che doppo 10 ovvero 15 giorni ritornaremo di  
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retragerea prin Moldova pustiită, unde nu se făcuse arături 

de primăvară și unde fumegaii încă satele și tirgurile din Țara- 

de-sus, căci acolo lucraseră temeinic podghiazurile răzbună- 

toare!, 

B. Campania din 1673. 

Îndată după întoarcerea oștilor, li se dădu drumul, iar 

Sultanul se așeză pe iarnă în a doua capitală a sa, Adria- 

nopol 2. Nu se putea şti dacă se va face o nouă expediţie 

în primăvară. Totul atîrna de la felul cum vor îndeplini Po- 

lonii condiţiile păcii, şi era foarte greii ca ele să fie înde- 

plinite în întregime și după cuviință, mai ales în ceia ce 

privește haraciul făgăduit. 

Deocamdată, Turcii se întăriră în ceia ce ciştigaseră. Se va 

fi lucrat şi pentru asigurarea Cameniţei, dar încă din lanuar 

1673 mina răpareţă a stăpinilor Moldovei căzu și asupra 

Hotinului nostru. Ştirea despre această încălcare, puţin trai- 

nică, din fericire, nu se află în cronicile noastre, care pentru 

acest răstimp nu sînt contemporane. Ni-o dă însă o scrisoare 

polonă, din Camenița, datată 31 lanuar. Printr'insa aflăm că 

s'a răpit și «frumoasa biserică zugrăvită din cetate», cu locul 

ci, că s'a îndepărtat cu despreț, ca niște lucruri de acum 

A A qui, mentre non ci & pi a fare: & impatronita la Maiestă del Gran-Si- 

gnore di tutia la Pudolia et Ucrania, che sono due grande provincie, et anco 

gran parte della Russia, perchă&, havendo preso la Camenizza, che si stimava, 

per il suo sito naturale, inespugnabile antemuraglia di tutto il Settentrione, 

si sono resi li altri castelli, et alcuni che hanno voluto tare resistenze, sono 

per forze presi et li habitanti fatti schiavi miserabilmente> (anexă la raportul 

lut Colyer din 5 Novembre 1672). — 0 altă scrisoare a lui Panaioti către 

același ambasador (27 Februar 1673) e o recomandaţie pentru Alexandru Ma- 

vrocordat medicul, viitorul Tălmacii-Mare al Porții, care ar primi să fie tăl- 

maciul Olandei. O voiii tipări aturea. Cf. Brosch, Geschichten aus dem Leben 

dreier Grossvesire, Gotha, 1899, p. 164. 

1 În Iulie fusese ars tîrgul Siretiului (corespondenţa francesă citată), 

2 Raport olandes din 14 lanuar 1673. De La Croix (Guerres des Zurts 

avec la Pologne, la Moscovie et la Hongrie; Haga, 1689: multe ştiri precise, 

dar nu toate sigure), pune (p. 36) intrarea Sultanului în Adrianopole la $ 

Decembre. 
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înnainte netrebnice, toaca și clopotele și că s'aii aşezat în 
cuprinsul zidurilor bisericești două sute de Ieniceri. <Aă 
început să strice și zugrăveala» — adecă supărătoarele chi- 
puri ale sfinţilor — «şi fără doar și poate se va face acolo 
o moscheie»>, scrie spionul Polonilor. La încălcare, Ştefan- 
Vodă ar fi fost în Hotin şi, ca să poată pleca de acolo spre 
Scaunul săi din Iași, ar fi trebuit să plătească 3.000 de lei 
Pașei din Cameniţă, noul și strașnicul său vecin. EI lăsă în 
cetate un pircălab, dar acesta nu era ţinut în samă întru 
nimic, «nici cît un Ataman de Cazaci», și Turcii ce se pur- 
taii pe la Hotin nu se sfiati să-l acopere de batjocură şi 
chiar să arăte că ar fi în stare să-l lovească,/ Scrisoarea 
se mîntuie astfel: «Într'un cuvînt, această binecuvîntată țară 
a Moldovei, îmbielşugată în lapte și miere, se va preface 
întrun pustii și va fi dată supt cîrmuirea Pașei din Came- 
nița 1». Să se mai adauge că Turcii luaseră şi vama Hotinu- 
lui, unul din veniturile cele mai mari ale Moldovei, şi că în- 
trebuințaii pe țeranii d'imprejur la tot felul de lucrări. În 
zădar se făcu plingere la Poartă, printr'o mare solie de 
boieri, cerindu-se şi iertarea tributului 2, 

Cu acest Paşă 'n coaste, cu Turcii amestecați în Hotin, 
cu Cazacii lăsaţi în voie să prade, cu Polonia singerată de 
zăbala păcii din urmă, nu mai era de trăit, Ștefan Petriceicu 
nu fusese boier mare, n'avea vrista cugetărilor liniştite şi 
sigure și era socotit de ai săi de <om bun și slab, prost» 5. 
Dar el îşi înțelese datoria, de a întrebuința toate mijloacele 
numai să scape din această strinsoare. Fără să încerce, îi era 
cu greii să ştie că e cu neputinţă. 

Pentru aceasta se închei& o învoială cu dibaciul Domn 
muntean Grigore Ghica, şi el gata să treacă supt o stă- 
pinire creștină, care i-ar fi fost mai puțin împovărătoare. 
Trebuie să fi fost cîndva un jurămînt scris între dînşii, ase- 
menea cu jurămîntul pe care, cu un scop asemenea, și-l fă- 

1 Grabowski, e, c., If, p, 197. 

? Hurmuzaki, Fragmente, III, p. 289. 

3 Neculce, p. 205,  
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cuseră unul față de cellalt Mihnea al III-lea Munteanul și 
Domnul Moldovei Gheorghe Ghica !. Soliile şi cererile se 
fac deci în numele amînduror Domnilor, pe deplin învoiți, 
înfrățiți prin aceiaşi nevoie şi aceleași dorinți. 

Ceva urme din aceste solii către creștinii din toate părţile 
S'aii mai păstrat, La 20 şi 30 Martse dădeau din Iași scrisorile 
de acreditare pentru archiepiscopul de Marcianopol, în Bul- 
garia, un archiepiscop de propagandă, latin, Petru Parcevich, 
cunoscut uneltitor prin această lume nemulțămită a Balca- 

nilor 2. El trebuia să meargă la Împăratul pentru -a-i arăta 
că Turcii sînt cu totul scăzuţi, ca adevărate puteri de oaste 
și ca mijloace bănești, că, din potrivă, Moldova are 15.000 

de luptători, iar cealaltă țară romănească de două ori pe 

atita și că deciamîndoi Domniiai luat hotărirea de a scutura 

de pe umerii lor robia, unindu-se cu Polonii creștini împotriva pă- 

gînilor?. De la această Curte, archiepiscopul trebuia să treacă, fi- 

reşte, la Roma, pentru a vorbi Sfintului Părinte. Neapărat că Ve- 

neția nu era uitată din planul călătoriei, şi avem apoi și scrisoa- 
rea către Genovesi, în care, după lauda puterii lor pe mare, 
care era acum mai mult o amintire, li se punea înnaintea 

ochilor ispita, — și aceasta o ispită zădarnică în timpuri așa 
de tirzii, —de a cuceri «toată Silistra, Tighinea, Cetatea- 

Albă, Brăila, Ismailul și Chilia» £. Li se mai spune chiar și 

despre stăpînirea lor de mai de mult în Moldova: «Am aflat 
de la străbunii noştri că și în Moldova sînt cîteva cetăţi în- 
temeiate și zidite de Republica genovesă>. După aceste 
cuvinte ni-ar veni a crede că scrisoarea a pornit din con- 
deiul lui Miron Costin, istoricul timpului, care se știe că a 

fost pănă la sfîrșit pe lîngă Petriceicu, de și n'a îmbrăcat 

nici-o dregătorie. Ştim din Memoriile lui Ioan Bethlen că 
Polonii ai cerut ajutor împotriva Turcilor şi de la principele 

1 Magazinul istoric, 11, pp. 181-6. 

2 Pejacsevich, Peter, Fr. von Parchevich, în Arch. fir ăsterreichische Ge- 

schichte, LIX (1880), şi Acte si fragmente, |, pp. 248-9. 

3 Menţiunea solie la Împărat, în Hurmuzaki, IX, pp. 273-4, ne GOOLKXXY-VI. 
4 Hasdeii, în Columna lui Traian pe 1882, pp. 477-9. Pentru Veneţia, Pe- 

jaesevich, pp. 625-6.  
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ardelean Apaffy. Dar el sa scusat prin lnczedy că e prea 
încunjurat de Turci ca să poată încerca vre-o mișcare. îm- 
potriva lor. 

Parcevich era în August la Viera; de aici el merse în 
Italia, unde-l prinse moartea la Roma, în 1674, aşa încît nu se 
mai află niciodată în Moldova despre izbînda acestor solii. Încă 
din April sosise în Polonia mai intăii Trimesul lui Petriceicu, cu 
știri despre hotăririle Turcilor și cu asigurarea că Moldovenii 
se vor da de partea creștinilor. Instrucțiile acestealalte ale lui 
Parcevich eraii din 28 Mart încă. El trebuia să vorbească și nun- 
ciului papal din Varşovia, care- dădu, în adevăr, tot ajutorul 1, 

Pe atunci, cete turcești mergeati necontenit spre Camenița ; 
o scrisoare din Lemberg vorbeşte astfel la 23 April de 
trecerea prin lași chiar a doi Pași cu opt oda/e. de cîte 
150, 200 şi 300 de oameni 2. Se zvonia că i-ar fi venit lui 
Petriceicu şi porunca de a face iarăşi poduri pentru oștile 
împărăteşti 3. Și în Maiă urmează veștile rele: Turcii de la 
Cameniţă, cari aveai încă în fruntea lor pe Halil-Pașa, se 
tot frămintă. Ei se unesc cu Lipcanii Tatari din Miedziboze; 
12.000 de luptători noi se îndreaptă spre diașii. Domnii sînt 
chemați amindoi la Hotin £. 

În mijlocul acestor temeri soseşte iarăși un om de la Pe- 
triceicu. El aducea asigurarea că Turcii vor veni în număr 
mult mai mic, numai cu Vizirul şi cu Paşa Husein Arapul; 
Polonii să se grăbească deci a se cobori în Moldova, pentru 
ca să taie năvălitorilor vadul la Dunăre. Cererea nu fu pri- 
mită, căci se aștepta sosirea Trimesului polon ce se întorcea 
de la Poartă și care era să aducă neapărat dezlegarea 5. 

Ştefan-Vodă era acuma, de voie, de nevoie, în tabăra de 

1 Grabowski, II, p. 204. 
* Hurmuzaki, IX!, p. 269, ne cooLaat, În colecţia lui Schmidt (mss. Mu- 

seului Naţional din Budapesta ; după ea întrebuinţez și unele izvoare polone) 
se află copia unui act al lut Petriceicu, dat din Iaşi, 27 Februar 1673. 

3 Zid, p. 205. 

4 Jbid., pp. 209, 212-3. 

5 Grabowski, II, pp. 209, 212-3, 214; Hurmuzaki, IX! p. 271, nle 
CCOLXXX-I,  
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la Hotin. Cu el era grămădită aici toată boierimea ţerii, în 

frunte cu Mitropolitul Dosoftei, care-i sfințise ctitoria de 

lîngă Siretiii, Sint'Onufrie, cu episcopii “Teodosie, Serafim, 

Ioan, cu Vasile Ceaurul, fratele lui Gheorghe-Vodă Ștefan, 

din care făcuse Logofătul săi cel Mare, cu Grigore Ghenghea 

şi Ionașcu Balş, Vornicii săi, cu Hatmanul Hăbășescu, în- 

țeles de multă vreme cu Polonii şi care-i strecura în ureche 

sfaturi de trădare 1, cu Postelnicul Constantin, cu fruntașii 

cei bătrîni ai țării: Birlădeanu, Nicolae Racoviţă, Miron 

Costin, Gavriliţă Costachi, Alexandru Buhuş, Vistierul Ur- 

sachi 2. Din luna Maiui pănă ce se apropia lupta, în Octombre, 

el nu se clinti de aici, stînd lingă biserica pîngărită, în 

preajma Turcilor cari-l despreţuiai, ameninţind să-l și lovească, 

şi cari băteaii la tălpi, pentru cine ştie ce bănuieli neînte- 

meiate, pe boierii cei mari ei înşii. Hotinul era ca o temniţă 

mare pentru Domn, «care e ţinut aproape supt pază», scrie 

un Polon din Cetatea-Albă, — pentru bietul Domn chinuit și 

pentru ceia ce Moldova avea mai înnalt şi mai vrednic. Şi 

acel Polon striga cu durere către ai săi, cari i se păreau 

prea înceți, de şi în mijlocul lor era viteazul Sobieski: «Pentru 

Dumnezei, alergaţi într'ajutorul Creștinătăţii, pentru ca să nu 

vie odată cu peirea noastră şi peirea Creştinătăţii întregi. 

Tot ce am scris, o încredințez cu cuvîntul miei și conştiinţa 

mea şi frica ce o am de Dumnezei» ?. 

Acum și Turcii veniaă din jos, — oştile cele nouă. 

Trimesul polon adusese la Poartă o scrisoare a Cancelariului 

prin care se vestia sosirea apropiată a celor 220.000 de galbeni 

ai tributului, adăugindu-se totuşi că nu se pot da deocam- 

dată şi cei 80.000 de lei pentru răscumpărarea Lembergu- 

lui £. Această din urmă parte a scrisorii umplu de miînie pe 

1 Nicolae Costin, p. 9. 

2 Act al lui Petriceicu, din Hotin, 20 Iunie 1673; în Szzgi? şi doc., VII, 

p. 367. 

3 Grabowski, II, pp, 213-4 (scrisoare din Cetatea-Albă, 19 Maii 1673). 

4 <Der impossibiliteyt der betalinge voor den uytcoop van Leopoli, als- 

meede van het beloofde jaerlicx tribuyt van 22/m goude ungersche ducaten 
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Marele- Vizir, care goni d'innaintea sa pe sol: ieşind, el fu dus 
la închisoare. Îndată crainicii strigară, chemînd pentru toamnă 
la Silistra, unde trebuia să privigheze o tabără de iarnă, 
așteptind un alt mare războiii împărătesc în 1674. Corturile 
Vizirului fură scoase din ziua de 4 Iunie lingă Adrianopol!, 

Avangarda, supt poruncile lui Sari-Husein-Pașa, porni 
însă cu mult înnainte spre Dunăre, adecă spre vadul cel 
obișnuit, la Isaccea. Apostol Durac, răsculatul în potriva lui 
Duca-Vodă, iar acum ofițer în rîndurile polone, la Sniatynul 
Pocuţiei, scria la 14 Iunie că, după ştiri ce are el «de la 
prieteni buni» din Moldova, Husein e acum dincoace de 
Dunăre şi că va fi la Țuţora peste zece zile. Grigore Ghica 
Munteanul ar fi fost luat înnainte cu dinsul; dar de fapt 
știm din Cronica Țerii-Romănești că încă de la 21 Maii îl 
minase spre Hotin un alt Pașă, din cei de al doilea rînd, 
Cară-Mehmed 2, asupra căruia nu se știe pănă acum nimic 
însemnat. Însă Cară-Mehmed și incăşi alţi Pași par să fi 
așteptat la Dunăre pe Husein pentru a porni apoi în 
sus pe Prut impreună cu el. Tatarii primiseră şi ei che- 
marea pentru războiu. Vizirul se credea că e pe cale. Su'- 
tanul însuși trebuia să vie în primăvară, pentru a smulge 
biruința prin autoritatea lui sfintă, ca în 1672. Zaherea 
era strînsă pe un an — 10.000 de chile din fiecare țară —, 
iar pentru Camenița se cerea pe cinci ani, şi carăle cu 
grîne, cu făină, cu orez, miere, unt, oţet înnaintată prin arșiță 
— printr'o mare arșiță de foamete — spre larga apă a Nis- 
trului, spre acea veche Cameniţă, ajunsă acuma sprijin şi 
izvor al oștilor turceşti. Cu cît trecea zilele, cu atita zvo- 
nurile se făceau mai amenințătoare : Sultanul — care însă nu 
se mișcase încă din Adrianopol —ar fi în adăpostul dob- 
rogean al Babadagului, 22.000 de Ieniceri — atît de mulţi !— 
ar fi fost suiți pe corăbii ca să meargă la Azov, portul tur- 

in de voorleden maent aen den Primo-Vesier per expressen afgesonden.»> 
Raport olandes din Constantinopol ; 19 Iunie 1673. - 

1 Zid, 

? Cronica lui Stoica Ludescu, în Magazinul istorie, V, Pp. '11-2. 
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cesc de la Marea cu același nume, unde se aţineaui Cazacii 

Donului şi Muscalii!. La Ţuţora s'ar fi aflind încă de pe 

la 20 Iunie 10.000 de alți Turci, mergînd către Hotin. La 

laşi s'ar fi dat chiar porunca de a «se închide toate pivni- 

țile, toate cîrciumele», care ar putea smomi pe credincioşii 

Islamului. Polonii erai rugați necontenit să alerge pentru a 

împiedeca încuibarea Turcilor în Moldova, dar deocamdată 

se știa numai că Doroşenco dăduse de știre Turcilor, prin 

ştafete iuți, venite la 10 în Iași, că Polonii caută să-l ispi- 

tească prin făgăduieli foarte mari; se mai zvonia că Sircu, 

căpetenia Cazacilor închinați regelui, ar fi făcut un iuruş 

peste Nistru, rășluind lingă Soroca o mulțime de vite, de 

cai și de oi din averea mazililor noștri de acolo, cari ei, 

sărmanii, n'aveai nici-o vină, de sigur, 

Husein și Paşa de Bosnia — altul decit acel Cara. 

Mehmed, care silise la plecare pe Ghica-Vodă — erai în ziua 

de 8 Iulie, în sfirşit, ia Hotin. Grinare se clădiaii la Dunăre, 

precum și la “Țuţora, în jos de Iași, şi slugile domnești cu- 

răţiai de pîine gropile și hambarele boierilor și oamenilor 

din sate; tot fiînul se stringea iarăși, pentru slujba Împă- 

ratului. Cară se adunau din toate părțile, și bieţii oameni 

erai supuși la cărăușie 5. Numărul Turcilor se adăugea ne- 

contenit prin cetele ce sosiaii de la vadul Dunării +. 

Credinţa Domnilor noștri nu era mai puţin bănuită acuma 

decit înnainte. Doamna lui Grigore trebui să meargă la 

Poartă, ca ostatecă, împreună cu fratele ei, Teodor Sturdza 

(4 August), după ce 'Domnul însuşi plecase împreună cu 

Turcii 5. Petriceicu era şi el însurat pe acest timp și va fi 

avut și rude de aproape; dar chizeșii săi fură patru boieri: 

1 Țarul scrisese Vizirulut în iarnă, sprijinind pe Poloni. V, răspunsul în 

Hurmuzaki, V!, p. 85, no xcrri. 

2 Grabowski, II, pp. 216, 221-2, 222-3, 224-5; Hurmuzaki, V?, p. 139, 

n9 CCXv. 

3 Jâid,, p. 232. 

4 Jâid,, p. 250. 

5 Cronica lui Constantin Căpitanul, ed. Iorga, p. 177. 
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Nicolae Racoviţă, Ionașcu Balş, Medelnicerul Aldea şi Ca- 
raiman Căpitanul !. 

7 

Oastea cea mare a Turcilor nu se puse în mișcare pănă 
la începutul verii secetoase. Cind se strînseră sutele de că- 
mile ce erai de nevoie pentru ducerea provisiilor, ce nu se 
găsiră nici ele tocmai ușor, Aga Ienicerilor porni din tabăra 
de la Adrianopol, în ziua de rii Iulie, cu patruzeci și două de 
odale dintre ai săi. Vizirul, Sultanul îşi ridicară corturile 
numai la 7 August, înnaintînd însă tot agale, ca pentru un 
război de amenințare, care nu trebuie să aibă numai de cît 
și lupte 2. Îndată, soli moldoveni şi munteni fură trimeşi să 
întîmpine pe Împărat, și la 31 August se putea scrie din 
Camenița că oamenii domneşti aă găsit pe Sultan la Baba- 
dag și că s'aă şi întors înnapoi cu poruncile lui 3. Petriceicu 
și Ghica erai tot la Hotin, cu sălbatecul Sari- Husein, pentru 
care la î!s August cel d'intăiu făcea în Ardeal o cerere de 
2.000 de suliţi, cioplite din lemn ușor, după datina turcească £, 
La 3 Septembre următor Lembergul, era înștiințat de către 
Cernăuțeni că Sultanul se apropie acum de Dunăre, că i 
Sai şi gătit conacele și că drumul lui va fi spre Hotin 5. 

Dar abia la 29 Septembre Sultanul, care călătoriă tot în 
vinători, era la vadui Isaccei, 

Încă prin lulie, Petriceicu făcuse Polonilor iarăşi rugă- 
mintea de ai veni în ajutor, şi tot fără folos. Un Liovean 

! Nicolae Costin, P. 9; Hurmuzaki, F? agmente, UI, p. 291. 
* Hurmuzaki, Doc., V?, p, 139, n0 coxvr; IX, pp. 274-5, n COCLIXXVII. 
3 Gratowski, II, p. 2s0. 

4 Tărăk-Magyarkori Allam-Otmânytar, V, pp. :76-7; Doe. Bistrizer, 1, 
p. CIII. Caimacami la lași eraii încă de la 30 April st. v. Vasile Ceaurul, 
lie Sturdza şi Toderașco lordachi Cantacuzino (Arch. istorică, Li, p. 96). 

3 Grabowski, II, p. 253, Aceleaşi ştiri la 18 Septembre, diu Jaworow 
(iâid., pp. 34951). Din potrivă, ambasadorul olandes credea la 11 Septembre 
că lagărul turcesc e la Silistra: «Het sterft mede seer in het leger, hetwelcke 
rechtevoori in Silistria leyt, ende aldaer alle de vordere troupen afwacht, 
die hier dagelicx doormarchieren; waer het tegens het voorjaer epaengesien 
is, sul den 1yt leeren». 

* Arch. istorică, LU, p. 26,  
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scria totuși la 22 Septembre: +Moldovenii şi Muntenii 

așteaptă cu dor oștile noastre, pentru ca prin sosirea lor să 

ştie că s'a făcut un început întru nimicirea păginilor, cari-i 

prigonesc așa de răi»i. La 8 Septembre, Ștefan-Vodă mai 

vorbia încă Polonilor de pace, pe care ar fi aplecaţi s'o ne- 

gocieze Ghica și el2. Pe la începutul lui Octombre, cînd 

tabăra împărătească era la Dunăre, zahereaua, adusă pe 

şeici şi pe cămile, la "Țuţora, iar Husein, cu ajutătorii săi 

creştini, se afla la Hotin, Domnul Moldovei înteţia încă odată 

pe vecinii săi de peste Nistru la o luptă hotărită şi îndrăzneață, 

al cărei ceas mai potrivit ar fi chiar acesta. Cazacii sînt 

nesigură: împotriva lui Hanenco, care e la mănăstirea Pe- 

cera, vine Dumitrașco Raicea, cu Muscali, Doroşenco sa 

închis în Cehrin şi așteaptă, măgulind amîndouă părțile. 

Știm de aiurea că, data aceasta, Tatarii nu se grăbiră să 

alerge pentru a sprijini pe fraţii lor de lege 3. Ştefan-Vodă, 

care știa și numărul cel mic al Lurcilor, propune acest 

plan: o oaste mare polonă să plece de pela Lemberg, unde 

se stringeai cîte puteri avea la îndămînă regatul, să treacă 

deocamdată în Ucraina căzăcească, supuind-o cu desăvirşire, 

apoi să între pe la vadurile de jos ale Nistrului în Bugea- 

cul tătăresc, luînd toate cetățile pe pe linia Dunării, ca și 

Benderul. S'ar trece Dunărea însăși într'o clipă prielnică, 

Sar răscula «Sîrbii», — Sirbi adevăraţi, ca şi Bulgari, — și 

s'ar putea merge asupra Constantinopolei. "Țerile noastre 

s'ar supune dacă li sar asigura numai drepturile Domnisi, 

ale boierilor şi slugilor domnești, precum și judecaia după 

obiceiul pămîntului +. Pentru cea dintăii primejdie ar ajunge 

dacă li sar trimete Moldovenilor măcar '1.000 de călări, 

husari și panţiri 5. Petriceicu nu uita să arăte că lagărul de 

la Hotin ar putea fi strivit cu un corp alcătuit numai din 

1 Hurmuzaki, IX! p, 273, no CooLExxIv; Grabowski, If, p. 257; cf. 

îdid., pp. 2539-60 

2 Grabowski, II, pp. 256-7. 

3 Hurmuzaki, V?, p. 141, 00 COXVIIL. 

* Grabowski, II, pp. 264-7; Arch. istorică, IL, pp. 26-7. 

5 Hurmuzaki, LX!, p. 275, n OCCCLEXXVIII.  
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6.000 de infanteriști și 12.000 de călăreți 1. Și în. alte scri: 
sori, din Septembre, el făcuse îndemnuri de acestea Polo- 
nilor, făgăduind chiar să li dea în mînă provisiile bogate 
care fusese strînse pentru Turci la Țuţora 2. 

Ceia ce zăbovia pe Turci era nădejdea lor că Polonii 
vor plăti; sosirea acestora era împiedecată de împrejurările 
din ţara lor, unde regele Mihai Wisznowiecki se stîngea pe 
încetul, de boala de piept, în apropierea asprimilor toamnei. 
Hatmanul, loan Sobieski, era şi acela care vina mai multo 

moștenire ce nu se cuvenia nimărui altuia. Totuşi de la un 

timp el prinse să se coboare asupra Turcilor, împărțiți în 

şese locuri și obosiţi de atîtea amiînări. 

În aşteptarea luptei, a cărei siguranță nu se căpătă decit 
în clipele din urmă, ai noştri erati prinşi de neastimpăr. 
Seimenii lui Ghica se răsculară, și fură pedepsiți. Apoi parte 
dintre boierii munteni, în frunte avînd pe cutezătorul Badea 
Bălăceanu, lăsară la o parte orice gind de șiretenie şi pre- 
vedere, trecînd fățiş, fâră nici-o împotrivire prefăcută, la 
creștinii ce se apropiau î. La 29 Octombre, cînd aceştia 
ajunseseră acum în vederea Nistrului, ei aflaă știrea, cres- 
cută de vestitori, că însuși Domnul Moldovei ar fi printre 
trădători și car sta la hotar»; ștafete sosiseră din partea 
lui, şi Sobieski se grăbi a-i trimete înnainte un număr de 
călări cu Korycki și cu Apostol Durac Moldoveanul £. 

Asa şi era, Petriceicu trădase, fugind. Supt poruncile lui, 
cîteva mii de ostaşi poloni se revărsană asupra Moldovei 
de Miază-noapte, lăsată fără apărare, căci nu eraii alți Turci 
decii ai lui Husein în șanțurile Hotinului şi citeva mii supt 
Paşa Caplan la Țuţora, mai mult pentru paza hambarelor şi 
pentru apărarea Scaunului domnesc al Iașilor. După un 
îndemn tăinuit al lui Petriceicu, boierii își adăpostiseră lucru- 
rile mai scumpe și familiile lor în Suceava; aici alergase și 
Doamna. Pentru a nu pierde acest scump zălog în mîna Tur. 

1 Grabowski, 7, c. 

? Zoid., p. 269. 
3 Cronica lui Constantin Căpitanul, ed, Iorga, pp. 178-9, 
* Grabowski, TI, p. 199 (scrisoare din Hotin, 28 Oetombre 1673). 
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cilor, Ştefan se răpezi asupra Sucevei, pe la 24 Octombre, 

și prinse a o întări răpede!. Dincolo de Siretiii, un alt pod- 

ghiaz alergă pănă la Neamţ, puind mîna și pe această cetate, 

de mult părăsită şi destul de stricată. Iar cea mai mare parte 

a oștilor veni la Hotin să cerce norocul. 

Lupta se dădu a doua zi după moartea regelui Mihail, pentru 

odihna sufletului creștin al căruia se jertfiră astfel, la 11 No- 

vembre, în ziua de Sf. Martin a catolicilor, mulți păgîni. În 

sfatul de războiii ce se ţinu, Grigore Ghica ar fi fost pen- 

tru o mare bătălie în cîmp deschis; poate că el credea că 

astfel Turcii vor fi bătuţi și mai lesne. Simţindu-se slab, Husein 

nu cuteză însă să-şi părăsească cetatea. În cea d'intăiă învăl- 

mășeală, Muntenii, şi poate Moldovenii rămași, se strecurară 

prin fumul tunurilor descărcate, și, cind se lumină, Turcii 

văzură prapurele cu crucea ale Ţerii-Romănești filfiind lîngă 

steagurile cu semnele războinice ale Poloniei. Cea mai mare 

parte dintre apărătorii Hotinului fură junghiaţi în șanțuri; 

un Pașă zăcea în mijlocul lor: al Bosniei; în Camenița se 

putură adăposti numai cîţiva fugari, cari trecură înspăimin- 

taţi apa, arzind după dinșii podul de mintuire?. În urmă- 

rirea fugarilor, steagurile romănești avură o parte însemnată, 

pe care Sobieski o mărturisește bucuros într'o scrisoare de 

la 11 Novembre chiar, dată în ziua biruinţii și pe locul ei, 

«din corturile lui Husein-Pașa» 3. Și Cazacii lui Doroșenco 
prădară pe fugari +. 

Polonii aveai acum și Hotinul. Ei se gătiră îndată pentru a 

1 Jâid., pp. 276-7; Zorit-Mag. Allam-Obm., V, p. 183. Trupele care 

merseră întăi cu Petriceicu eraii supt comanda lui Sieniawski, stegarul rega- 

tului ; cele care ozupară Suceava, stăteaii supt Palatinul de Chelm, Gninski. 

Cele d'intăiit erai alcătuite din 7.000 de oameni. Lui Petriceicu i se lăsă toată 

autoritatea, ca şi voia de a se retrage în Polonia (Aznaflium Poloniae climacter 

guartus ... scriptore WVespasiano a Kochow, Kockowski ; după ms. G. 100 al 

Bibl. Regale din Dresda). 

2 Cronicile noasue: Nicolae Costin, Neculce, Stoica Ludescu, Cons- 

tantin Căpitanul; corespondențele din Hurmuzaki, Fragmente, LU. Cf. Brosch, 

o. £., p. 165 şi raportul olandes din 28 Decembre 1673. 

3 Grabowski, II, pp. 355-6. 

1 Hurmuzaki, V2, p, 143. 

     



CAMPANIILE ÎMPOTRIVA POLONILOR : 1879 159 

întregi stăpînirea lor asupra Moldovei. Grigore Ghica, temin- 
du-se să nu primejduiască soarta familiei sale, se dădu în lături, și Turcii îl văzură cu uimire sosind în tabăra dobrogeană a Vi. 
zirului la 27 Novembre 1. Din partea lui, Petriceicu se uni cu 
oastea lui Sobieski, venită din sus. Prin Botoşani, unde se afla în acea zi de 27 Novembre, el pătrunse cu dinsa pănă la Iași. Aici se așeză ca Domn la 3 Decembre 2. În urma lui venia ca 
viitor Domn muntean fugarul Constantin Cirnul, care era la 
Suceava în ziua de 24 Decembre 3, | 

Ștefan- Vodă silise pe înlocuitorul său, care-i fusese pănă 
atunci capuchehaie, Dumitraşcu Cantacuzino, să plece din oraş 
fără luptă. Fricosul Grec lacom de putere şi de plăceri se 
adăpostise în tabăra de la Țuţora a lui Caplan-Pașa, care 
fusese uitat acolo fără instrucții. Caplan "5 însuşi trebui să 
se retragă spre Dunăre, înnecindu-și zahereaua — 300 de cară 
pline —în apa Prutului, și el sosi la oastea Vizirului în ziua 
de 15 (252) ale lunii. “Toate trupele împărăteşti se așezară 
pe iarnă la Babadag 4. Această stare de lucruri se oglindește 
în scrisoarea munteană, din noi descoperită la Cluj, ce urmează: 

«Pentru răndul veştelor, dup[ă] ce mearse Mătiia Sa Gli- 
gorie-Vod|ă] la Înpăr[ălție și veniră şi oștile țărăi noastre 
în țară, și rămas[e] Spătariul cel Mare la marginea țărăi de 
cătră Moldova, pentru răndul păzii, şi tremise oameni în ]ă- 

! Hurmuzaki, Fragmente, 1, p. 297; Acte și Pragmente, |, Pp. 294-5 
şi Cronicile muntene. 

2 V, Grabowski, pp. 283-5. La I-iii Decembre, Sobieski scrie din lagărul de lîngă Cernăuţi lui Florian Czartoryski, plîngîndu-se de greutăţile ce  în- 
tîmpină : la Hotin a lăsat pe sub-camerariul de Litvania, cu Tatari «petihorţi», 
dragon! şi pedeștri cu tunuri ușoare (Grabowski, II, p. 357). La 24 Novembre, 
altă scrisoare, de la același către același — tot înnainte de instalarea lut Petri- 
ceicu —, datată: cÎn Moldova, la Prut, lîngă Dazwidow» (ibid, pp. 355-6). 
La 27 Novembre st, y, (=—7 Decembre) Sobieski era la apa Jijiei (Acte şi fragm., Î. c). la ro Decembre, Dumitraşcu pleca iarăşi de la Isaccea în sus. EI stătuse mat puţin de două săptămîni în Scaun (Nicolae Costin, p. 11), 
Dar la 28 Decembre, Petriceicu era încă Domn (Zărik- Mag. Ailam- Om. V, 
pp. 190-1), Cf. și Grabowski, 7, €., PP. 2934. 

3 Zărăt-Mag. Alam-Obm,, V, p. 189. 
1 Hurmuzaki, Fragmente, UI, p. 299; Nicolae Costin, pp. 10-1, Cf, Hur- muzaki, IX), p. 277, no CocxcI; p. 278, no cocxoriI; PP. 279:80, 
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untru în Moldova pentru vești, și, cănd fu la Noem[vrie] 26 de 

zile, ne veni o scrisoare de la Spătariul, fiind noi în Buclul- 

reşti, scriindu-ne într” acesta chip cum la Noemjvrie] 23 de zil[e] 

ar fi adus Leaşii pre Ștefan-Vod[ă] 'la Iași, de l-ar fi așezat 

Domnu. Iar pre Caplan-Pașa și pre Dumitrașco Vod[ă] cel noi, 

cum să-i fie gonit de acolo dela Țuţura. Iar, cănd fu acum 

mai pre urm[â] de aceaste, la Noem. 24 de zile, ai purces 

şi un om al nostru de ai venit de ia Înpărțălție, de la Gli- 

gorie-Vod[ă], carel[e] ne spuse veaste ca aceaste: mai fost 

mersu la Înpărăție, ce noi, precum veni veastea, așa scrisem 

aicea. A doao veaste acum, Marţi, Dech[emvrie] 2 zile, se în- 

tămplă om de-a firea, de spuse atast[ă] veaste, cum un neguţtor 

ce aii fost la Brăil[a] și au venit derept Tărgovișt[e] şi au venit 

den Brăil|a) în 2 zile păn în Tărgovișt[e] şi spuse așa cum 

ar fi fost în Brăila] mai nainte de aceale 2 zile, și aii venit 

Cazacii de ai lovit Brăila, şi o ai prădat, şi, acelui neguţtor, 

ce aii avut, încă i-aă luat tot, şi l-aii şi dăzbrăcat, și, fiind 

creştin, l-ai slobozit de ai venit. Deci el singur a povestit 

atast[ă] poveaste precum scrie. De va fi adevărat, iar să 

vor înnoi veştile. Alte vești făr de aceastea n'am mai știut. 

Toată această cucerire însă n'avea nici-o trăinicie. Moar- 

tea regelui deschidea iarăși o epocă de uneltiri pentru tron, 

așa de dăunătoare intereselor mari ale ţerii. Sobieski avea 

nevoie de sprijin, şi mai ales de bani pentru a-și atinge 

ținta, și el se gindi să întrebuințeze încurcătura Turcilor 

pentru a li stoarce un împrumut în vederea alegerii sale. 

În asfel de împrejurări, fără îndoială că nimeni nu se putea 

gîndi serios la întinderea graniţei pănă la Dunăre, la planul 

cel mare pe care-l schițase în Octombre bietul Petriceicu. 

Și Polonilor deci li era de a scăpare cu acest războii. Iar 

cîți îşi dădură samă de aceasta, părăsiră încă de la început 

o causă pierdută. S'a văzut încotro se îndreptară pașii lui 

Grigore Ghica: boierii moldoveni mai toți se dezlipiră de 

Petriceicu, pe care-l lăsară în plata nedestoiniciei lui. Miron 

Costin ar fi fost capul răzvrătirii; boierimea din Țara-de-jos 

S'ar fi despărţit toată de nesocotitul Ştefan-Vodă. Astfel 
”  
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noul Domn, numit în tabăra de la Isaccea, fusese încunju- 
rat îndată, la Galaţi, unde se pregătia pentru luptă, de mai 
mulţi dintre fruntașii țerii 1. Nici în fuga lui, el nu fu lăsat 
singur; abia ajunse la Isaccea, şi o nouă expediție turcească 
se alcătui în folosul săi. Dacă Petriceicu se mai afla în Iaşi 
și a treia zi de Crăciun, încă de la 10 ale lunii Dumitrașcu 
plecase iarăși spre Moldova, întovărășit de Chior-Husein-Pașa, 
Și Tatarii erai chemaţi să-l încunjure, ceia ce făcură. Ceata 
lor sălbatecă se ciocni cu Polonii lui Ştefan-Vodă în jude- 
țul Fălciii încă, la gura Bohotinului, şi-i învinse. Atunci Dom- 
nul creştinilor făcu înnapoi drumul săi din Novembre, şi, 
pe la Suceava, pe la Siretiul așezat în mijlocul pămînturilor 
sale, ei fugi la prietenii cari nu-i putuseră da Domnia 2, 

C. Campania din 1674. 

În iarna ce urmează, întîlnim deocamdată 'Tatari în Mol. 
dova, lupte în jurul Sucevei, unde comandă pentru Poloni 
Teodor Frank, şi ciocniri între Turci, Tatari și Joimiriă le- 
şești, pentru zahereaua din Camenița. Cei doi dușmani caută 
să se flămînzească. Moldova sufere pe urma amîndurora, și 
mai ales pe urma straşnicilor ei oaspeţi, Tatarii. Muscalii 
vin în același timp, supt căpeteniile de Cazaci Samuilovici 
şi Ramadanowski asupra lui Doroșenco închis în Cebhrin. 
lar Sobieski, gătindu-și alegerea, caută în ce chip ar putea 
lua de la Turci bani cu împrumut fără să li dea zălogul 
cerut, dintre membrii faviiliei sale, și fără a li făgădui stă- 
pînirea asupra Podoliei întregi. 

Erau de sigur și acestea semne de război, dar al unui 
lung război molii, pe urma căruia nu se alege nimic. 

Încă în April, lagărul turcesc era la Babadag, și în 
fruntea lui tot mai stătea Marele-Vizir Ahmed Chiupruliul, 
cu toate nemulțămirile ce deșteptase măsurile sale între 

1 Neculce, pp. 205-6. Cf. Nicolae Costin, pp. 10-11, 
? Cf. fragmentul din însemnările lut Miron Costin, păstrat în. compilaţia 

fiului săi Nicolae, p. 11; Hurmuzaki, Fragmente, LUI, pp. 300-1,. — El stătu 
apoi la Kupnowitz, lîngă Sambor (Pejacsevich, 7. c., p. 458). 

714842. Vol. 1X, 114    



162 CAMPANIILE ÎMPOTRIVA POLONILOR : 1674 

ostașii noi, chemaţi cu grămada din Asia 1. Nici în Iunie nu 
se trecuse Dunărea, și Colyer, Trimesul Statelor-Generale 

olandese, ştia că această zăbavă, «care dă mult de gîndit», 

vine de la negocierile începute pe ascuns de Sobieski, care 

avea acum politica lui proprie 2. Mai bine informat încă, re- 

sidentul german aflase şi care fusese propunerile de taină 

pe care le împărtăşise Hatmanul polon prin solul Siekier- 
zynski. Era vorba iarăşi de sprijinirea alegerii ca rege a lui 

Sobieski 3. În aceste negociații se amestecase, după porunca 

stăpînilor săi, încă din April, şi Domnul Moldovei, Dumi- 

traşcu Cantacuzino t. Fiindcă pe atunci o parte din Europa 

se lupta împotriva lăcomiei de pămînturi a regelui frances 
Ludovic al XIV-lea, şi alții lucrai, fie pentru îmblinzirea Tur- 

cilor, fie pentru înteţirea lor. Francesii stăruiaă în cel d'in- 

tăiă sens, prin Trimesul lor în Polonia, episcopul de Mar- 

silia 5, iar cealaltă sarcină o îndeplinia Khindtsperg, resi- 

dentul împărătesc la Constantinopol, care fu primit de 

Cantacuzino în laşi la 25 Septembref, şi agentul olandes 
Colyer, care veni cu o corabie a ttatelor Generale pănă la 

Galaţi, unde-l găsim la 8 Iulie şi la 10 și 16 August. Ş 

unul și altul urmară tabăra turcească, «pentru a specula 
afacerea cu Turcia», cum spune cel din urmă. 

Caplan-Paşa venise iarăşi în Moldova ca să escorteze 
carăle de provisii pentru Camenița, încă din Mai 8. La 21 

ale acestei luni, Sobieski atingea în sfirșit strălucitoarea sa 

țintă, și era rege. Dar el zăbovi pănă în August sosirea în 

tabăra turcească a solului care trebuia să dea de veste Sul- 

tanului această întîmplare așa de însemnată, pe care Turcii o 

1 Raport olandes din 19 April 1674 şi Brosch, p. 168. La 27 Mart, am- 

basadorul olandes scrie că amiralul turcesc, Capudanul, a plecat cu corăbiile 
pentru a duce trupe şi muniții împotriva Poloniei, — știre poate falsă. 

? Raport din 13 lunie. 

Hurmuzaki, Fragmente, III, pp, 308-10. 

Hurmuzaki, Doc. IX!, pp. 283-4. 

Acte şi fragmente, |, pp. 85-6. 

Hurmuzaki, Fragmente, UL, p. 311. | 

Corespondenţa olandesă, 
% Hurmuzaki, Zragmente, UI, p. 310; Doc, IX, pp. 284-5, n -CCCcvII. 
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știură, de almintrelea, foarte răpede prin spionul lor moldo- 
venesc, Vodă Dumitrașcu 1, 

La 1-iă lulie, agentul olandes găsia pe Sultan asupra tre- 
cerii peste Dunăre. La 2, oștile începeaii să străbată podul. 
Dincolo de Dunăre, Colyer găsi pe Khindtsberg, și află de 
la dinsul că Sobieski, prietenul Francesilor, e într'o veșnică 
negociare cu Turcii şi că tocmai se așteaptă Trimesul lui cel 
mare. Pe ziua de 9 Iulie trebuia să se ție un sfat de răz- 
boii între Vizir, Hanul tătărese şi Capudanul, pentru a 
hotări ce drum se va lua de acolo înnainte. Se prevedea 
încă de atunci că o parte din tabără va merge asupra Mus- 
calilor ce incunjurai Cehrinul primejduind pe Doroșenco. 
Comanda acestui corp o luă într'adevăr Ibrahim-Pașa : el 
cuprindea şi pe Tatarii toţi2. Sultanul avea să vegheze 

1 Hurmuzaki, Fragprente, IM, p. 3ro-r. 
2 «Galaz, den 8 Iulii anno 1674.» A scris la 13 lunie îmbarcarea spre 

lagăr. La 14 s'a pornit călătoria, cende den 22 dito in een van de monden 
van de revier Danubio, genaemt Sulina, gearriveert, van de welcke onsse reyst 
voorisettende ontrent Tulcia, eene forteresse, leggende op de kant van deselve 
revier, ende, op onsse aencompste aldaer, synde den 25 daeraen volgende, 
aen de Hr, Kayserlickem Reziden: myn arrivement tot die plaets toe door een 
myner Janitzaren hebbende bekent gemaeckt, Ssyn wy den 1 July op ontrent 
en groot vye seylens (Gic) tot by de brugge (die over de voorss. revier ge- 
slagen is), gearriveert, waervan ick terstont aen den Primo Vezier, alsmede 
aen den opgemelten Hr, Rezident van den Kayser, notificatie hebbe gedaen. 
Als doen waren den Groten Heer ende den Primo Vezier met het gansche 
leger alvoor de voorss. revier geslagen, ende gereet umme deselve te passeren, 
gelyck den 2 dito is geschiet, Op de voorss. myne notificatie heeft my den 
Primo Vezier doen antwoorden dat ick seer wellecom was, ende tot myn loge- 
ment prompte ordre gestelt. Den Heer Kayserlicken Rezident als doen noch 
in Adachioi, een dach reysens vant leger van daen synde, is terstoent daerop 
in Galaz, legende aen deselve revier, ende ses ordinarisse dagen van Jaz, synde 
de Hoofit-Siadt van Moldavien, waer ontrent het voorss. leger eeniegen dagen 
stil sal syn gecomen, omme aldaer met my mondelinge conferentie te houden, 
om dat die plaets te water voor my, het leger moetende volgen, seer gereet, 
ende naer ontrent iwwaelff Vyrea van de voorss: brugge is. Den 3 dito ben 
ick aen d! over zyde van den Danuby, op den boden van Moldavien, in myn 
gassignezrdt logement, niet verre van de pavillonen van den Groten Heer ende 
Primo Visier gecomen ; het welcke ick wederome terstont aen die eerste Mi- 
nister hebbe geadviseert. Dan also Syne Excellentie als doen een weynich on, 
passelyck was geworden, waervan sya €erste medicus my den selffden daer- 

i 
i 

t 
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numai asupra mersului acestui război, care, lăsînd la o 

parte pe Poloni, dușmanii de pănă atunci, mergea să caute 

în alte părți de peste Nistru pe Cazaci și sprijinitorii lor, 

Muscalii Ţarului. 
La 25 lulie corturile împărătești eraă întinse la Țuţora ! 

şi pe la 26 se va fi făcut intrarea «Împăratului» în Iaşi. 

De aici se străbătu în lat pămîntul dintre Prut și Nistru, 

ajungîndu-se la Soroca în cele d'intăii zile ale lui August. 

În preajma cetăţii celei vechi se făcuse un pod peste apa 

măreață. Cîteva întărituri, pălănci ale Cazacilor așezate pe 

înnălțimile lutoase ale malului celuilalt, se închinară. Tri- 

by missive communicatie heeft gedaen. Ende, het leger den 5 dito voortmar- 

cherende, heef: my de Caia offte eerste secretaris van den opgemelten Primo 

Vizer tenselve stonde laten weren dat ick het leger soude believen te volgen, 

vot vier vuyren boven Jas. Het welcke my genooisaeckt heeff des anderen 

daechs my te water te transporteren tot Galaz vourss:, alwaer ick den selffden 

divo bep aengecomen, ende aldaer met alle soorten van eer door den Heer 

Kayserlycken Resident synde enfangen, hebe ick van denselven verstaen dat 

den generael Sobiesky door de fransse factie koninck van Polen was geworden 

ende rechte voort in tractaet stont, omme met de Poort de vrede te maecken, 

ende dat tot dien eynde alle dagen een exiraordinaris minister vit Polen 

alhier te gemoet wiert gesien.» Sultanul e decis a face pace pentru a ataca 

Ungaria şi a iechema pe Împărat din Țerile-de Jos, «Den opgemelten Heer 

Resident soude seer guaren dese goede ende gemene saecke personelyck 

bywoonen, inne gevalle Syne E. geoorloff was in het lager te komen, daervan 

hy ordinaris een dach reysens moer van daen blyven: dit is een oudt ge- 

bruyck ... Ick my van hier in vyff a ses dagen (God believende) aer Jas sal 

stransporteren, omme tegens der aencompste van den Groten Heer aldaer 

present te syn ... Sodatelyck onifanckt den Heer Resident eene missive met 

een courier uit het marscherende turcxe leger van Syn Edt. eerste drogoman, 

van inhouden dat er op morgen aldaer eene conferentie sal werden gehouden 

tusschen den Primo Vizier, den Tartar-Chan ende Capelan-Passcha, synde den 

generael van het voors : leger, waerinne naer alle apparentie soude besloten 

werden (so den voors: brieff dicteert) datt er benevens de tartersse macht een 

groot gedelte van het turexe leger soude werden gedetascheert omme noch in 

dit saysoen tegeas den Moscoviter te ageren; dit soude wel de voorss : vrede 

met Polen kunnen verhaesten.> În acest cas, restul nu se va lupta aiurea, 

Turcii nepurtind două războaie de odată. 

1 Hurmuzaki, Fragmente, LII, p. 311. 
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mesul lui Sobieski, Ioan Kariboski (Karwoski) 1, se înfățişă, 
îngăimînd lucruri şirete, care nu mulțămiră pe Turci, dar nici 
nu-i îndemnară să-şi mai cerce odată norocul împotriva 
biruitorilor de la Hotin. Planul războiului ni-l destăinuieşte 
Colyer: «ne vom în toaice, cu toată siguranţa ce se poate 
pănă la Uman şi apoi, dacă lucrurile vor merge după do- 
rința Sultanului, vom trece înnapoi rîul la Tighinea, ce se 
zice Bender, şi de acolo ne vom întoarce spre Dunăre, la 
Isaccea 2». 

Despre cele d'intăii întilniri cu Cazacii mărturisește şi 
scrisoarea romănească ce urmează. O scrie Mihai Cantacuzino, 
văr al doilea al lui Dumitrașcu-Vodă, după ştiri primite din 
tabără: 

«Prea-m[i]i[ojstive şi înnălțate Craii, Doamne, Doamne, mie 
mlijioJstive, plecată slujbă închin Mării Tale, ca prea. mli]l|o]s- 
tivului mie Domnu. | 

Domaul Dumnezeu cu lină paă(e] și cu îndălungată biru- 
ință să dăruiască pre Măria Ta, | 

Cu atastă mică și plecată-m scrisoare vrui ca să cercu de 

! Scrisoare a lui Colyer, «nel campo del Gran-Signore, in Zozora, quatro 
leghe da Jas, li 25 iuglio 1674.» 

? «Da Soroka sul fiume Nistro, li ro d'agosto 1674. 
Questi giorni passeremo il ponto (sic), hormai perfeitionato sul Nistro, con 

qualche lentezza, per la quantită de” carri di proviggioni, che doviamo por- 
tare con noi, mentre tutto il paese di quă et di !ă del fiume & consumato, 
giraremo, con ogni sicurezza possibile, fino a Oman, et poi, se le cose camine» 
ranno secondo il desiderio del Gran-Signore, ripassaremo il fiume a 'Techinie 
detto Bender, et di ] si inoltraremo verso il Danubio, a isachzig. Fin hora 
non € seguito nessun rincontro con li Moscoviti, mentre siamo ancora distanti 
da loro; due palanche con pochi Moscoviti, di nessun conto, s' hanno rese; 
quello che succederă nell'avenire, si saperă presto. E arrivato al campo Gio- 
vanni Karibozki, Polaco, inviato dal Sobieski, per dar parte della sua elettione 
in r& di Polonia et per dire che desidera anco lui la pace con la Porta, ma, 
essendo venuto senza plenipotenza, n& authorită di trattare et concludere, non 
sono contenti i Turchi con li soli complimenti del Sobieski. 1 qnale con 
queste sue arti d'amicitia con la Porta hă divertito le scorerie de' Tartari 
nella Polonia, et rivoltate le rovine sopra l'Ukrania, la qual provincia, per 
causa dell' invasione de' Moscoviti, si vă affatto destruggendo.> 

   



166 CAMPANIILE ÎMPOTRIVA POLONILOR : 1674 

fericită şi înfrumuțesată (szc) sănăta[tea] Mării Tale şi ca să 

fac ştire Mării Tale despre veşti ce am înţeleage, săvai că 

de spre toate părțile mai adeasea vor fi viind Mării Tale, iar 

și de la ai noștri, cănd pot adevăra, — numai căt şi noao 

semnează ca să dăm ştire Mării Tale. Cum şi astăzi, Miercuri, 

Av[gust] 7 d., ne-ai venit scrisoare de la ai noştri plecate 

slugile Mării Tale, scriindu-ne că Joi, Av[gust] 1 d., ai venit 

neşte călăraş tocma de la tabără, carii au fost purces de loc 

cu un Turcu mare, carele aii fost mergănd de la Vezirul la 

Înpăratul cu trebi și cu căte s'aii fost întămplat păn' în 

vreamea aceaia, și așa, viind pănă aproape de Buh, le-ai 

eșit o seamă de Caza€ înnainte. Ei, avănd înnainte streajă 

și simțind de Cazaci, ş'au schimbat calmalele și șaui pus 

işlice, că ai fost o sumă bună de Turci, că căte puţintei 

nu pot umbla. Așa părăndu-su Cazacilor că sănt creștin[i], 

i-au lăsat de aii trecut cătvaş. În urmă, priazănd pre unii 

şi adevărănd că sănt Turci, i-au lovit; den carii să fie scă- 

pat numai fr'o 3, 6, iar alalți toț să fie perit, şi pre Aga 

acel mare l-ai prinsu vii cu toat[ă) soliia lui; den creștin[i) 

carii aii fost venit cu acei Turci, pănă a le prinde veastea, 

încă ai perit căţva, unii și den slugile Domnului, iar apoi, 

care s'au adevărat creștin, l-au lăsat, Și scrii cum să fie fost 

la 8.000 mie (sic) de Cazaci. Ramadanoţchi încă să fie trecut 

Niprul, nestăndu-le Tătarăi înnainte, pre carii i-ai fost trimis 

Vezirul să păzească la trecătoarea apei, să nu-i lase să treacă, 

Dară n'ait putut nimic să le stea în potrivă. lar încă tabe- 

rele aceaste mari încă nu sai lovit; numai ce vin încet; iar 

den cetoate în toatlă] vreamea es de să lovescu, sabie la 

sabie, şi mulți den Turci să fie perit. Ca aceastea pănă acum 

am înțeles. Și iar, ce am putea ști adevărat, numai căt voi 

face știre Mării Tale, dupe direptatea noastră ce avem către 
Mării Ta. Numai ne rugăm Mării Tale, den bună şi milostivă 
mila Mării Tale să nu fim apăraţ; și mila lui Dumnezeă pu- 
rurea să umbrească pre Măria Ta. 

Avg|ust] 8 dn., 1678. 
A Mării Tale mică și plecată slugă: 

Mihai C. 
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[Adresa:) Prea-luminatului și înnălţatului Craii, Domnului 
Apafi Mihai, den mila lui Dumnezei țărăi Ardealului Craii, 
Domnului părții Țărăi Ungurești şi spanului Săcuilor, Dom- 
nului, Domnului miei mțill[ojstivului, cu plecăciune să s[ă) dea. 

[Pecete mică cu vulturul.) 

Afacerile turceşti mergeau bine. Incă din August Husein- 
Paşa de Damasc lua în Stăpinire fără luptă — se simt în 
aceasta poruncile lui Sobieski — Hotinul 1, Neamţul fusese 
părăsit şi el prin capitulaţie, şi Suceava se dădea, la 9 
August, căpeteniei Tatarilor şi lui Sandu Buhuș, Hatmanu- 
lui Moldovei 2. Nici-o urmă a biruinții de la Hotin nu mai 
rămăsese, şi Turcii puteau să aibă acum grija Cazacilor sin- 
guri. Dumitraşcu-Vodă purta sarcina zaherelei, iar Duca, noul 
Domn muntean, a drumurilor 3. Cel dintăiiă, care mai avea 
și pe aceia a gonirii Polonilor din Moldova, se afla în Iași 
la 25 August. 

La 22 ale acestei luni, Turcii luată dincolo de Nistru Ledijna 
(Ladyszyn). La 4 Septembre, cu ajutorul lui Doroşenco, care 
scăpase de mult din încunjurarea duşmanilor săi, se luă cu 
asalt, în chip sîngeros, și Umanul. Vestea despre această din 
urmă biruinţă era ajunsă la Constantinopol în ziua de 28 
Septembre. Aproape tot Ținutul pănă la Nipru, pe care de 
atitea ori îl ceruse Sultanul de la Poloni, era astfel supt 
ascultare turcească. Acum se putea întoarce «Împărăţia» cu 
gindul că trecutul e răzbunat . 

Știrile nouă ni lipsesc pănă acum asupra acestei întoar- 
ceri a Turcilorl. Ea începu încă în Septembre — la 25 un lagăr 
era la Soroca —, și se făcu răpede. În urma Sultanului, Sobieski 

1 Hammer, ed. din 1835, Uli, p. 669; Eurmuzaki, V2, p, 145, n0 CoxxIv. 
2 Hurmuzaki, Saz7. IL, vol. I, p. 105 şi urm.; scrisoarea din lași, 13 Sep- 

tembre, a lui Dumitrașcu-Vodă, în Torăk- Mag, Alla Ok. V, pp. 2645; 
Nicolae Costin, p. 13, 

2 Hammer, 7. e, 
4 Tărăk- Mag. Ala 0im., V, pp. 258-9. 
5 Hammer, III, pp. 669-70. Dar Domnul muntean şi oamenii principelui 

Ardealului erai la Ledijna încă la 8, la 11 Septembre (Z5rî-Mag. 4llam- 
Okm., V, p. 261-3). 

6 Raport olandes din 17 Decembre 1674: «Ende de militie gebleven aen  
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luă îndărăt Ucraina, bătînd pe Tatarii răspindiţi dincolo 

de Nistru. Braclawul, Nimirovul, locuri vestite în istoria 

Cazacilor, căzură în puterea Polonilor, şi ei puseră mina şi pe 

tîrgușorui Raşcovului, pe malul stîng al apei, — adăpost al 

Ruxandei lui Vasile Lupul, văduvă după Timuş Hmilniţchi, 

fiul de Hatman ucis la Suceava 1; Petriceicu și Constantin 

Basarab Cirnul fură așezați acolo, mulți țerani de-ai noștri 

veniaii în împrejurimi, dar Turcii nu-şi turburară pentru aceasta 

călătorie triumfală. Ia Decembre, Sultanul era la Adrianopol, 

pe cînd lagărul se oprise la Isaccea?. El nu fusese risipit, 

ceia ce arăta gindul de a se mai începe un războiii pentru 

domnia Nistrului și a Niprului în primăvară, 

D. Luptele din 1675. 

Această primăvară nu aduse însă nici pe Sultan, nici pe 
Vizir. Cerîndu-se, pentru facerea plăţilor la ostași, haraciul 

Moldovei jefuite, care fusese iertat în anul 1674, Șisman- 

Ibrahim-Paşa, numit serascher sai generalisim, pornia din 

Babadag, unde stătuse iarna, şi se opria pe malul Dunării, 

la Isacce, unde podul era gătit de Domnul muntean, în 

April 2. Dar trecerea rîului nu se făcu decit prin lunie, pe 

den Danubii, tusschen Galaz ende Isaczi, synde de plaets daer de brugge îs ges- 

lagen, omme tegens het vorjaer dicht by de hand: te syn>. Cf. acel din 23 

Decembre 1675 (sic): «Het leger is weder in de winterquartieren aen de 

Danubii, ontrent Galaz, geleyt». Altul, din 12 Novembre 1675 (sic), atribuie evi- 

tarea unei lupte intre “Turci şi Polon! stăruinţelur lui Sobieski şi ale Francesilor. 

1 Zărăk-Mag. Allam-Ohm., pp. 265-6. Cf. și actul polon ce urmează (ms. 

948 din Bibl. Regală din Dresda) : 

<lazlovicio a domino Bohusz, praeside eius arcis, die 10 octobris. 

Turci multi in Ukraina perierunt, praesertim sub Ladyszyn,.. loc etiam 

certum, quod ex Vkraina moverit retro Caesar. Sub Seroka traycit flumen 

et iussit Osman-Bassam, qui antea morabatur Lazlovicii, ut quantocius pontema 

in Istro sub Studenica extrueret, quem iam extruxit, Veserum et Hanum or- 

dinavit sub Camenecum. Non constat mihi an ratione tractandae pacis, an 

belli ineundi. Suo iam exercunui hybernam ordinavit, id est Janiczaris, Vala- 

chiam, Vesero et transmarinis militibus, Similiter Cumelsencesibus [== came- 

necensibus) Moldaviam et Hungariam, Hano et tmbus Bassis, nostram Podo- 

liam ut sub Cameneco hybernent. Sibimet Caesar hyberna praefixit în arce dicta 

Baba, ad Danubium.» 

2 Hurmuzak:, V?, pp. 146-7. 
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cînd încă de la 18 Maiă Capudanul plecase spre Azov cu 
nu mai puţin decît 32 de corăbiil. Agentul frances Sauvans 
adusese această zăbavă 2, 

În Iunie, Ibrahim prăda Polonia, lutad cetatea Zebaraz și 
îngrozind pe locuitori prin cruzimile lui grozave î. Dar pe 
atunci Sultanul serba la Adrianopol, cu o deosebită strălu- 
cire, o îndoită bucurie de familie: circumcisia fiului său şi 
căsătoria, fetei, Cadija, cu al doilea Vizir. Petrecerile, a căror 
amintire a fost păstrată cu admiraţie de istoricii Casei os- 
mane în acest timp, ţinură patruzeci de zile. Și, cu gîndul 
la aceste pregătiri de serbătoare, ambasadorul olandes scria 
la 9 Iunie: «Se crede prin urmare că armele turceşti nu se 
vor mişca în anul acesta pentru nici-un scop însemnat». 

În Iulie cetăţile noastre, afară de Hotin,— deci Neamţul și 
Suceava,— fură dărimate din poruncă turcească : Suceava crăpă 
numai cind, aprinzindu-se lemnele grămădite într'insa, ea se 
prefăcu întrun cuptor uriaş, — un rug al măririi noastre celei 
vechi ?. Din partea lor, Muntenii trebuiră să plece la războiii 
cu Turcii şi Tatarii Hanului 6, 

O încercare împotriva cetății Bar —unde a învăţat carte 
Miron Costin—nu izbuti; Pașa pierdu 2.000 de oameni. 
El se încercă la Lemberg, dar aici găsi pe Sobieski însuşi, 
coborit în Galiţia cu o oaste puternică, şi fu bătut răă, de 
și nu ca înnaintaşul săi la Hotin, în 1673, Nici la Trem- 
bowla nu se putu face nici-o ispravă ?. Constantin Căpitanul 

! Raport olandes din 9 Iunie: «Het leger leydt als noch in hare winter- 
quariieren aen den Danubio, dicht by Galaz>.—Raport olandes din aceiași zi: 
«Sonder dat men van eenige beweginge van het leger (het welcke als noch 
în zyne winterquariieren aen den Danubio, op de grensen van Moldavien, 
dicht by Galaz is leggende) ietwas verneemt». 

? Acte și fragmente, 1, p. 85; Hammer, III, p. 671. 
3 Hammer, III, pp. 6yu-2. 

1 Hammer, LII, p. 673 şi urm. Raport olandes din 9 Iunie: cEnde by 
gevolge geloofi. wert dat de turexe wapenen van dit jaer met geene desseynen 
van importantie sullen werden gemoveert». 

5 Hurmuzaki, IX, p. 287, n occexr; Nicolae Costin, p. 12 ; Neculcea, p. 209. 
$ Nicolae Costin, p. 13; Zinkeisen, V, p. 78. Constantin Că pitanul, ed, 

Iorga, p. 186, 

? Hammer, II, p. 672; Acte și fragmente, |, p. 85. 
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judecă astfel războiul din 1675: «Puțin folos au făcut Turcii, 

de cetăţi a lua; numai robi pe den afară ai făcut, și ai 

luat mulți» !. 

Întorsul: se făcu pe la Hotin. Ibrahim se temea ca Polonii 

să nu vie în urma lui, cucerind Moldova ca în 1673. Deci 

el arse fără cruţare tot ce găsi în drumul lui?. Ajungînd 

la Țuţora, în Novembre, el dădu vină lui Dumitraşcu-Vodă 

că numai pentru că ela lipsit în clipa hotăritoare, s'a pierdut 

lupta de ia Bar. Bietul om fu aruncat în temniţa lui Deli-Başa, 

căpeteniei deliilor, cîndrăzneţilor», şi înnainte de 20 ale lunii 

negustorul Antonie Ruset, o rudă a Cuparului sai Păharni- 

cului Ruset, ajutător puternic al lui Duca, fu numit Domn 

al Moldovei: mîna lui Duca se poate vedea în această schim- 

bare. Apoi trupele împărătești se coboriră pănă în tabăra 

lor cea veche, de la Isaccea 5. lar asupra țerilor noastre, se 

întinse sora bună a foametei, —ciuma &. «Ai murit mulți 

oameni», scrie Neculcea, «cit nu-i puteai îngropa, și-i arun- 

cati în groapă de-i năruiaă»?. 

E. Luptele din 1676. 

Negocierile pentru pace urmează în tot cursul iernii. So- 

bieski se bucură de slujbele agenţilor francesi; un Lrimes 

al lui, Casimir Giza, merge în Ardeal și stăruie pe lingă 

Apaffy, care primeşte în sfirșit a lua asupră-și mijlocirea și 

expediază, în lulie, la Poartă pe Pavel Ubresi 5. Din partea 

lor, Antonie-Vodă Ruset și Duca-Vodă își daii toate silinţile 

pentru o împăcare, ce i-ar fi scutit de atita cheltuială, de 

atitea osteneli, umilințe și primejdii ?. 

Din partea lui, Sultanul primia încă de prin Mari vestea 

1 P. 186. 
2 Hurmuzaki, IX!, p. 257, no COCCXIIL; Acte și fragmente, |, pp. S5-6. 

3 Cronicile moldovenești, Const. Căpitanul, p. 189; raport venețian din 20 

Novembre, în Hurmuzaki, LX! (întreg); V* (parte). 

4 Cronicile moldoveneşti şi muntene; Hurmuzaki, 1X!, p. 289, no CCocxY. 

Lc 

6 Zărăt- Mag. Alam- Ok. V, pp. 363-4; Acte și fragmente, |, p. d7. 

7 CE, scrisoarea din 28 Fcbruar 1676 a lui Nointel, ambasadorul frances 
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că afacerile din Egipt merg răi. Locuitorii din Constanti- 
nopol erai și ei în fierbere, pentru foarte îndelungata lipsă 
a stăpinitorului. El se ridicâ deci, la 7 April, din Adrianopol, 
luînd cu dinsul și lagărul, căci avea de gînd să treacă în 
Asia. 

La graniţa Nistrului trebuiau să meargă numai Tatarii şi 
citeva mii de Turci, vre-o 30.000, supt Ibrahim-Pașa din 
anul trecut 1. 

Unii,—între cari şi Antonie-Vodă, care-şi arată această părere 
într'o scrisoare din 10 (20 ?) Maiii —, credeaă că lupta nu va 
mai fi cu Polonia, ci cu Doroșenco. În adevăr, acesta lăsase 
pe Turci şi-şi făcuse, în acelaşi timp, supunerea către Sobieski | 
şi către “Ţar?. Dar el se îndreptățise la Poartă, şi Marele- 
Vizir, care nu voise să-l părăsească nici-odată, îl sprijivia cu 
toată puterea. Viclenia lui, în adevăr căzăcească, fu deci tre- 
cută cu vederea. 

Ceie d'intiii întîlniră fură între Tatari și Poloni £. Numai prin 
Iulie va fi sosit la Nistru Ibrahim, aducînd cu dinsul şi pe 
Grigore Ghica, pe cînd Antonie Ruset rămase şi mai departe 
în Capitala sa din lași5. La 29 Iunie st. v., deci 9 Iulie, cei 
doi Domni serba împreună la mănăstirea Cetățuia hramul 
Sf. Petrus, 

Se făcu un pod pe Nistru pentru a se începe prada Gali- 

la Constantinopol, către Pomponne (Bibl. Regală din Dresda, ms, gall. 645, 
p. 41): «Les Polonois viennent de reiterer tout d'un coup pour Vobtentian de la paix ; ils employent en mesme temps les princes de Valachie, Moldavie et - Transylvanie, — Sa Majeste ayant expedi€ ă ce dernier un Envoy€ extraor- 
dinaire». V. şi scrisoarea lut Sobieski către Duca, în Hurmuzaki, Suzi. UI, 
vol. I, pp. 09-18. Solul regelui la Duca era Kriwowski (i6id,). 

1 Raport olandes din £8 April 1676: <He meeste gros van het leger 
volcht Syne Maiesteyt, latende in Molaavie ende Podolien derich 
Caminiec een duysent soldaten». Cf. rapoartele din 28 A 
tanul a trecut canalul la Scutari, în Asia) și 5 Lulie, 

? Hurmuzaki, IX", p. 290; Tărăk- Mag. Allam-0km., V 
3 Hurmuzaki, 7, c, 

ende in 

pril, 7 -lunie (Sul- 

> P. 375. 

* Hurmuzaki, V2, pp. 129-30, n” CCXXăI. 
5V. Zorăk-Mag. Ailam- O0km., V, pp. 396-8, 401. 
* CE. Hurmuzaki, V2, 7 e. (chemarea lui Ghica); Const, Căpitanul, pp. 189-90.   
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iei, silind astfel pe Sobieski la pacea pe care o voiai Turcii 

şi ale cărei condiții de căpetenie nu mai erai tributul 

saii banii de răscumpărare ai Lembergului, ci numai cedarea 

Podoliei cu Camenița și a Ucrainei întregi, pe care, cum 

am văzut, Sobieski, unit în iarnă printr'un tratat cu Țarul, 

o smulsese lui Doroșenco în 1674 şi o pierduse față de Sul- 

tan în anul următor, iar acum voia s'o ţie prin supunerea lui 

Doroşenco!. Paza podului o avură 5.000 de Moldoveni și 

Munteni, cei d'intiii supt Hatmanul Alexandru Buhuș, şi 

2.000 de Turci, 
La începutul lui Septembre, o năvală a Polonilor smulse 

podul din mina acestor puţini păzitori, și-l arse 2. Pașa 

murise, dar alt Ibrahim, Ibrahim Şaitan sai Dracul, numit 

îndată în locul lui, puse să se facă podul din noii. Ta- 

tarii şi Turcii se revărsară asupra cimpiei galiţiene, arzind 

la Joholnicz (), la Jaszlowiecz, la Buczacz, la Halicz. O ceată 

răzleţită fu învinsă la Mohilăi, şi această întimplare grăbi 

sfirşitul războiului turco-polon:. 

Ibrahim se răpezi asupra oștii celei mari a lui Sobieski, 

care era deci la Nistrul băsarabean. El găsi pe rege lăngă 

Zurawna, pe malul stîng al apei. «Acolo», spune Constantin 

Căpitanul, unul din luptătorii creștini ai acestei bătălii, cera 

Nistrul, și peste Nistru un deal mare, pietros, de nu să putea 

sui nici pedestri ». Polonii făcură în acest loc șanțuri foarte 

puternice, răzimîndu-se pe piedeci naturale care nu puteai 

fi trecute, apa, dealuri, păduri, cetatea. “Turco-Tatarii, cu 

mult mai mulți, nu putură clinti din loc cei 30.000 de 

ostaşi bine întăriți. Dar nici aceștia nu-și putură goni duş: 

manii. Astfel se ajunse, în ziua de 27 Octombre, după o 

încunjurare de douăzeci de zile, cu bătaie de tunuri și harţe 

1 V. mai sus şi Hurmuzaki, Fragmente, V, pp. 312-3 (Doc, VI, p. 93); 

Engel, Gesch. der Cosaken. 

* Hurmuzaki, Doc. V2, p. 150, n0 COXEXII; LX, p. 293, n COCCXVIII; 

Acte și fragmente, |, p. 81. 

3 Hurmuzaki, IX!, p. 292, a GocoxvIii; Hammer, III, p. 684. 

4 Cf. Hurmuzaki, Suzi. Il, vol. L, pp. 116-8. 

5 Const. Căpitanul, p. 190; Hammer, 7. c. 
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răzlețe, la pacea de la Zurawna. Polonii o încheiaseră pentru 
a scăpa din cursă: deci Turcii ciștigai prin ea hotarele pe 
care le doriseră. Trimesul lui Duca. Vodă aducea cel d'intăiti 
ştirea cea bună la Poartă, şi astfel ni s'a păstrat numele 
harnicului şi agerului Trimes de taină: Căpitanul Matei 
Cărămidă, care înşelă pe Antonie-Vodă în cale, spuindu-i că 
tot nu s'a ales la Nistru ce se va face cu Polonii. Vizirul 
cel bătrîn, Ahmed Chipruliul, plăti vestea cu 200 de galbeni 1. 

Iaternunţțiul Modrzliwoski sosi pentru ratificare, în lanuar, 
şi un «sol mare», venit în urma lui, o căpătă, în anul 1677, 
cu toată împotrivirea residentului german. Dar oștile rămaseră 
la Dunăre ?. Căci un noi războiii se gătia în potriva Cazacilor. 

F. Luptele cu Cazacii şi Muscalii (1677-81). 

Doroșenco era acum omul Țarului, căruia-i şi făcuse jură- 
mîntul de credinţă. El fu scos deci din fruntea acestor Ca- 
zaci ai Niprului sau, cum li ziceai Turcii, ai etrestiilor gal- 
bene» 3. Locul iui fu dat, la 3 Martie, lui Gheorghe, fiul lui 
Bogdan Himlniţchi şi fratele lui Timuș: fusese şi el Hat: 
man în timpuri, după moartea lui Bogdan, dar trebuise 
sa-și părăsească dregătoria, se făcuse călugăr, intrase în ro- 
bia Tatarilor, stătuse în cele Şepte Turnuri din Constanti- 
nopol șepte ani de zile și, cum spune Cantemir, nu se mai 
gîndia de loc, mai ales după neizbinda unor încercări de 
fugă, la stăpinirea asupra oamenilor £. Gheorghe sau Iurie 

! Izvoarele citate. 

2 La 26 Novembre 1676, ambasadorul olandes scrie că la 21 Caimacamul 
(care ţinea locul Vizirului, mort la 30 Octombre; cf. şi Brosch, o. c., p. 171 
şi urm.) l-a asigurat de încheiarea păcii. Residentui germau trebuia să plece 
la Adrianopole pentru a împiedeca ratificarea. waportul din 31 anuar arată 
că residentul a scris la 11 despre sosirea ia 10 a internunţiului, Se știa atunci 
că Sultanul va lăsa «Caminiec met starck guarnisoen beset, ende de vordere 
soldaten, die, het voorleden jner, daeromirent in campagne ist geweest, om- 
trent den Danuby in haere wWinterquartie en uyirusten>. — La 28 Mart el spune 
că n'a venit cublegatul>. — La 28 April, ştire despre sosirea unor Trimeși, pe 
cari Turcii îi privesc ca ostateci, 

3 Cantemir, /sf. imperiulut otoman, iad, Losit Hodoș, p. 437 (poate și după 
Delacroix), 

1 Zdid., p. 437 şi urm. 
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fu numit după datinele numirii Domnilor noștri, trimese 

un Caimacam ca şi aceştia, alese pentru aceasta, ca şi 

dînșii adese ori, pe un Grec, Stamatello, şi, firește, aştepta 

acuma ca Turcii să-l aducă în Scaunul săii de oblăduitor !. 

Poate că înnainte de a se începe expediţia se aştepta în- 

cheiarea definitivă a păcii cu Polonii. Sobieski trimesese 

pentru aceasta, cu un mare alaii bogat, pe Palatinul de 

Culm, Gninski, cu secretariul Rzewuski: ei trebuiau să ceară 

înnapoiarea tuturor robilor și oarecare îndreptări de graniță 

și cedări de cetăţi în Ucraina. Solul era în Moldova în lunie 

şi intra în laşi la 26 ale lunii. Domnul, Antonie-Vodă Ru- 

set, era în capitala sa, dar el se pregătia să plece la oaste, 

şi anume la Bender, unde trebuia să se facă adunarea oști- 

lor. Palatinul găsi la 6 Iulie pe serascher, același ca și în 

anul trecut, Ibrahim Şaitan, încă la Isaccea, gata să treacă 

Dunărea 2. Gninski ajungea la Constantinopol abia în ziua 

de 10 August și avea la 16 audiența la Vizir: nu i se dă- 

duse voie să facă a suna trimbițele la intrarea sa și nici a 

primi pe miniștrii străini; mai tărziu, el trebui să se aşeze 

în josul sofalei Vizirului, cum nu voise să facă ambasadorul 

frances Nointel și pentru aceia fusese dat afară; în loc să 

fie poftit într'un Seraii împărătesc, cum ceruse, el fu găz- 

duit numai în casa sechestrată de la fiul lui Panaiotachi 

Nikussios ; ifosul risipitor al Trimesului, care poruncia să se 

lase a cădea potcoavele de argint ale cailor suitei sale, stîrni 

mai multă batjocură decit uimire 4. 

Cei 40.000 de Turci, uniți cu Moldovenii lui Ruset și 

Muntenii lui Duca-Vodă — cîte 10.000 de fiecare, se zice, — 

înnaintară cu grei, fiind lipsă de apă, către cetatea de lemn 

și pămînt a Cehrinului,apărată de mulți Cazaci. Ajunseră la 

12 August acolo?. Ajutoare muscălești veniaii de peste 

1 Hammer, Il, p. 693; Delacroix, o. c, p. 71 şi urm, 

? Acte și fragmente, |, p. 88 şi urm.; Hurmuzaki, Supl. IL, pp. L19-21. 

3 Raport olandes din 29 August 1677. 
1 Cantemir, 7. c,; raportul olandes citat şi Hammer, III, pp. 696-7 (după 

Delacroix). 

5 Raport olandes din 21 Lulie 1677 : «Den extraordinaris ambassadeur van Polen 
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Nipru și Pașa de Bosnia, trimes înnaintea lor, nu putu să 
le oprească, ci fu răă bătut la valul apei, — pierind atunci 
și fiul Hanului însuşi 1. Moldovenii şi Muntenii pierdură atunci 
mulţi oameni, și se auzi chiar că Duca-Vodă ar fi fost rînir 
la picior 2. Toate încercările de a pune mîna pe cetate fură 
zădarnice ; luptătorii d'innuntru aruncaii asupra Turcilor şi 
cu stupi din cari se năpustiaii roiurile de albine. La 7 Sep- 
tembre Ibrahim fu silit a se întoarce înnapoi, şi retragerea 
lui în astfel de imprejurări fu deosebit de grea și de neno- 
rocită. Tatarii luaseră încă de supt Cehrin drumul spre 
casă, şi în urma taberei turcești zbura în toate părțile, 
ajungînd pănă la Camenița, caii Cazacilor: zaherea de un 
mare preț fu descoperită și prinsă de dinșii. La Bender, se 
lăsă pentru strajă un singur Pașă, care se închise în puter- 
nica cetate, iar tot bulucul cellalt apucă spre tabăra Dunării, 
cu simțul rușinos al înfrîngerii din partea unui dușman des- 
prețuit. Ca să poată pleca și ei către casă, Domnii noștri 
trebuiseră să dea cite o mie de taleri căpeteniei fugarilor 8. 

Cind Gninski, solul cel mare polon, se învrednici în sfirşit 
a vedea împărăteasca față a Sultanului, în ziua de 14 Sep- 
tembre, se ştia la Poartă despre pățania de la Cehrin, şi 
poate aceasta grăbise audiența. Lumea din Constantinopol 
era într'o mare neliniște. Se zvonia că avintul Cazacilor e 
aşa de puternic, încît ar putea să primejduiască Azovul, Cri- 
meia, Camenița chiar. Oşti nouă fură chemate din Asia și 

(die den 24 passato Moldavien is gepasseert ende by gevolge hier nahy is) sol wonderlyck toe ien, als hy dese disgratie van Vranckryck sal verstaen», 
Altul din 7 Octombre: «Den 12 van de maent Augusti is Ibrahim-Pascia, als 
generael van het turcexe leger, by hem hebbenae den Crim-Tartar, verschede 
Pasciaas ende de princen van Moldavien ende Waliachien, yder met haere 
troupen, voor Czyhitin, leggende aen de zyde van de revier de Nyper, ende techtevoort onder he: gebiet van den Groot-Vorst van Moscovien gecomen». 

! Hammer, IL, pp, 697-8. , 
2 Acte și fragmente, |, pp. 87-8; Hurmuzaki, IX!, p. 298, no cocoxx. 
2 Jâid, ; cronicile moldoveneşti şi muntene ; 7; drăk- Mag. Allam-Okm., V, 

pp. 462-4 (la 20 Octombre Ruset era întors în Scaun ; Turcii îl siliseră să înlocuiască pe Hatmanul Gavriliţă Costachi prin Sandu Buhuș, cunoscut lor încă din luptele cu Polonii), 468-9. 
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din Egipt. Sultanul, care dărui două milioane pentru războii, 

plecă la Adrianopol, ca pentru o campanie de iarnă, dar 

tot în Octombre el se întorcea înnapoi in vechea sa reșe- 

dință. Scoaterea Hanului și înlocuirea lui cu Murad-Ghirai 

fu hotărită încă de atunci, de şi se făcu numai în Mart!. 

Ibrahim avu o primire ca aceia, încît putu să se teamă de 

moarte, cu toată vrista lui așa de înnaintată, încit n'ar fi 

pierdut multe zile. 1 se aduse învinuirea, că, după ce na 

prins pe Sobieski la Zurawna, acum pierduse, prin plecarea 

lui grăbită, prilejul de a lua Cehrinul, şi fu aruncat în cele 

Şepte Turnuri. Toate ştirile de la hotar fură oprite, pentru 

a nu se tulbura și mai mult locuitorii Capitalei. Încă de la 

25 Octombre, ambasadorul olandes știa că «în primăvară 

Sultanul se va duce la malul Dunării și Vizirul-cel-Mare însuşi 

va pleca de aici cu toată oastea»?. 

Și în Octombre și în Novembre urmaii negocierile cu 

Gninski, care era ţinut din scurt, fără ştiri de acasă şi fără voie 

dea vedea pe nimeni, pentru a-l sili astfel să încheie. Înnainte 

de a pleca spre Crimeia, la 26 Februar, Hanul cel noi 

adause silința lui pentru a se ajunge la un capăt. Negociatorul 

tătăresc oferia Polonilor pentru unele concesii Jaroslawecz, 

Ținutul «Soret», iar în Ucraina, Nimirovul, loc foarte însemnat, 

saii «Kalwmik». Gninski crezu că trebuie să mai zăbovească 

încă. Zvonul, răspîndit acum de Turci, că s'aii inceput tra- 

tative cu Muscalii, poate să fi înrîurit pe solul polon. Astfel 

el ratifică la rii Mart şi iscăleşte la Daud-Pașa, în ziua de 7, 

pacea prin care Turcii mai căpăta Barul şi Miedziboze, iar 

în Ucraina nu părăsiau decit localitățile Pawolosk și Bialo- 

cierkiew î. 

Mai trecură citeva săptămîni pănă să se înceapă a doua 

1 Raport olandes din 3 Mart(tot atunci fu scos din temniţă şi Ibrahim-Pașa). 

2 «Dat in het voorjaer den Kayser naer de revier den Danubius sal ver- 

welen, ende de Primo-Vesier în persoon met de gansche armade van daer te 

velde haen». Cf. şi raportul din 7 Octombre, din 9 Decembre, cele două din 

“18 anuar 1678, cel din 3 Mart, același an. 

3 Rapoartele olandese citate. La cel din i-iii Maiii e anexat tratatul, datat 

«al campo di Davut-Pascha, nel plenilunio della luna di Sefier, anno 1089»: 
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expediţie a Cehrinului, În adevăr, ziua de plecare a oștilor 
e la Turci 23 April, Sf. Gheorghe al creștinilor. La 30, tot 
lagărul era în mişcare, avind în mijlocul săi, nu numai pe 
lacomul Vizir, ci şi pe Sultan, care, de altminterea, nu era de 
loc bucuros de această călătorie prin locuri sălbatece, unde nu se 
poate petrece!. Și Gninski fu silit a merge cu oastea, pentru ca 
el însuși să se îngrijească de aducerea la îndeplinire a trata- 
tului. Se știa că Sultanul va rămînea la Silistra, și Vizirul 
va duce trupele spre Cehrin, şi chiar spre Chiev. Din partea 
Muscalilor nu era nici-o nădejde. Nu numai că ei făceau pre- 
gătiri mari, stringînd o oaste pe care scrisori din Moldova, 
de la 28 Februar, o socotiati la 400.000 (2) de oameni, dar 
Țarul avu îndrăzneala să trimeată la Poartă, pentru a cere 
Ucraina, o solie (a lui Davidovici), care, neapărat, fu răpezită 
înnapoi cu rușine?, 

La 2 Iunie tabăra era pusă la Tatar-Bazargic, în Dobrogea, 
şi de acolo Sultanul se îndrepta spre reşedinţa lui de vară, 
la Silistra. Ambasadorul polon răminea aici cu dinsul, pe 
cînd cu Vizirul mergea numai unul dintre oamenii suitei, 
Proski?. La 4 Iulie, Cară-Mustafă era la Bender. Aici aștepta 
deocamdată sosirea Tatarilor şi a Domnilor noștri, dintre 
cari a] Ţerii-Romănești era în cale, la conacul din “Pieptești, 
în ziua de 3t, pe cînd Hmilniţchi sosise la Bender încă de 
la 25 lunies. 

Rominii merseră înnainte, deschizind fîntîni în mijlocul 
stepei pustii și fără apă. Ajungind la Cehrin în ziua de 
20, fiecare din cei doi Domni trebui să facă două poduri 
pe apa miloasă a Tismenului, care încunjura de trei părți 

1 La 19-21 iese breslele (<ambachten»), la 20, lenicer-Aga, cu leniceriY, la 
21, Sultanul cu Vizirul. Era vorba de plecare încă pe ziua de 27 ale iunii 
(rapoane olandese din 23 April, 6 lulie), 

2 Raport olandes din 23 April ; Engel, Gesch. der Kosaken, p. 269. 
3 Hammer, III, p. 703. 

* Cronica lu! Constantin Căpitanul, ed. Iorga, p. 192, nota 2, 
5 Hurmuzaki, Fragmente, III, p. 319. La 16 Maiii Antonie-Vodă e în laşi, 

la 21 lunie/1-iă lulie, Tălmaciul cel Mare al Porții, Alexandru Mavrocordat, 
scrie însă din Bender (Tărâk- Mag. AHam-O0km. VI, pp. 10, 17-8). 

74342. Vol. IX. 12 
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cetatea. La 20, începea încunjurarea, pentru izbînda căreia 

se făceaii rugăciuni în Constantinopol. 

Într'ajutorul Cehrinului alergă căpetenia de Cazaci Rama- 

danowski. El putu trece Niprul fără piedecă. Vizirul făcu 

toate silințele pentru a nu-l lăsa să intre în cetate. Caplan- 

Pașa primi porunca de a se înfige între Cehrin şi oastea 

venită din noii. Dar nu izbuti. Se putea prevedea o nouă 

întoarcere rușinoasă ca aceia din 1677, dacă n'ar fi ajutat 

întîmplarea. Muscalii, bucuroşi de biruinţa asupra lui Caplan, 

se dădură beţiei într'o zi de sărbătoare, și astfel Turcii putură 

intra în cuprinsul cetăţii. S'a vorbit și de o trădare a lui 

Ramadanowski, care avea un fiii rob la Tatari şi, în loc 

să dea bani ca să-l răscumpere, era bucuros să primească el 

bani de la păgini. Turcii luară astfel Cehrinul, pierzind, ce 

e drept, mulți dintre ai lor, la izbucnirea unei mine?. 

Dar aceasta răminea o surprindere, și nu o bituință. Ea 

ajungea însă lui Cară-Mustafă pentru a șterge amintirea retra- 

gerii din 1678 şi pentru a-și putea scoate la iveală destoinicia. 

Alte lupte nu mai voi să încerce. Plecă îndată, pe la Uman 

şi Soroca, de unde luă apoi drumul Chişinăului și al Bu- 

geacului, spre Isaccea. Pănă la Nistru, îl loviră însă la Bug 

Cazacii, făcîndu-i mari pagube. Alţi dușmani începeau să zi- 

dească din noii Cehrinul, pe care Vizirul îl răsese din teme- 

lie, ca răzbunare pentru sîngele turcesc ce se vărsase acolo. 

Domnii noștri, de la cari se storsese, după obicei, mulți 

bani, merseră cu stăpinii pănă la Chişinăii: aici, după po- 

runci venite de la Poartă, Antonie-Vodă fu mazilit şi dus la 

Constantinopol, unde fu supus apoi celor mai grozave 

i Hammer, 7. c.; raportul olandes din 6 Iulie. 

? Izvoarele citate. Cf. raportul olandes din 3 Octombre: «Het is seecker 

dat de stadt ende het casteel Zeherin tusschen den 25 ende 26 Augusti door 

de turexe armade is bestormt ende tegelyck opgesprongen ende dat het mos- 

covitische leger, daeronirent gelegen, hat selve niet heeft cunnen beletten». 

Alt raport olandes din această zi adauge : «Ende het vier alsdoen door ariificie 

in de mynen gebracht, ende, daerop zin de kruyt magazynen gecomen synde, 

is deselve met het casteel totaliter opgesprongen, waerdoor aen weder zyden 

veel volex gebleven is». 

  

 



CAMPANIILE ÎMPOTRIVA POLONILOR!: 1677-81 179 

chinuri pentru a mărturisi banii pe cari-i avea sati nu-i avea. 
Urmașul său fu Duca, din Țara-Romănească : el intra la Iaşi. 
în ziua de *f. Nicolae, pe cînd înlocuitorul săii la Bucureşti, 
Șerban Cantacuzino, mai zăbovia cîteva săptămîni la Adria- 
nopol, unde-și avu audiența de plecare la 27 Decembre 
numai 1, 

La 21 Novembre, Vizirul, care trimisese pe Asiatici acasă 
şi lăsase dintre ostașii europeni o parte la Dunăre, intra 
biruitor la Adrianopol, cu ostași hămesiţi și goi, a căror 
înfăţişare proclamă înfrîngerea 2, 

Era să se mai facă o expediție în acea stepă fără fîntîni 
unde roiaii Cazacii şi Muscalii? Mulţi, ştiind îndărătnicia 
Turcilor, credeai aceasta. La 27 Februar 1679, ambasado- 
rul olandes scrie: «Se spune că oastea turcească din Europa 
își va avea lagărul anul acesta la hotarele Moldovei, Ucrai.- 
nei şi Podoliei, pe cînd Sultanul, Vizirul-cel-Mare şi toată 
Curtea vor sta la Constantinopol sati în împrejurimi 2, La 
2 Mart Sultanul sosia în adevăr, viind din Adrianopol, fără 
pompă, saii, pentru a vorbi ca oamenii de atuncea : «tiptil». 
Abia la 20 April ajunse Vizirul 4. 

Dar, în loc să se vadă ieșind steagurile în corturi, se afl 
despre sosirea la 3 Maiii a unui Trimes al Țarului, care e 

1 Cf, şi ce se spune în raportul olandes de la 25 Novembre : «Den Grooten 
Heer, hiervan kennisse becomen hebbende [despre rezidirea Cehrinului], 
ende vreesende, so die vyanden daerop de voorn. revier comen te passeren, 
dat sy haer winterquartieren in Podolien ende Moldavien souden cunnen 
nemen, heeft sonder uyistel ordre gegeven, omme alle het hoy ende stroo ten 
plate lande aJdaer te verbranden ende het koren nae den Davubij te voeren, 
op dat den vyandi sich daervan niet soude dienen», — La 3.3 Octombre 
1678, Alexandru Mavrocordat scrie din Bender (Tărok-Mag. Allam-Okm., 
VI. p. 27), 

2 Acelaşi raport. 
3 Raport olandes din 27 Februar 1679: «Men seydt dat de turcxe landmilitie 

van Europa dit jaer op de frontieren van Moldavien, Eukranie ende Podolie 
sal camperen ende den Kayser, Primo-Vesier ende het gantsche hof in ende 
om Constantinopelen syn>. 

4 Acelaşi raport și cel din 29 lunie. 
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păzit de aproape de leniceri şi aduce lucruri foarte tainice. 

Ele erai însă cereri tot aşa de îndrăzneţe ca şi în trecut, 

şi astfel, la 8 Iunie, Capudan-Pașa, Amiralul, pleca în Marea 

Neagră cu treizeci și şese de corăbii. 

Data aceasta nu mai era vorba de o pătrundere în lăun- 

trul ţerii Cazacilor şi de cuceriri de cetăţi pe acolo. După 

sfatul Hanului celui noii, se hotărise a se zidi la gura Ni- 

prului o întăritură care să poată opri şeicele dușmanilor. Un 

Pașă, Cară-Mohammed, oşteni și salahori de-ai noştri, mer: 

seră la Dohan-Cală sati Dohan-Ghecet, apucindu-se de lucru, 

în vară. Tocmai atunci, la 25 Iunie, după sosirea la 11 a 

Dragomanului săi, ambasadorul polon arăta Porții că Sobieski 

a întărit pacea de la Daud Paşa; cetăţile erai date acum 

cu toatele în mîna dregătorilor turci. Cu toate zvonurile, din 

această parte nu mai era nici-o primejdie. Şi deci solul “Ța- 

rului primi răspunsul să se întoarcă înapoi, putind să nego- 

cieze la Nipru cu Hanul şi Cară-Mohammed !. Aceştia răspin- 

seseră năvălirile lui Sîrcu, în care se vestise falş că ar fi perit 

Gheorghe Hmilniţchi, și la începutul lui Septembre se știa 

că lucrul s'a mîntuit 2. 

Știri războinice mai răsună şi în 1680, în 16812. Dar ele 

nu se adeveresc. În Mart ale celui din urmă an, alt sol 

rusesc venia la Constantinopol. El aducea întărirea păcii de 

la Radzim î. 

1 Raport olandes din 29 luniu: «Bode onderentusschen were van dese 

ayde starck voorgegaen in îet bonwen van de iwee castelen tot beveylinge van 

Eukranie ende Podolien; tot welchen eynde oock den Capiteyn-Pascia den 

3 dito van hier, met ses en dertigh galeyen, versien mer arbeyders ende 

instrumenten, over de Swarte Zee, nae de rivier Nyper vertrocken is». 

2 Hurmuzak:, Suzi. 11% pp. 123, 129. îDouă steaguri de Munteni trec în 

1680 de ia dinsul la Poloni, în Zulkiew (îdid.). Cf. Cantemir, o. €. p. 454. 

— V. şi raportul olandes din 11 Septembre: «Middelerwyie hebben de 'Lur- 

cken de twee starckien op de frontieren van Euvkranie voltrucken, niet tegen- 

staende den Moscoviter ende den Cosack met gruut gewelt heiselve heben 

soucken te beletten ; daermede sya nu de provincien van Eukranie, Podo- 

lien, Moldavien ende Wal.achien tegens alle invasien van die kant volcoment” 

lyck gedeckr». 

3 Ilurmuzaki, Sag. LE, pp. 131-3, 

4 Hammer, III, p. 718. Cf. Hurmuzaki, 7. c.; Delacroix, pp 147-8. 
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Printr'insa Muscalii căpătaii asigurări despre Tatari, drep- 
turi la Ierusalim, stăpînirea Chievului și a cinci pălănci, asigu- 
rarea că nu se vor clădi și alte cetăţi între Nipru și Bug. 
Îndată se luă o măsură privitoare la Ucraina. Duca-Vodă 
al Moldovei era chemat la Constantinopol. Intra acolo, cu 
doisprezece boieri, la 22 Iunie, era făcut Hatman al Ucrainei, mai 
dindu-i-se încă un tuiii la 28 ale lunii următoare, și el străbătea 
stradele Constantinopolei, purtînd cuca pe cap și înveş- 
mintat într'o strălucită haină de brocard de aur pe cîmp alb, 
blănită cu soboli. Întors în Septembre, el începea în primă- 
vară Domnia asupra Cazacilor, cărora li dădu un cîrmuitor, 
pe Grecul lani Gredinevici!, 

lar Gheorghe Hmilniţchi, fostul călugăr Ghedeon și acum şi 
fostul Hatman, venia cu un mic alaiii, supt pază, în toamnă, 
și urma i se pierdea în Constantinopol ?. 

1 tocga, Că/ători, ambasadori și misionari ; extras din «Buletinul societățit geo- 
grafice», sem, II, anul 1898; Bucureşti, 1899, pp. 15-20; Hurmuzaki, Fragmente 
III, p. 325. Cf. 57. ff, române în sec, al XVIII-lea, |, p. 223. 

? Hurmuzaki, S44/, Fă, p. 142. 

, 

     



IV. 

ÎNCĂ DOUĂ POVESTIRI ISLORICE 
ROMÂNEŞTI. 

 



Un cetitor de peste hotare al «<Sămănătorului» mi-a tri- 
mes spre cercetare în iarna trecută o cărticică romănească 
manuscrisă din veacul al XVII-lea !, în care se cuprindea o 
povestire despre Împărăția turcească, din cele mai vechi tim- 
puri pănă în vremea Sultanului Mohammed al IV.lea (1648-87), 
care «şi pănă astăzi tot înpărățeaște», şi o expunere a re- 
tragerii nenorocite făcută în 1657 de Ardelenii lui Râkczy, 
pe cari războiul Nordului îi adusese în Polonia. Academia 
Romiînă s'a grăbit să cumpere această cărticică, ce face 
parte astăzi din biblioteca ei. 

Însemnătatea celor două povestiri e, fără îndoială, aprecia- 
bilă, şi aceasta din mai multe puncte de vedere. 

Cit privește întăii pe amîndouă, ele ai o foarte frumoasă 
limbă romănească, plină de întorsături interesante, de cu- 
vinte vechi și de altele care nn se întîmpinase pănă acum. 
Scriitorul — compilator pentru una, simplu tălmăcitor pentru 
cealaltă, cum se va arăta îndată — e stăpin pe graiul său, 
şi unele din aceste pagini sînt potrivite pentru a-şi lua locul 
între probele de limbă bună. 

Ca fond, istoria pe scurt a Sultanilor nu pare să fie nu- 
mai o tălmăcire. Nu cunoaștem pănă acum o astfel de lucrare 
în grecește saii în slavoneşte, cu totul deosebită de paginile, 
de alminterea mult mai bogate, care înşiră faptele « Împăraţi- 
lor» turceşti în coada cronografelor biblico-romano-bizantine, 
ce pornesc cu Facerea Lumii 2. În scrierea romănească nu 
se întîlnesc numai grecisme sati numai slavonisme: dacă se 

1 60 pp. in 12. 

2 V, storia literaturi! vomiîne în secolul al X VIit-lea, 1, p. 83 şi urm,  
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zice «Alaentin» pentru Alaedin, dacă Ludovic cel Mare din 

veacul al XIV-lea e întitulat «Împărats, în loc de rege, al 

Ungariei, după cuvintul grecesc Basthedc, care are amin- 

două înțelesurile, dacă odată lămurește că Niprul se mai zice 

«Voristianis>, în schimb Salonicul nu e numit “Tesalonic, 

ci Solun, după slavoneşte. Deci avem a face cu un po?ri- 

vilor şi amestecător, cu un compilator, care întrebuinţează 

de o potrivă texte de istorie turcească în cele două limbi 

învăţate ale Răsăritului. Din unele forme şi explicări se vede 

chiar că ştia ceva turcește. 

El trebuie să fi fost un om învăţat, căci pe acest timp 

învățații de elineşte şi «slovenie», acești Zoc// Zuarum fiu-. 

guarum, erai foarte rari pe la noi. El uniă cu această însu- 

şirea aceia, iarăși destul de rară pe atunci, a omului care 

caută să-şi dea sama și de lucruri care nu-l privesc de 

aproape, care nu sînt cerute de nimeni şi nui pot aduce 

nici-o răsplată. În rindul întăiu al oamenilor astfel împodo- 

diți de fire, oricine va pune pe Nicolae Milescu, boierinaș 

vasluian, crescut la şcoala Trei lerarchilor de la Iaşi, supt 

Vasile Lupu, întrebuințat apoi ca tălmaciii pe lingă capu- 

chehaiaua moldovenească de la Constantinopol, în măsură 

deci să cunoască pe Turci şi pe Greci. Milescu era pe 

"atunci încă foarte tinăr şi ştim că el se întoarse în ţară pe. 

la sfirşitul Domniei lui Gheorghe Ștefan !. Și trebuie să se 

mai însemne că scriitorul care lămurește «poarta Neorului» 

din vremea Bizantinilor prin «poarta Pahcialii», era un foarte 

bun cunoscător al Constantinopolei păgîne. 

Am văzut că povestirea e alcătuită supt stăpînirea Sulta- 

nului Mohammed al IV-lea. Într'un loc se mai dă o indica- 

ţie a timpului, cînd se asamănă o gilceavă între creștini cu 

dezbinarea dintre Poloni din zilele scriitorului însuşi. Aceasta 

s'a întîmplat însă numai în cel de-al doile deceniu al vea- 

cului al XVII-lea — anii crokoszului» —şi apoi dela 1655 în- 

nainte, cînd împotriva regelui loan-Casimir se ridică o par- 

! (storia literaturii veligioase a Rominilor, p. 174 și urm.  
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tidă care-şi căuta un noi stăpînitor în persoana principelui 
ardelean sai a fiului acestuia, Francise Râk6czy. 

Pentru ca să atingă acest scop, Gheorghe Râkâczy al II-lea 
a făcut o expediție polonă, care s'a dovedit nenorocită. Dom- 
nii noștri, aliaţii lui, ai trebuit să-l ajute cu cîteva steaguri 
de ostași. Ai luj Gheorghe Ștefan-Vodă aveaă în fruntea lor 
pe Serdarul Grigorie Hăbăşescul şi pe Frătița, căpitan de 
margine la Ținutul Fălciiului 1. Se înțelege deci interesul 
ce putea să aibă pentru Moldoveni acest războiă, ale cărui 
jalnice rămăşiţe trecură în curînd prin ţara lor, în prada 
țeranilor din sus, ce se aţineai la jaf 2. Cind Râkdezy se 
văzu silit să-şi părăsească oastea în Podolia, lîngă Miedzi- 
boze, plecară spre Nistru, în grabă, și ai noştri 5. În fruntea 
celor rămași în urmă stătu, împlinindu-și datoria pănă la ca- 
păt, loan Kemeny, care era să fie în curînd şi el printipe 
al Ardealului, Cînd grosul oștirii căzu în mîna Tatarilor,. 
cari nu recunoscuseră pacea, Kemeny împărtăși soarta celor. 
lalţi. Ua cronicar muntean contemporan serie: «Chimin Ianoș, - 
ghinărariul lui Racoţ, şi alți boieri ai lui, văzănd că va să 
le vie lucrul la răă, ai zis Craiului să iasă să să ducă la 
țara lui, că, de va scăpa el, să aibă şi de grija celor ce va 
rămănea acii: şi aşa ati făcut, că ai fugit. Iar oștile cu toată: 
boerimia aii rămas, și i-aă încungiurat Liașăi cu Tătarăi de 
toate părţile, de le da război în toate zilele. ȘI, şăzănd cită- 
va vreame închiși, sfărşind bucatele, și iarba, și gloanţele, 
de nevoe s'au dat robi Tătarălor»t, 

Poate că Milescu să fi fost și cl în oastea de 2.000 de 
oameni a Hăbășăscului ; amintim că peste cîteva luni Gheor- 
ghe Ghica, noul Domn al Moldovei, trimetea în ajutorul 
noului principe ardelean, Acațiu Barcsai «1.000 de oameni 

1 Miron Costin, ed. Kogălniceanu, p. 353. Cf. Studii și doc. 1V, p. 
COLAXXI şi urm, 

2 Țerani! noștri din părţile cimpulungene prădară pe cet plecaţi de lingă 
Râk6czy fără voia acestuia. Miron Costin, p, 354. Cf. Şincai, LII, p. 103. 

3 Miron Costin, p. 354; Ludescu, în /fagazinul istorie, IV, p. 343; Con 
stantin Capitanul, ed. Iorga, p. 137. 

1 Constantin Căpitanul, 7. e, 
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cu Neculai Cirnul>, Milescul nostru, şi că acesta a fost pe 

urmă Spătar al doilea sai al treilea, adecă dregător ostă- 

şese 1. Astfel s'ar înţelege mai bine, nu numai zorul ce ar 

fi avut el de a spune pe romăneşte Moldovenilor despre 

«primejdia cea rrea și cădearia oştei Ţ(ăjrăi Ardealului», ci 

şi faptul că el a avut în minile sale povestirea lui Kemeny 

însuși. 

De la cele d'intăiii pagini se vede în adevăr, că el, mag- 

oatul, sfetnicul ascultat al lui Râkâczy, că el, căpetenia 

vitează a fugarilor vrednici de o soartă mai bună, e acel care 

povesteşte. E o expunere făcută, nu pentru stăpin, ci pentru 

oricine, o dezvinovăţire a sa și o laudă a tovarășilor săi de 

lupte şi de robie. Amintirea celor vechi, cari mărturisiseră 

şi ei cu mîndrie despre astfel de retrageri, poate să fi în- 

demnat pe generalul ardelean. Se ştie că el a scris memorii, 

care sînt astăzi tipărite ?, și la aceste memorii, care nu ajung 

pănă la anul 1657, editorul a adaus o scrisoare a lui Ke- 

mEny datată «din tabăra tătărească de la hotarele Moldovei 

în 6 August 1657», și această scrisoare a fost tradusă aici, 

nu din ungureşte, cred, ci din latineşte. 

Avem deci înnaintea noastră, în formă romănească, un 

izvor de căpetenie pentru istoria ardeleană dia acest timp, 

şi e păcat că în păţaniile ce a avut să îndure micul ma- 

nuscript el a pierdut mai multe pagini din urmă. 

Copiatorul aminduror traducerilor, pe care şi el le-a găsit 

de sigur în aceiaşi cărțulie, e «mult-greşitul şi robul lui 

Dumnezeii Andronic diacul din sfinta mânăstire a Casinului», 

care a mintuit lucrul săi la 22 August 1673. Caşinul era însă 

o ctitorie a lui Gheorghe Ștefan, și din acest fapt am 

putea scoate încheierea că tălmăcirile au fost făcute pentru 

acest Domn, care, cum se ştie, apus pe călugărul Antonie 

să-i scrie şi psalmii şi alte cărți sfinte în romănește, pentru 

1 Zsi, dit. religioase, î. c. 

2 Ed. Szalay (Ondlefirdsa), Pesta,1855, în 80. V. pp. 503. (i. Memoriile 

lui Kemtay Fânos (traducerea și adnotarea pasagiilor privitoare la Romini), 

test de licență de Neagoe Popea, Bucureşti, 1900.  
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cetirea lui 1, În chip firesc, lucrarea ar fi ajuns la cunoștința 
călugărilor din Caşin. 

De la ei, ea trecu în mina unor Ardeleni sai Bucovineni 
încă de prin 1788, cînd cineva făcea pe paginile albastre 
adause la legătura cea nouă, din acest timp, socoteala anilor 
ce S'ai strecurat de la 1648. Același proprietar a scris ici şi 
colo pe aceste pagini începuturi de adeverinţă din partea a 
deosebiți Vornici şi jurați de sat, 

A da la lumină două scrieri, care pot fi ale unui om ca 
Milescu, mi s'a părut o operă folositoare. 

1 Îsi, dit. religioase, pp. 165-6. 
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Istorie aliasi pre scurt, de multe leitopiseţe izbrînit[ă|, 
întru carea să arati toţ Înpăraţii turceşti, căţ au fosti 

din ceputul Înpărăţii lor păni astădzi,—să să ştie. 

Osman întâi: Înpăratul turcesc. 

Acesta Osman iaste acela ce-i zic și Osmangic, începător de 

ruda Osmanleilor, carii și pănă astădz înpărățescii. Pentru aciaia 

să şi chiamă Osmanlii, şi tot cin ruda lor să chiamă Alii-Osman. 

Acesta ai fostă fitor unui Tătar Erdogrulii; care Tătar ai 

fosta de la Tătărămia cea mare, și lăcuiia la Persiia, cînd 

era Tătarăi mai mare pre Persiia, iar apoi, după ce s'ai sculat 

Persii şi ai gonit pre Tătari] de la Înpărăţiia lor, ai fugit și 

el de au venit la on tărgu ce să chiami Iconion: dec ai 

născut pre Osman acesta acolo. Carele multe vitejii și fapte 

ca acele minunate aii făcut înprotiva creștinilor, Pentru care 

fapte stătu şi Înpărat, după moartia lui Alaentin Înpăratul : 

începutu-s'ai Înpărăţiia lui leat ot H|risto]s 1300, și aii în- 

părăţit 28 de ani. Însă într aceia vreame n'ai fostu dzicănd 

Înpărat, ce numai Han. 

Al doile Înpărat : Orhan. 

Acesta ai fostii fitor lui Osman, și au urmat Înpără- 

ţiia părintelui săi. Era om foarte vicleană la firea lui, iar la 

lucrurile războiului ai fosti foarte om de isprav[ă]. Acesta 

multe războae aii făcut cu Grecii, și aii dobănditii orașul cel 

mare Brusa, caria ai fosti Mitropolie a toati Vit(it)enii, apoi 

iar|ă]șă s'ai înpăcat cu Grecii, și șau luată femiaie șie pre 
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sora Înpăratului Mihail Paleologăi; și ai înpărățiti 22 ai, şi 
ai murit. 

Al treile Înpărată : Murată. 

Acesta ai urmată Înpărăţiia tătăne-săi, şi iar era foarte 
un om sămăți și vicleanii, şi la începută ai ţinută prieteşug 
cu Înpăratul grecescu. Pentru aceia i-aii dată 12.000 de Turci 
într” agiutor, căndu avia ei războiii cu Marco Cramvovichie, 
Domnul Bulgarilor. Iar apoi ati supus el tot Răsăritul pănă 
la marginia Mării, și de acolo iar aă întrat în corabii ghenu- 
vezeșt[i] (leată ot H[risto)s 1363) şi au trecut la Evropa cu 
6.000 de oameni. Care oaste ai trecutu-o Ghenuvezii, pentru 
zavistiia ce aii avută cătră Greă, şi, alta, căt ai luati de la 
tot omul căte un galbăn de aur. Și atunce ai luat Calipolitu, 
Dedimotihon şi alte părți de loc dintr'acolo, multe, Filepu- 
politii ceai lăudată, și -Udriiul cel mare; margăndii pren toati 
Țara Sărbasci ca o pari de foc, tot prăda şi lua cetățile. 
Atunce s'a strănsu Lazar, despotul Sărbiei, și Marco, Domnul 
Bulgarilor, şi alţi dfojmni mulți arbănășeşti, de i-ati dat lui 
războiii tare. Ce el foarte cumplit i-ai răsăpit și i-ai ucis, şi 
pre L[ajzar Despotul vii l-ai prinsu și în loc l-aii omorit; 
iar într'aceia un rob a lui Despot Lazar s'au făcut a să în- 
china Înpăratului Murat, și aşia lat lovit foarte tare cu 
cuțitul în pieptu, și l-aii omorît, la oraș la Cosova. Și au în- 
părățit 23 de ai. 

Al patrule Înpărat : Baghiazi! Fulgerul. 
După moartia lui Murat au rămas 2 fitor[i]: unul 

Suliman şi altul Baghiazit. Des Baghiazit s'au arătat cum 
-adecă va să să svătuiasci cu frate-săi, cu Suliman, și l-aă 
chemat la odaia lui, şi îndatăș l-ai zugrumat; şi atunce el 
săngur stătu Înpărati. De la acesta Înpărat ai rămas obiceii 
a omori Osmanlii pre frații lor. Acesta aii strănsu oaste 
multă şi ai prădatii toată Țlajra Sărbasci, leată 1376, wm 
E&nâăuitnie XcRa. Apoi s'aii dus la Botna!, de-ai prădat Ţara 

1 Adecă Bosna, Bosnia, 
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Ungureascî şi "Ț[ajra Munteneasci, şi ati luat mulțime de 

creştini mulți, şi ai veniti pre lăngi Ț[aJrigrad, de-ai răsăpiti 

multe lucruri pre înpregur, și ai străcată multe de toate. 

Dat-ai război şi ȚiaJrigradului, pănă unde ai pus să dea 

biră pre an căte 20.000 de galbeni de aurii. Atunce Înpă- 

ratul grecescu s'aii dus la Franţa şi sai rugati Îapăratului 

şi tuturor să vie într'agutoriul lor. Det atunce multi oaste 

creştineasci s'aii adunată : întăi Ludovechi înpăratul (s:c) ungu- 

rescu, şi fratele Craiului Franţei, şi alții mulț aă venitii asupra 

Turcilor, şi s'aă tăbăriti la Necopolit, carea aii fostu a Tur- 

cilor. Și mare frici au dati întru Turci înpreunarea creştini: 

lor, căt toati floarea creştinilor era acolo, și ar fi dobănditu 

pre Turci, că& că cu mult era creştini mai mulți decăt Turci. 

Ce numai atăta, că creștinii s'ai simeţit pentru putiarea lor 

şi, avănd ei biruința gata înprotiva Turcilor, ai început a să 

pri€[i] între dănși, a cui va fi biruinţa. De& atunce multă 

vrajbi ai cădzut între dânşii, și nu era la o tocmali să iasi 

toț odati la război; numai ce ati eşitii întăi Frăncii; det i-ai 

foarte frănti Turcii, şi sau răsăpit acea oaste toati. Pre unii 

i-aă robit, pre alţii i-ai omorit, căt de-abie ai scăpat şi Craţi]ul 

Ungurescii. Acolo ai perit 100.000 de creştini şi sai robit 

300 de capete de boiari: franci, sărbi, bulgari], grec, tot 

pentru simețiia Frăncilor, și pentru măndriia Grecilor, şi 

pentru neascultarea Sărbilor, şi pentru pizma Bulgarilor, — că 

m'ai stătut cu toții, fost-ai neascultare şi piziră și măndrie 

între dănși, pentru (sz6) cum iaste -acmu între Leși pizmă şi 

neascultare. Acesta războiii s'aii făcut vleatii. 1395, Septlemvrie] 

18 dnă, și atăta s'aă înbogățitii și s'aii simeţit Baghiazit de cătră 

biruinţa atasta, căt îndatăș au alergatii să iă și Ţ[ajrigradul, 

şi l-ar fi luat atunce de nu sar fi tămplat la Anatol Temur- 

lenghi, Îapăratul Tătărămii cei mare, carele ai eșiti de la 

Tătărăme şi ai supus toati Asiia cea Marle] și cea Mici. 

Audzind Baghiazit acesta lucru, ai alergată să-i dia războii, 

şi s'aii lovit oștile la Enghiutis, şi fu biruiti Baghiazit, și l-ai 

prinsu Temurlinghi vii, și Laă pus într'o cuşcă de fierii, vii, 

şi l-ai purtatii în toati oastea lui, iar eli de voe rea S'aii zu- 

grumat săngur, și ai muriti rob. Înpărăţit-au 32 ai. Acesta 
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Inpărat nu era cu toati mintia, iar el era iute și pripnici, 
căt ca un fulger alerga dintr'un loc într'altul, Pentru aceia 
i-ai pus numele Ilderim Baghiazit, adecă : fulger. 

Al cincile Înpărată : Mehmet. 
După cădearia ce-aii cădzut Baghiazit la robie, ai vrut să 

stia înpăraț amăndoi fii lui: Genghi și Musa, şi ai vinit lucrul 
și la războiii pentru înpărăție, și ati datu Şi război, şi at 
biruiti Musa pre Ginghe. Iar preste puţinea vreame s'aii ră- 
dicatii Mehmetu fegorul lui Genghi celui omorit, și ai dat 
războiu cu Musa, și l-ai omoritii, și ai rămas săngur înpărati 
turcescu ; pentru aceia ni Turcii pre Genghi și pre Musa 
nu-i priimăsci în tata înpăraților. Acesta răul Mahmet 
multe războae ai bătut în Țiajra Munteneasci și în țara Mol- 
dovei, și el întăiă ai supus țlă]răle aciaste, și ai trecut la 
Răsărit și au luată toate cetăţile ce aă fostu luat Temurlenghi, și 
ai omoritii pre mulți domni și mai marii de-acolă. Acesta 
au rădicat Scaun[ul] de la Brusa și l-ai dus la Udriii. Ati înpă- 
rățită 5 ai, și ai murită. 

Al şiasele Înpărată : Murat, 
Acesta Murati ai urmati Înpărățiia tătăne-săii, și îndatăş 

ati porniti spre războiu. Întăi au mărsu asupra Sărbilor, şi 
au luatii Săfie!, și au prinsu pre Despotul Sărbiei viu, şi L-ai 
orbiti și pre dănsul şi pre fitorii lui, iari pre fata lui Despotii 
au luatu-o șie femiae, pentru frămsiațele ei. Apoi iarîși au 
mărsu și aii pridati Ţ[ajra Ungureasci și ț|ajra Moldovei, 
Arbinașii și Rumele, Pornit-ai războiă asupra Vineţienilor, și aă 
luată Vineţienilor Solonul. Dusu-s'aii la Belgrad, iar n'a putut 
să-l iă. Iar Craiul Vladislavi, şi a Liașilor și a Ungurilor Craiul, 
ai venitii cu puteare mare și aii bătutii pre Carabei, pre 
Veziriul lui Murată, la poala muntelui ce să chiami Îmos, 
și aii dobăndit pre Turci și ai prinsu pre Carabei viii, iar mai 
pre urmă ai făcut pace Murati cu Crai Vladislav și ati răs- 
Cumpăratu pre Carabei drepti 50.000 ug, lar Înpăratul 
grecescu și Papa și Veniţiianii au trimis pre Chesarin gar- 
dinalul și aii îndemnatii pre Vladislav Craiul leșescu să strice 

1 Sofia, 

74842. Vol. IX. 13  
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prieteniia ce avea cu Turcii și să vie depreuni cu ceialalți 

asupra Turcilor. Și aşia le-ai arătat cum gurămăntul cel 

cătră păgîni nu trebue să s[ă] ţie. Atunce Murat, find 

fostu la Caramanie, de să bătia acolo la Răsăritii cu domnul 

Caraimanilor, s'ai strănsu Vineţiianii cu 60 de catergi pre 

mar[e], şi aii trecut toţ, de-ai fostu străjuind trecătoaria la 

Calipolită, să nu treacă Murati. lar Vladislavii cu oaste multi aii 

veniti la Varna, ce să chiamă Dionisupolis, și hatman oștilor aii 

fostii Uniadu cel lăudat, cărue fitor lui, Mateiaș anume, aii stătut 

Crai pre urmi Ţ[ă]răi Ungurești. Înţelegind atast[a] Murat, îndati 

aă alergati la Mar[ea] Neagri, cu toati oastia lui, și, neavind 

cu ce treace Maria Neagri la Evropa, aii venit iarăș Ghenovezei 

şi ati cerșută căte un galbîn de aurii pre om, săi treaci, şi el 

îndatășii ai dati 100.000 ug. de aur, și l-aii trecut de-aii 

venitii la Varna. Și aă dat războiii și foarte mare: aii începutii 

creștinii a înfrănge, aşia căti au ceput Turcii și a fugi. 

Atuncia episcopul de Varadin şi eplijsclojpul de Ostrogon 

ati trecut preste tocmitura oștii și făr socotinţi aii începută a 

goni pre Turci; așijderile şi Craiul Vladislav, macar că 

Uniad multi învăța să nu să clăteasci din locii. lar ceia ce 

era cu zavistie cătră Uniad, dzisăr[ă] Craiului să iasță], să nu 

să dzică biruința lui Uniad, ce să s[ă] dzici a Craiului Vladis- 

lav. Iară Ali-Pașe, vădzănd neascultarea creștinilor, ai strănsu 

întrun locă pre ianiciari, și ati dati asupra creștinilor celor 

fără de sfatu, şi i-ai biruit, și ai omoritii pre Craiul Vladislav, 

fugănd, și pre alți mulți boiari leași și ungurți], şi pre Che- 

saren gardinalul carele ai fostii începător războiului acestui 

făr cale, năprasnic, pre dănsul încă l-ai omoritii; și debi€ 

săngur Uniad și depreuni cu puţini fu scăpatii. Mare moarte 

fu atunce între creștini. Acesta războiu fu vlti. 1444 ai, 

Noe[m]vlrie] 1. Atunce Murat, ca un biruitor, îndatăș aii alergati 

de-ai supus tot locul acela pănă la Necopolit, șiși-aii făcut 

prieteșug cu Vineţiianii, şi, lăsănd toate războaele, ai alergat 

asupra Elinilor, și întăii sai dus la Morea și ai stricat zi- 

diul cel de 6 mile, cela ce desparte Moar. (sic) de la Rumelis?, 

și aii prădat toată Morea, și aii luat bir de la Despotul Mo- 

1 Rumili, Rumelia. 
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reiului, carel(e] ai fost frate Înpăratului grecescii, Apoi iarăş 
s'aă dus la Avlona, în Țara Arbănășasci, și au luatu-o; Într'acele 
dzile ai vicleniti pre Murati Schenter-beiii, carele îl chema 
Gheorghie Castorean !: fost-aă întăi creștini, şi Murat l-au 
turcită și l-ai pus în Săraiul lui; pre urmă l-ai făcut şi bei 
în Ţ[ajra Sărbască. Dec el, ca un om ce ai fosti mainte 
creştin, S'aii întorsu iarăși la leagia lui H[risto]s, şi ai măntuit 
de supt măna păgănilor “Ţ|a)ra Arbanaşilor, şi toat aă supu- 
su-o suptii ascultarea lui, și s'aii fostii chemănd cel purtător 
de chinuri] a lui Hr[isto]s Gheorghie Castoriian, carel(e) ai fostu 
mainte Schenter.beiii, Domnu Ipirului şi a toati TŢ]alra Arbănă- 
șasci. Multe și mare războae au făcut cu Murat, și la toate 
fu biruitor Gheorghie. Atunce și Ioan, Voevodul ungurescu 

„Și moldovenescu, carele ai fostu și la războiul Varnei, ai 
strănsu oaste multi, şi au dat tare războiii la Sofie, şi biruitii 
fu de cătră Muratiă, și multă moarte să fiace între creștini. 
Atunce după atasta biruinți s'ai întorsu Murat la Ud[rjiiă, 
și ai muritii de boali. Înpărățit-aii acesta Înpăratii 31 ai. 
Acesta Înpărat aii începută întăi a lua pruncii creştinilor şi 
a-i fac|e] Turci: dintru carii au făcut cata Ianiciarilor, cu carii 
în ce chipi au arătat multi vitejie pren războae (sic). 

Al şiaptel[e] Îngărat : Mehmet, carele aă luati 7la]rigradul, 
Dupi moartia lui Murat, aii stătuti Înpărat figorul lui, 

Mahmetii, fiind de 21 ai. Acesta era un înțălepti și viteazi, 
şi sămăţii foarte: era-i dragă lui mărirea şi lauda, și era 
cumplită, atăta căt și fitorii lui cei mai iubiț decăt toţ 
pentru puţinlă) pricini îi omorăia ; foarte: iubiia pre cei căr- 
tularți] şi înțălepţi, şi le dăruiia multe de toate, slugilor 
celora ce era aproape, îi dăruia foarte cu darurți] bune : 
pentru aceia îl iubiia și siliia cu toții pentru dănsul ; ales căr- 
tularii cinstiia. Acesta, avănd gănd ca acela să iă T[aJrăi- 
gradul, aii făcuti o cetate tare aproape de Ț[a]răigrad, unde 
să chiamă Fonees, adecă ca să ție acolă şăicele cele ce-l 
trecia la Asiia, iar preste puţineale dzile aă venit la T[arigrad 

! Castriot,  
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și l-ati încunguratu-l și pre mare și pre uscat, făcănd pod 

de la Gălata pănă în Ţ|ajrăigrad, şi ai dati războii tare în 

51 dzile; ai luatii Ț|aJrăigradul vltu. 1453, Mai 29, şi pre 

toț boiarii. căţi ai aflati vii, ai omoritii. lar fericitul Înpărati 

Costantin aă .muritii, dănd războiii aproape de poarta Neo- 

rului, unde să chiamă acmu poarta Pahcialii, şi aşia să stănsă 

Înpărăţiia gretasci, caria ai înpărăţit 1121 ai. Și, după ce 

aii luati Mehmetii Ț|aJrigradul şi ai omoriti pre toţ mai 

marii, adus-aii dintr alte t[ă)ră jidovi, creştini, şi i-ai lăcuitii 

în Țarigrad. Apoi s'a dus la Morea, de l-ai luati și pre 

Despot, pre ceia (sic) ce era mai mare pre Morea, carii era 

_ feaţ Înpăratului grecescu și era mai mare pre More[a]: i-ai făcut 

să plăteasci căte 16.000 ug. pre an birul înpărătesci, Apoi aii 

luată Lemnos, Metelin, Evripos. Acestia toate le-ai luatu. 

Dusu-s'aii la Arbănaşi, la Bosna, și aă prinsu pre Ştefan 

Craiul Bosnei vii, și l-ai omoritii, supus-aă şi Ardealul, și 

Moldova, şi Chiafiaoa, apoi ai mărsu la Răsăritii și au dati 

război cu Domaul Caraimanilor. Dat-aă războii în doi 

rănduri cu Ozun-Hasan, Înpăratul Persiei, şi l-ai biruiti. 

Luat-aii Trapezonul, şi ai prinsu vii pre David Înpăratul 

Trapezontei, şi l-aii dus în Ţ[ajrigrad, şi făr mili l-ati omoritii 

depreuni cu toţi fitorii lui, Acesta Înpărată au trimisă pre 

Omer-Paşe pre uscatii și au trecutii pre la Bosna, şi s'aii dus 

în Țara Frendasci, păni aproape de Vineţie, şi în doi răn- 

duri ai bătută oastia frăntască, și ai prădatii multe părţi de 

Joc întracol[o| şi ai luati robi mulți. Apoi aii făcută prie- 

teşug preste totii cu Vineţiianii și au alergatii asupra Ungu- 

rilor şi a Sărbilor, şi ai luată pre Despotul sărbăscii, iar 

pre urmă ai socotit într'acesta chipii şi aii înpărțitii oastea 

în trei părți, şi o parte mare ai luat cu sine şi ai mersu 

asupra Înpăratului Siriei, alta au trimis cu Mesih-Paşe asupra 

Rodosului, şi a treia parte ai trimis cu Ahmetă-Pas(a) la 

Polie, nedejduindă cum cu acesta lucru vorii dobăndi toati 

lumia. Însă trecînd la Asie, să margi asupra Siriianilor, la 

Nicomidie ai bolnăvită, și ai murită vită, 1481, Mai în trei. 

53 ai ai custat, și ai înpărăţitii 33 ai.   
E
I
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Al optule Înpăratii: Baghiazit. 
Tămplăndu-să moarte lui Soltan Mehmetii, ai lăsată doi ficori, 

unul Baghiazitu, altul Gemiă. Iar Vezirul Mehmetii-Pașă ati trimis 
a -Capadochie de-aii adus pre Gem, să-l faci Înpărati, iar iani- 
ciarii, iubind pre Baghiazită şi neiubindu prea Veazir, după aceia 
au socotit în Ț[ajrăigrad și pre Vezirul | aii omorită, iară pre 
Gem nu l-ati priimiti Înpărat, numai ai vestitii între dănşii În- 
păratu pre Bagăiazitu, nefiindu el de faţ[4]. Deci, nefiinau el 
acolo, ai găsiti uni fitor a lui Baghiazit în Țajrigrad, 
anume Curcută, de 13 ai, și aşia l-ai pus epitrop în Scaunul 
tătăne-săi pănă ai sositii şi el de ai veniti la Înpărăţie. 
Dei ai dăruitu daruri ianiciarilor; străns-aii oastia Rumelii 
și au trimisu-o cu Ahmetii-Pașe asupra fratelui săi lui Gem, 
carele vrea să iă Anatolul, să fie acoio Înpăratii. Dat-ai răz. 
boii acolo la Nicheas, și fu biruiti Gem, și au scăpat de-ai 
fugit cu puţini, şi s'au dus la marginia Mării cătră Asiia. De 
acolo au fugiti la Rodos, la Meșterul cel mare, și el l-ai 
trimis la Franţa, și de la Franţa l-au trimis la Răm,la Papa, 
și acolo aii custatii cățva ai, și aii muriti la închisoare, căt 
că Baghiaziti au trimis bani mulți Papei să-l ţie la închisoare 
pre Gem și să nu-l mai lase să iasă) de-acolo. Acesta Ba: 
ghiaziti înnal treile an al Înpărăţii lui, s'aă dusă şi pre 
mar[e] și pre uscatii de ati luati tărgurile de pre lângi Du- 
năre și toate căte săntu pre lăngi Mare pănă la apa Ni: 
prului, ce să chiamă Voristianis, și toati ț|ajra Moldovei aă 
luată, vită. 1493. Trimis-ai pre Handum-Paşă şi ai prădat 
Țlajra Ungureasci, vită. 1498. Au începutii a să bate cu Vi- 
neţiianii, și ai luată Naupactul, și înnal doile an ai trimis 
pe Schentir-Paşă de au prădată ţ[ăjrile Vineţiianilor pre uscati 
păni la Tevriz, și au făcuti multă robie şi moarte. Și întro 
1499 ai ot H|risto]s ai mersu săngur Baghiaziti la Moreas şi 
ai luati Mothonis cu mare războiă şi cu moarte creștineasci, 
și Vineţiianii încă au luată de la Turci Aghia Mavra, caria 
ai datu-o îndărăpt, şi au făcuti pace cu Turcii. Atunce s'au 
rădicatu la Persie Ismail Sofi; ruda acestuia înpărățiaşte păni 
astădzi la Persiia. Acesta Baghiazitu ai avută doi fitorți!, şi 
mai mulți încă dzicu să fie avutii, iar unul dintr'ănșii, anume  
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Selim, era foarte om viteazii, şi l-ai trimis tată-săii la Trape- 

zonta. Carele, socotind bătrăniaţele tătăne-săii și vădzind cunr 

tată-său va să dia înpărăţiia ficorului celui mai mare, lui 

Ahmeti, ai socotitii el să stia Înpărat; şi aşia ai rădicată 

războiii asupra lui Baghiazitii, tătăne-săi, şi ai trecut la 

Chiafia de la Trapezonta, și ş'aii luati muiare o fati a Ha- 

nului, şi Tătar(i] mulți ai luat cu sine, şi ai veniti la Udriiiă, 

adecă să s[ă] închine tătăne-săi; iar tată-săi, cunoscănd găni- 

dul lui, cum ai venit să-i îă Înpărățiia, i-ai trimis daruri multe 

și i-ati poruncită să margi să şadzi la Semendrie. Iar el tot 

veniia spre Udriiii. Det, vădzind Baghiazită acesta lucru, au 

purces tare în Ț[ajrigrad, să-şii apuce Scaunul, iar Selim l-ai 

şi agunsu cu Tătarii la Corla. De& acolo, vădzănd cum Tă- 

tarăi vor să-i prade ţ|alra făr omenie, ș'aii scos capul din car 

de unde şedea, căă că era podagros și nu putia să încalece, şi 

așia au început cătră ianiciari] a striga cu lacrămi ca să lovasci 

pre Tătarli]. lar ianiciarii, macar că pre Selim încă-l iubiia, ai. 

lovită pre Tătarli], şi foarte i-ai surupati, şi Selim iarăşii au 

fugitii la Chefia, la Hanul, la socru-săă. Acesta lucru înțelegănd 

Ahmetă, fetorul cel mai mare a lui Baghiaziti, carele cu. 

adevăratii nedejduiia înpărăţiia, s'au sculat de la Amasiia cu voia. 

tătăne-săă de veniia în ȚaJrăigrad să îă Înpărăţiia. Atunce, 

ințelegănd ianiciarii, dac'au sosit la Halchedon, căci ei pre 

altul nu poftiia să le fie Înpăratii, fâr numai pre Selimă, — 

S'aii tulburată și ai început a să amesteca și a să gura pre 

capul lui Baghiazit cum că pre altii Înpărati nu vor priimi. 

lar Baghiaziti, una pentru frica și alta pentru dragostia 

Inpărății, ai poruncit fitorului său să margi îndărăptii la 

Amasiia, că& că nu iaste prilej ca săi dia Înpărăţiia. Și. 

Ahmeti, vădzănd rușinia ce-ai păţit, au făcut voe rea și ai 

socotit să înpărățasci şi fără voia tătăne-săă, și străngănd 

toate oștile Răsăritului și aii supusi Răsăritul toti, și pre 

solul carele l-ai trimis tată-săi, i-ati tăiatii urechile și nasul. 

Care lucru vădzănd . Baghiazitii, neputănd pentru bătrăniațe 

să margi asupra lui Ahmetii, ce ai socotit să-și trimiți Vi- 

ziriul cu oștile, iar oștile au răspunsi cum «noi sănguri măna 

să rădicăm asupra Osmanlii, nu vom miarge», numai să trimiț 
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Înpăratul pre Selim, pre fitorul său, să margi de preuni, și 
atunce precum le va porunci, așia vor face. Pentru aciaia aii 
scris săngur cu măna lui: Selim să vie cum mai de sărgu, 
să s|ă] bati cu frate-său. Şi Selim îndatîș au venită, cu oaste 
multi şi cu pohfală, și ai cădzut la pitoarele tătăne-săt, lui 
Baghiazit, să-lă erte de căte au greşit cătră însul mainte. Și 
tată-săi Lai ertat, și ai dzis să margi asupra fratelui săi 
lui Ahmetii. Găndul lui Selim ai fostu acesta, să iă Înpără- 
țiia, iar şi Baghiazită aii găndită' să-i trimiţi ei acold să să su- 
pue amăndoi ei acolo, de vreame ce pe dinsul nu-l asculta, 
şi el au socotitii să pue Înpăratu pre Soltan Curcutiă, pre ca- 
rel|e] îl pusiase întăi epitropii, pănă aii venită el. Pentru 
aceia ai trimis o catargi, și au adus pre Curcutii de la Fo- 
chia, şi îngăduiia numai atăta, să treaci Selim la Anatol, și 
decii să-l şi pue Înpărati. Care lucru înțeleagănd Selim, cu 
daruri mari ai făcut oştianii şi căpitanii cu multi bucurie de 
Laii făcutu Înpărati fără de ştlilria tătăne-săui. Carele vădzănd 
săla lui Sultan Selim, s'au spămăntat şi au lăsat Înpărăţiia, 
și aă eşită plăngănd și blăstămănd pre fitorul săi, și așia 
s'aii dus la Didimopohon!, și ai murit de voe rea; alții dzici 
iarășii, să-l fie omorit fizorul lui. Acesta Înpărati at custat 
74 ai, şi au înpărățiti 31 ai. 

Al noile Înpăratii: Selim, ce ai fostă dzicănd Putiarnicul, 
După cum arătim mai sus, înpărățind Sultan Selim, îndati 

ș'aii adunată toati oastea lui, și aă trecut la Răs[ărită, și aă dat 
războii cu Ahmeti, frate-săă, și Lat biruiti, şi l-ai omorit, și pre 
celalaltii frate, pre Curcut, au trimis acolo la Magnisiia de l-au zu- 
grumat, și toţ fitorii fraților săi, şi acelora ce ai muritiă mainte, pre 
toț i-aii omorit, căt n'au lăsat nice unul. Apoi s'au întorsu în 
Ta Jrăigrad, și, avănd gănd să să bati cu Înpăratul Persilor și cu 
Înpăratul Misirului, s'aă înpăcati cu Vinețienii și cu Craiul Un- 
guresci, apoi au pornită asupra Persilor, și așia ai biruiti, 
căt sai dus pănă la Tevriz, ce să chiamt Ecvatana, și au 
luată cetatia, şi ai golit Înpărăţiia de totii, de-ai luatu toati 

! Didimotihon, — Demotica,  
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avuţiia, şi de acolo aii venitii la Trapezonta. După aciastia, 

vltii. 1516, msța Ghennuarie, ai luati Misirul, și mainte de 

luarea Misiriului ai făcut straşnice războae la Halepi şi la 

Şaam !, și la războiii aii omorît pre Soltanul Misiriului, apoi 

Misirlii ai pus pre altă Sultan, şi pre acela încă l-ai biruit, 

şi l-ati prinsu viii, şi l-ai spăndzuratiă, purtăndu-l întăiii pre 

uliți. Aciastia toate vitejii făcuri pre Selim strașnică în toati 

lumea, căt într'atăta puţini vreame ai dobănditi atătia În- 

părății şi oraşe şi cetăți: Șamul, Halepul, Gaza, Antiohiia, 

Ier[u|s[a)limul, Misirul, cu toate depre înpregur, păni la Maria 

Roșie, şi, întorcăndu-si în Ţlalrăigrad biruitor, ai bolnăviti, 

scoțănd o dureare la mușche, şi ai făcut o rani nevindecati. 

Cu carea ai şi murit. Înuipărăţit-ati 8 ai, şi au custatii 45 de 

ai, şi aii custatii tot cu vitejie. Murit-aii pre cale, mărgăndă 

la Udriii, ia Ciurlo, unde ati datii războiii cu tati-săii, pentru 

ca să s[ă] facă izbănda. Acesta ati fostu foarte om de oaste 
şi iute la faptele lui: războaele lui bătia ca şi a lui Alexandru 

Machidon ; nemică nu băga în samă pre nime; mănca puţin, 

şi bucate de un fial; n'aii fostu datii de femei. Pentru aceia 

au fostă întru tot vitiaz, şi lucrurile lui ai fostii groznice, și 

faptel|e] vitejesti. 1573 [cifre]; 1573 anno dominis (sc). 

Al deiacile Înpăratiă : Suliiman. 

După moartia lui Selim stătu Înpărată Soltan Suliimav, 

fisorul lui, vltii. 1520. ŞI, vădzăndu-l toț oamenii cum iaste 

tănăr şi smearin, să bucura, găndind că după leul cel sireapă 

au împărăţită mieluşel blănd, —adecă pentru tată-său Selim. 

Pentru aceia mulţi aii începuti a-l vicleni, și întăi Paşia de 

Meser ait socotit să fie el săngur Înpăratii acold, avănd şi 

pre Cerchiaji agiutor şi pre Arapi, iar Seleiman-Paș|a] aă 

trimis pre Fiarhatu-Pașe, şi pre acel viclianu l-ai omorăt, și 

oastia lui ai povedit (sic). Acesta Suleiman săngurii s'aii 

dus şi aii luată Belgradul, carele nice unul din strămoşii lui 

nai putut să-l iă. Craiă at fostii atunce în Ţara Ungureasci 

Lundovic, tănăr încă și nepriceput. Alti nemici nu avea, 

1 Siria. 
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numai faali şi laudi mare. Preste un an aă purces săngur cu armati mare asupra Rodosului, și au bătutu-o ş luni, şi ai luatu-o făr nădejde. Că& că Veaste ca aciaia era, cum nime nu va putia să iă Rodosul, nu numai căt era tare cetatia, ce şi încă pentru căt toț Craii frăncești şi săngur Papa au fosti fâgăduindui cu mare Burămănt să-i agute. Ce atunce nemici nu puturță] faățej, ce o lui Suliman. Şi au deşchis doi uși creștinești închise: una pre mare, Rodosul, alta pre uscată, Belgrudul, căt aceste doi cetăţ era zidiurile și cheile creştinilor. Vlti, 1ş25, iarăşă săngur Suliiman s'a dus la Belgrad, și de acold ai purces de s'a dus cătră Budunl, Craiul unguresci Londovic ati eșită înă tămplarea lui la Mohaă, vliă. 1526, Avigust] 29, și atuncia fu războit tare, și Unăgurii fură dobăndiți foarte rău, şi Craiul, fugindiă, cădzu . întrun iazăr, și să înnecă, Atunce Suliiman lui Budumul şi toate cetăţile &al[e] mar[!] și minunate de pe înpregur. Atunce păn în săvărșiti ai supus Ardealul, Ț[ajra Munteneasci, Tlajra Moldovei. Așia au alergat, luîndii țlejrile, păn la Viena, adecă Beciul; iar Beciul nu-l putu lua, măcar că si bătu trei luni, În a opta oaste ce au fostu mersu în Tlajra Ungureasci, de boailă] muri, bătănd orașul Peăoul ce să chiami 5 Besiari. lar Mehmetii-Pașe ascunsi moartia lui patrudzăt de dzile, cătă nime n'au știutiă, pănă cănd au trimis la Amasiia, de aii adus pre fitorul lui, pre Selim, la Belgrad, și atunce lau arătat la oaste. 48 de ai au înpărățitu Suliiman; şi avu minte foarte buni: nu era srebroliubnie (adecă iubitor de arginti), ce era foarte înțălepti. Acesta a aședzat Înpărăţiia turceasci şi aii scris pravilă în ce chipă să va purta Îopărățiia lor. 

Al nusprădztac[elea] Înpărat : Selim, cel bețio. | 
Sosind Selim la Belgrad, stătu Înpărat, arătăndu-să moartia tătăne-săi, vltii. 1568, Sep[temvrie) 3 dzil|e]; şi făcu pace cu T[ajra Ungureasci 8 ai, şi cu Vinețiianii așijderile. Ce au cerșutii să-i dia ostrovul Chipros ; care lucru nevrănd să faci Vineţiianii, ai trimis la Chipros pre uscat și pre mare 

1 Buda.  
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oaste multi, și ai luati Necosia cetatia c& minunati a Chip- 

rosului. Vltăi. 3571, s'au înpreunat Papa, Spaniia, Vineţiianii, 

şi au făcut armati mare, adecă săi răsăpasci pre Turci de 

tot, şi armata aceia au veniti de s'ati bătutii cu armata tur- 

ceasci la Morea, la ostrovel[e] cial[e] mit, Octovrii 6, şi 

foarte răii furi biruiţi Turcii, şi toatt pănă întru una peri 

armata turceasci, fiind 250 de vase, şi mai mulți de 20.000 

Turci periri, şi patru mii cădzuri la robie. Iar Selim nemici 

p'ati băgatii în sami adasta,ce iar|ă]șu ai mersu de-ai luată 

Famagosta, o cetate la Chipros, şi ai gătatii iar[ă]șu 160 de 

catarge şi patru magoane și 200 de vasțe] mi€. Carele vă- 

dzănd Vineţiianii, sau spăriat și i-au dat 300.000 de ug. 

de aur, şi aii făcut prieteșug, pierdzănd și domnii! Chiprosu- 

Toi. Vltu. 1573, pre urma atasta ai pornitii asupra Spanii, și 

ai luatii Tunuzul şi Aligherul, cheile amăndoi Afrăncăi?, din 

mănul[e] lui Spanie. Vria el să margi şi la Corfos, iar fu 

cuprinsu de moarte, de pripi, şi ati murit, înpărățind 7 ai. 

Acesta era unii om măncăos și beţiv. Pentru acesta lucru 

ati dobănditi numele cel bun, cum iaste beţiv. Era şi foarte 

gras. Pentru aceia i-ai venită şi moartia așia de pripă. 

Al 12 Îupărat : Murat. 

Murat, cel mai mare ficor, fu următor Înpărăției lui Selim, 

şi au mai adaos lăngă cialle] 12.000 ianiciari încă patru 

mii. Şi 12ai avu războiii cu Persii, și ai luatii Tevrizul. și 

alte cetăţ multe a Persilor. El ai supus pre Hanul Crămu- 

lui supt măna lui, de iaste supti ascultarea lui. Aşijderile 

aii supus pre Giurgei, pre Mengrei[i] : luat-ai Marea Caspi- 

ee păn la Astrahan. ȘI, după ce bătu Persii, ai purces 

asupra Ț[ă]răi Uagurești, și aii luat Ghiavarinul, şi la Bosna 

SisanulS. Ai dati agiutor Înpăratului de la luzbechiiit, şi ai 

luat de la Persi Corosanul, tla]ra cea mare, și ai trimis pre 

Tigalala Calavrie şi ai pustiitu-o. Acesta ai adaos birul Ar- 

dealului, și Muntianilor, și Muldovianilor, şi cu Leașii încă nu 

i! Domaniia. 

2 Sisecul. 

3 Uzbec., . 

+ Africei. 
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vru să facă patle], pănă cănd i-au trimis bani mulţi dar lui. 
Făcut-au şi armati mare, să să bati cu armata Frăncilor. 
150 catarge ai avut, si 18 magone şi 300 de galioane și 
caramusali. În dzilele Înpărăţii lui aii strănsu avuţie multi, 
pentru căt el ai început a vinde slujbele pre bani. Era 
foarte om pizmătar şi întru totii dat spre femei, căt avea 
și ficor[i] mulți: la moartia lui s'aii aflată 32 de scărcimbe 
de cuconi, leagăne, tot cu cuconi mici. În dzilele acestuia 
au vicleanitu și Mihai-Vodă Domnul muntenescu. Înpărăţit-aă 
20 ai, şi ati custatii 47 ai, şi ai murit vltii. 1505, Ghen(arie| 
16. În dzilele lui au stătut mare umă în Țiajrăigrad, şi 
foc, de-aă arsu vr'o mie de case. Om albu ai fost, şi gras 
au fostu, și foarte cu osărdie mare spre credinţa ; iubiia a să 
podobi: cu pietri scumpe: pentru aciale Ş'aii făcut surguciii 
cu pietri scumpe și șa pus în cap. 

Al 73 Înpărată : Mehmetă. 

“După moartia lui Murat stătu Înpăratu Mehwmeti, fisorul 
lui, şi aă adus înnaintia lui 17 fraţ al lui, de vărstă căte de 
12, 13 ai, şi li sai arătat lin; apoi i-au trimis săi obre- 
zuiasci, după credinţa lor, şi, puindă în toate cămările căte 
un brăi, îi obrezuiia şii și zugruma, păn i-ai zugrumatii 
pre toț. Acesta ati avut multe războae în Țlajra Ungureasci 
cu Imberadorulii, și ai luatu pre Egreș, Filecul şi Lipa, iar 
Ungurii au luată de ia dănsul lanecul, şi atăta l-ai biruitii 
de răi, căt i-au luat corturil[e] şi puşcile. Iar Ungurii, laco- 
mii, stricăndu-și tabăra și năvălind la jac, s'au întorsu îndă. 
răptii Turcii, și nu numai corturile Şi puşcile ș'aii luati 
înnapoi, ce încă multi vărsare de sănge fu întru creştin[i], 
şi iarăşi fu biruința la Turci. În dzilele acestui Înpăratu au 
fostu Mihai-Vodă cel vestitii, D[o]mnul muntenescă, și a 
venit de-ai luat Giurgevul, şi au agunsu pănă la Nicopolis, 
şi ai biruită pre Turci de tot, și atăta ai supus putiarea lui 
Mehmetă, cătii toț dzicia că iaste conceniia Turcilor. Că6 
acesta Mehmetii era atăta datu la femei și la disfătarea lu. 
mii, căt altă grije nu purta: numai socotiia în ce chip va 
plini pofia lui cea rrea. De& nepriiatinii lui toț de toate 
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părţile ai găsitu prilej bun, de l-au fostu biruindiă: aşia și 

Mihai-Vodi în 'Ţ(ajra Munteneasci şi la Ardial, căt și Un: 

gurii la Străgoniia. lar Turcii, socotind cum nu iaste destoi: 

nic de înpărăţie, au vrut să-l omoarle] și să faci Înpărat pre 

figorul lui cel mai mar[e], pre Mehmet. Iar, înțelegănd Meh- 

metu acesta lucru,acesta atăta sai măniatiă, căt l-ai omorăt 

indati, iar, preste puţinea vreame, atăta s'aii căit, căt de voia 

rrea ai murit, vltă. 1603. Şi ai înpărăţit 8 ai, şi au custat 

39 ai. Acesta Înpărat au fosti foarte gras și albi, mierăii 

(sic), şi pre chip să arăta cum iaste de protiva lui Sarda- 

napal, Înpăratului celui curvari al Persilor. 

Al 1z-le Înpărată : Ahmetă. 

Murind Mehmet, ai lăsată Înpărăţiia. lui foarte turburati, și 

pre uscată şi pre mare: pre mare Căzacii ai făcuti multe 

vitejii şi jacuri, la Asiia cea Mici toţ Paşii au viclenit, și nu 

numai [nu] era supuș, ce încă o şi bătia Înpărățiia ; în Ţ[alra 

Ungureasci era războae multe; şi Nemţii şi Ungurii înci au 

făcut războae multe asupra Turcilor, nebăgându-l în samă 

toț pre Mehmet, și socotindu-l în chip de femiae şi blăstămat. 

lar, după moartia lui, vădzănd cum ai urmati Înpărăţiia, 

fizorul lui Ahmeti fiindi de 15 ai, ai socotitii toț, cum să 

va răsăpi Îopărăţiia Turăasci. lar nu să săvărșescu lucrurile 

după cugetul omenescu, ce după cum săntii tocmite de Dum: 

n[ejdzăui. Pentru acel, și la acesta Mahmeti (sc) tot înprotivi fu 

de cum găndiia firea omeniască. Pentru că toţ biruitorii Turcilor, 

și săngur Înpăratul Pexsilor, carele aii goniti de-atătea ori 

pre Turci de la; Ecvatana, atunce cu toții făr de ni6-o nevoe 

aă alergat solii lor în Țajrăigrad, de ai făcut paâle] întria- 

dănsu cu Ahmet. Și întăii Înpăratul Persiei ai trimis sol 

mare la Ahmet, şi cerca să aibi prieteşug mare,cu ruda Os: 

manliilor, iar Ahmet aă ţinutii închis 7 luni pre sol în Ț[ajrăi- 

grad, şi apoi făr nice-o ispravi l-ai trimis, nevrănd să facă prie- 

teșug cu Persii. Numai ce au trimis oaste multi asupra Persi- 

lor, iar Persii tot cerca pace, iar Ahmetii tot n'ai priimită pacia, 

păni cînd ai trimis de s'aii făgăduit Persii căte 100 de cămile 

încărcate de mătasă, pre an, şi atunce ai făcut pace. Așij-  
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derile 'şi Ungurii şi Nemţii aă trimis de ati cerșut pate] de 
cătră îasul, iar el n'a vrut, ce aii trimis pre Ali-Paș(a], şi au luati 
Ostrogonul, şi apoi aii datii Ungurii 200.000 ug. aur, şi ai 
făcut prieteșug cu Ahmeti, păn în 20 de ai. După aciaia 
au mersu solii Leşilor de ati făcut prieteșug cu dănsu. Aşij- 
derile și Mengrelii şi Giurgii în dzilele lui au priimitui ca să 
dia bir toţ, şi s'aii înpăcat cu dănsul. Apoi ai trimis pre 
Murat-Pașia cel bătrăni, și au supus pre toț Paşii cei vicleani. 
Și făr nediajde fu o pace mare între Înpărăţiia Turciasct în 
dzilele acestui Înpărat. Și era Ahmetă un Înpărat foarte 
lin cătră oamenii săi. Făcut-au şi în Tlajrăigrad mecetul cel 
lăudată, pre numeițe] lui, și au murit cu noroc, custănd 3o 
de ai, şi înpărățind 15 ai. 

Al 75 Înpăratiă: Mustafa. 
Murind Ahmeti, mulți ficori a lui. rămasără-i, şi toţ era 

tiner[i): cel mai mare era Osman, şi era de 12 ai. Pentru 
aciaia ai scos din închisoare Vezirii pre Mustafa, fratele lui 
Ahmetă, şi l-au pus în Scaun, iar ci, vădzănd că iaste de 
tot nebun, preste 3 luni l-ai scosă din Scaun, și l-au pus 
iarăș în temniţi unde fusias[e). 

A? 76 Înpărată: Osman. 

Acesta Osman era fitor d'intăiii născut lui Ahmetii, şi fu 
Înpărat tinerel, de 13 ai, şi îndatășă începu a cerca să 
fact vitejii, pentru să dobăndeasci nume mare. Și îndatăș, în- 
nal doile an a Înpărăţii lui, pur&asă în ț|aJra Moldovei, ca să 
s[ă] bati cu Leașii, vită. 1620; iar nimici nu putu face, ce 
încă au pierduti multi oastia, și 5 Paşi. Şi apoi făcu pace și 
să întoarsi în Ț[aJrăigrad fără nic-o ispravi. Atunce, dobăn. 
dind la inema lui mare scrăbt pre cata ianiciarilor, şi vru 
să-i stăngi de tot. Dec într'alt chipi nu putu face, ce so- 
coti așia cum să faci în vr'un chipi cumva, să margi să să 
închine la groapa prorlojcului lor, lui Mahmeti, şi, trecănd 
la Asiia cu avuție înpărăteasci, să faci alti oaste noa, şi 
aciaia oaste pre ianiciari să-i omoar|ej. Care lucru înţelegănd 

a ianiciarii, în multe chipuri îi să ruga lui să ias[ă] dintru  
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acesta gănd; iar el nu vru. Pentru aciaia îl închisăr[ă] la 7 

Turnuri, şi lau omorit, vltii. 1622, Mai 9, şi iarâşii au pus 

pre Mustafa cel nebun. Ce, iarăş socotind cum îiaste de tot 

nebuu şi vor piiarde Înpărățiia, trecănd 15 luni, și iar îl scoa- 

sări şi-l pusări Înpărat, şi, vădzănd nebuniia lui, iară îl pusără 

în închisoare, unde ai fostii mainte. 

Al 77 Înpărată : Murat. 

După eşiria lui Mustafă, aii pus pre Înpăratul Murat, pre 

fitorul lui Soltan Ahmet şi frate acestui ucisul Soltan Os- 

man, vită. 1623, Sep|temvrie] 1; de 16 ai fu cănd stătu la În- 

părăţie. Pentru aciaia mulți, socotind tinereațele lui, nu vria 

să fie supuș, şi mai vrătos la Asiia spahii, carii au făcut 

multe amestecături în Ț|ajrăigrad, și vria să-ș facă voile lori : 

și el toate le-ai sufiariti păni într'o sami de vreame. Și 

cănd fu de 42 ai, şi să cunoscu lăcomiia lor, şi aşia ai în- 

ceput a-i omori, atăta căt în puţini vreame îi omori pre toţ, 

şi foarte stătu sălbatec, și războinic, şi răvnitor cătră uci- 

dere, căt nice o dzi nu putia fi ca să nu omoară om cu 

mănule lui, și atăta frici deade tuturor, căt nice o asupreală 

nu cutedza nime să mai faci în toată Înpărăţiia Turciasci. 

Acesta s'ati dus cu oaste multi asupra Persilor, și aii luati 

Vanul şi Revanul, carele sănti la Armenimia cia Mare, şi să 

întoarsă biruitor în TŢ[arăigrad; peste trei luni iarăşi să dusă 

cu oaste mai multă la Bagdatii, şi-l luî. Acolă omori 20.000 

de Persi, carii ai fosti închiși în cetate. Dec mare frici ai 

datii Persilor și altor Înpărăţii. Det Persii ai trimis sol și 

daruri, şi așia făcuri prieteșug în 20 ai. Acesta era om vitiaz 

şi cu multi îngăduinţi, și să învăți de la Persi a bia vini 

multă și rachiii. Pentru care lucru bănd vin multi și rachiu, 

într'o vreame ce era omor în Ţ[ajrăigrad, și muri, vită. 1640, 

Ghen[arie] 31. Înpărățit-ai 17 ai, şi ali custati 33 ai. 

Al 19 Înpărată : Ibraeahinm. 

Acesta Înpăratiă îndatăşi după moartea fratelui săi, lui 

Murat, stătu în Scaunul Înpărăţii frăține-săui, căci că pre fraţii 

săi pre ceialalți pre toț i-ai omorătii Murat, iar pre Ibraea-  
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himi l-ai fostă ascuns îmă-sa, dzicănd cum ai murit, şi ia 
l-ai fostă ascunsu într'o caslă] supti pămănti adăncu, căt 
nime nu-l ştiia. După ce-l pusără Înpărat, el să deade la 
disfătăciunele lumii, şi atăta fu dat muerilor, căt pre toţ 
căţi ai fostii mainte de dănsul îi întrecu, căt că din firea 
lui era nebun, și, dacă lui și Înpărăţie, stătu şi mai nebun. 
Vezir era atunce Cară-Mustafa, carel[e) acoperiia nebuniile lui, 
iar, murind şi Viziriul, îndatăş să descoperir[ă] toate nebuniile 
lui. Carele nesuferind oștile, L-ai închis, și apoi l-ai şi omorăt. 
Înpărăţit-ai 8 ai. Acesta au început războiii asupra Vine- 
țiianilor, și ai luat la Crit Haniia şi Retemnos, şi pre Marea 
Niagră aii luat Azapul de la Căzat, 

Al 79 Înpăratiă : Mahmeti. 

Acesta fiind întăi născut fior lui Ibraeahimiă, l-aă înpă- 
răţit după eşirea tătăne-său, vltii, 1643, lul[ie) 28 dni, şi ai 
stătut Împărat de 7 ai și 7 luni și 7 zile, şi pănă astăzi tot 
înpărățiaște. 

[Stema Cantacuzinilor.] 

Iluc a3 amore rpkuinin n po& Born flnAponnk AHaR wr 
CTAMA MOHACTHp HauHH, AA ce BHAET, EPAA MHCAy BHA Bak 
+3pH4, 48. KE, 

Primejdiia cea rrea şi cădearia oştei TȚ[ăjrăi 
Ardealului într'acesta chip sau tămplatu. 

Înpăcăndu-ne cu Leașii şi despărțindu-ne de dănșii, noaptia 
tărdziă, aguns-am la locul obuzului, de unde iarăş tărdziu 
am purces, pentru zăbava comisariului leșescu Sapiha, carele 
prin neşte trecători reale de-a direptul se ducea înnaintea 
Hanului tătărăscu, săvai că noi atuncia n'am știut, ce alți 
oameni, de oamenii leașești mari, dintru direapti inima lor, 
îndemnăndu-să, altă sfătuindu-ne, dusără-ne pre alt cale, şi, 
măcar că între oștile noastre era zarvi mare, pre care nic ai 
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sfătui nu-i putiamă, pentru frica Tătarălor, încungurarea 

noastri tremoarte (s7c) în drept spre calea ţ[ă]răi Moldovei 

era. Ce, ca o oaste truditi și fămăndzănd de pedeapsa ernei 

cei lungi, stricaț şi făr de odihna, din primăvar[ă], nu numai 

dzioa, ce şi noaptea, de înblarea la străj, şi la pază, şi după 

hrani, aşijdere și pentru multe greutăţ a oştci şi trecători 

rreale, care, neavănd vreame, nu pot să le spuiii toate, că 

mai vrătos la gătare era fără voe, — dupi aceaia păni în sar[ă] 

şi pre întuniarecii sosim la un tărgăşor care avea şi cetățue. 

Ce şi aicia, înci fiindu rrea trecătoare și tinoas[ă], mai multi 

parte de oaste păni în dzio nu putu treace. Într'atasti sari, 

tărdziii, în 26 de dzile) ale lui Iulie]. ne scrisări Leaşii că 

ar hi agunsu cinci sute de Tătar[i] și săngur Hanul încăi 

la Cameniţi; pentru aciaia să avemi a ne purta de grije. 

După aciaia ţiindi sfat între noi, păru-ni-s[ă] ca să măntuimiă 

pre faţa Craiului, cu căţva lăngă sine, ca, de va fi cădeare 

oştei, iar Măria Sa să naibi vre-o oprealiște la casa sa, de 

vreame ce va miarge la Scaunul săi, și ca să nu pieiu cu 

Craii cu tot, poruncit-aii Măria Sa să mărgu și eii cu Măria 

Sa. Ce, luînd pilda fericite pomenirei moşilor mii, ca să fuă 

biruit de dragostea Casei miale și a Domnului miei, săvai 

că într'o cale cu grije ca aceaia de Măria Sa bucuros nu mă 

ve (sic) rumpe, căce am vădzut că era cu greii şi Mării Salle) 

atasta, ce am cerșitii ertăciune şi nu mult mainte de pur- 

ceaderea Mării Sale aşia arătaiii adevărul lucrului acestuia : 

«Mțill[o]stive D[oa]mae, cu adevăr cu greii mă rumpu de 

Măria Ta, alegăndă calia atasta, ce aşia să-m dia D(ujmn[e]- 

dzăă bine mie, că nu mă rumpi, și de credința mia nu mă 

despărțăscu, ce de cunoștința inemii miale ce nidireapte 

săntu biruitii. Nice întrun chip atasta nu pot face, cum și 

Măria Ta şi noi toț să miargem, căce nu ne-amii chiema 

păstori direpți, lăsănd noi la perire fără capi creștinătatea 

şi direpți frații Casei noastre, că, întralt chip, iacă ce să 

începii. Iatî oștil[e] carele a: trecut t(r)ina, pricepăndă mear- 

gerea Mării Tale, ei ai încălecată și tot dupi tine să vor 

trage, şi, trebuind a sărgui la strămtoarle), de atătia mii nu 

vei putea străbate, dușmanii dăndu-ț în urmi, că săntă dupi  
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tine: cu toț înpreun[ă] veţi peri. Oastia ce-i rămasi dincolo 
de tină, pedestrii şi ceia ce sănt la carăle cial|e] ce-s de 
treaba războiului, înțălegănd de ducerea noastri, mestecare 
face-vor și spaimă, şi cu rușine mare vor fugi, despărți-să- 
vor, fugi-vor, peri vor, nu numai de dușimani, ce de toate neamuril|e]. Și într'acesta chip atastt perire cu rușine neau- 
dziti și cu pomenire rea fi-ne-va. Pentru aceia du-te Măria 
Ta, că atasta aşia-i cauti să fie, iar eu, păni unde voii pu- 
tea, după agiutoriul lui D[ujmn[e)dzău, voi îndirepta și voi 
păzi aciaste gloate; ce va fi rănduită de D[u]mnţejdzăă, bu- 
coros săntu a răbda toate greutăţii[e] înpreuni cu dănşii, și 
moarte mai bine decăt eu să scapă, şi dulce neamul mieii 
să pie. Că astădzi mai dulce mi-i moartia cu dănșii îopre- 
uni decăt să scapu cu rușine întru audzulă celor de departe, 
că şi dela nedestoinicî deregitoriia mia atasta să pohteaşte,» 

Nu avu ce face Craii, ce-i căuti a îngădui sfatului mieă, ea 
să margi, şi pre mine să mă lase. Și, luîndu-mi dzioa buni, 
ostil[e] aşedzaiu. Deci ci, ticăloșii, vădzănd că ei rămăiă cu 
dănșii, iar ei cu buni nedeajde rămasărță), şi din capete 
mari mulți. Întru carii rămasă cinstitul și bun vitează Cornij 
Freanţi, Beldi Pal şi Hasar! Peter şi Domocuș Tămași, şi 
alții mai mulți. Dec într'acesta chip Măria Sa mearsă spre 
Liov, iar noi vreamii să ținem calea cătră Strei. Abia furt 
2 sai trei tasus[i], încă nice oștile nu trecus|e)] toate,—Tătarăi 
agunsări şi loviri oastea den dărăptu, Pre carii vrănd să-i 
sprejinescu, întorșu înnapoi pre căte şireaguri putuiă din 
oastea lefeciilor de cămpu, încă şi dintr'aceştea pre puţinii). 
Acolea peri și căpitanul lor, viteazul Ghelleni Ghearghel. 
Vrea să întorcu şi pre Sapiha, căt că avea căţva dragon[i] 
călăr[i), ca să ne agutoreasci, ce, necum să ne agiutoreasci, 
dăndu-și cuvănt unii altora, să deaderă de o parte și nu 
vrur[ă] să agiutoreasci, că dragonii pre lesne vea putea spre- 
jini trecătoarea ; ce mulți dintru dănși cu Tătarăi înpreuni 
stături înprotiva noastri, și din cetate înct aşijderea ne bătea. 
Unde ucisări și pre Ghelleni Gheargheali. Înăcă dupi ce 

! Huszăr, 

74542. Vol. IX. 14
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eram făcuti cu dănşii pace, atuncea înci totdeauna ne do- 

deiia, carăle Craiului şi ale noastre le jăcuiia şi pre căpe- 

tenii şi pre alții unde putea tăt-i. De& într'acesta chipii fu 

pacia lor cia creștinescî. Nu pociii pări pre capete, că€ 

că nu ştii, cu voia lor au fosti, ai cum. Gloatele fiindu 

supăraț, una, de primejdie ce. vedea pre dănşi, alti, de ză- 

bavi prin cale cu precători (sic), “după Sapiha încă ne căuta 

a îngădui. Dacă bătum pre Tătarii la trecătoare și ne în- 

turnăm înnapoi, ei ne-ai fosti lăsată și haiducii și Săcuii; 

şi oastia cea de cămpu mai multi era înnainte. Denapoi 

încă departe o am agunsu. Sosind dupi aceia la o cetiţue 

ce să chiamă -Strimbuna!, de€ şi acolea fiindu-ne a treace 

pre cale strămtă şi prin oraş, ce și aicia dușmanii noștri 

cei înpăcaţ deaderi din cețate afari, şi cămările Craiului şi 

a noastre le jăcuir[ă], iar dupi aciaea, dăndu-mi-si prilej, 

sfătuit-am cu starostia acelui tărgu, şi așia eram tocmitii ca 

să las 1o puşci și o pioiafari de tărgu, unde vom pune ta- 

bira. Care pușci după aceaia să le duc în cetate, ca să le 

ţie păni cănd va fi vreame de-a le ducerea. Pre care lucru 

era să și adeveritii (sic). Deci și noi încă le lăsăm acolia, 

că nu mai putum nice mai duce. 

Vrum sara preluni să purciadem, iar Sapiha, sosind la cetate, 

sfătuit-aii fățarnici și aă trimis pre frate-său la mine, dzicănd că au 

agunsu vre-o 10 Tătarți], ce să trimițu săi prindzu, că ceialalți 

nu-s aproape, ce-s de vr'o 4 mile de departe, și aceștea încă-s 

puțini, iar de Ghanul nu să aude nemici prea acialea locuri. 

Apoi ai dzis să-l îngăduescu să margi cu noi, iar pre dealti 

parte el s'ai înbătată în cetate noaptea, la miadzinoapte ai 

eşit în cămpu și s'aii culcat. Det trimițănd pentru dănsu oa- 

menii miei, ei le-ai luată caii şi i-au lăsată pedestri, de-aii 

venit la noi. Det noi, zbuciumăndi multi fără de povați, 

mainte de ziori erami purcesă și eram mărsi foarte tare 

păni la dzioi. Cînd fu deamineaţa la 6 tasuri, agunsări Tă- 

tarăi, şi lovir[ă] aripa denapoi; la carii iari îm[i] căuta să mă 

întorcu și să-i bat înnapoi. Pre carii foarte cu vitejie fru- 

1 “Prembowia.  
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moas[ă] îi înfrănsăm și-i bătum ; gumătate de mili de pămănt 
îi gonim înnapoi și căt era pre înpregur. lar pentru care, 
lucru, şireagurile tot sosiia, de ce de ce mai multe şi mai:dease, PI 
“sosi și Subancazi cu oastia Bugacului, după dănsuli Muradin! 
"Sultan, după aciaia înci vădzum unde vin[e] şi Sapiha al nostru, 
cu un soltătarăscu înpreuni, poftind să fim stătători pre pace. 
Și cu dănșii, şi să n[e] ţinem de cuvinte ce am gtăitii cu Leaşii,— 
că ei încă săntu gata pre patle]. 

Era înnainte-ne iariș o trecătoar|e] rrea cu tini, pre un iazăr : 
lungu, întru careiera și un pod ; dincolo. era și un coșteti ; carăile] . | 
şi podvijiia era început|ăj a treat[e|, ce domnul coșteiului, Leahul, 
-cu laude făr de omenie începu a ne priimi. Deci pre-acolea nu 
putum să treacem; în doi părţia fi nu ne era cu nedeajde ; trea- 
cerea cu nevoe, dușmanii ne agungia, credinţi nu le puteamui 
da; de nevoe stătum la tractî.2; ne aședzim ghăleşteul și 
podul luomu-l denapoia noastri; gloatele așşia le rănduiit ca 
să ne fie locul de sprejineali și apa să ne folosasci; patru 
sacilușle] miăă, puşiză ? în patru cornuri, puţini pedestrași, 
străleţ, de Săcui călăreț, în loc de șanțu pre margine, "precum 
puturi agunge; iar oastea cea călare, din lăuntrul acestora, 
pentru voia podului și a apei; căută-mi prea loc multe a cuprinde; 
«de care lucru de multe ori mi-ai părut și rău. Într'acăsti, la 8 
dasuri, sosi Tătărime multi, și deaderi în noi năvali preste 
sami de mare, de trei părți, păni în sari. Cărora cu îndrăz- 
nire vitejasci şi lăudati le răspunsări, şi, nefiindă deprinşi cu 
războiii tătărăscu, fostu-mi-aii cu nevoe a-i păzi să nu să răș- 
chire, ca să nu-i spargi păgînii. Supăratu-mi-s'aii mai multi 
de chiote şi de hălăiturți] decăt de alti trudi: de nu să ve 
cumva rări îndati, îi vem bate. Era rănduite tot deosăbi stea- 
guri: unii de hărățiti, alţii de sprijenit, iar alţii de aleși, 
Întratastă dzi răni-si și pre Iarii Miclăuș, Căpitanul de cămpu, 
și muri. Mazfeld Polcovnicul de drăgani și de . Neamţi, şi 
alții mulți perirî. Era din locul nostru un şanţu bătrîni lăngi 

1 Nuredin. 

* “Tractat, 

4 Poate pentru zau, am pus. 
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gheleştei. Însărîndi vreamia, într'acela mutaiii tabira; ce 

înci nu cuprinsări păni la iaz şi la pod. Det dușmanii îl do- 

băndir acesta locii foarte cu războiii mare, că, pricepăndi 

Tătarăi locul acela, fără sami năvăliia. Dec, dacă îl dobăndiri 

cu multă (ne)nevoe, toati noaptea aii fostii pre noi, spre noi; 

a doa dzi iarişii ai-începutiă la tracti. Deci apoi, avănd căteva 

locuri duşmanii, totdeauna să înmulţiia ; noi cu oamenii şi cu 

caii noștri eram într'o foamete preste sami şi în lipsi mare. 

lari a treia dzi sosi şi Hanul. Det noi trimisim solul nostru 

șa dănsul; cu răspunsă bun, să întoarse de toate. Cu mine 

Inci să aduni, Chehaia Viziriului și alți mărzat. După aciaia 

şi Subancazi-Aga. Şi fu pof[t]a' lor de cătăva sumi de bani, 

și prespre aceia să legim Burămănti într'acesta chipă cum, în- 

protiva pizmaşilor carii ai ei, — mai vrătos înprotiva Căzacilor,— 

să dăm oaste. Dacă ne tocmim cu aţasta, poftiri ca și eii 

săngur să mărgu să mă adun cu Hanul, ca să audzi din 

rostul miei cuvintele aciastia. Așia strănsămi bani de la oaste, 

20.000. de taleri Hanului, Veziriului și Sultanului 1000 ug,, 

fări de aceaia şi altor căpetenii și celora ce sănt pre lăngi 

Hanul, o sumi de. bani; carii şi trimisem. 

Pre suptii vriamea acasta să fii audzit chiote și să fii vădzut 

trăsnete, care lucru înhioreadzi inimil[e] slabilor: sunete, hălăituri 

preste sami, săgeţ ca ploaia ce vărsa și ca grăunţele ce vănturi, 

aşia veniia. Dec și dzua şi noaptia tot așia, şi în ciaia dzi de mainte 

tot șireaguri de noii năvălindu-ne, și mainte de tracti şi dupi 

tracti, tot năpădiia păni la şanţu, cu ţipete şi cu sunete mare. 

A patra dzi deamineaţa, în 31 de dzile a lui Iullie), veni 

Muradin-Soltan, şi mă chemari pre Surămăntii, de nu voii să 

mărgu precum m'am adeveriti și Hanului. Deci, ducăndu-ini 

depreuni cu dănsul, Sultanul să despărţi de mine, şi mearsi 

înnainte la Hanul. lar pre mine, și ceia ce era cu mine, ne 

dusă la fratele Sultanului, la cortul lor, să fim acolea pănă 

ne va scoate prilej a ne aduna cu Hanul, şi acolea ne adu- 

sări de măncat și de băut. Într'aceiaşi dată începuri a striga: 

halla, halla, la șanțu. lar noî ne păru că hălăescu precum 

le era obiceiul, ca şi acialialalte dzile cănd da năvali la șanţu; 

cu care chiote și noi și vitejimia eram deprinși. Într'aciaiaşi  



DOUĂ POVESTIRI ISTORICE ROMÂNEŞTI 213 

dati audzim şi înpușcături dease, dintru care lucru pricepum 
vicleşugul lor, şi deademă strănsoar[e| Soltanului celui tănăr, 
aducăndu-ne aminte de gurămăntul lor, De cu dânşii în- 
preuni apucim pre cai şi sărguiiam a miarge la cortul Ha. 
nului, iar oarda toati năvăliri cu mare grabi și toţ cu 
odati!,... 

1 Pe foile albe, adause la legătura din veacul al XVIll-lea: 
c..+ [ie]ce! Simeon ei ... [vidjic şi cu Buraţi auzind porunca, Scriptos 

audivimus ; loseph iudex, 1788-1648. 
Ei Vornicu Mihat ,., paroicu .,. preut Vasil[e]. 
[Pe faţa de la început:) 

+... Vornicu... porunca înprotivă, 
„Dic Nistor ot Crăni.,. juraţi şi tot sat... şi am înțeles, 
„..ţă Vornic oi Țibe.., satul am... am înţeles.» 
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Adachiot, 163 n. 2. 

Adam Banul, 9. 

Adrianopol, 27, 138, 143, 148, 153, 

155, 168-9, 171, 173 n. 2, 176, 

179. 

Afenduli (capuchehaie a lui Brînco- 

veanu), 41. 

Aga Oprea, 14-5. 

Aga Vasilachi, 15. 

Agapia (mănăstire), 29. 

Alba-Iulia, 20, 28. 

Alba-Regală, 139. 

Aldea (Medelnicerul), 155. 

Alexandri (Postelnic), 6 n. 4. 

Alexandru Coconul (Domn în amîn- 

două principatele), 7 

Alexandru lliaş (Domn în amîndouă 

principatele), 8, 11-5. (fiul săi 

Radu), 11-2, 14-5- 

Babadag, 153, 155, 159, i 168 

Şi n. IL. 

Bălăceanu (Badea), 157 

A. 

  

Ali-Pașa (comandant în Ungaria )a 

1663), 134. 

Amira (Alexandru, 

şi urm. 

Anatolia (Paşi de), 144. 

Anglia, 143. 

Antonie din Popeşti (Domn mun- 

tean), 21. 

Apafiy (MihaY, principe ardelean) 20 

n. 130 și urm, 15,167 n. 5; 

170 şi n. 7. (soţia lui), 129 şi urm. 

Ardeal, 144, 155, 189. (ostaşi din), 9- 

Argeş (mănăstire), 20. 

Armaşi, 9. (Sava), 27. 

Aron (Domn al Moldovei), 29. 

Asia, 171, 175, 179. 

Aslan (Vornicul), 4, ş, 9 

Azov (cetate), 153-4, 169, 175. 

cronicar), 41 

Băieanu . (Gherghe), 

Vașco), 14, 21, 24. 

Balș (lonaşco), 152, 155. 

20, 24. (i- 
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Bânfiy (Petru), 23, 

Bar (in Polonia), 169-70, 176. 

Barcsai (Acațiu, principe ardelean), -» 

1ă, 187-8, | 
«Barzza> (contele), 135-6. | 
Bâthory (Gabriel, principe ardelean), 

130. 

Bavaria, 13t şi urm. 

Belgrad, 134, 138, 140. 

Bender, 41-2, 150, 165 şi n. 2, '74-5, 

177 şi n. 5, 179n.1. 

Beşlii, 13. 

“Bethlen (familia), 5. (loan, istoric), 
150-1. 

Bialocierkiew, 176. , 

Bilogruda (Grigore), 141 n. 2. 

*Birăi (de sate), 129, 

Birlădeunu (borer moldovean), 132, 

Birset (Ţara), 12. i 
Bistriţa (mănăstire din Moldova, şi | 

egumenul Atanasie), 35-6. 

Bisuriţa (cetate din Ardeal), 18, 25. 

Bizantin! (Împărați şi patriarch!), 3o. 

Bohotin rii), 161, 

Bohusz (ofiţer polon), 168 n. 1. 
Bosma (Paşi de), 144, 158, 175. 
Boteanu (Nedelcu), 7, 9.   
Botoşani, 159. | 
Boul (Banul), 6, 9. ! 
Braclaw, 168. | 
Brădescu (Psharnicul Barbu), 7, o, | 

11, 14. . 
Braha (localitate), 146 o. 2. ' 
Brăila, 159,-160,. | 

Cc. 

Calotă (Clucerul), 14. 

Camenița, 141-2, 144 şi n. 1,73 | 
147 şi n. 3, 148-9, 151, 153, 
155, 158, 161, 168 n,1, 17 n. 

1; 172-3 n. 2, 175. 
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Brandenburg (Electoratul de), 133. 
Braşov, '5, 6, 10-2, 16-7, 21-2, 131, 

137. (taftă de), 142, 

Braunschweig (ducele de), 133. 
Brincoveanu (Constantin-Voda), 21, 

41. (Doamna lui, Stanca), 21. 

Brincoveanu (Danciu), 7, 
Brincoveanu (Grigore), 42. - „i 
Brincoveanu (Preda, și tatăl săi), 9. 

Briinn, 138. 

Brusoni (Girolamo, scriitor), 134 și 

urm, 138. 

*c Bucate», 25. 

Bucium (Comisul Pavel), 139. 
Bucovina, 1$9, 

Bucșani (Staico din), 21. 

București, 6, S şi n. 4, 9-10, 17, 

140, 160. (biserica Mihai-Vodă), 

8. (Mitropolia), 9. (Radu-Voda), 

9. (5f. Ecaterina), 8 n. 3. (Sto- 

bozia), 8. 

Paşa), 9. 

Buczacz, 145, 147, 172. 

Buda, 134. 139. (Paşa de), 138. 

Bug, 166, 178, 151, - 4 
Bugeac, 178. 

Buhuș (Alexandru, Haumnan), 152 

167, 172, 175 n. ş. 

Bulgari, 28, 156. 

Bubga (Lupu, Căpitan), 1ş. 

Buschevici (Luca), 140 n. 2. 

Buzăii (oraș), 14. (pas), 12, 137. 

Buzinca (Comisul), 7, 

(cetatea -lui Sinan- 

> 

  

Cantacuzino (familia), 21, 

Cantacuzino (Andronic), 27. 
Cantacuzino (Dumitrașcu- Vodă), 159 

și n. 2, 160-3;.167 şi n, 2, 170. 

Cantacuzino (Elina), 21.  
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Cantacuzino (Mihai, Şaitanogiu), 27. 

Cantacuzino (Mihai, Spătarul), 165-6, 

Cantacuzino (Pîrvu), zI. 

Cantacuzino (Şerban-Vodă), 179. 

Cantacuzino (Toderaşco Iordachi), 

155 n. 4. 
Căpitani : Dragoș, 27 n. 2. 

Caplan-Paşa, 145, 157, 159-60, 162, 

164 n, 2, 178. 

Capudani, 162-3, 169, 180 și n.1, 

Cară-Mehmed-Paşa, 153-4, 180. 

Cară-Musiafă (Mare-Vizir), 177 şi 

n. 1, î78-9 şin. 1, 3. 

Caraiman (Căpitanul), +55. 

Cărămidă (Căpitanul Matei), 172. 

Caransebeş, 13. 

Carol al XII-lea (rege al Suedie!), 

41 şi urm. 

Carpaţi, 132, 

Caşin (mănăstire, şi diacul Andro- 

- nic), 188-9. 

Catargiu (Nicola), 13, 15. 

Catiforo (scriitor), 42. 

Cazaci, î4t n., 147-9, 154, 158, 

161, 164-6, 168, 173 şi urm. 

Ceaurul (Vasile), 152, 155 n. 4. 

Cehrin (cetate), 156, 161, 163, 174 

şi n. 5, 175-8 şi n. 2, 179n.1. 

Cernăuţi, 143, 155, 159n.3. 

Cesarea lu! Filip (Gherman, Mitro- 

polit de), 28, 30-1, 35-56. 

Cetatea-Albă, 142, 15c, 152, 

Cetăţuia (mănăstire), 144, 171, 

Chiev, 177, 181. 

Chilia, 1şo. 

Chior-Husein-Paşa, 161. 

Chişinăii, 178. 

Dabija (Istrati; Domn al Moldovei), 

135-7, 139-40. : 

  

Chiupruli (familia), 141 şi urm, (Ah- 

med-Paşa), 161-3 n. 2, 168 şi 

n. £, 571, 173 şin.2. 

Cîmpulungui Moldovet, 187 n. 2. 

*Ciuma, 170. 

Cleve (ducat), 133. 

Cluj, 134-7, 139. 
Cohalm, î3t, 138. 

Colentina (rii), 14. 

Collalto (contele Claudiu de), 133. 

Colonia (Maximilian-Henric, Elector 

de), 133. , 

Coiyer (ambasador olandes la Cons- 

tantinopol), 147 n. 3, 162-3 şi 

n. 2, 165 şi n. 1, 169, 176, 179. 

Comisul Grigore, 11, 16. 

Constantin-cel-Mare, 28. 

Constantin Şerban (Domn muntean), 

10, 159, 168. 

Constantin (Postelnic moldovean în 

1673), 152. 

Constantinopol, 13, 35, 27. 139. 

143-4 şi n. 7, 156, 167, 171, 
174-6, 178-9 a. 3, 180-i. (Cele 

Şepie Turnuri), 173, 176. (porţi). 

186. (capuchehaiaua Moldovet la), 

186. 

Costachi (Gavriliţă), 152, 175 n. 3. 

Costin (Miron), 150, 152, 160, 169. 

Coţofeanu (Spătarul Mihai), 7, 11, 14. 

Creta, 21. 

Crimeia, 175-6. 

*Cronografe, 185. 

< Cușmir» (localitate), 139. 

Czartoryski (Florian), 159 n. 2. 

Czernikow, 146 n. 2. 

Damasc (Husein-Paşa de), 167. (Ri- 

bieli-Paşa de), 137-8.  
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Dan (Vistierul), 8, 
Daud-Paşa (localitate), 176 şi n. 3, 

180. 

Davidovici (trimes rusesc), 177, 
« Dawidow> (sat), 159 n. 2. 

Debrețin, 135-6 n. 1, 137. 

Deleaga (Stanciu din), 7. 

Delibaşi, 170. 

Desa (Radu din), 6, 9, sq. 

*Despărţenie, 35. 

* Dijmărie, 17. 

Dobrogea, 159. 

Dohan-Cală, 180 şi n. 1, 2. 

Dorobanţi, 14-5. 

Doroşenco (Hatman căzăcesc), 141, 

145, 154, 156, 158, 161, 163, 
167, 171-3. (fratele săi Gri- 
gore), 142, 

Egipt, 176. 

Făgăraş, 10, 12, 131, 137. 
Fălciiă (judeţ), 161, 187. 
Fărcăşanu (Pirvu), 2x. 
Filipescu (Constantin Căpitanul, cro- 

nicar), 139, 169-70, 172. 

Gaia (Ionașcu de la), 11, 
Galaţi, 161-3 n. 2, 167 n. 6, 169 

n. 1. 

*Galbent, 17. 

Galiţia, 1712, 

Genova, 150. 

Giurgiu, 13, 
Giza (Casimir), 170. - 

E. 

F- 

| 
| 
| 

| 
i 

| 
| 

| 

Drăguşin (omul lut Matei Basa- 
rab), 13. 

Duca-Vodă (Domn în principate), 
20 n., 942-6 şi n. 2, 153, 167 
şi n. 5, 168, 170 şin. 7, 173-4 

şi n, 5» 175, 177, 179, 181. 
Dudescu (Dumitrașcu), 7, 13, 15. 

(Radu), 22, 

Dudești (din 1lfov), 14. 
Dunărea, 132, 144 și n. I, IŞI, 

153-6, 159-60, 162-3 și n. 2, 165 
şi n. 2, 167 n.6, 168 șin. m 
169 n. 1, 173 şin. 2, 174-6 n. 
2, 179 şin. 1. 

Durac (Apostol), 143,. 146-7, 153, 
157. 

Erlau, 139. 

Filişanu (Dumitru Sluger), 9, in. 
Frank (Teodor, ofiţer polon), 161. 
Franţa, 162-3, 167 n. 6, 170. 
Frătiţa (Căpitanul), 187. 
Freistădu, 138-9. 

Ghenghea (Grigore), 152. 

Gheorghe Ștefan (Domn al Moldo- 
vei), 186 şi urm, 

Ghica (Gheorghe, Domn în amîn- 
două principatele), 150, 187, 

Ghica (Grigore L-ii sau Grigoraşcu, 
Domn în amîndouă principatele), 
130 şi urm., 135-7, 139-40, 144, 
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"147 n. 2, 149:50, 153, 155-60, 
171 şi n. 6. (Doamna luj, Maria), 

130-1, 140, 154. 
Ghica (Grigore Matei, 

amîndouă principatele), 20-1,41-2. 

Ghiorma (Banul), 10. 

Gninski (Palatin de Chelm), 158 n. 

1, 174 şi n. 5, 175-7. 
Golescu (Ivaşcu al II-lea), ir, 16. 

Gorgan (Spătarul), 4, 5, 9-10, 12:3. 

(soţia lut), 12. 

Domn în 

Hăbăşescul (Grigore), 146, 152, 187. 

Halicz, 172, 

Halil-Paşa (din 1673), 151. 

Hanenco (căpetenie căzăcească), 141, 

143, 147, 156. 

Haţeg, 4, 7. 

Hebron (Efrem, episcop de), 28, 

30-1. 

Heisler (general), 139. 

Iijaăii (Ştefan şi fraţii lui), 146 şi 

n. 2. 
Hincul (boier moldovean), 143, 146 

şi n. 2. | 

Hmilniţchi (familie), 173. (Gheor- 

ghe, Hatman căzăcesc), 173, 177, 

1Sc-1. (Timuş, fratele lui). 168. 

Iampol, 143. 

laşi, 19, 25-6, 146 n. 2, 147, 150-1 

n. 2, 154-5 n. 4, 157, 159-63n. 

2, 164, 167 şi n, 2, 171, 1770. 

5, 179. (Sf. Nicolae cel Domnesc), 

144, (Trei-lerarchii, şcoala), 186. 

Ibrahim-Pașa (Sișman), 163, 168-72. 

Ibrahim-Paşa (Şaitan), 172, 174 și 

n. 5, 1756 şin. 1. 

  

Grabowietz, 146 n, 2. 

Graz, 138. 

Greceanu (Papa), 7, 13, 15. (Preda), 

9. (ap), 7. 

Greci, 17, 25, 28. 

Greci (sat), 9. 

Gredinevict (lani, guvernator al Ca- 

zacilor), 181. 

Grondski (scriitor), 137. 

Hotin, 20, 143-6 n. 2, 148-9, 151-2, 

154-5; 157 n. 4 158-9 n. 2, 165, 

167,169-70. (biserica), 148.(vama), 

149. 

Hrisoscul (Vătaful), 21. 

Hrizea (Vornicul), 6, 13, 15. (Vis- 

lieru!), 20, 24. 

Huni, 132. 

Huniedoara, 7. 

Husein-Pașa Arapul, 151. V. şi Sari- 

Husein- Pașa. 

Huşi (episcopul loan I-iii), 26, 29-31, 

35-6. (urmaşul iui în 1600), 32-3. 

(alt Joau, din 1673), 152. 

Hussiatyn, 145, 147 n. 3. 

Hust, 133. 

lenicer-Aga, 177 n. 1. 

Ierusalim, 181. , 

Incz&dy (Trimes ardelean), 151. 

“lobagi, 25. 

Isaccea, 13, 142, 153, 155, 1590. 

2, 161, 165 şi n, 2, 1671.56, 

163, 170, 174, 178. 

Ismail, 150. 

Izvarna (plarii), 10. 
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J. 

Jaroslawecz, 176. | 
Jaslowiecz, 145, 168 n. 1, 172. 
Jawarow, 144. ” | 

K. 

« Kalmik» (localitate), 176. 

Karwoski (foan), 165 şi n. 2. 
KemEny (loan, principe ardelean), 

133-4, 187. 
Keresztessy (Pavel, Ardelean), 5, 

9, 13. 
Khindtsperg (resident imperial la 

Constantinopol), 162-3 şi n. 2, 

L. 

Ladyszin, 167 şi n. Ş$. 168 n.1. 
Lemberg, 144-5 şi n.2, 147, 151-3, 

155:6, 169, 172. 
Leon-Vodă (Domn muntean), 4, 

3 şi n. 4, 10, (Doamna lui, 
Victoria), 8. (sora lu)), 6. (Diva- 
nul lui), 6 n.-4;7. 

Leopold I-iă (Împăra:), 138. 
Leurdeanu (Stroe), 21-2, 24. 
Lewenz, 138-9. | 

Mm. 

Mărcuţa (mănăstire), 8, s4. 
Marea-Neagră, 132, 

Marsilia (episcopul de), 162, 
Matei Basarab (Domn muntean), 4 

n. și urm., 130, (genealogia lu), 2. 
Mavrocordat (Alexandrv, xapontun), 

147 n. 3, 177 0.1, 179.1. | 
Mavrocordat (Nicolae, Domn în amina: 

două principatele), 41, | 

Jijia (ti), 159 n. 2. 
Joholnicz (2), 172. 

Joimiri, 161. i 

Kânigsegg (Leopold:Wilhelm, conte 
de), 131 şi urm. 134. 

Komarno (lupta de la), 1 
Komorn, 138. 
Korycki (ofiţer polon), 157. 
Kriwowski (Trimes polon), 170 n, 

7. V. şi Karwoski. 
Kupnowi:z (localitate). 161 n. 2, 

Linz, 138. 

Lipcani, 1şr. 

Litvania (sub-ca merariul de), 159 n. 2. 
Ludovic al XIV-lea, 162, 

Liineburg (ducele de), 133. “ 
Lupe (Ruxanda2), 168, 
Lupu (Vasile, Domn al Moldovei), 

18-09, 186. 

Luterani, 27. 

Mediaş, 134. 

Mehedinţeanul (Lupu), 14 

Mehedinţeni (boieri), 21. 

Miedzibcze, 151, 176, 187. 

Mihai Viteazu! (Domn muntean), 11, 
26 şi urm. 

Mihnea cel Răii (Domn muntean), 130. 
Mihnea al III-lea (Domn muntean), 

150. 
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Mihu (Spătarul), 7-8, 17. 

Milan, 27. 

Milescu (Barbu), 22. (Nicolae), 186 

și urm, | 

Mitropoliţt ai Moldovei: Dosoftet, 

152. Gheorghe Movilă, 26. Nica- 

nor, 29-31. 

Mitropoliţi munteni: Grigorie I-ii, 

11, Ignatie, 10. 

Mohammed al IV-lea (Sultan), 142-4 

şi n. 1, 147 n. 3, 148, 153, 163 

n. 2, 164, 167-8 și n. 1, 169,171 

şi n. 1, 173 n. 2,175-6 şi 0.2, 

177 şi n. 1, 1790şi n. 1, 3; 185. 

(fă şi fiică), 169. 

Mohilăii, 142, 172. 

Moldoviţa (Antonie din, traducător), 

183-9. 

Năsturel (Radu Banul), 21. 

Neagu (Aga), 13. 

Neamţ (cetatea), 158, 167, 169. 

Negre (Spătarul), 27. 

Neuhăusel, 134, 136-9. 

Neutra (cetate), 138-9. 

Nicolae-Vodă Petrașcu (Domu mun= 

tean), 32-3. 

Nicopol, 13, 27. 

"Oastea romănească, 137, 142. 

Ohrida (Atanasie şi Nectarie, palri- 

archi de), 27, 30-1. 
2Olac (cai de), 18. 

Olanda, 134 n, 1, 141 1.2, 143 şi 
urm., 147 n. 3, 62. 

  

Montecuculi (general), 133, 138. 

Moravia, 132, 135. 

Movilă (Ieremia, Doma al Moldovei), 

26. | 

Movilă (Simion, Doma în amindouă 

principatele), 29. 

Movilă (Gavril, Domn muntean, 5, 

11. (soţia lul), 5. 
Movila (loc pe Siretiii). 14. 

Muncaciii (Petronie şi Sirghie, epis- 

cop! de), 28. 

Mureş- Vaşarheiă, 334. , 

Musca (şi Țar), 163-4 şi n. 2, 

171-3 şi n. 

Mysliszewski, 146 şi n. 2. 

Nikussios (Panaioti, Mare-Dragoman). 

147 şi n. 3. (fiul săii), 174. 

Nimirov, 168, 176. 

Nipru (rîi), 166-8, 174 n. S, 175; 

178, 180 şi n. 1, 181. 

Nistru (rtă), 143-6, 157, 165 n. 2, 

168 şi n. 1, 171-2, 187. 

Nointel (ambasador frances la Cons- 

tantinopoi), 170 n. 7, 174 şi n: Ș. 

Olt (rîu), 137. 

Oradea-Mare, 131, 133. 

Orăşte, 131, 137. 

Orşova, 139.  



” TABLA NUMELOR ŞI LUCRURILOR 221 

Parcevich (Petru, archiepiscop de 

Marcianopol), 1şo-r, 
"Păstor! din Ardeal, 25. 

Pawolosk, 176. 

Pecera (mănăstire), 156. 
Petihorţi (Tatani), 159 n. 2. 
Petriceicu (Ştefan. Domn al Mol- 

dovet), 144, 147, 149-51 n.2, 152, 

1548 n. 1, 159 şi n. 2, 160-1, 

168. (Doamna lu!), 157. 
Petru Şchivpul (Domn în amîndouă 

principatele), ş, 26. 
Petru-cel-Mare (Țar), 42 și. urm. 

Pezzen (dr., Trimes imperial), 28. 

Piepteşti (sat), 177. 

Piteşti, 20. 

Podolia, 144 n.1, 147 şin. 3.161, 

I7I n. 1, 172, 179 şi n. 1, 3; 

180 n.1. 

Podul-Secuiului, 135, 137, 139. 

Racoviţă (Mihai, Domn în amîndouă 

principatele), 25, 41-2. 
Racoviţă (Nicolae, borer), 152, 15ş. 

Rădăuţi (Anastasie, episcop de), 32-4. 
(Serafim), 152. (Teodosie Bar- 
bovschi), 26, 29-31. 

Radu Şerban (Domn muntean), 11, 
130. 

Radu Mihnea (Domn în amindouă 
principatele), 6, 7, 13c. 

Radu Leon (Domn muntean), 20. 
Radzim (pacea de la), 180. 

Ragusa, 28. 

Raicea (Dumitraşcu, căpetenie de 
Cazaci), 136. 

Râkâezy I-ii (principe ardelean), 
4-6, 10-2, 15-6, 18-9. 

Râkâczy a! II-lea (principe ardelean), 
130-1, 133, 185 și urm. 

P. 

  

  

Poienaru (Barbu), 11, 
Polonia, 30, 132, 140 şi D., 141 

şi urm, (loan-Casimir, rege) ,186-7. 
V. şi Sobieski, Wisznowiecki. 

Pomponne (diplomat frances), 170. 
n. 7. 

Portia (ministru imperial), 134. 

Porumbac, 137. 

*<Poşte», 18. 

Praga, 28. 

Prahova (judeţ), 17. 

Prejmer, 137. 

Pressburg, 138. 

Prisiceni-domneşti, 8. 

Prodan (boier : moldovean), 146 şi. 

n. 2. 

Proski (ambasador polon), 177. 

Protopop! moldoveni: Teodor, 29, 

Prut (rii), 159. 

Przemysl, 145. 

Râk6czy (Francisc, fiu! precedentu- 

lui), 187. 

Rali (Dionisie, Mitropolit de Tir- 
nova), 27 şi urm. 

Ramadanowski (căpetenie de Ca- | 
zaci), 161, 166, 178. (ful săi), 
178. 

Raşcov, 142, 147, 168. 

Raţ (Gheorghe, diac muntean), 22-4. 
Rawa (Palatinul de), 146 n. 2. ' 
Rimna (rii), 13. 

Rimnic (Teofil, episcop de), ş. 
Roma (şi Papa), 1s0-r. | 
Roman (oraş), 126, 152. | 
Roman (episcopi): Agafton, 26 

29-31. Filoteiii, 32-35. 

Roşi (de ţară), 7, 14. | 
Rucăr-Dragoslave (pas), 11. | 
Rudolf al II-lea (Împărat), 27, 130.. ! 

> 
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Rusciuc, 15. Ruteni, 141 n. 2, 145; 

Ruset (Antonie-Vodă, Domn al Mol- | Rzewuski (secretarii polon), 174. 

dovel), 170 si n. 7, 171, 173-4, | 
şi n. 5,1751. 3, 177 şi 0.5, 178, 

Sambor, 145. 

Samuilovici (-ipetenie de Cazaci), 

161. 

Sankt-Benedikt, 138. 

Sankt-Gotthard, 139. 

Sari-Husein-Paşa, 153, 155-6, 158. 

V. şi Husein. 

Şătrari : Lie, 215, 24. 

Satumare, 133, 136 n. 1, 137. : 

Scutari (din Asia), 171 n. 1. 

Secui, 137. 

Secuianul (Neagoe), .2c, 24. 

Seimeni, 129, 157. 

Serdari : Îvaşcu, 139. 

Severin, 15. 

Sibiii, 6, 20. 

Siekierzynski, 162. 

Sieniawski (stegar), 158 n. 1. 
Sighişoara, 4-3. 

Silesia, 132. 

Siliswa (oraş), 150. 153, 155 1.5, 

177. (Pași), 142. (Abaza, Paşă de), 
10-4, 16. 

Stnv' Onufrie, 152. 

Sirbi, 28. 
Sircu (căpetenie de Cazaci), 141, 

147, 154, 180. 

Siretii (rg), 148 n, 1, 158, 161. 
Sniatwyn, 153.   
“Tatar-Bazargic, 177. | 

Tatari, 13-5, 135-6n.1, 138, 140-1, 

145, 147, 156, 161, 167-838 şi 

Sobieski (loan al Ill-lea, rege al 

: Poloniei), 145-6 n.-2, 147 şin. 2, 

157-9 şi n. 2, 160n.2,164n.2, 

165 n, 2, 167 şi n. 6, 169-70 şi 

n. 7, £71-2, 174,176, 180. 

Soliman-cel-Mare (Sultan), 27. 

Solnoc, 135; 137. 

«Soret> (localitate), 176. 

Soroca, 154, 164-5 n. 2, 167-8n.1, 

178. . . 

-Souches (de ; ofiţer imperial), 138-9. 

Spania, 27. 

Spatar (muntean, din 1673), 15-60, 

(Miha), 15. 

Stamatello (Grec în serviciul lui 

Gheorghe Hmilniţchi), 174. 

Ștefan-Vodă (fiul lui Petru Şchio- 

pul), 26. 

Strassburgh (Pavel, călător suedes), 

_8n.4, 10. 

Studeniţa, 165 n. 1. 

Sturdza (îlie), 155 n. 4. (Teodor), 154. 

Suceava, 27, 31, 35-6, 157-Sşin.1, 

159, 161, 167-9. 

Sulimowski, 147. 

Sulina (gură a Dunării), 163 n. 2. 

*Surlari, 13, 

n. 1, 169, 171-2, 175. (Hanh), 

144, 163-4 n. 2, 174 n. 5, 176, 
180. (Fir de Han), 135, 173. 
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Teleajin (rii), 12. 

Teodosie (Spătarul), 9, 11, 1q. 

Țerile-de-jos, 164 n. 2. 

Tirgoviște, 28, 60. 

Tirgu-Jiiului, 7. 
Tirnova. V. Rali (Mitropolit de), 
Tirol, 26. 

Ubresi (Pavel, Trimes ardelean), 170. 
Uchan, 147 n.1. , 
Ucraina, 147 și n. 3, 156, 165 n. 

2, 168 și n. 2, 172, 174, 176, 
179 și n. 1,3; 180n.1,2; 181, 

Udrea (Hatmanul), 27, 35. 

Vaidabuna (căpitan de haiduci), 13. 
Varşovia, 143. (nunciu papal la), IŞI. 
Vărzarul (Constantin Comisul), 139. 
Vasvâr (pace de la), 139. 

Veneţia, 26, 41, 1şo şin. 4. 

Viena, 134, 138, 151. 

Waag (rit), 137-8. 
Windischgrâtz (Gottlieb, conte de), 

133. . 

*Zahereă, 129. 

Zebaraz, 169, 

Zirneştt, 131. 

Zloczoy, 147 n. 1. 

U. 

| 

V. 

W, 

| 
| 

Z, 

Tismana, 9, 28. 

Tismen (rii), 177-R. 
“Tokay, 4. 

Topolnița (mănăstire), 1ş. 
Trembovwla, 169, 
*Tribut (muntean către Ardeal), 11-2. 
Tulcea, 163 n. 2. 

Uman (cetate), 165 şi n. 2, 178. : 
Ungaria, 144,. 168 n..1. (Superioară), 

132, 138. (Inferioară), 132. (Pa- 
latin), 138, 

Ungureni (lupta de la), 8. 

Ursachi, (Vistierul), 152. 

Vilcan (pas), 4, 7, 1. 

Vistieri : lenachi, 6 n. 4. Nicola, 

13, 15. 

Vodena (Mitropolitul Teofan de), 
28, 30-1. 

Vornici: Andref, 14. 

Wisocki (Casimir), 141 a. 2. 
Wisznowiecki (Mihai,rege al Poloniei), 

142-3, 157-8, 160. 

ZSlyomi (David), ş. 

Zurawna, 172-3, 176, 

Zwaniec, 144.  



“ERATĂ 

La p. 14. Şi originalul documentului din Buzăiă se află de curind la Ac. 

Rom. Poate că satul Movila să fie «Movilenit» din Tecuciă, unde sa făcut 

lut Alexandru Coconul (Miron Costin, p. 288). ” 

p: 

nunta 

La 

La 

La 

La 

La 

p 

P 
p. 

p. 143, r. 2 de jos: <lampol», în loc de « Pampol». 

18, nota 1:: ceteşte <0X0IV», în loc de «<x0». 

21, 1, 15 de sus: «Craiului», în loc de «Craii». 

131, r. 8 de jos, e de adaus anul 1660. . 

142, r. 4 de sus: cÂntonie-Vodă», în loc de «Ghica». 

  
   



TABLA CUPRINSULUI 

i. Chteva scrisori şi acte din Museul ardelean de la Cluj | 
]. O scrisoare a lut Matei Basarab către Gheorghe Râkâczy L-iă, 

principele Ardealului, cu lămuriri asupra venirii în Domnie a lut 
Matei, ,,, E CC 

II. O carte de trecere a lut Vasile Lupu pentru solii ardeleni 
IN. O scrisoare a pribegilor munteni din vremea lui Duca-Vodă . 
IV. O carte de scutire a lui Mihat Racoviţă . . , .. 
V, Schimbarea episcopilor moldoveni de Mihat Viteazul ,..., 

II. Cronica șederii în Bender a lui Carol al XI-lea, Regele Suediei, de 
Alexandru Amira. , Pe. 
I. Cronica Iui Carol al Xll-lea de Alexandru Amira, ,.. 
AL. Apendice DD RR . . 

lil. Expediţiile romăneşii din 1663-4 şi 1672-8, cu prilejul descoperirii 
de scrisori nouă din Museul ardelean de la Cluj .. 
I. Expediţiile din 1663-4 și o scrisoare cu privire la cea d'intăiii . 
Ii. Campaniile împotriva Polonilor . 

. Campania din 1672, 
. Campania din 1673 |, 
. Campania din 1674... 
„ Luptele din 1675. . 

. Luptele din 1676. , Aa 
. Luptele cu Cazacii și Muscalii (1677-81) . 

1V. Încă două povestiri istorice romăneşti . . . 
Tabla numelor şi lucrurilor 
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