
  

  

  

Tur. A. 70. 344. 

VECHILE 

CRONICE MOLDOVENESC 

PANA LA URECIIIA 

Ii a 0913 
[: p 87 “i c! 

TEXTE SLAVE 

CU 

STUDIU, TRADUCERI SI NOTE 

DE 

“IOAN BOGDAN 

  

  

CU DOUE FACSIMILE 

  

BUCUNESCI 

LITO-TIPOGRAFIA CAROL GOBL 

16, STRADA DOAMNEI, 16 | 

1891



  
  

  

[Domnilor 

B. Petriceicu -“Jlasdeu 

ȘI 

dimitrie SĂ, Sturdua: 

închină 

acestă carte



  

  

PREFAŢĂ 

Sunt dout-deci și patru de ani impliniţi de când d-li B. P, IIasdeii 
a reeditatii în Archiva istorică a României (vol. III, 1867) cronica mol- 
dopolonă, publicată la 1844 “de W'ojcicli, și prin studiulu făcută asu- 
pra ci a pusi temelia istoriografici moldovenesci. D- -sa a recunoscutii din 
analisa textului polonă, că acesta. nu este decât o traducere a, «celei mai 
vechi cronici moldovenesci», a cronicei pe care Urechiă a numitii-o «le- 
topisețulii nostru coli moldovenescii». 

, De atunci și până astădi istoriografia vechiă a Moldovei n'a făcutii 
nici unii pasi înainte. Resultatele, la care a ajunsii d-lă Ilasdet, ai fostii 
adoptate de toți istoricii noștrii și străini; ele r&maseră însă în stare de - 
hipotese, de 6re-ce cronica, vechiă moldovenâscă, păstrată în traducerea, 
polonă, până acum: nu s'a descoperitii. A fostii datii autorului acestoră 
șire să o descopere întruni «codex miscellaneus» din Chievi Și să con- 
state că aprâpe tote prevederile cuprinse în studiulă d-lui Ilasdeii s'au 
adoverită întruni modă surprindătoriă. 

D-lu Ilasdei n'ar fi ajunsi nici odată lo, resultatele câștigate prin stu- 
diulit s&i dela 1867, dacă mar fi fostii ajutată de bogatele sele cunos- 
cinţe în domeniulii limbelorit și literaturilorii slave. Dovadă, este faptulă 
că dela 1844 până la 1867 publicaţia lui W6jcicli a rămasă cu totulii 
necunoscută la noi. 

Călcândi pe urmele d-lui Iasdeă în studiulă limbelorii slave, oropsită 
la noi din pricina unorii prejudicii, care pote în timpulii lori n'ati fostii
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stricăciosc, care însă acum sunt spre paguba sciinței române, îmi aci 

o plăcută datorie de recunoscință față de meritele acestui învețatii, în- 

chinându-i acâstă carte, co în întregimea ci nu este altceva decât o com- 

pletare şi o rectificare a resullatelorit cuprinse în sludiulii cilată, unulii 

din cele mai fecunde din câte ai eşitii de sub pana d-s6le. D-lu Ilasdeii 

este întâiul promotori alii studiiloră slavo- române la noi şi d-sele îi da- 

torescii primulii impuls pentru aceste studii. 

Ami pusi lângă numele d-sle numele d-lui D. A. Sturdza, care este 

uniculti nostru numismali și căruia, pe lângă multe altele, îi datorimit 

monumentala publicaţie a documentelorii lui Ilurmuzachi și a căstelorii 

şi documentelorii relative la istoria renascerei României» și despre care 

trebue să amintescii că, fiindii convinsii de însemnătatea studiilorii slave 

pentru noi Românii, a creatii, în timpul când era ministru alu Instruc- 

țiuncă Publice, mijlocele ce nvaii pusti în stare să visitezii centrele de 

căpetenie ale acestori studii. D-sa a urmăritii cu multii înteresit și cu 

multă bună-voință cele mai mică progrese ale mele și fără concursulii 

d-s6lo publicația de față, nu star fi pututii face nici așa de curândi, 

nici așa de frumosi. | 

Cercetările cuprinse în publicaţia, de față intră în domeniulăi filologici 

slavo-române; obiectul: lori sunt textele bulgăresci,' rusesci și polo- 

nosci, în care ni Sai păstrată cronicele moldovenesci din sec. NY si 

XVI. Avendii în faţa, mea nisce texte, pentru care nu puteamii presupune 

“Uni intereşii generali în publiculii nostru, amii credutii că va fi binc, 

pentru a le face accesibile unui cerci mai largit de cotitori, să le înso- 

ţescit de traduceri românesci, cărora, ami căutatit a le da 'o formă câti 

se pote mai apropiată de stilulii vechilorit cronicari moldoveni. 

Ami căutatu să facii expunerile din «Studii» accesibile şi pentru cei 

co nu Gunoseii limbele slave și ami tratatii din pricina acesta unele lucrură 

cu o prolixitate co n'ar fi avutii loci, dacă acestă scriere ar fi fostii desti- 

nată unui cereii restrinsii de specialiști. Tendinţa de a satisiace și cerin- 

țele severe ale sciinței, și trebuințele publicului nostru, a făcutii ca expu- 

nerea mea să iasă în multe locură altii-feli de cum ași fi doritit.
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Pe lângă acestea, făgăduinţa ce amă dati direcțiunei muscului ccle- 
siastico-archeologicii din Chievă, care — cu o liberalitate demnă de 
laudă — mi-a concesii publicarea texteloră din shorniculi de la Sla- 
tina, făgăduinţa, dicii, de a da aceste texte câtii mai curându la lu- 
mină, ma făculii să tratezi unele părți mai pe scurtă decât ară [i 
meritalii. Acâsta privesce mai alesă capitolele despre sborniculii de la 
Chievă și despre cronicele lui Macarie și Eftimie, în specială clemen- 
tulă bizantinii în aceste cronici. Amă creduti însă că o descriere mai 
amănunțită, decât cea dată de mine sbornicului, m'ar fi dusi prea 
departe ; iar câtii pentru influența bizantină asupra lui Macarie și Ef- 
timic, speri că voii trata pe largi despre dinsa în două publicaţiuni 
ce vorii urma acesteia și anume: a) întruni studii asupra isvârelorii 
cronicci lui Moxa, unde se vori discuta tote isvorelo ci de origine 
bizantină și slavonă şi se va face o privire generală asupra istorio- 
gralici bizantino-slavone în țările nâstre, b) în edițiunea cronicci bul-   

| găresci a lui Manasses, pe care o pregătescii după două manuseriplo 
| din vâculă XIV. După co va fi se6să la lumină acestă cronică, care a 

serviti de isvori principalii pentru istoriogralia, bulgărâscă, sârbâscă, 
„Pusscă și românâscă din vâcurile XIV— XVII, se va put ilustra cu 
mai multe detaliuri și influența ci asupra lui Macarie și Eftimie. Până 
atunci extrasele comunicate în capitolele V și VI ale acestei scrieri 

| mi Sati părulii suficiente. 

Nu polii încheia aceste şiro fără să nu aduci încă odată mulțămi- 
rile mele d-lui N. 1. Petrovi&profesorii ală Academici Teologice și di- 
rectorii ală museului cclesiastico-archeologicii din Chieviă, care a avulii 
bunătatea să-mi trimită cele două facsimile fotografice, precum și 
fostului mei profesorii V. Jagic, care, pe lângă interesulu şi dragostea cu 
care a condusi studiile mele slave, și-a datii ostendla de a ceti odată îm- 
preună cu mine tote pasagele obscure din cronica lui Macaric și Eftimie. 

| 

| Bucuresci în 8 Octomorie 1S9r. 

IOAN BOGDAN. 

|  
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CAPITOLULU 1, 

Sborniculii dela Chievii și publicația nâstră. - 

Biblioteca academiei teologice din Chievii are sub:No. 116 din ma- 
„nuscriptele lavrei dela Pocacvi, unul din cele maj prețiose sbor- 

nice (din câte se cunoscii până acuma) ale literaturei vechi slavone. 
Sborniculii_ e scrisă pe hârtie lucie, cu semiuncială frumosă si de mai ) 
multe_mâni, are 50 ile în so și aparţine, cum se vede dintro no- 
tiță dela sfirșită, vâcului ali 16-lea. Eli a ajunsi! din Moldova, nu se 
scie când și pe ce cale, în lavra din Pocacvs (unii orășelii în Rusia 
vestică, gubernia Volyni) și de aci împreună cu alte manuscripte ale. 
acestei lavre în biblioteca academiei dela Chievi și a fostii descris 
pentru prima oară de Vasilij Berezin'r, în Oimreanie pynoiureeii novacnenoii 
TABDPI, XPatuuurxes B1 On6aioret uyaca upu niepenoii ay xopnoii akazexin 
(Descrierea manuscripteloră lavrei din Potaev», conservate în biblioteca: 
museului academiei lcologice din Chievii), Rien, 1881, No. 417,.p. 

l 

*
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69—75 din ediţia separată (1). Descrierea lui Bereziriă este însă l6rto: 
nesuficientă. Afară de aceea că în citaţiile sale nu păstreză ortografia 
mediobulgară a originalului, în descrierea lui se găsescă o mulțime 
de neajunsuri și greșeli. Ast-felă pe ultimuli copiatorii îlii numesce 

„Jeaia Orearunonr în loci de Ieaia orp Caazuna, iar despre părțile din 
urmă ale -sbornicului, cele mai preţidse din tote, dă nisce informații 
cu totuli greșite. După dinsulii Cronologia, dela Adamă merge până la 
luarea Constantinopolului de Turci, pe când în realitate ea merge 
până la Manuili Palcologulă (1425), iar Povestirea în scurti despre 
Domnii moldovenesci se termină cu veaculă al 14-lea, pe când în rea- 
litate ca se termină cu anulu 1553. Acâsta a fostă probabilii și causa 
că descrierea, lui Berezinr n'a atrasi atenţiunea învățaţiloră ruși asu- 
pra însemnătății sbornicului; Ea a atrasii însă atențiunea mea asupra 

"părții din urmă a lui și de Gre-ce mă-aflami în Moseva, când mi-a 
căduti în mâni, am hotărită a pleca de acolo la Chievii și a studia 
pe lângă cele-lalte manuscripte sborniculă, în care după citatuli lui 
Berezinr: Cuasanie wrnparitt 0 MOz;anenpIxt roeno;apexr nădăjduiamii 
să găsesc o nouă versiune a «Povestirei pe scurti despre Domnii 
moldovenesci» din «Yoslresenskaja Iâtopisi». In intenţiunea mea am 
fostă întăritii din întâmplare de unulii din membrii congresului archco- 
logicii, ce se. ținea pe atunci în Moscva, d-lit V. 7. Zavitnjevi&r, do- 
centă altă "academiei teologice dela Chievă. D-sa mi-a comunicati 
că, «Povestirea în scurtă despre Domnii moldovenesci» este o istorie 
a Moldovei până prin sec. 16-lea și că sar afla într'insa şi numele 
autorilor. Cu sprijinul bine-voitorii alu d-sale, ali d-lui N. 1. Petrov'r, 
directoruli muscului bisericescă, și ali d-lui A. S$. Irylovskij, biblio- 

(1) Acestă lucrare s'a publicatii în Tpyaut nienernii ayxonnoii arazesin a 1991 r. (Lucră- 
rile academiei duhovnicesci din Chieviă pe anulă 1881). O altă descriere ati comunicatii 
N.. D. Popovz profesorului V,.Jagic impreună cu nisce fragmente din materiele gramati- 
cale ale sbornicului. Acestea voră eși în publicaţia prof. Jagic Pazevstenint CTapnri o uep- 
TOBIO-CIABAIIICItOAET; savu: (Părerile celorii vechi asupra limbei slavone bisericesci), pe care 
autorulă ne-a pus-o până acum la disposiţie în cole. Descrierea lui Popov este cu multii 
mal exactă, -are însă două erori de dată, nu este completă. și nu distinge elementele cro-. 
nologici dela Adamă; afară de acesta nu conţine nier unt felii de notițe bibliografice 
asupra“părțilori sbornicului, !
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tecarulit academici, am pututi studia în scurtulii timpi de două stp- 
tâmâni atâtă sborniculi nostru câtă şi o parte din cele-lalte manu- 
scripte slavone de acolo. Studiul sbornicului mi-a fostii ușurată prin 
întâmplarea că n'am fostă siliti a copia însu-mi partea moldovenâscă, 
de 6re-ce lucrarea acâsta o făcuse uni elevă ali seminarului pentru 
d-lu V. Erbiceanu, pe atunci studenti alti academiei teologice. D-li 
Ivbiceanu a avută bunătatea să-mi cedeze copia „d-sale, iar eii: am 
colaţionat-o încă odată cu originalulă, o lucrare ce sa, arătatii în urmă . 
indispensabilă, de ore ce copia cra forte rea și cu o mulțime de la- 
cune. Partea acâsta se editeză în lucrarea de faţă. E 

Fiindă însă că sborniculi presentă unit deosebiti interest prin cu- 
prinsulii sti și fiindi-că descrierea lui Berezinr, este cu totul nesufi= 
cientă, voiit da mai întâiti de. tâte o descriere: detailată a lui. Acâşta, 
ne va artta în ce consta prin vâculu ali 15 și 16_interesuli literari 
alt Omeniloră învățați din-Moldova;; dicii ali &menilorit: învățați, de 
Gre-ce pentru vremurile acelea călugiră și omi învățată erai noțiuni 
aprope identice. Erudiţia era representată atunci în țările nostre numai 

"prin călugtri; sanctuarele ci erati mânăstirile. 

Sborniculi cuprinde următârele : materii : 

[.la. ciro: hactiata ReAlina” caSRe BĂRo AccTrurn fuGrw” 
BRITII HECTAIRA TEAMA (Cutîntulii sf. Vasilie celii' mare, cum 
se cuvine călugăriloră a: fi fără avere) (1). Incepe cu: Acer$ira 
inSnoy npkife' ae ueerandreane surle iavkrui, | 

[.D. fie na cină Sia nâmere Sigandcia REANkaro, ăpyitiinua 
ântăan A piiienaro, cASRO Wraanaino na 3anor'kaeatn B:fi- 
dh Baci” apari” ca miipa fi VOTA” cnăcru ca 
(Cuvîntulii impărţită în capitole ali sf. părintelui nostru Atanasie 

„celt Mare, archiepiscopulii Alexandriei, asupra poruncilorii dumne- 
deesci, pentru toţi ci ce s'aii lăpădatii de lume şi voescii să se mân- 

a, | a .) 
(1) Traducemiă titlurile tuturorii materiilori pentru a da celoră ce nu cunoscă limba slavonă posibilitatea de a-și forma o idee de cuprinsul sbornicului. Extrasele le tipărimi aci cu ortografia originalului, cu tâte semnele şi cu tpte prescurtările, pentru ca să ser- vescă de modelă și pentru textulii croniceloră, ce se publică fâră, semne și. fâră pre=. scurtări.
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16). 

[..19a. 

[. 27 b. 

£. 3lb. 

î. 32D. 

tuâscă.) Incepe cu: pazmnaeniu, none" ca vo cf mânie”, tao 
Rp'EMA cznparituno € npSuee. 
mâroiE caASRO NOAEznO 4 finouncuw” ivi [Alti aceluiași 
(sc. Atanasie celă Mare) cuvintii folositori despre. viața călugăresei.) 

Incepe cu: oțet, Eparie, SATIRE HOUNTEIA BRE TibeanernItt Sutu. 

Sub titlulti: Wa Neaia se povestesce o istorioră din patericii, ce 

începe cu:. nor; Aa na” TA Feaia TĂA, SAno ela atpov MU FNOTAĂ 

BAS Miţa Alaapia pin Au can EpATIn 4 slneă XANApIA ICRO- 

maăciţie ere. Acestă parte este scrisă de altă mână. 

Qesquaa, îpxieiina dacăan Apiuetare, wc“ upuuo- 
menu (Despre slinia prescură, do ” Teofilit arhicpiscopuliă de Alc- 

xandria). Incepe cu: râsaţă 5 wlinoe” BPĂT'Ă, TIRO BHIBIIIO CARpĂ- 

HO RA Rp La NPAROE RACTĂ LO VUBKIALO pinul na fin. Serisii 

de mâna a doua. 

npuS&naro Wa nauero Gredana Oinenckare aânot'kan 

ros „că 7 1 i p - . - 
Wpesmin ca Mripa îi tăite Ba an k (Poruneile sf. părintelui 

nostru Stefani, Tebanulii pentru cci ce s'a lepădatii de lume şi de 
cele ce sunt în lume) Incepe cu: npânce stie e fak npităcriia 
CA ZEEHĂAMI. | 

ri * | AP a. ? - . ne Y 

moro npuGenaro Wa nâuere Gribana 5 un ku na 
X a 2 

CEHOIuN Coke RA CTAA NPAA- RA NpABHHRRI TOCcuȘeRnNă 
o. Y 

sPunnenbi  nGa'keru urbani skaw (Ale aceluiași sf. părinte- 

î. 3ăa. 

“£. 36h. 

f, 58 b. 

î. 39a. 

f:-46 b. 

lui nostru Stefanii prea minunate voroave despre vegherile de nâpte 
din săptămâna cea slîntă și sărbătorile domnului.) Incepe cu: c4- 

e$pentiă ilieneai udeonni uitare îne ne nesg'kSII. | 
ciiro hi neankaro Mlandpia 9 ERE Rao NSRĂETR GHITPIL fi 
uonot (Cum trebue să se porte călugărului, de slîntulii și marele 

Macarie.) Incepe cu: IOAARILIIA FĂ ct BO, UÂAA, 119 AOEAO Hpato. 

În aaâo era Sat (loanii Gură de aurii, despre rugăciune.) In- 

cepe cu: Te XSuit nenopStne birui Akai îi CAWBECRI Îi MOARA Eni. 
Sub titlul npisnare Cuaewna, uGnaro nfocaea (de si. 
Simeon, noulii bogoslovii) se daii instrucţii asupra spoveduirei, cc 

începii cu: 1 eee îi IISABICANI CĂIA TRSE .... îenonil; AOVII. 
cia phuu faspann 4 cTS Aopogea Sad noarzunm (Aceste 
cuvinte forte folositâre sunt alese din sf. Dorotciii.) Incepe cu: că 

25€ RA Atipk Bean tânar. 2 erlTan. 
Wa Ea at 1 Ri (de părintele Ammona) despre patru păcate mari.



  

  

SHORNICULU DELA CINEVĂ | | d 
  

„53, 

„dia. 

5t D. 

55, 

„56 a; 

„56h. 

„57a. 

39 a. 

GL a 

„03 a. 

Gia. 

ibid. 

Incepe cu: S£FRIpU BEI CATA, fi me RSA MĂ” WăRn, HE NORAĂTUI 
CA MEET. | 
Sia Îcata ă (de părintele Isaia) despre mântuirea sufletalui prin că- 
lugrăric. Incepe cu: vâna, ne ne Serânirri tzerlio Alinerno Apa 
CETO, IE MS:RETh CAS:RUTIL RS, 
Toro:A E (de același) învățături ce începii cu: pete Annă. Îcaia, LAc- 
uoavkirlan ne navkeuaro TĂE Tanti USEAGUITI, , IEE 
Toro Ae încependă cu: nsASatia £cTn Ata asea'l;a$, 
Troia incependii cu: MERAZAMS:RNO OCBO ECTh ĂUIN BBHITU E 
nf rae, 

A 
TOroiAc încependi cu: fenkirran ORO CEE, EPĂTE, 110 Rea Au, 

Toro încependă cu: ptue (UA catia, 0 narruă CTpĂÂCTE Bpăntn 
BAXAA SLAMOAAET ca. | 3 -. 
ctre Iana (de sf. d _Nilă). Inceputulii: fise oo aăT pe MbicAtI 
CRCEA BAIRh. 
ia cata (de părintele Isaia), Inceputul: Și Ăătia Îcaia, EOTATA 
CNI Ii Acapk MEICAA, : 
W nenaduu cas” „E, az” merabpăcrw, a" (Ali: cincelea 
ctivintii despre pocăință, tăleuirea lut Metalrastii, Scara.) Incepe cu: 
Titrare ApSrec RAIȚOAS ca uputaark ue, DI 

- POromA e A" ran” (De același, scara, tălcuire 2.) Incepe cu: wk- 
X 

„OAO ât, 140 nAzRo B' kprni HA” ÂTTAA Xpânrreak. 
pe UTO ETh paan HI OUnCHBAro EH TEACA îi “To Wipazo- 

. a 3 RANA BOErOAo iicTuna [Care este simbolulă vieţei călugăresci 
și în ce constă adevtrulii fie. -cărul simbol.) neene cu: nocTrpioenie 

Obae naacwamn ntakera Bz noa aeiiit.  NEMAAEIIzi507interintă 
TOATE, 

GOE E ERE NE TNOURCROAMS AU TEARCTROV CIenonasaalt 
Îi ao no Ackpoakrkau cartap'her. ca -(Cum este darulti 
preoţici după vicţa călugărescă și cum se face prin binc- -facere.) In-. 
cepe 'cu: OHpAsiioe Ono c IES HAVAARCTEE păsa EA € [reno- 
NATAARCTROVĂ, Se 
W npaa'k apaa finounekare A anta (Despre: simholulti as: 
pectului imbrăcăminţei călugăresci.) Incepe CU: HpANELOE inte iMounc- 
IESE dorin MUSroGBpaane. e 
STOCA” WEBABNI IpPBORHATO EIEHOHAUAANArO oVerpoenia 
(Care sunt simbâlele ordinei hierarehice În. tagma Diserieescă In: 

X 
cepe cu; TISE "TI VOLOU VEpaznut CATI,
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£.65b.a. operanu BFonnakreaun (Aședăminte ce simboliseză dumnede- 

f. Găbf. 

f. 66». 

f. 

f. 

69. 
=> No CTArtrk rpaăa peste mrkihit crape. Tote filele dela 31 b. — 69 D. 

„63 a. 

Tla. 

73 a. 

79 ». 

irca.) Incepe cu: vamă £ Ăe Bpa'A BOAkBIu CAMpATHNLA. 
VW noRunonani Hi nocacvuranin (Despre supunere și ascultare.) 

> 
Incepe cu: NORMHOtanie £. Vu paBoTanie, dfranenoe Akaanie, uc- 
TIAZHENIE BANOR'kAEAY. 

d voroate (Î) raatuauni 4 canu HekSurenuyn (Capitole 
despre ispitirile somnului, de același.) Incepe cu: nanpă: neana?n 

CTUATEANnIiI rpk Bnitatrh rp'kumor fi nesrp'kumoe; Gkra: 
"EpieVA ORE Renţieit CArp'kUIATEA'HO. 
S ERE RARE NSBAETR RABUMATU MÂTRINA REBAAARHURS 
(Cum se cuvine să ridice pomana celi ce nu vorbeste.) Incepe cu: 
He ua EAMrrk kat în 1ăAni AIRORK. 
W m âmvnni (Despre pomană.) Incepe cu: YSAAMIoV At IkEOrAa 

pari a fi scrise de aceeași mână; în unele se cunâsce numai deose- 
hirea condeiului: 

În una saăTaovera cas” na ctăa ndcţă (Cuvintulii lui 
loanii Gură de aură la st. Pasci.) Incepe cu: fie £ păpororkiiun 
îi FDatonenn, npiitakre ACEpSAo ctas păi ru$, Acesti cuvintii 
este scristi de altă mână. 
upnSană Sa nam? Aopridea ca uri (Cuvânt de- 
spre postii alt sf. părintelui nostru Doroteiă.) Incepe cu: ua sârw- 
sk nonearl î4 cita îjiaenoain. | | 
case Wița Alanagiaă (Cuvîntul părintelui Macarie.) Incepe cu : 
teița Alanagia âncăan A pacaro CPaeinA notkăa nănin cre. 73a. — 79D. 

"sunt scrise de altă mână. 

S6 a. 

86 D. 

anpu n Waka. La întrebarea, ce deosebire este. între păcatul 
de morte și nu de morte, se dă răspunsulă prin 

7 K v . . o i SANPOCA HHUROAnmMw (Intrebarea lui Nicodimii.) Incepe cu: 
2 X - X PP = “ . 2 va. ” HNOHCGRE KA BARNA Cin WI A vonp'btrae ă MĂSERCRS NIȘĂ (W BRIUIE 

, rT a i a . ” “ A . - * i al pacăitaaaru tie 4 pa k carpkiuetia. Sc întrobă apoi, 
“dacă cei ce facii malahie până la 15 ani polă fi numiţi mai apoi 
preoți, și la acesta se dă răspunsului lui Eftimie: 

Î. S7a. Graimia nârpiapya uk”. 

  

(1) rero:ae m'ate nici unii înţelesti aci, de Gre-ce în capitolul precedentii «despre su 
punere și ascultare» autorulii nu este numiti. Acâsta să explică prin copiarea mechanică 
dintr'ună altă manuscriptă, lucru forte obicinuilii în sbornice.
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î. 90 a. 
, a k 

Setataenie ch bin 40 ku Tu Biăcero alta, Haaw- 
Rene ta pă (Așelămintulii sf. părinți despre traiul de peste 

„totii anulti, pe scurti espusit.) Incepe cu: npărie, vali! "1 RSACA 

[. 9 a. 

f. 100a. 

î.10la.. 

î. 101. 

f.102b. 

[. 108 a. 

1010. 

î. 105a. 

ibid, 

[. 105). e 

ibid. 

f. 106 a. 

£. 106 p. 

[. 109 a. 

montate af ună” arurui și slirşesce la f. 93». — 94a. cu următe- 
rele, scrise cu chinovari : ÎBASRENO, Eni nacrSniee cie Rârot "Tuntoe 

NOX , tea, uie (0 BFOAA Hi nuicâniui “RESeASuA [piirepia ut Banel en 
Y Y A TRI TAR i VO CARVOpIUIEA BFOHSCItnI (UITA BA “lips npatăa i 

BĂFOMKCTIIOE îilireacTrno fate npătoeadnne EA SRUTII Cea XS apinaul, 
i. €. așeămintulii ati tostit compusti din scrierile” lul Grigorie _teo- 
logulii, din poruncile sf. „apostoli, sf. părinți și ale soborelorii, După 
acâsta urmeză cpitimiile : 

BABSHNAre npanitaa cîro Îco âutnta HSETHIIBA, care cuprinde aanpr Kagera 
henSekaaăip“ ca £. 94). Și npănitaa ci ru ă, CARSpn. În âuna Noer- 
Ha f. 96». - 
$ erp; ien cit. Inceputul: ăupg senă npkietpr tru 5 “po:Bâui cnoe”, 
5 CROTOAgi crek. Inceputulit : ue fre CA cuSTo” - EARAĂANI afl 
EAIUSA URU Ara, - Di a. : , 
To upănstan TNI UR EA pă WR. fisepânne d Şos” SVeranov 

m Y Isic), Inceputulă : ţie ură mă HA Bf 00 cn, 
X 

Lă Po... ARE AO ROM Fan npăznecaSni CĂANT ca, baeiiatie. pe. 

4 zii, cit p'E S not î pa3 “pt BACErO A la, 
FE RA Farp kyYR caBtipa npanitae „iii. fi, Şi. 
& inuria cîro Iunoani. 
BEMIBATO acnata. 
cîro llerpa âne%anapineare patine „En. 
câtre Iruăvia, 
i Aaveariisa. e 
to inuria ctre Iaytasia. Cu acesta se isprăvesoo” e «ăgedimintuli si. 
părinți» și prima parte a shornicului. - A 
nscadnie ctre În; Aamactitna na îi:ne na cf NY H$a- 
ah, etavo fi Bienouzrennomovy Roca d, Tiptunoas 
done ai AV ate oaoţ, În i Sh (Epistola sf. Ioanii Da. 
maschinit cătră celui între stinți Cozma, slintului și de Dumnedeă 
cinstitoriului Cozma, sfinţitului episcopii de Maium, Ioanii Călugărulii. 
Incepe cu: Ge 99 rkernue pABotAta îi MEA SI At fireanoce X3NIRa 
metre ctl; Ab, Soristi cu 0 singură mână până | la slirșitii, f. 204 b.
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f. 905 a. 

f. 208 p. 

f. 216). 

d niicmenei “pânopiiaua Xpânpa (Calugăruli Chrabrr, des- 
pre litere.) | | 
Wen vacTrin cata, Caune rca îi nui” (Cele opt 
părţi ale vorbirei, câte lo vorbimit și seriemit.) | 
ciă caonecâ Ba pă uk iarpân a W inirn Honcerau- 
Tina unacceSda îi opulireaa CPÂRCRArO, ENBIIAro npui 
Rărotnerunkatn areneror Gridanoy, ciis ctro unsa 
dăzapa (Aceste cuvinte sunt alese pre scurtii din cartea lui Con- 
stantinii filosofulă și dascălulă serbesci, celă ce a trăită în vremea 
Dlaocestivului despotii Stefană, fiuli sfintului enâzi Lazăr.) Pe 
marginea filci 233 a. so află scrisă Pwadun, probabilă numele co- 
piatorului acestori 3 tratate din urmă. Scrisoarea oste în toate acc- 
iași, deosebită însă de cca premergătoare. 
este ruptă din altii sbornică și pusă aci fără legătură cu textulii. Ia 
conţine o tăbliță astronomică a pasealici cu subscrierea: AMlaraiu 
ueaua cie eacrânnri (Matciă au sciutii să compună acestea) și cu 

„signatura quaterniunci (.£'8.), ee nu se ţine de sborniculii nostru. 
nackăata cz acvinuunw” fi cunaăapw“, avă na Bo 
Wk năcyă n mâconot....., caeintnnoe to crap Adatacunonu, Han- 
tepilvinuoe riioan ioprean Il panoznanne““ Oac te vapkTrăeaoe 
units” uanpi:” (Pascalia cu lunovnicii şi sinaxariă, avendi la unii 
locii Paştele, postuiile ....., compusă din scara lui Damaschin, in- 
ventată de Domnulă Gheorghe Crnojevic şi îmborăţită spre folosinţă 

“la începută cu tipicul). Pe fila 216). sc află la margine următorea 
“semnare în limba română: ce npe”rp$ na pe cm haz 
HâTpaă npeiTp$ ânaoe S BUALEAOVĂ coapta$». 
ezuptlnie lanariwra juaccSa ca .îu. TAPANHĂBII, 
EFAĂ npiuAwma 0 nâuni piimenaro. fi np'kula ca ha 
houcrauriin'k rpăa'k 5 npanocadauku al; p*k Yâriane- 
son, Er jă not kai MNanaritra nbpa ÎpĂIRRCRAĂ na 
ilșurpăat (Disputa filosofului Panaghiotii cu 12 cardinali, când 
aceştia ati venită de la papa din Rona şi sait dispulatii în orașulă 
lui Constantinii despre credința creştinâscă: cea adovărată și când ai 
biruitii Panaghiotă credința frănceseă în Țarieradii). Incepe cu: ErAd 
NpNAE hodnun G nâdnni ca „Br. TAPANNĂPU 11 NIPUREAGULA AVACRA WcE- 
AÂNA Îl WBOVBAĂHA faze, “BAHĂTPA VUBpash MĂ HSCANIE. 

: Presă “ Dă N a X ._. 9 nek” Hunndopa Raauera d netp'k a“ki (Istorisirea lui 
Nichitori Calisti despre cinele lui Christosii.) Incepe cu: neurpk fa 
nauere LE Xa etna BR BA ACaov Cuaonă npona:ennare, 
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[.277b. îi 

f.311). 

f. 293. 

f. 310. 

SBORNICULU "DELA CINEVG - 9 

HO chaâsanie, năno BE ala no naxzru cz pibanuţa Gau- 
caneGu Altă poveste, cum născătorea de Dumnedeii a fostii tru. 
pesce rudenie cu Elisabeta.) 

. n 9 lş e CTN Baboo ie nf. Tia capi” na” upânhku int 
uk eri da Wwepăunu” (Poveste cum şi botezătoruli a fostii 
rudenie cu întâia femee a lui Iosif losodniculăi.j 
fina non”, sănzolăpia Nationuna ai ce EcTpa Eu (Altă 
poveste, cum Maria Clcopina fu soră niăsciitorei de Dumnerleii.) 

X . „Torom”e (ID) W noa as Buni au piw“ (Despre cele ce at unsii 
cu mirii, de atelași.) 

, azupScu hi Gakru dud; p “A Xpriânenon, nâno NO AîTh 
A ERITIf n'kpenaru XâTianuus, i înec, nanGikain țo- 

Er BT YȘTridnu”, canmu îi zu Su (Intrebări şi răs- 
punsuri despre credinţa creștinescă, cum se cuvine a fi și a crede 

„ereştinului, și alta, cum trebue să fie creștinulii, ascultă și “bagă de 
semă.) Se vorbesce despre sf. treime, despre bine- facere, "despre părţile 
sufletului, despre simţiri ș. e. Se termină cu cele 3 împărăţi: &re- 
câscă, bulgărâscă și alamană (NȘTRO_rprun'elice, GAATĂBCROE , ANAMĂN- 
CSE) şi cu înșirarea poporelorit după, credință (npănotelipua ABIA, 

„ortodocşii, neaoviri; pna anti, catolicii. ş. e. 

nSa'kern noatanaa ti dainui, LOrAĂ AXUL A CA 
LD pân îi cfua REA UfRRE, RĂRO fa Supl rw a 
cei; Epecu: îe WnprkenSunaa.caoviitiru îi: VOPAA Ain 
răaAThn Ha cîro ÂYa (Istorisire folositore „despre Latini, când 
sau: despărțită de Greci și de slînta biserică Dumnededscă, cum 
ȘI-aă inventată cresuri: de a sluji azimă și. batjocura ce 0 -vorbescii 

X despre sf. dubii.) Incepe cu: a a vkTă BÂreMbe Tina ugeu Honcrâu- 
- Tina îi Avipe €ră Epir. 

caGne tu Rmfuncnw“ ap. atu, BĂRO up Ranerii Ti 
răruiiei, llîmpn, Epecu NpPUURAATIIĂ ICuvîntii despre pă- 
sănătatea nemţâscă, cum i-ati amăgiti Petru coli gângavii, cresuri 
afurisite.) Incepe cu: ErAă nplazere ERIE GimSna. BAÂNnRĂ EA 
Piavk. 
une” Rtimaare Vaprodnadna i nperselitreaa Mitru 
HU GENCRRĂ MȘRRE w Eeanndenou cas R"k îi i 
caci" îiva (Despre slujba e cu pâne nedospită, de prea cinsti- 

(ti CI. nota de mat sust asupra. lui rorezac,
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[. 323. 

[. 327, 

[. 329). 

£. 338. 

tului chartofilacă și protosingeli Nichita ală bisericci de la Nichea.) 
Incepe cu: BEaHBĂcuiAa cacv IRGĂ, CNI pk” mp her, ne npitavae”, 
nSakern Apovra $ Tom e Il Er p năârptăpya âuru- 
$ykinenare [Altă istorisire despre acelaş lucru, de Petru, patri- 
archulii Antiochici.) Incepe cu: râern is Bo Îbdnnn Er scan, fite na 
Ep EABAETRIIL Hd pacii Fa ndunere în yă, . ; 
ie Ba cîini Sia nduerellinoua tra it A £ (Despre ace- 

lași lucru, de sf. părintele nostru Niconi.) Incepe cu: IE 4 cn 
Snpken$un9” cAoviRĂTI EHOTRNAA CASVIREĂ YEA tark răne ioan: 
BOVĂTR. Sa 
IL azanecenia PiR A0 .ă-ro canWpa a" rr nora. (Dela înăl- 
țarea Domnului _până la celii dintâiti sobori ani 318.) Incepe cu: npă- 
BAI CABSpR BEI pri Reartk” iu Hencrânrunk și se dă o listă a 
tuturorii soborelorit ecumenice şi principalelor hotărâri 

aanpominie fi omu RA pa uk ePacrini siniu E €- 
AHRAro hacitaia i i FpnrSpia &rocata (Intrebare şi răs- 

__punsură în scurti din cuvântările evanghelice ale marelui Vasilie și 

[.845, 

ale, lui. Grigorie teologulă.) Inceputulit: tango, văr tele CASAA 
to Îeșa. MA BA Gpuryconn RA pAstGutiuiht Rznase ete. terek” : Ipuropie, 
Î:pe aa $ pan, lepruyâus 2 că AVIBh etc. Pa 
cre dbanăcia, îpyizl Bona dncăantApacharo, ia Slu- 

, X y X 
ruwyS- EuĂsSW Muwark. erp keuni cau în ni? "T- 

Y X Y Da BMI mica ne ASA Îi cavar, n 4 na esliă NO TI îdinwă ud; A “k- 

TH AAX:RHOS femo (Scrisorea si. Atanasie, archiepiscopulăi din 
„Alexandria, cătră principele Antiochi despre multele cercetări tre- 
Duinci6se în sfintele seripturi ncinţelese pe deplină, pe care însă 
toţi creştinii trebuescii să le scie.) Inceputuli: p'kponănuzen si print 

HIEL CA BA CĂ NA Eine măa H Tăaiţieui Ea CĂI Wa îi Ra 

[. 420. 

f.420). 

căta cfia, TâseAe Ba căujia fi îxa cîro ete. Intrebări şi răspun- 
suri de natură dogmatică până la f. 419 b., unde la slirşitii se află 
următrea însemnare: Pibava” aan Bat niicaan cin nanps” 
n torelru (Romanii, diacii din Baie, a scrisă aceste întrebări și r&s- 
punsuri.) Este același Romanii: pe care ami întelnitii la fila 233a. 
ti npkuăpsSeru es” MWnaA, RĂRO FÎCTU Ra RCĂ AM? Wa. 
Pentru €t se dă următorulă slată: BABOVULAN MARES nd PAĂANĂA. 
XTpSRA Îl Bpăutoer Ta Ani pan tacă roMină. Sfaturi de a- 
cestit feliii se. dati pentru tâte lunile următâre. 
opinie Gas pn np pia (Scrierea prorocului Ezdra.) Incepe 
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cu: ĂMIE CAST ca po Ac Tao Eee n Hfaa, Băe aud PAcTuş- 
pentă, necua monpă, alive coVyo, Ecenn krpana cote. Astifeliti de pro- 
rociri se dai și pentru cele-lalte Qile ale săptămânci, în care se în- 
templă nascerea Domnului. Cea pentru Sâmbătă și slirșitulă celei 
pentru Vineri saă perdutii, de 6re-ce lipsesce o filă din quaterniu- 
nea „IA, (54). | | | 

[. 422. cnasanie na pa uk A'krr o“ cupru” 0 SIA ama AO aula 
ukro tprkavene pic“ (Povestire în scurti â aniloră dela 
Adamii până în vremea de adi, după neamuri. Sa | 

1. 440. După fila 439 rămasă neserisă urmâză o cronică bulgară fără titlu 
dela 1296—1413. Despre acesta va fi voiba mat josit. ăi 

f. 450. După filele 4485 și 449 rămase gole urmeză ultima şi: pentru noi cea 
mal însemnată parte a shornicului: cnăzaniie ni pa Wk S 
mea dnei Fu per (Povestire în scurtă despre domnii. mol- 
dovenesci), scrisă de Isaia din Siatina: cit nuicânte nuca? Îcata 
W Gaamrnua (Acestă serisre ati scris-o Isaia din Slatina.) 

. 500—501 sunt scrise cu 0 sominucială forte măruntă, ceva mai târdiu de 
câtii cele-lalte părţi ale sbornicului. Ile cuprindă notițe asupra so- 
borelorit ecumenice, din care s'a păstrată însă numai ali 7-lea (eziu 
fain cane” naceaFeisiu ete.) La sfirșitulăi acestori însemnări se află 
următârea notiţă contimporană : | i | - 
mbia cîe a“krre npinae maria a uporpăcnn ni? Îd- 
Aca na BEMAII AU A deo” RA AFI și căt pa noeneai 
Hp amnrponcatirk Tpuropia îi upu ErnSnk Suac- 

A AO 
: . Tăcian Ganmia pa Rea” E a'kro Fă. HA AERATO 

TERĂNIE, Ama renSapia „A Ep cauu$ El, AS une 
u 

0. Enunriw În Ena”ra .ă, 3A4T Cuiica 0. ceea ce 
va să dică: a E 

«In anul acesta venit-ati patriarehulii de Constantinopol chir 
Ioasalii în țâra Moldovei, în dilele lui Alezundru voerodiă „Și în vre- 
mea mitropolitului Grigorie şi a episcopilorii Anastasie şi Eftimie de 
Rădăuţi, în anulu 7060 și noue (9) curgătorii, luna lui Ianuarie 1, 
cercul sârelui 12, alti lunci 19, indictionulă 3, epacta 1, rumărul 
de aurii 3.» 

Sborniculi este scrisă prin urmiare parte în Bata, parte. în Slatina, 
pote și în alte locuri, înainte de 1 Ianuarie 1561 şi fiindui-că partea
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din urmă a lui. (istoria Moldovei) se termină cu anulă 1553, copiarea 

întregă sa făcută între anii 1554—1561.: , 

Cu totă varietatea materiilori co conţine, clii se imparte în cinci 

părţi principale, în care materiile se grupâză după înrudirea lori, căci 

în coordonarea acestora compilatorii aă procedati sistematicii. Ast- 

-felu tote materiile cuprinse în cele 204 file dela începutii sub 39 de 

capitole nu sunt decât felurite extrase din scrierile morale Şi asco- 
tice ale celorii mai renumiţi sf. părinți ai bisericei greco-orientale, cum 
sunt Vasilie celii Mare, Atanasie celi Mare, Macarie cel Mare, loanit 
Gură de aurii, Simeonii teologulii, 'Teofili ș. c. J/ pe lângă acestea na- 
rațiuni mică de cuprinsi morală, ascelicii şi insteuctivii, mai tote din 

vi6ța călugărescă și scose din sbornice de caracteriă tipică, ca aşa nu- 
mitele lapsaicuri, patericur, scări, dioptre ș. c. (huvsutzăv, zussntrv, 

minut, umrpu) ( (7 în slirșită scurte. estrase din Nomocanon şi alte 

așeăminturi călugăresci. 'T6te aceste materii, ce se găsescii de sute 

de ori repetate în sbornicele bulgăresci, sârbesci și rusesci, îşi ati ori- 

ginalele lori în literatura bisericâscă bizantină, din care ele ai înce- 

pută a fi traduse de timpurii (prin secolulă 10 şi 11) mai înlâiă la 

Bulgari, apoi la Sârbi şi Ruși, și at formată în timpu de câte-va ve: 

curti unica hrană intelectuală a călugărilorit acestoră popâre. Dela ci 

ai trecută și la noi. Ne-ar duce prea departe dacă pentru lic care'din 

materiile sbornicului am cita locurile unde ele se mai găsescă și ori- 

ginalele grecesci.. Acestea, mulțămită laborioselorii cercetări ale înv&- 

țațiloră ruși dela Vostokovw încâce, sunt aflate pentru cele mai multe 

dintvinselo și se găsescă indicate în numerosele descrieri de manu- 

scripte slavone tipărite în Rusia. Vomit da cu t6te acestea câte-va c- 

xemple, pentru ca și cei ce nu sunt familiarisați cu acesti genii de 

literatură, să-și potă face o idee despre natura sbornicului nostru (2). 

  

(1) Asupra acestori ă numiri vegi dicționarele srecesti de Ducange; Icnricus Steplut- 
nus, Sophocles precum şi istoriile de literatura bizantină Discricescă. 

(2) Datoreseii o parte din notițele bibliografice următâre d-lui V.N „ Scephinv, custode 
ali museului istorică din Moseva, care a avută bunătatea să-nil trimetă unele informaţii, 
de 6re-ce în loculii, unde am sristi lucrarea acesta, am fostă lipsiti aprope de tote isvorele 
bibliografice: - 
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Tratatulă dela £. 1—5 este luată din operele ascetice ale lui Vasilie 
celu Mare, arhiepiscopuli Cesarici din Capadocia:;: în edițiile grecesci 
cl se află în fruntea scrievilorii ascetice ale lui Vasilie, iar în' manu- 
scriptelo slavone se găsesce de nenumărate. oxă, mai alesii sub litlultă: 
CRATARS Îizenanta O NOCTRINLURCTIEĂ, ARO HSAOBAIETA OVIGPAiENOV GHITA HU: 
so. Orig. grec. la Migne, t. XXXI, col. 648; texte slave în tote de- 
scricrile de manuscripte. Cf. de pildă descrierea 'mser. museului dela 
Chievii (Onneanie pyrorrecii neproniro-apxeozoriueeraro aryaes Ipu Rien 

„noii yxonnoit aaeuinl), v. II, No. 572, f. 88, după Berezinr, p. 69. 
Tratatului dela [. 5—16 este luati din scrierile: ascetice ale lui. A- 

tanasie M, patriarhul Alexandriei, și se găsesce forte desi: în 'sbor- 
nicele slave de cuprinsă morali și ascetică; clii se întitulâză de obi- 
ECU: IE BA CEATRINA OThilă HANiero FIganacina neatiare, NATpiitipNa. aa- 
ĂANAPINICATA, MABABANIIE Ii OTAEPAPIANA CA Apa ut XSTarntiata, cnâ- 
ru ca. CL Berezinr, p. 41. 

Tratatulă dela £. 16—19 e cunoscutii din aceleași sbornice și are, 
pe lângă titlul sbornicului nostru, şi următorulii: mase CER ATM 30 
IMOUREIOAA MUTI, 1989 PALO 1ECTh AMAUENUACTE 0. CI. descrieroă ma- 

nuscriptelorii mănăsiirei Soloveții (Oumeanie pyuomsceii Cosonennaro MO- 
HacrbIpi), partea II, p. 191. 

[. 19—27 conţină o convorbire a lui Macârie celt Mare giptea- 
nulă cu șcpte frați asupra mijlocului de a-și mântui: sufletului. Convor- 
Direa este îndreptată în contra călugărilorii ce .căleaii jurămîntulă de 
a trăi în lipsă şi sărăcie. Intre convorbirile editate ale lui Macarie .a- 
cesta nu se găsesce; textulii grecescă până acum nu este aflati; . rapor- 
tulă ei deci cu cele-lalte convorbiri ale lui Macarie .este încă ncespli- 
catii. Cf. asupra acestorit cestiuni descrierea manuscriptelorii 'bibliotecăi 
sinodale (Ouucanie erananetuxT pynormreeii MOcROBEROIL CIMOAILHOIĂ Dar 

Oaiorern), No. 204, uni lapsaicii între manuscriptele lui Undolskij 
(Cara Barnopy ccris pynonmuen: B. XI. Yuoarenaro) No. 220, - descr.. mser. 
muz. din Chieviă, v. I, No. 154, , 

Dintre tratatele dela f. 27—32 celă dintâi nu lam aflată până 
acum în descrieri, de Teofil se găsoscii. însă destulii. de desi pravile 
și învefături (npatuaa și nsovittintia); ali doilea se află forte desi în
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sbornicele ascetice, ca unulii ce începe cu «maiîntâiii de tâte să n'ai 
atingere cu. femei»; originalului grecescii mi-e necunoscutii. CE deser. 
mscr. muz. din Chievă, v. I, unii sbornicii sub N. 154. 

Tratatul dela f£. 32 se află desi în sbornice. CE. sborniculi citati 
în urmă, descrierea manuscriptelorii bibliotecei din lavra sf. Serghie 
(lângă Moscva) (Oumeanie: czanunennixr pynonureeii Guâ-iorerit en. Tponmoii 
eeprienoii IaBpbI), partea I, N. 156, deser.. mser. mânăstirei Soloveții, 
partea II, p. 197 (întruni patericit din sec. 16—-17). 

„F. 39.conţine unii cuvînt (eao:5) din tratatuli fârte respânditi în 
sbornice sub titluli : mase e CBANTRIXA NprbneAobiars oThia Mlarapiia Beat 
BATO „I9OȚaeunie alias nsaeâus și subîmpărțită în mai multe caona, din 
care ali. nostru cste ali 5-lea. 

„E. 36—38 conţinii extrase din diferite. locuri ale serieriloră lui Ioanii 
Gură de-aurii și Simeonii noulă teologii; astă-felii de exirase sunt 
fârte obicinuite în sbornice. | 

Dela f. 39——106 sborniculă se compune mai alesi din escerpte din 
lapsaicuri, scări și patericuri schitice (slav. aancaniia S. aaveanti, a'ler- 
Gta ȘI NATEpuz citric, unde crinrnetiza nu însemnă doră sciticii, adecă 
de n6mulă Sciţilorii, ci anahoretiei, dela cura, rum. schitit, Srec. GYîsts, 
Gri,” pustietate, schită, i. e, locuință pentru anahoreți); pe lângă a- 
cestea câte-va prazile de ale soboreloră, intercalate în «aședămîntulii» 
dela f. 90, Ast-felii tratatulă dela f. 49 se află sub titlulii ora Ovuut- 
'reanerea SThita flavusua în patericulii. schiticii No. 468, [. 475 ali bi- 
bliotecei dela Soloveţii (sec. 17). Cf. și v. 1, No. 151 din deser. mser. 
muzeului dela Chievii, Berezinr, p. 70. Pentru cele-lalte tratate cf. des- 
crierea manuscriptelorii slavo-rusesci ale lui Undolslkij No. 140, unde se 
află laf. 1 bucăţile dela [. 62 și 64 din sborniculă nostru; doscrie- 
rea manuscripteloră dela Pocaevr, unde sub N. 18, £. 144 se află 
tratatulu dela [. 65 b. ali sbornicului nostru; escorptele din Doroteiii, 
iorte preferite in sbornice ascetice, sunt făcute din: operele acestuia, 
publicate în Migne, Patrolog. ser. graec. t, 88, ș. a. m. d. De aceste 
materii nu se ține epistola lui Ioanii Damaschinii cătră Cozma [. 109—204, 
asupra. căreia c[.. Kalajdovitr, Ioanii exarhuli bulgărescii, p. SL și de- 
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scrierea mser. lavroi sf. Serghie, partea I, No. 176, după Berezin', 
p. 72, a Da a 

Cu f. 205 începe partea a doua a sbornicului. Ea se compune din: 
trei tratate gramaticale ale Slaviloră: de sudă, dintre. cari cole două 
dintâi, «despre litere» de: Chraber, și «despre cele optit părţi ale 
vorbirei» de Damaschinii aparțină primelorii timpuri ale litoraturei vechi 
bulgăresci; al treilea aparține sec, 14-lea. Eli este unit estrasti din 
opera gramaticală a lui Constantini Filosoful, uni înv&ţatii sGrboscti 
din timpuli lui Stefani Lazarevic și autorii ali biografiei acestuia, 
Tâte aceste tratate sunt cunoscute de multă, editate -de câte-va. oră 
și în felurite redacţii și studiate de mai mulți slaviști. Asupra lori 
pregătesce acum Prof. Jagi6 o lucrare însemnată, caro? va cuprinde 
edițiunea lori: după, cele mat--vechi codice, o sumă mare do variante 
Și o cercetare forte amenunțită asupra isvorelori 'grecesci - Și a .tu- 
turorit chestiunilorii co se lâgă de acestea. Publicaţia Prof. Jagic va 
arunca 0. lumină nouă asupra tuturoră  tratateloră gramaticale ale Sla- 
vilorii din cvulii medii. Ea se tipăvesce în . «Cercetările: asupra. lim-' 
bei rusesci» (Ilacam;ronartis 10 pyeekomş si3pRy); vol.I (1), sub titlulă : 
Pazevasaenis. CTADINEDI 0 NCDROBHO-CTABANEROMT sapt i.e. “Opiniunile 
celori' vechi asupra limbei slavone bisericesci. Aci se vori afla și tote 
notițele bibliografice trebuinci6se, Din sborniculi nostru se tipăresci' 
unele părți și variante. 
„+ După notițele astronomice și calendaristice de la [. 231—257, co con- 
stituescii partea a treia a sbornicului, urmeză, partea a patra a lui:: 
tratatele de natură dogmatică, polemică și apocrifică. Amesteculă, pentru. 
noi ncesplicabilă, alt: dogmelor cu apocrilele nu trebue să no! ui- 
mâscă de felu, de ore-ce elit este forte obicinuitii în manuseriptele: 
vechi slavone și românesci. Nu trebue să uitămă că pentru .cci “mai 
mulți cetitori ai acestori manuscripte subtilitățile dogmatice ale cre-" 
Ştinismului, presentate în haina gredie a limbei bulgare (care la rin-: 
dul sti nu presenta decât o traducere rea a, celei grecesci) - erati: 
aprope cu totulă ncînțelese; ele nu împedecaii deci pe. apocrife a:și 

(1) Acestea vorii cși ca publicaţie separată a Academiei imperiale din St.Petersbure:
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lua loculă lângă dinsele. Astu-leli sborniculii nostru are la [. 276— 
283 şi î. 420 naraţiuni apocrife asupra persânelori din noulii testa- 
mentă (Maica Domnului, Ioanii Botezătorul etc.) și prevestiri după 
semnele timpului ; între ele se află tâte tratatele dogmatice și polemice. 

Acestea din urmă sunt forte obicinuite în totă felul de sbornice. 
De multe ori se găsescii chiar în aceași ordine ca într alti nostru, fără 
una Sai mai multe din ele, adese ori sc găsescii câte două, trei la 
unit loci, rare ori numai câte una. Interesuli lori principalii consta 
în combaterea Latinilorii, adecă Catolicilor ii, căci cu coi-lalţi eretici ele 
se ocupă l6rte puţinii. Materialul lori îlii dădeati Nomocanonulit 

(Pus. noparaasi, plSL. rprhtrata, 775d)tov), sintaema (69yza'țpu) lui Vlas- 
taris, Zonaras cte., precum și anumite sbornice de cuprinsti polemicii, 
ai cărorii autori nu sunt toti-launa cunoscuţi. Uni sbornicii de na- 
tura acâsta se află între manuseriptele bibliotecci de la Soloveță, 
No. 283 (sec. 17), unde găsimi sub titlului : «(tratatul) lui Grigorie 
Palama și Nil Cavasila, Solunenilorii, împotriva Latinilorii» mat multe 
bucăți împotiiva Latiniloră. Aci găsimiă bucata, care în sborniculii nos- 
tru începo.la î. 295, şi cea dela £. 310 contopite cu altele întruna 
sub titlul: -«Povestire despre Latini, cum sati despărțită de pravo- 
Slavie» (Cazanie 9 Aaaa, Ano STA npanocaaria oreryuniuta), [. 287, 
Ia începe întocmai ca a nostră (npn ceata map: Moneranrinel: ui ma- 
'repu ere Ipuuri;) şi se împarte în capitole : despre .papa Formosti (o naut 
Oopatwel;), povestire despre papa Ioani (cazane o nanml Iaurt), des- 

- pre .blăstemaţii Latini (o npoaaTiit aarhutin), despre Petru gângavulii 
(o Ilerprl; ryerunzoaz), cl. £. 310" din sborniculă nostru, despre Britania 
(o bperanin) și despre prinţulă alamanidă (o rnaal; AAAMAHIA REROAVA). 
Tratatul dela f. 257—276 se află, începândă dela uni prolog sâr- 
bescă din sec. 14, în multe manuscripte. bulgare, serbesci şi mai alesi 
rusosci și'este forte interesanti prin cuprinsulii să; cf. descrierea ma- 
nuscripteloră bibliotecei Chludove (Ouneanie pyronneeii 1 Rara10rr Ira" 

| mepnopiroii neuaTii udioreriul A. II. XayoBa) No. 189. 
+ Filele 345—420 conţină traducerea întrebărilorii și r&spunsurilorii 

atribuite pe nedreptă lui Atanasie ; originălulii grecesci în Migne, Pa- 
teolog. scr. graec, ct NAVIIL,- p. 598— 100. Acesti tratată se găsesce 
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de nenumărate ori în feliă de feliti de manuscripte Slave şi variază forte 
în privința num&rului întrebărilor şi r&spunsurilori ; voniii înseinna 
spre exemplu manuscriptele biblioteci -dela Soloveţi,-în care clă- se 
află întregii sati în excerpte : 1) înitr'o tâlcuire a psaltirci (No. 129, sec. 
18—19), 2) în învățăturile lui: Efremi Siru (No, 194; sec. 18), 3) în 
scara si. Ioanii (No. 221, sec. 17), 4) în “învețăturile :lui: 'abba, -Doro- 
leii (No. 239, sec. 16—17), 5) într'ună adausi la teologia, . grama- 
lica și dialectica lui Loanti Damaschintu' (No. 259, sec. 17), 6) in Gii= 
gorie Sinaitult (No. 289, sec. 17), 7) întro critică contia: luteranilori 
și latinilorii (No. 324, sec. 17), 8) în așa numituli: «zerealo veliltoje» 
(oglinda cea mare) (No. :355, 'sec, '17), 9) întrunit: sbobnică, 'ce se 
chiamă : cizmaragd'r» : (No. 359, Sfirşitulă sec. 15 Sail: încep.- sec. 16), 
10) întwunti Ioanii Gură de aurii (No. 363, sec. 17), :11) în trei No- 
mocan6ne (No. 414, sec. 15—16,'No.:413, :finea sec. 15; şi No. 415 
dela 1519), 12) întruni lavsaicii (No. .452, sec. 15), 13) într'o vicţă 
a lui Grigorie Omiriteanulii: (No. 508, sec. 11), 14) întruni sbornici 
de mineie (No. 641, sec. 16). Cr. și: citatele lui 'Berezinw: din: manus- 
criptele bibliotecei mânăstirei troiclosergievsliaja. Aceste citate sar pu- 
tea înmulți din, tâte' cele-lalte. descrieri, este însă 'pentru scopurile 
nostre netrebuinciosă. cc e | 

Observărilo de până aci sunt de ajunsii pentru a convinge că:afară 
de două trei tratate, ce se înitâlnescă mai rari și a cărorii. isvore gro- 
cesci nu sunt cunoscute, tote: cele-lalte tratate de natură. dogmatică 
și polemică sunt forte obicinuite în literaturele vechi: slavone. Sborni- 
culit nostru presentă o colecţiune din cele mai frumâse, făcută. de bunal 
semă -de. unii călugării pentru acele vremuri forte învățată, ; A 

Bucăţile apocrifice sunt cunoscute tâte și se găsescii în publicaţiile 
lui Pypin'p, 'Tichonravov', Porlirijev» și cci-lalţi scriitori, ce s'aii ocu- 
pată cu editarea lori Shborniculii nostru nu "presentă,: nimic ' deosebiti. 

Partea din urmă a lui (a cincea) este curati istorică; ea, conţine 
ună felii: de istorie universală, pe lângă care se alătură și istoria, par:. 
ticulară a Moldovei. Cea d'intâiii e represenlată. prin cronologia dela 
Adamii până în vremurile nâstre (1425),: prin cronica bulgărescă și 
prin analele strhesci, a doua prin povestirea în scurti despre dom: 

> 
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nii moldovenesci. Acâsta este partea cea mai prețiosă a sbornicului, 
fiinditcă nică una din cele patru bucăți, ce conține ea, nai fostii până 
acum cunoscute. Bucata, întâia se scie sub o altă, redacţie, cu multi 
mai scurtă, din analele sârbesci și din redacţiile sârbesci ale lui Ila- 
martolu; ea, este o traducere dintrunit originală grecesc, ali cărui. 
titlu va fi fostă: “Epprnveiu, Ey owyrăuep dm "Adi, Eos că vov at= 
655 și .care la ronduli său este alcătuită din chronographilon syn- 
tomon a lui Nikephoros Patriarches, din cronica, lui Georgios Mona- 
chos Ilamartolos şi din «Cuvîntulti despre cele 7 sobre ecumenice», 
ce se află în introducerea, pidaliânelorii sai în sbornice. Shborniculii 
nostru ne descopere pentru întâiași dată o redacție Bulgară a acestei 
«Poveştiri pe scurti a aniloră dela Adam până în. vremurile nostre.» 

Bucata a doua, contopită cu cea dintâiă, cu tote că este independentă, 
presentă cele mal vechă anale sârbesc din tote câte s'a descoperiti 
până acuma. Analele nostre, pe care le-am putea numi după codice 
«Analele din Slatina» spre deosebire de cele-lalte, sunt scrise cu- 
rOndit după 1490, anulă cu care ele se închec. Tâte cele-lalte anale sunt 
mai nouă: cele din Sccenik dela e. 1500, cele din Karlovac dela 1505, 
cele din Cetina de pe la 1514 ș. a. m. d.; cele din Krusedol, care 
se mchee cu 1453, intră mai mult în categoria cronicelorii, decât 
analelorii. 

„ Bucata a treia, este cea dintâi cronică bulgărescă . cunoscută până 
acum și de o valors. forte mare pentru istoria timpului ce îmbrăţi- 
șeză, 1296—1413. Ea -va -trebui să fie privită ca unii izvorii de că- 
petenie pentru istoria Turciloră în see. 14 și: 15 și mai alesii pentru 
timpul căderei Bulgarilori, Sârbilorit și Românilorii sub ei. Ca mo- 
numenti de literatură istoriografică bulgară ea este cea mâi însem- 
nată, producțiune originală a Bulgariloră vechi și una, din cele mai în: 
semnate. ale Slavilori în genere. - 

Pentru noi Românii mai are importanța că a slujită împreună cu cele- 
lalte două dreptă izvorii lui Moxa, care în cronica sa, «d6 nceputulii, 
lumieei de'ntâiti» (1620) le-a compilată pe tote trei. 

Aceste trei însemnate. monumente ale istoriografiei bulgare și sâr- 
besci at fostii publicate și studiate de mine în Archiv fir slavische 
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Philologie, vol. XIII, p. 481—543, sub titlul «Ein Beitrag zur bulga- 
rischen und serbischen Geschichtsehreibung.» O discuțiune -mai -detai-. 
lată asupra raporbilui -lorti cu cronica lui Moxa ami de gândi să pu- 
blică separati într'o scriere asupra tuturoră izvârelorii lui Moxa, de 
Ore-ce în tratatul citată, destinată mai multi pentru specialiștii slavi, 
a trehuitii să mă mulțămescii cu o caracteristică generală a cronicei 
lui Moxa, p. 501—502. Sa i, 

Restulii sbornicului, partea luă curată moldovenescă,' se editeză în 
acestă sericre.. | a i 

Importanţa ci se va vedea din cercetările cuprinse. în studiu şi din. 
notele ce însoțescii textele. Aci- voesci să: dati numai câte-va: esplica=, 
țiuni asupra modului cum ami înțeles și eseculatii: lucrarea: mea;:..., 

Cronici moldovenesci în: limba slavă 'cunosceamă până acum. numai: 
una și acesta în recensiunea, rusâscă a- cronicei. voslresenskaja;; -tra-: 
ducerea polonă dela 1566 nu pote fi numărată aci,.. de re-ce ea a, 
schimbati fârte multi originalului şi conţine elemente polone.: Desco- 
perindă în sborniculă dela Chievii trei cronici :moldovesci până: acc] 
necunoscute : analele putnene cu o cronică 'intercalată : în - ele, Cro-. 
nica lui Macarie și cronica lui Eftimie, din cars cele două dintâi a 
Slujili de izvor lui Urechiă, iar a treia 'a rămasă: cu. totuli:-nefolo-: 
silă de cronicarii cei vechi, amit credutii: că ari fi! de lipsă: a':com- 
pleta ediţia acestori cronici anteridre lui Urechiă cu reeditarea .ce-: 
lorii-lalte două: a cronicei anonime din « Voskresenskaja, l&topisi» și. 
a cronicei moldopolone, : curioscută din” ediţiile lui W'ojcicki. și Hasdâu. 
În chipulu acesta, publicaţia nâstră 'se presentă ca uni:corpus alti 'tu-. 
turori cronicelorii moldovenescy înainte de Ureche Şi în - limba sla-. 
vonă, bine înţelesit ală celor aflate “până acum, căci, precum so.va 
ved6 din cercetările nostre, Ureche a cunoscutii afară de acestea. și 
alte cronici dinainte de dinsuli. Aceste, ca, și cele găsite în -sborni- 
culii: dela Chievii, „circulati, se vede,: în 'fârte puţine: copii atâtă înainte 
de Ureche, câtii și în timpulu lui, astă-felitt că dacă copiile lori nu 
se vori [i perduti fără urmă, ele s6 păstreză cine “scie” prin ce col- 
țuri ale vechilorii nâstre mânăstiri în vre-una “sati câte-va copii:: nu- 
mai. Cu tote cercetările făcute: până adi prin mânăstirile nâstre și
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prin Dibliotecele străine nu scimii să-i fi succesi cui-va a le afla. E însă 

de nădăjduiti că cu vremea se vori găsi şi acestea şi că ne va [i 

permist peste câţi-va ani a edita unii corpă completă ali cronicelorii 

moldovenesci. în limba slavă. Tâte pari a fi fostii. scrise inainte de 

Urechiă numai în acestă limbă. 

Până atunci însă suntemit încredinţați că și publicaţia. de faţă va 

fi primită de publici și specialiști cu interesii. la descopere pentru 

prima Gră o întregă epocă a istoriografiei nostre vechi, epoca bizan- 

tino-slavonă, ale cărei caractere de căpetenie sunt: limbă bulgară și 

manieră bizantină, transmisă nouă prin traducerile vechi slovenesci și 

mediobulgare. Monumontele istoriografice aruncă prin urmare o'lumină 

asupra întregci culturi din .vâcurile 14—16, în decursulă cărora în 

țările nostre au predominati bizantinismulă şi bulgarismulii sub tâte 

formele, sale : ca instituţii de statii, ca literatură, ca sciință, ca limbă, 

„tă năravuri ș. a. m. d. 

Nu mai mică este însemnătatea istorică a. eronicelorii aflate. Deşi ele 

conțin puţine fapte, ce narii [i cunoscute din Urechiă (cu totulii nouă 

și necunoscută este numai -cronica lui Eftimie), ele..rectifică însă și 

îmbogăţescii cronica lui Urechiă prin multe date nou&: Insemnătatea 

Jorii constă însă mai cu semă în faptulă că ele ne dovedescii contim- 

poranitatea notiţelorii cortspundătâre din Urechiă - și ni le descoperă 

pe acestea sub forma lori primitivă. Urechiă perde pe de o: >. parte, pe 
de altă însă câștigă în valorea sa de până acum. 

“Nisce monumente de atita preți au trebuită să fie editate cu -note. 

esplicative și cu unii studii! detailată, în care să se analiseze cuprin- 

sulii și să se aprecieze forma lorii, să li se caute izvorele indigene şi 

străine și în slirşită să se stabilescă raportului lori față de cronica 

lui (Jrechiă. Acesta este scopului -noteloră şi alt studiului, ce premerge 

texturile. O traducere a acestora în românesce a fostă toti atâtii de in- 

dispensabilă, pentru a face cu putință cetirea lori și celoră ce nu cu- 

noscit limbile slave. Mărturisimi, că acâstă “parte a lucrării nostre a 

fostii cea mai ingrală, căci a traduce unit textă ca alti lui Macarie sati 
Eftimie într'o' limbă: românâscă pe înțelesti este pentru celui mai aperi 

slovistă ună lucru fârte .graii. Textuli fiindă în multe locuri forte ob- 
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scurii, în unele chiar ncînțelesii, afară de acâsta stilului fiindi plin 
do pleonasme, intortocheri retorice, construcții false șa. m. d, am 
trebuit să dati mai multă o traducere liberă, decât litorală. O traducere 
cuvîntă de cuvintii ar fi eșitit o monstruositate în limba română. Des: 
pre acâsta se vorii convinge cei ce poti înțelege originalulă. 

Traducerea e făcută întruni stiltă arhaisantu, pentru ca forma să 
nu fie în prea mare contrastii cu spiritulii cronicelorii. Unii cronicarii 
din sec. 17-lea ar fi tradusă cam totii așa; dovadă este Urechiă (1).» 

Citaţiile din cronica, lui Urechiă se vori părea pote prea lungi ; acesta, 
am făcuto însă cu intențiunea de a lămuri pe deplină chestiunea, îm- 
prumuturiloră lui Urechiă din cronicele până acum cunoscute. Pentru 
apreciarea, celorii-lalte izvore ale lui Urechiă lucrarea acesta sa ară- 
tatii [6rle folositore; în urma ci ne-a fosti. forte ușorii a reconstitui 
cronicele necunoscute și a deosebi împrumuturile din izvore străine 
de împrumurile din izvâre indigene. O clasificare completă 'a împru- 
muturilorii va, putea fi făcută numai după descoperirea  celori-lalte 
cronici şi într'o ediţie critică a textului, sait întro analisă pe ani de 
felulă celci făcute de Semlowicz pentru cronica lui! Dlugosz. 

Iixcursele istorice din câte- va note ati scopuli de a. îndrepta u- 
ncle greșeli provocate de textuli neexacti saii obscuri ali lui Urechiă 
şi de lipsa altoră izvore. Acolo unde izvârele. nouă dai posibilitatea 
unorii explicări mai bune ca cele încercate până acum, am căutatii 
a îndrepta erorile cronicarilorii și istoriciloră noștri. Am. citati: mai 
toti-d'a-una cărţile d-lorii Nenopolii și Tocilescu, de Gre ce acestea sunt 
singurele încercări de a expune istoria nostră intrâcă după tote izvo- 
rele publicate până acum. Manualul d-lui Tocilescu are pe lângă a- 
cesta meritulu că ţine s6mă și de unele izvore necditate și comple- 
tEză, în acestit chip în mai multe locuri Istoria d-lui Xenopolă. 

Asupra edițiunci însăși sunt puţine de disi. Am publicatii textele me- 
dio-bulgare fără semne diacritice şi fără prescurtări sai title. Abstrac- 
ție lăcendă de dificultăţile tipografice, ce aduce cu sine acesti sistemii 
adoptatii în mai tâte publicațiunile rusesci, pentru unii monumentii 
  

  

(?) D-lă A. I. Odobescu a avutii bunătatea să asculte o dată traducerea nâstră şi să 
ne facă atenţi la câte-va espresiuni nepotrivite,
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literară alt secolului alu 15 sait 16 nici semnele, nici prescurtările n'aă 
vre-o importanță deosebită. Acestea sunt tot-d'a-una acelâși și e des- 
tulă a da o probă, pentru a ne face o ideo de întregii textului. Des- 
legarea tuturorii prescurtărilorii se face fără nici o dificultate și fără 
nici o nedumerire. Totă așa ami publicatii Și textele bulgare și sâr- 
besci în studiuli «Ein Beitrag zur bulgarischen und serbischon Ge- 
schichtsehreibung», Archiv fi» slavische Philologie, vol. XIII, fasc. IV, 
p. 481—543. Principiele urmate la, editarea textelori sunt resumate 
în nota dela p..535. . 

Textuli cronicei moldo-polone este o copie credincissă a celei din 
museuli principilori Czartoryski, făcută de mine în timpulă petrece- 
vii mele la Cracovia Acestă cronică se publică deci intâiași dată așa 
cum Sa conservatit în singura copie până acum cunoscută. Deosebi- 
rile principale ale edițiunci nostre de cele-lalte ediții sunt indicate în 
capitolulii despre cronica moldo-polonă. 
-Textulii cronicei anonime este o reproducție a ediţiunci făcută de 

comisiunea -archeografică în «Polnoe sobranie russlkich' I€topisej», 
vol. VII, St. Petersburg 1856.. Copii nouă ale acestei cronici n'am 
avutii la disposiţie.. Ediţia nostră îndrâptă cu tâte aceste mai multe | 
greșeli ale ediţiunei archeogralice : în date, în lecturi de nume pro- * 
prii, întruni: pasajă stricată, ete. O traducere a acestei cronici a fosti 
trebuinci6să, pentru că altă-felu ca ară fi rămasă toti așa de puţinii 
cunoscută, publicului nostru ca și până acum. 

 



  

CAPITOLUL II. 

Cronica şi analele putnene. 

«Povestirea, în scurtii despre Domnii Moldovei», saii «Letopiseţulii 

Moldovenescii» în forma ce ni sa păstrată prin sborniculii dela Chicvi, 
are patru părți independente una de alta, : 1) Cronica dela începutulii 
Moldovei până la Petru Aroni (1456), 2) Analele dela. suirea, în scaunii 
a lui Ștefant cel Mare (1457) până la mârtea lui Petru, fiuli lui 
Bogdanii celi Orbi (1525), 3) Cronica lui Macarie dela mârtea lui Şte- 
fanii celi Mare (1504) până lo domnia a doua a lui Petru Rareșii 
(1541), 4) Cronica lui Eftimie dela domnia a doua a. lui Petru la: 
reșii până la 1558. De dre-ce fie-care din aceste părți își are carac- 

terulă săi deosebiti, cu tote că una este continuarea, celei-lalte, vomii 

vorbi despre fie-care în parte, evitândii în chipulii acesta confusia, în 

care ami căd6 fără de voie, dacă amit adopta pentru tâte o singură 
numire, fie chiar și titlulă dati loră de copiștii şi cronicarii moldo- 
veni. Insă fiindit-că cele două părți dela începută ale «pavostirii în 
scurti», amândouă anonime, sunt contopite într'una, a, doua nefiindii 
decât continuarea, celei dintâiă, şi fiindă-că a, doua este scrisă fără 
îndoială în Putna, le vomit cuprinde pe amândout. sub titlul de «Cro- 
nica și analele putnene.» 

A. Cronica. 

Cronica, ce premerge analelorit putnene și care după tste probabilită- 
țile a fostii scrisă, ca şiceste din urmă, în mânăstirea, dela Putna 
(cel puţinii în redacţia ce ni s'a păstrată prin sborniculii dela Slatina),
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este o înșirare. pe scurtii a Domnilori ț&rei Moldovei dela întemeieto- 
rulă Dragoș, 1359, până la Petru Aronă, 1456. Despre cei mai mulţi 
nu se spune altu-ceva, decât ai cui fii ai fostii și câți ani a domniti, 
aşa că întrega cronică are mai multă caracterului unei gencalogii (şs- 
veniți, poiscastiie), în felului rodosloviiloră slovenesci venite la noi 
din Bulgaria și Serbia; la câți-va dintre dinșii se amintesce despre 
faptele principale petrecute în limpulii domnici lori, precum biruința 
lui Ștefanii Mușat asupra regelui ungurescit Sigismund, cedarea 
Chiliei de către Petru II Unguriloră, conciliul din Florenţa și sfinţi- 
rea, mitropolitului 'Veoctistă de către patriarhul sârbescă Nicodim sub 
Alexandru II. Făcendi abstracţie de scurta descriere a modului cum 
a descălecat Dragoşti Moldova și a certelorii între lliaşi și Ștefanii, 
nu ne rămâne decât o înlănțuire. aridă de nume propii 'şi de „ani, 
expusă prin o: continuă repeţire. a acelorași expresiuni. 
| Cu Lâte acestea cronica nu este lipsită, de ori-ce interest istoricii 
și literari. Fiindi una din „cele le_mai vechi însemnări. istorice moldo- 
venesci, “dacă nu chiar ceă mai ai veche, ca, ne deschide o: perspectivă 
asupra influcnțeloriă, sub cari a începutii să se desvâlte vicța literară 
în Moldova prin vâculă ali 15 -lea, şi ne dă toti-d'odată posihilitatea 
de a n&; forma „ după originale, o idee de natura interesului istoricii 
din ăc6le vremuri. E adevărată că: aceste trebuinţe literare le-ară fi 
îndestulită şi Urechiă, „cate ne-a păstratii în. trăducere e aprope verbală 
întrega cronică; cui i-ar fi succesii însă a reconstitui textulii acestei 
cronici, așa cum lavemii noi acum, după cele d'intâiu unit-spre- -(lece 
capitole ale'lui Urechiă? Nici cronica moldo-polonă dela 1566 n'ar fi 
putul: împlini acesti: scopi, de Gre-ce, în lipsa, originaleloră, a fostii 
cu neputinţă până acum a sci positivii ce a, primiti traducătoruli 
dela 1566 din originală şi cea adausti dela sine. "Dar afară de a- 
cestea, cronica păstrată în sborniculă dela Slatina ne descopere câ- 
te-va fapte, ce din alte izvâ âre nu le sciamit. Ast-felă suntii : a) lupta dela 
Ghindăoani (Nuno a —Iinidăta) (L) între Sigismund Și Ștefanti Mușati, 
b) epitetulii « Ologulii» (ov-aertin) ali lui Iuga Vodă. și c) sfințirea luă 

(1) ) cr. Has Bacău, Kpăroaz— Cracău, Rpamera — Braşcu, ote.; ; din numele Tocalităţir Hindău saă Ghindău sa făculi Ghinddoani î. e. Gmenil “din Ghindău.
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Teoctistă sub 'Afezandrui II, ce o cunoscâmi numai dintro glossă a, lui Eustratie logolstulii la cronica lui Urechiă și din traducerea confuză a compilatorului polonă dela 1566 ;. acestă notiță a cronicei nâstre ne lămuresce p6 deplină ergrea lui Urechiă, asupra conciliului de Florenţa, și a lui Miron Costini asupra, aducerii cărţilor sârbescă din Ochrida (1). In slisșiti d) cronica lămuresce definitivi chestiunea, datei, cu “care analiştii vechi începeatt istoria Moldovei (2).  — | 
E forte 'greă a spune: ceva positivă asupra, locului, timpului şi au- torului acestei 'cronici, de dre-ee copia dela Slatina, singura aflată, până acum, nu conține nici o indicaţiune de acesti felă. Putemii pre- supune însă, după caracterulii interni -aliă cronicei, că ca este scrisă. în vre-una din mânăstivile vechi moldovenesci, de mai mulți călugări și în diferite vremuri, /Două părți celă puţiii se potii distinge și atribui unorii autori diferiți : întâia, dela începută până la. Alexandru cel Bunii, a doua, dela Alexandru celt Bună până la Petru Aronă. In partea dintâiă se înşiră Domnii dela Dragoșii până la Iuga unulii după al- tulu, însemnându-se'' câți ani ai domnitii fie-care și în ce raportii de înrudire au stată cu predecesorului - săi ; redacțiunca este la toți aceași, terminii, în care. este: făcută, de asemenea (3). Partea, acesta, pote fi pusă în timpulă domniei lu! Alcesandyu coli Bună, cu care pari a fi înce- pulii primele încercări de istoriografie națională. Acestea ar coincide în acestă casti — ceca ce este forte. probabilă și naturali —' cu în- ființarea, mânăstirilor celori mari din 'nordulă "Moldovei, cum sunt Nemțuli, Bistriţa și AMoldovița. Este! chiar forte probabilă că forma sa primitivă și-a primit-o cronica nsstră într'una din aceste mânăstiri, Partea a doua 'a croniicei se deoscbesce în câtii-va de ceâ d'intâiti prin moOdulit ci de redacțiune. Acâsta nu repeteză la, fie-care Domni că cai domnitu atâția și atâţia ani Și apoi ai. murit», ci este: ceva mai variată, mai desgheţată, mai liberă și pe lângă acâsta cu multă mai detailată.. Inceputulă pasagiului despre Alecsandru cel Buni: «în anulă 6907 se sui în domnie Alexandru voevodii» dovedesce de asemenea, 

  

  

(1) Asupra acestora vedi nota 14 la cronica putncnă. -(2) VedI nota 1 la cronica putnenă, - (3) Mal bine se vede acesta la cronica moldo-polonă.
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că cu clu se începe o parte nouă a cronicci, scrisă de o altă per- 
sonă. Din domniile anteridre nici una nu începe aşa. | 

„-Acâstă a doua parte a cronicei nostre a fostă scrisă în ani? Lintdii 
ai domniei luă. Ștefană celi Mare, de 6re-ce ca se încheie cu suirea, 

acestuia în troni și alungarea (după cronică, decapitarea) lui. Petru 

Arond, despre care în redacţia păstrată prin cronica moldo-polonă se 

spune că a domnit 2 saii 3 ani (1). 

-Dou& adnotaţiuni ale lui Eustratie logofătul” la cronica, lui Urechiă 

ne -descoperii chiar, cum mi se pare mie, pe autorul acestei părți 

din, cronica putnână. Iată-le după ediţia a doua a letopiseţeloriă lui 

Cogălniceanu (|, 147 și 149): «Află-se scrisii la uni letopiseță str- 

besci. de Azarie călugărulă, precum în dilele acestui Domnii, Alexan- 

dru Vodă, sati hirotonisitii prâ-o-sânţitulii mitropoliti 'Feoctistit de Ni- 

codim den ţâra srbescă, prin dilele bunit-credinciosului - encazului 

Gheorghe Despota» şi «scrie la unii letopiseții vechii, sârbescă, de dzarie 

călugărulă îzvodită, precum în dilele acestui Bogdanii Vodă sait înco- 

putii a da, dajdie Turcilorii şi pentru aceea ncâi numiti Bogdani 

până astădi. Acesti Bogdani Vodă este tatălii lui Ștefanii: Vodă celi 

Bunit.» Abstracţie făcându de adausele din urmă alo lui Eustratie (că 

dela Bogdanii Vodă ai numiti Turcii pe Moldoveni «Bogdani» și că . 

elă a fostii tatălă lui Ștefanii celit Mare), ambele aceste notițe, atri- 

buite de Eustratie logofătul lui Azaric călugărul, le găsimi în cro- 

nica putnenă : cea dintâiă în redacţia nostră şi a cronicci moldo- 

polone, a doua numai în cea din urmă, cu deosebirea că în loci de 

Petru Eustratie are Bogdan, (2). Acâsta pare a fi o schimbare arbi- 
trară a lui Eustratie, care în loci de Petru ali croniccă putnene a pusi 

pe Bogdani, pentru a-și esplica numirea, dată de Turci Moldovei. In 

urma, diplomei dela 15 Iunie 1456 (3) nu încape nici cea mai mică 
îndoială că Petru a consimțitii celă dintâi a, da, tribută Turcilorii. 

  

(1) Asupra acestui faptă vedi 'Capitolulii despre cronica moldo-polonă. 
(2) Urechiă are Petru, C. [, 151. 

(3) Păstrată în avhivele din Moseva şi publicată de Uljanichkij, Materialur, No. 79 
(Marepizani azur Heropin Boauunuisu- ornomeniii Poccin, Moziuu, Momaniu, Bataxiu ui TYpuin BL 

NV—XVI un. Mocuua 1887) |
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Adnotaţiunile lui Eustratie logolătulii dovedescii că elii sa folosită de uni letopiseții vechiii sârbescii i. e. de o cronică moldovenâscă 
scrisă în limba slavonă (căci «sârbesct» nu însâmnă aci decât «sla- 
von»), care conţinea notițele despre Teoctistă și despre tributul 
dati Turcilorii de Petru IL. Acesti letopiseți n'a putut. fi altuli, 
decât cronica putnână în redacția păstrată prin cronica moldo-po- 
lonă și deci acâstă cronică este scrisă de Azarie călugărul. S'ar pu- 
tea ivi însă îndoială asupra punctului, dacă Azarie călugărul este 
autoruli sai copiatorulă cronicoi avute de Eustratie ? Și una și alta 
este posibilă. Mi se pare însă. că cuvintulă cizvoditi» (din slav. “na- 
anu, cf. H3ECAA, Origo, archetypon, de pildă ora H3LOAA rpaunciiaro : 
din originalulă grecescii) însemnă, aci : compusi, alcătuit, elit indică 
deci pe autorul, nu pe copiatorulii cronicei. Atributul «vechii» a- 
dausi lângă «letopiseţii» ne permite a crede că letopisețului lui Eustra- 
tie logofătulă se ocupa numa! de vremurile cele mai vechi ale ţărei 
Moldovei, ceea ce se confirmă și prin faptulă, că în totii restul ad- notațiunilorii sale la cronica lui Urechiă Eustratie nu mai cilâză nici 
o dată letopiseţulă lui Azarie, In urma; acestora mi se pare că pu- temi admite, fără tâmă de a ne depărta de. adevtri, că sub letopi- scțulii lut Azarie călugăruli este de înțelesă cronica pulnenă dela 1359—- 1457; elu cuprindea, deci întâiulă secolă din istoria Moldovei. Partea 
dela, Alexandru celă . Bună până la Petru Aron a fost scrisă de Aza- 
ric, partea de la, începută de către uni altui călugărit ; Azarie le-a 
întrunitii pe ambele într'una (1). 

Unde să [i scristi acesti Azarie cronica sa? Nimic. positivii nu 
putemi spune. Dacă ne gândimă însă că focarulii culturei şi litera- 
turei monahale în veculă ali 15-lea erati mânăstirile din nordulă Mol- 
dovei, mai alesii Bistriţa, şi Nâmţulii, că celii mai vechii și: mai bo- 
gatii pomelnici din câte cunsscemi până acum este pomelnicul dela 
Bistriţa, care începe cu anuli 1407, că cele mai multe manuscripte slavone-din sec. 15 sunt scrise în aceste două mânăstiri și în Sfirşiti DN II 

(1) Exemplarulă cronicer putnene, unită cu analele și avută de Macarie, nu conţinea numele autorului; Macarie spune lămurit la introducerea cronicci sale că nu scie de cine suntii scrise cele de mai 'nainte de elă. ”
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că o notiţă de același cuprinsi cu cronica putnână asupra, lui 'Teoctistii 
se găscsce întruni sbornici din sec. 16 ali mânăstirii dela Nâmţii, 
dacă ne gândimii la tote acestea și încă la faptulii că din cei doui 
cronicar din veculi alt 16-lea (Macarie și Eftimie) unulă a cșitii din 
mânăstirea dela Nemţii, suntemiă aplicaţi a crede că şi Azaric va [i losti 
uni călugării alu acestei mânăstiri. Pote că o cercetare mai detailată 
și mai seriosă decât cea lăcută de cp. Melchisedecii asupra manus- 
criptelorii dela mânăstirea Nemţă va scote ceva la lumină asupra lui 
Azarie şi. istoriografiei vechi moldovenesci. Până atunci trebue să ne 
mulțămimii cu aceste vagi presupuneri și indicațiuni. 
** Cronica nu conține nici unii elementă anaistică ; tăte scirile ci sunt 
scose din tradiție. De aci se osplică greșelele cronologice, asupra că- 
rora nu este de lipsă a atrage atenţiunea cititorului, de ore-ce ele 
sunt bine cunoscute, de când prin cercetările critice din ultimii ani 
cronologia și genealogia primiloră Domni modovenesci sunt mai multi 
saii mai puţinii lămurite. P6te ca autorii cronicei să se fi folositi de 
pomeluice, cari sunt fără îndoială mai vechi decât: cronicele, și do 
unele însemnări istorice :pe manuscripte, ca, cele co se găsescti în sbor- 
diculă dela 1557 dela, Neamţit (1). Dacă am av6 unii corpus alu tuturorii 
notițeloră de acesti felii, publicate în limba originală, nu în traduceri, 
ami put6 urmări influența lori asupra croniceloră vechi; unii ast-felti 
de corpus însă ne lipsesce deocâmdată. 

Uni singurii isvori ali cronicei putnene se pote stabili cu sigu- 
vanță și acesta nu ca materiali istorici ci ca formă, ca modelă literară, 
după care ai lostii scrisă partea dintâiti a ci și 'din care acâsta și-a 
împrumutată titlulă “«povestire pe scurti» (cnazanie sa tiparul, 27 - 
vai, Ev coycân.n) (2). Inţelegii genealogia universală, cunoscută, în manu- 
scriptele bulgare.și sârbesci sub titlul de «Povestire în scurti a a- 

„niloră dela Adamă până în vremurile nostre; după neamuri», medio- 
bulg. Guazanie na parul; ABToAtn Caztțiii MA OTR lasata Ao urbunrlro 

(1) Veqi nota 14 la cronica putnenă. , - 
(2) Acestă titlu a fosti la incepută de bună semă numai titlulii cronicuţei intercalată 

în analele putnene: Eli a fostă adoptată în urmă pentru intregă letopiseţulii moldo- 
venesci. 

— - 
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tp'listeue, poaosamn, serbesce toti așa, cu neînsemnate variante (1). Acestă 
genealogie este o traducere după “Epp:rvsia îy ovyzâuep dz "Adăp, 
Eos 0 Văy apr, care în manuscriptele grecesci se găsesce ca, a- 
pendice la cronica lui Georgios Monachos sai Hamartolos: (l'eboiias 
uaezwhie) (2) sat independenti de acesta ca ună resumatii îndemâ- 
nalicii de istorie universală, după trebuințele modeste ale călugărilorii 
greco-slavoni din sec. 9—146-lca. Acestă genealogie, născută în Bulga- 
ria, răspândită forte în Sârbia şi cunoscută destul, de bine la'noi din 
manuseriptele slavice de sudii, a fosti luată de modelii de cătră primulia 
cronicarii moldovenescii și precum întrînsa se spune despre. fie-care 
personagiii istoricii din cine sa născut, ce fiii sati câți fă a avută 
Și câţi ani a trăitii, ast-feli.şi cronicarul moldovenescii după o scurtă 
introducere asupra descălecării prin Dragoşi spune despre fie-care din 
urmașii acestuia alii cui fii a fostii și câți ani a domnit. 

Dintre nenumeratele versiuni ale acestei gencalogii, pare să-i fi slu- 
jitii- de modeli cronicarului moldoveanii tocmai cca păstrată prin 
sborniculii dela Slatina, î. 422 sq., unica redacţiune bulgară cunos- 
cultă până acuma. Pentru a ne convinge despre acâsta, să dămi câto-va 
exemple din Epurveie, cuazanie na tiparul; și cronica putncană: | 

(1) Vei Archiv fiir slavische Philologic, XIII, p. 483. 
(2) Georgios Ilamavtolos” este. autorulă unel cronici universale dela: Adamii până” la 

imperatulii bizantinii: Teofilă, S42 d. Ch.; ca portă titlului: Npowzv sheopiny în traga 
poiiotiiu) me ur Ev oohheţiv ară. cun div bah Peoopţin» cpagzu)rd şi fu continuată 
de unii hochisns până la 948, iar de alți compilatori până pe la 1081 și 1143. Luerată 
în spirită populari şi monachală și îndreptată cu deoscbire în contra iconoelaştilorii, 
cronica acesta deveni cea mai populară din tote producțiunile bizantine de aceiași natură. 
Ea tu copiată și interpolată de nenumărate oră în grecesce și în slavonesce (bulgăresce și 

„serbesce) și servi de ună isvoră principalii pentru compilațiunile slave originale, cum 
sunt cronicele vechi rusesei, chronografele ș, a. m d. "Traducerea bulgară a acestei cro- 
nici este fârte veche (ea trebue pusă in timpulă țarului Simeoniă) şi s'a păstratiă în câto-va 
versiuni rusesci (una din sce. 12), bulgăresci şi serbesci. Editată este numai o redacţie 
serbescă din sce. 14-lea de societatea amatorilor de literatura cea veche din St.-Peters- 
burg (Oâmeerao aioGurezeii apegneii mtementocru), 2 volume litografiate: La sfirsitulii vol. II 
se allă şi Ecurimia, de care este vorba aci. Asupra isvorelorii redacţiunei din cod. dela 
Slatina vedi Arechiv fiir slavische Philologie, XIII, 485—487,
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"Adu. vevâpeves Slant alma II POENSACrona hor- 
cv o) Epewnce tiv „ea. poan Guja ui npii- part ESEOAd A, a'lira 
SAY. pai peză cobra imuTh A. alire n = n ovatpilira. 
&(rioev En mai 6-A pla; aura ACNE 
mevuvye (ous să alin UA 
Tov Ec 

o 

Cm ere Aauiso no 

EBOAA POCIIOACŢEOEA „i. 
| | AT n oyapilira. 

Si 05 vevăievas Gun thui ala „ce. 
„&rây ce” Eyevwnss"E-  poân Guoca n NpIEUTA 
VOS ai peri Todza  Abri Afra. n op ai pl 

EQricev E) Vi mai mn; area reliyea arli- 
azEvuvye Ciiaus TA TR Mr, i 
mda E 2. | 

(Iamartolos, ediţia lut (Archiv fiir slavisehe 
Muralt, p: 31.) * Philologie XIII, p.:502) 

Ilerpa ROEA, Chin 

Moara, 31. (ab- 

Th) ui ovatpilira, 

(Cronica putneană.) 

„Acestea sunt de ajunsă pentru a ne convinge că autorul părţii în- 
tăi a cronicci. putnene a cunoscută și imitată <cperiveta, &y Guvrâjup 
în traducerea slavonă: bulgară saii sGebâscă. Alt-feli nu ne-ami pute 
esplica repețirea atâtii de dâsă și netrebuincidsă a predicatului gi oy- 
mpilirh» («și a muritii»), care în Eppenveta își are înțelesulii sții, de 
6re-ce unulă dintre personagele înșirate acolo, anume Enohi, n'a mu- 
rită, ci a fosti transformati de Dumneqeii (grec. în textul lui Muralt 
p. 32 în locii de obicinuitulii zi dmzduye se află mul perer501, bulg. 
și sCrb. nplicraazun nucra), pe cândiă în cronica moldovenescă predi 
catulă ca muritii> nare nici unii înțelesii, de Gre-ce nici unulă din 
Domnii moldovenesci n'ai fostii învredniciti de Dumnedeii cu sârtea lui 
Enohii. Acesti non-sens Ta observati autorulii părții a doua a, cronicci 
putnene și nu la mai repetati (1): una din deosebirile principale de re- 
dacțiune între aceste două părți și sprijinul celii mai buni ali părerei 
nostre, că ele derivă dela doi autori. 'Traducătorulii poloni dela 1566 
a lăsată peste totii afară pe coymprlira», dovedindiă prin - acesta unti 
buni simțit mai desvoltatii decât alt călugărului din veculiă ali 15-lca, 

  

(1) O singură dată se află în pasagiulii despre Alecsandru cel Buni: acesta însă pote fi pusă pe socotela copiştilorii, cari în alte locuri Vaii lăsată afară. ca în pasagiele dexpre Romanii, Stefană și Juga. |
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răpindu-ne însă posibilitatea de a găci, în lipsa originalului, modelele 
acestuia. Numai originalul cronicei putnene este în stare a -ne arătă 
sub ce influențe literare sa născută istoriografia moldovenâscă. Ea 
a avutii sub raportulă acesta o sârte comună cu cea sârbâscă și — 
după t6te probabilitățile — cu cea bulgărâscă, din care până acum nu 
Sai pututii descoperi cronici analâge cu ale nâstre și cu cele sârbesci. 

Alte isvâre, afară de cele indicate aci, nu pare să fi folositi: auto- 
rulit cronicei putnene. D. Ilasdei în analisa acestei cronici (după tra- 
ducerea polonă) a admisi în trâcătă că «pasagiuli despre Dragoşi 
nu pote fi decât o reproducere după vro inscripțiune mormîntală sau 
monumentală, precum dovedesce aerul întregimii, o desvoltare nepo- 
trivită “cu ariditatea textului, cuvintele «cu- mila lui Dumnedeii», espre- 
siunea «pe acestă fluviu Moldova» cete.», “Caracterulii cronicci, așa cum 
rcese elii din copia dela Slatina, esto în contra uncă ast-feli de “pre- 
supuneri. Desvoltarea mai mare a pasagiului despre - Dragoşi : și cu- 
vintele «cu mila, lui Dumnedei» se explică prin natura lucrului. Cro- 
nistulii trebuia să spună ceva; despre descălecarea: Moldovei și, conlormii 
cu spiritul timpului de atunci și alu autorului, sa, atribuitii acesti 
laptit provedinţei divine. “Toti așa face cronica, anonimă din «Voskre- 
senskaja, Itopisi», unde descălecarea ocupă locul de căpetenie. și se 
întâmplă, ca și la cronica putneană, cu voca lui Dumnedeii, «6o;rirnri, 
nposspo:eniesr.» Espresiunea, «pe acesti fluvii Moldova» (na, tey rzece 
Moldawie) se esplică prin' particularitatea “traducătorului poloni dela 
1566, care întrebuințeză pronumele fe» şi unde trebue 'și unde nu 
trebue. Originalulă medio-bilgari a avut de bună sâmă ana pliu: 
AMoasar:,5 nu -cuta 'rou pliu; Aloasart ». Dacă originalulă ar fi avută 
acestă din urmă lectură, nc-amtă fi așteptatii “a 'av6 în pasagiuli ce-i 
urmeză: «i tuze» (byl wessl z swoimi pany), nu «i tamze», me- 
dio-bulgăresce n roi A. (et eodem loco), nu n ramsiiae, cum 
pare să fi fosti, după traducerea polonă. Dar afară de aceste, dacă 
pasagiuli despre Dragoș ar fi: fosti împrumutată unei inscripții mo- 
numentale, Gre 'dăta înființării Moldovei (1359) sar fi depărtatii: așa 
de multi “de data ce 'se pote precisa 'după alte  isvâre prin anii 
1342 — 1345? | o] LL |
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Toti în analisa, citată pare să fi admisă d. Hasdei că «pasagiulii 
despre patriarchuliă sârbesei Nicodim este luati textualmente din cro- 
nica sârbă a, unui călugări: Azaria» ; explicarea însă ce ami dat-o noi 
terminului «sârbescit» ni se pare mai naturală în casulă de față Și 
deci autorulă cronicei pulnene n'a folositi la domnia lui Alexandru II 
cronică s6rbesci. Pasagiult despre Nicodim şi Teoctistii nu se află în 
nici una din cronicele sârbesci cunoscute până acum. Cf. Archiva isto- 
rică a României, vol. III, p. 21. 

B. Analele 
0 

Analele putnene, . păstrate în sborniculă dela Slatina, îmbrățoseză 
istoria Moldovei dela suirea în scaunii a lui Ștefani celi Mare (1457) 
până “la mârtea lui Petru, fiulă lui Bogdani 'celi Orbit (1525). Ele 
sunt consacrate aprope întregi domniei lui Ştefanti celt Mare, care 
ocupă 32 de alineate, pe când domniile lui Bogdanii și Ștefăniță îm- 
preună cu notițel despre luarea Belgradului de Turci și lupta dela, 
Mohaciii sunt tratate numai în G alineate. Putemii, prin urmare, numi 
analele. pulnene istoria contimporană a luă Ștefan celă lare. Și în a- 
devării, tote notițele dintre anii 1457 și 1904 ati caracterul neîn- doiosti ali contimporanităţii : ele ai fostă scrise din anti în ană îndată 
după trecerea întemplărilorii povestite. Notiţele dela 1504:-—1525 nu 
faci aceiași: impresie. Despre Bogdan celt Orbă (1504—1517) nu 
se spune decât câți ani a domnită, iar despre Ștefăniță se amin- 
tesce numai că a bătutii pe Tătari la Prută' (1518), ne-însemnâncu- 
se nici mortea lui. Din cele-lalte trei "pasage numai celă de pe urmă 
pare a fi scrisă sub impresia prâspătă a întâmplării. «Vecinica, pome- 
nire», cu care analistulti însoțesce scirea: despre mortea, lui Petru Și cu care se. încheiă redacția analeloră, nu pote fi scrisă decât îndată 
după mârtea, lui Petru. | 

Ast-fel redacțiunea analelor putnene în versiunea sbornicului dela 
Slatina trebuesce pusă între anii 1466 (anul fundaţiunci mânăstirei 
Putna) și 1525. Evenimentele petrecute între 1457 și 1466, î. e în cei dintâiu 9 ani ai domniei lui Ștefană celt Mare, sunt înșirate toti 
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în forma analistică, cu tote că autorulă lori nu le-a putut sci de- cât. din memorie (1). Datele cronologice și narațiunea evenimentelorii sc disting prin aceiași exactitate și amănunţime, ca, și restuli ana- lelorii. Aceste constatări ar fi de ajunsi pentru a stabili importanța istorică a analeloră; vomit încerca, cu tote acestea, a le analisa mai cu deamăruntultă și mai întâiii de tote a dovedi că ele nu potă fi scrise decât în mânăstirea dela Putna, i Numerosele însemnări asupra evenimentelori de căpetenie din istoria acestei mânăstiri și exactitatea minuțidsă, cu care sunt făcute, nu lasă nici o îndoială asupra acestei presupuneri, făcută întâiași dată de d-lui Ilasdeu pentru redacţia analelorii păstrate în cronica moldo-polonă, Din redacţia nâstră se voportă la istobia mânăstirei Putna următ- rele date: E a a) Sub 4 Iunie 1466 începutul zidirei mânăstirci Putna. D) Sub 3 Septemvrie 1470 sfințirea ci. a c) Sub 15 Martie 1484 «Mercurea mare, la m6qă-n6pte» arderea totală a mânăstirei. Urechiă nare acestă notiță. i | 'd) Sub 1484 (19 Octomvrie, după Urechiă C. [2 168) mârtea, luă Iosifi, arhimandritulii dintâi altă Putnei. | | o „€) Sub 1486 numirea arhimandritului Paisie de ali doilea egumenii ali Putnci. 
Ma 

Pe lângă aceste date din copia nostră să, se mai adauge următ6- rele trei, păstrate la Urechiă Şi intorpolatorii să: | î) Sub 1500 mârtea Despinci, soţiei lui Radulit Vodă din Munte- nia, și îngroparea ci la Putna (Adnotațiunea lui Simeoni dascălulii la cronica, lui Urechiă, C. 12, 175) i | , ARE | m e au 
g) Sub 1502 mortea lui Paisie egumenulii și a unui călugări Afa- nasic Bolsunii, care pare să fi trăită toti în mânăstirea Putnei (C. Is, 117); acestă Bolsunii e amintită și în pomelniculii dela Bistriţa, f. 105, (Ioacsun), 

a | h) Sub 1511 mortea Marici, soţici lui Ștelanii celă Mare, și îngro-. parea ci la Putna, C. 12, 184. 
Amintirea atâtă de dâsă a mânăstirii Putna și tăcerea completă ÎI 

a 

(1) C(. Hasdeu, |. e, p. 20,
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Limba, în care sunt redactate analele şi cronica putnână (căci nu 
există nici o deosebire între una și alta) este aşa numita Zimbei me- 
dio bulgară (mittelbulgarischo Sprache, cpeanedoarapeniit sarnitib), adecă 
limba literară întrebuințată în Bulgaria, începândii cam din veculi 
ali 12 și până la aparițiunea limbei bulgare moderne. De ore-co is- 
toria acestei limbi este până, acum forte puţinii cunosculă, nu pu- 
temi defini precisii nici timpul cândă începe, nici celt. cându sfir- 
șesce perioda medio-bulgarismului. Pentru noi este destulii a constata 
că limba medio-bulgară sa, introdusii în țările nostre prin literatura bi 
sericâscă bulgară și a fosti păstrată în literatura nostră. biscricâscă, 
“până la înlocuirea ci prin cea română. Perioda rusâscă în redacţia 
cărțilori Disericesci a fostă, în comparaţie cu cea bulgărâscă, de forte 
scurtă durată. Acâstă limbă a fost adoptată, cum se vede, și de lite-. 
ratorii noştrii profani, căci tote cronicele descoperite până acum, dacă 
nu'siti românosci, sunt scrise în medio- bulgăresee : asti-lelu analele 
nostre, asti-leli cronicele lui Macario şi Eftimie, astii-feli cronica ano- 

„nimă. In timpul prodomniriă balgarismului din sec. 14, 15 şi 16 nici 
nu se putea altii-feli. 

Croniștii și analiştii moldoveni din sec. I5-lca și începutul sec. 
16-lea cunosceati destulii de bine limba bulgară. In cronica și analele 
putnene cuvintele sunt întrebuințate totit-d'a-una cu înțelesulii lori pro- 
priii, formele gramaticale sunt de celo mai multe ori corecte, deși po 
ici pe coloa se găsesce câte o formă ncexactă sati câte o lipsă de con- 

“cordanţă în genă și casu; chiară sintaxa nu este rea, ceca ce de alt- 
mintere ea pe lângă extrema simplicitate a textului nu e de mirare. Re- 
dacţiunea medio-bulgară își păstrâză în genere tote particularitățile cu- 
„noscute din productele literare curată bulgăresci. Limba este clară 
“și naturală; scriitorii pari a fi fostă pe de plini stăpini pe dinsa. 
Sau strecuratii cu tâte acestea și unele abateri dela rodacțiunea Mo- 

că uii celită în Cracăii, în cămara crăiască, aședăminturile Moldorei, scrise cu sloră serbescă» 
(C. I:, 150, nota 2) și Urechiă, despre aserisdrea sârbe trimesă de Elena, soţia lui Rareșă, 
Sultanului Solimană (C. [3 198): «Aşedăminturile Moldovei» sunt astădi cunoscute; cele 
sunt scrise în limba rusâscă sud-restică, care se intrebuința în acelaşi timpi în ţările 
rusesci ale corânei polone; serisorea Domnci Elena — dacă acesta a existatii — a trebuitri 
să fie scrisă sai în vusesce sati în bulgăresce,
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dio-bulgară : mai multe rusisme în ortografic și în câte-va forme gra- 
maticale, unii serbismii (gen. sin. -ora i. 1. d.-are în cuvintul OVrpac- 
974) și mai multe greșeli de gramatică. O parte din aceste abateri 
irehucscii puse pe sâma copiștilorii din sec. 16-lea, cari şi limba o cu- 
nosccaii mai r&ii și cu redacția rusescă crai mai [amiliarisați decât 
cei din sec.ală 15-lea. . 

Dulgavismele cele mai obicinuite sunt următorele : a) întrebuința- 
rea lui a, unde redacțiunea sârbescă sait rusâscă are 9: UIECTOTRICA- 
IIS, ESEOAăS, Lina, cuacă, Axapareli ete, și confusiunea lui x cu a, 
o particularitate esclusivii medio-bulgară și cea mai caracteristică din 
tote: ca acea tones esta (în altii lOcii ce Iaceai OMEROA CE), AA 
eri, luicrpuuă e. 8, noii (în pana noiia) pentru noia, iar acesta 
penlru noii, n. s.; cum vedem, a pentru x este fârte rară, iar m 
pentru a și mai rari, clit nu se întâlnesce nici în a 3-a, persână plur. 
la aoriste, cândi îi premerge ui (ună faptă forte obicinuită în textele 
medio-bulgare): cronica și analele putnene aii toti-d'auna iuura tă, 
Bhuită, Hoebiouta, naliunua ete. b) lipsa de iotaţiune : MOAAALCISAA, TO p- 
clida; se află însă și 1 în nota, Mattann și Alariamun pe lângă Îaiaun, 
„Marian; ti, ra, ie nu sc află. c) “; este întrebuințat forte desti după 
consonante ca ta: ema, rel, hoyyri:, Ilauaprt:, Moyen, aparla- 
ereu etc, și se confundă cu a: iluţis, g. s. Beal, ete. d) x în locă ro x: 
OCMOCATILOS, HA. N 

usisme sunt următârele: A în înţelesi de a: 3 otiia, AMlapia, 
BoEzauia ete. o pentru x și to pentru n: oyroperia, OYrpactiora, cpliat- 
CIOV, BEAMAID, MoVuete ete, | 

Atâtă câtit privesce ortografia. Intre particularităţile fonetice şi mor- 
Jologice se găsescii de asemenea rusisme amestecate cu bulgarisme. In- 
tre cele dintâi sunt de numărati: e în loci de oy în parpacrioă, 
eArpacriniii, 0 influență a limbei rusesci de sud și vesti, în care 
o trece forte desii în ex; aceste forme sar putea, însă, esplica şi ca 
bulgarisme în ortografie în loci de EXTPZCIOA, EAPpzClintti, cu tote 
că esplicarea d'intâit este mai naturală, de re-ce în cele-lalte casuri 

„ avemil ovyrpucsa, nică o dată RĂPpACA; gen. sing. -oro în oyrpaciore ; loc. 
și gen. sing. lom. în -cu: Atoaaneroul gen. apaliacuon loc,, toti aci trebue



36 CRONICELE MOLDOVENESCI ÎNAINTE DE URECIIIĂ 
  

î) La prădarea Sucevei de Ilronoti sa omisă data «19 Septem- 
vric, Luni și Marţi», păstrată la Urechiă. Cf. nota, 41. 

8) La mârtea lui losifă, arhimandritul Putnei, sa omisii în dată 
„«19 Octomvrie», păstrată la Urechiă. C[ nota 42. 

_h) Sub 1486, în descrierea luptei dela Șcheia cu Ilronelii, sa omisi 
din textulă analelori cu ez "Voypuin» și data «6 Martie», care amân- 
dou se află în cron. moldo-pol. (az. Zurli») şi în Urechiă, (acu 'Tur- 

„cii» şi cdlartie în 6»). CL. nota 45. 
Cu tâte aceste lacune redacția n6stră a analeloră are o mare în- 

semnătate. Nu nu mai că ea, esto singura versiune a analelori pulnene 
Dăstrată în originală, dar ea conţine pe lângă câte-va date nouă şi câte- 
va reclificări interesante la cronica lui Urechiă și cea moldo-pol. 
Astii-feli suntiă : 

a) Lipsa scirci că după lupta dela Orbicii Ştefan cel M. ar fi omo- 
„rită pe Petru Aroni; acâsta, este fără îndoială versiunea primitivă a 
analelorit putnene, căci analistul, care nota, aceste fapte vre-o 10 ani 
după întâmplarea lorii, nu putea să introducă în ele o astii-felii de ne- 
exactitate. Redacţia nostră a analelorii e de acordii cu cele-lalte isvâre. 
Greșala lui Urechiă şi a apnorii letopisoțe moldovenesci», cari spu- 
neaii că Ștefanii celii Mare a omoritii pe Petru Aroniă, a observat'o și 
“Mivonii Costin; elă o îndrâptă înt?o adnotaţiune la cronica lui Ure- 
chiă, C. 12, 151, nota 2. Cf. nota 16 la, analele putnene. 

b) După redacţia nâstră Ștefanit a luati la 1465 numai Chilia, nu 
și Cetatea Albă (ca la Urechiă), care atunci se afla, în mânile Moldo- 

„veniloriă. Cl. nota 20. ă 
6) Se îndreptă greșala lui Urechiă că Şendrea hatmanul ar fi pe- 

rit la 1475; eli a căduti în lupta cu 'Țepelușii la 1481. Cf. nota 37. 
"d) Se constată că Crăciuna cu judeţul Putna at fostii anexate la 

Moldova în 1482, nu în 1415 (ca la Urechii). Cf. nota 38. 
__€) Afară de aceste rectificări de căpetenie versiunea dela Slatina 

«întregesce versiunea cronicei moldo-polone prin următorele date: &) prin 
descrierea Iuptelorii lui “Ștefanii cu Petru Aronit, omise în cronica 
moldo-polonă şi păstrate numai la Urechiă (cu unele greșeli), 8) mor- 
tea lui Teoctist și Mariei dela Mangopi la 1476, %) mârtea, lui Io- 
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sili, arhimandrituli Putnei, și arderea mânăstirii la 148 (acâsta din 
urmă lipsesce și la Urechiă), cf. nota 39; 2) în sfivșitii se completză şi 
Urechiă și cronica moldo-polonă cu cele două notițe de sub 1520 și 
1526 asupra, luării Belgradulului de 'Turci şi asupra luptei dela Mo- 
hacii. Cf. notele 54 și 55. 

Cu multi mai importantă esto însă redacţia nostră a analelorii din 
punctulii de vedere literară. Dacă ca nu ne-a descoperiti faple nouă 
istorice, dacă rectificările colorit cunoscute (mai alesii din Urechiă) nu 
sunt așa de numerâse, cum nc-ami. fi așteptatii de la o descoperire 
de acesti felii, desilusiunea nostră oste răsplătită prin faptulă că co-. pia dela Slatina deslegă în modă definiliviă chestia asupra limbei, în care atit [osti scrise cronicele moldovesci anterisre lui Urechiă. «Letopise- țulit moldovenescii» ală acestuia și «letopiseţele nâstre», pomenite de diînsulii în atâtea locuri, ai fostii scrise tâte în limba, slavonă, redac- ţia medio-bulgară, nu în limba română, cum amii presupusi cu toţii până acuma, induși fiindă în erore de termenii lut Urechiă «moldovenescii» și calit nostru». Cf, Ilasdeu, Archiva istorică, III, p. 19, 21, 33 şi passim. «Moldovenescit» și cală nostru» în Urechiă nu sunt prin ur- mare identice cu «românescti». Rămâne totuși f6rte curiosii că Urechiă, nu amintesc nici măcarii o singură dată despre limba în care aii osti scrise lotopiscțele moldovesci înainte de dinsulă, cu atâtă mai multă. că elă este celă d'intâii traducători alt lori în limba, română și că la traducere a avut să lupte cu dificultăți, pe cari, cum vomit vede, 

adese-ori nu le-a putută birui. Eă îmi esplică acestă, particularitate a 
terminologici lui Urechiă tocmai prin faptulă că el este celii Wintâiu, 
care a scrisă istoria Domnilori Dloldovey în românesce. Interpolatorii lui, cum sunt Eustratie logofătulă, Simioni dascălul și Misailii călugărulii 
(pâte și alţii, cari nu-i cunâscomti încă) ai avută înaintea lori două feluri de letopiseţe : cele «zechy sârbesc)» i. e. medio-bulgare și celt 
«românesc» i. e. moldovenescii alt lui Urechiă ; de aceea de câte ori ci se provâcă la letopiseţele înainte de Urechiă le numescii «lotopiseţe sârbesci (1).» . 
PI 

(1) CE. C. 2, 147, 149, 219,233, Asupra terminului «serbescii»=asloveneseti» cf. Nico- lac Costină, despre diplomele moldovenesci : alură Kromer cronicarul in cartea XXV scrie



34 CRONICELE MOLDOVENESC ÎNAINTE DE URECINĂ 

asupra tuturorii celorit-lalte mânăstiri moldovenesc nu se pste esplica 
decât prin interesul locali alu autorilorii analeloriă și prin predilec- 
țiunea ce cra naturală să o aibă pentru lăcașulii lorit. Acestit carac- 
terii îlu ai și analele monahale vestice, cl este inherentii tuluvorii 
analelorit : germane, italiene, rusesci (de pildă ? Nestoră), serhescă şi 
cele-lalte. Pasagiulă despre sfinţirea mânăstirii (1410) ne dă şi o do- 

"vadă formală despre tesa susținută aci. Numai unii călugării ce lo- 
cuia în mânăstirea dela Putna putea să scrie despre Ştefanit M. arza- 
EpATII CA N npinA€ n ectâru Xpamn» («se întârse și zeni și sfinți hra- 
mulii»), de Gre-ce verbulii npunru pste fi întrebuințatii numai despre 
o mișcare ce se îndrâptă, dintraltă parte spre subicctulit care vorbesce 
sait scrie (1). In traducerea acestui pasagii la Urechiă (C. 15, 157) nuanța 
în expresiune nu oste păstrată; Urechiă spune numai că după bi-! 
ruința asupra Tătarilori Ștelanii caii mulțămitii lui Dumnedeii şi aut 
Slințiti mânăstirea Putna, carea cra zidită de dinsulit, Septemwvrie în 
tii, spre lauda prea curatei fecidrei Marici» ; i HABEPATI CA IL HpinAE ati 
remasii netraduse. 

Este de regretati că, acestii însemnată monumentii alti istoriografici 
moldovenesci din sec. 15-lea ni sa păstrată într'o copie așa de de- 
fectusă ca cea de la Slatina. Căci acâstă copie este departe de a ne 
fi conservatii analele pulnene în întregimea lori. Judecândă numai 
după notițele lui Urechiă și ale cronicei moldo-polone, ce se poti ra- 
porta fără îndoială la analele putnene, acestea aii fostii cu multi mai 
voluminâse decât versiunea, n6stră. Dar dacă socotimti şi acele notițe, 
ce se vorii [i aflată în analele putnene şi n'aă fosti primite nici de 
Ureche în cronica sa, nici. de compilatorul polonii în traducerea, de 
la 1566? Că și unuia şi altuia i-ati scăpatii unele notițe, se vede de 
pildă din lipsa la Urochiă a, seirei de sub anul 1484, 15 Martie, pre- 
cum și din lipsa mai multoră date privitâre la istoria mânăstirii Putna, 
la suirea, lui Ștefanii în scână, la luarea Crăciunci ș. c. în cronica 

— moldo-polonă. i 
PI III 

(1) Eă nu poti dice, dacă vreaă să spunii că cine-va a veniti din altă parte la mine, decât npuunaz iecrz, rus, NDIICD $ OSWBAA ETA, FUS. NoueT însemnă că cine-va s'a dusi de la mine întraltă parte sa s'a mișcată în genere, dela ună punclă la altulă,
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Mulţămită însă lui Urechiă și acestei din urmă cronică putemit ros- 
tabili câte-va date și umplea astii-lelii lacunele lăsate de copiști în 
redacția nostră. Aceste restabilii suntă de două feluri: a) de fapte, 
când scirile lipsescii cu totulă, b) de redacțiune, cândă din textii sati 
omisii unele expresii sai precisări de date cronologice, lără do care 
connexulă analelorii este greii de înțelesă. 

Din cele dintâiu notămii următrele: 
a) Scirea de sub 1461 asupra expedițiunii în contra Stcuilorii, păs- 

iată la Urechiă şi cronica moldo-polonă. | Cf, nota 18 de la analele 
putnene. 

b) Scirea de sub 1466 asupra prădării Stouilori, păstrată numai 
la Urechiă. C£. nota 24, 

c) Scirca de sub 1471 asupra tăicrii capetelorii mai multorit boieri, 
păstrată la Urechiă şi cron. moldo-pol. Cf. nota 27. 

d) Mai multe notiţe:sub' an. 1473, 1, 5 şi 20 Octomviiie; asupra: 
luptelorii lui Ştofanti celii Mare cu "Țepelușii (Basarabi cel! Tintriă), 
păstrate la Urechiă, și noliţa de sub 9 Octomvrie 1473 asupra râs- 
boiului Muntenilorii cu Ungurii, păstrată de cron. moldo- -pol. Cf. nota 31. 

c) Sub 1497 descrierea, luptei de la. Cozmini, păstrată la Urechiă și 
cron. moldo-pol. Cf. capitolulti despre «Urechiă şi analele putnene.» 

[) Sub 1498 prădările lui Ștefant celii Mare și Malcoci în Polonia, 
păstrate la Urechiă și cron. moldo-pol.. Cf. capitolul despre «Urechiă 
și analele putnene.» 

Lacunele de natura a doua, sunt următorele : 
a) Din data morţii Evdochici, soțici lui Ștefanti celii M., sa omisti 

«25 Novembrie», păstrat la Urechiă. CL. nota 23. 
D) La cutremuvulii din 29 Augusti 1471 s'a omisii “cra HAS An- 

we», ce se află, la Urechiă și cron. moldo-pol. CE nota 29. 
0) Data morţii lui 'Teootistii. mitropolitulă e pusă greşitii la 1476, 

Novembrie 8, în locă de 1477, Novembrie 18, Cf. nota: 34. 
d) Data morţii Mariei dela Mangopii ar6 7 în loci de 19 Dechem- 

vrie, păstratii de Urechiă. Cf. nota 35. | 
6). Mai multe greşeli în „catele „morţii lui Bogdanii și Petru, fii lui 

Ștelant cela M. Cf. nota 3
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socotiti! n4 neantini în locă de neauson cps, unde neamien se află în 
loci de medio-bulgarulii ceanu/liu, Dintre bulgarisme găsimi numai pe 
4 în loci de x, în urma căruia nom. și acus. femeninelorit în a ai a- 
cecași formă: onnclae Enaia, nau Ipanaa, Gractina cecTrpa etc. 

Greșelele gramaticale constati cu deosebire în întrebuinţarea ncexactă 
a casuriloră și conlundarea, lori, în regimulă necorectă ali preposi- 
țiunilorii, în formaţiuni și analogii falșe şi în unele necorecțilăți sin- 
tactice. Iată câto-va, esemple pentru fie-care din aceste categorii: instr,. 
AMApoRE, a0. 8. aci; Bemati; ora oyropera BEMAT, A0 Couarrl:, tz aonac- 
Tipul, Hocăa A Autori; instr. Ss, noerosoatn ȘI a6. = gen. Botoaa de 
la, unit:nom. Eot:oA4 în locă de tiottoAa sub influenţa, românescului «voce: 
vodă», înstr. s. nomoiţitmn în loci de ISO - (PISl. na Sat =), 
loc. S. BIpeţi, gen. pl. lin cote. ; „4. abra îi. | d. a. alri, loc, 
S. cplimenoy” EA, noeTarir.. HCOV En... Mancie apximanapura i. |. d. 
uroy meat Ilancia apkimanăpura, cote. | 

Atragemă atenţiunea și asupra, ortografici numirilorii românesci, Pentru ă se întrebuințză, 4 Și a: aa, “ionxpn, Iana ue, 
Iarazcoyst:, Provelun; vino însă Și a în loci do d în: Hanaaoyuuna, 
Iaaoyrepa, Lăpanovyua ; î=u în Azatnoria ; ia —4 în apajtacron, alovyi- mb; 7r în Alappamoyppera ; în flprmso, loc. s., -oy pote representa 
pe. 4 finală românescă sati sulixuli slavonii ali. locativului temelor. în 4, pentru & dela temele în o (Ipiuiz ar fi fosti tratati în slavo- nesco ca o temă în o). | 

Pentru defectele numerâse alo limbei ne recompensâză valirea în- ternă a analelorii. Ele sc distingii printro obiectivitate exemplară. Sar 
părea că autorii lori ai fosti cu totul străini de ovenimentele po- 
vestite întriînsele, căci personalitatea lori nu respiră nicăiri. Do aci 
marea, lorii însemnătate pentru istoria lui Ștofană cel Mare. Fără ele 
acâsta nici :n'ar fi posibilă. O lipsă completă: de părtinire națională 
Şi în urma.acostoia o toleranță drâptă pentru ne-Moldoveni mergi mână în mână cu iubirea de adovără Și cu respectul vrăjmașilori. Câtă do. departe este în acestă, privință însuși Urechiă de analele putnene! Pe cândii acesta își are convingerile sale politice, predilecțiunile sale de partidă și clasă socială, interesele sale naționale, ce vină în conflictă
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conscienlă cu. interesele altorii nemuri, în mintea analiștiloră din Putna 
evenimentele -din lăuntru și din afară se reslringii cu o egală liniște 
și claritate, 

In urma noţiunilor religiose asupra istorici și în urma credinţe: 
lorit superstiţiose ale acelori timpuri, biruințele şi perderile suterite 
de țcră analiștii nu le atribuesci Domnitorului sai vrăjmașiloră, ci lui Dumnedeu celui iubitorii și pedepsitorii de Gmeni sati vre-unui sinti, 
care a intervenitii în lupte; ci nu perdii nici unt cuvintă de laudă 
pentru stăpânii Pămintesci, tote sunt pentru celi cerescii, Acdstă înţe- 
legere a „istorici predomnesce Și În epoca următâre, ea. este însă ames- tecată, și -turburată prin tendința lipsită de sinceritate de a lăuda peste 
măsură pe Domnitorii favoriți. Amesteculia religiosității cu panegiris- mulă [ormâză caracterulit cronicelori lui Macarie și Eltimie ; lipsa acestui amestecii în analele putnene constitue superioritatea lori asu- pra celorii-lalţi doi.
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1460, după-ce a fostii admisă mai întâiit că frasa «ten byt hospodarem 
Wzy lata» se raportă la Ștefan coli Mare. Pasagiuliă întregii esto: 
«Polym nastal woicwoda Stelan hospodarem i dal sciad tego Petra, 
Iarnazana. 'Ten byl hospodarem tezy lata.» Abstracţiune făcendi de 
faptulă, că aci avemii a face cu unit pasagiii forte corupti prin co- 
piatorii poloni (dovadă cuvintul Ilarnazan și ropotiţia. ce constitue 
acesti pasagii, do dre-ce Petru Aronit este pomeniti! încă odată și a- 
colo i-sc dă doui ani), ten din feasa «ten byl hospodarem trzy lata» 
nu se pote raporta decât la substantivul celt mai de aprâpe, adecă 
la «Petra, Iarnazana», de rece te» însâmnă «acesta», nu «acela». 
Dacă cronistulă moldoveni saă traducătorulti polonă ar [i vrută să 
dică despre Ștefanii celt Mare că a domnită 3 ani, amit ave în tex- 
tul cronicei moldo-polone «dw (plsl. ot:x) byl hospodarem trzy lata.» 
Dificultatea cea mai mare însă a interpretaţiunci d-lui Ilasdeu este că 
cronistuli, care și încheia redacţia cronicci sale po la 1460, nu pute 
să dică despre Stelanti celii Mare în acesti ani că «a fostă domnii 
3 an, de 6re-ce la 1460 elti domnia în pace și siguranță. Ne-amii 
aștepta atunci la o frasă ca «acesta domnesce de 3 ani» (ten hos- 
podaruje od trzech lat.) 

Pasagiulii în cestiune, dacă nu cum-va este, corupti de toti prin 
traducerea polonă, ar put fi esplicatăi mai bine ca adaosă ală vre- 
unui copiatorii Moldovânii, căruia i-a cădutii în mâni o redacţie a cro- 
nicci putnene II, dusă până la scirea, despre tributulă dati 'Pureilori. 
Acdstă redacţiune conținea asupra, lui Petru Aronii, alară de scirea din 
urmă, numai că a domnitii doui ani. Copiatoruli Moldovânii, care celia 
acestea în timpul domnici lui Ştelanii cel Mare, probabilii în cci d'în- 
tâi ani ai aceştia, a adausii dela sine pasagiulii despre ridicarea lui 
Ștefan și decapitarea lui Pelru Aronă cu însemnarea că acesta a 
domniti 3 ani. Acâstă dată se apropie mai mullii de adevărata durată 
a domnici lui Petru Aron, care a domnit nu 2, ci mai multi de 3 
ani și jumătate (1). Adausulti acesta făcându-se după alungarea lui Petru 

O II N 

(1) Durata domniei sau mai bine domniiloră lui Petru Aronă nu se pote calcula pre- cisă după isvorele cunoscute până acum,
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Aronă din Moldova, autorulii lui a putută să spună că Petru «aă fostă 
domnit 3 ani», nesciindă însă ce sa întâmplat cu dinsulă, a presu- 
pusi că Ștefanii îli va, fi decapitati. Ast-felă sa introdusă acestă e- 
rore în cronica putnână II și din acâsta în Urechiă. Explicarea nâstră 
se confirmă prin faptuli că în cronica putn. | și în cronica anonimă 
pasagiulu «ten byi hospodarem trzy lata» nu se află: în “cea dintâi 
lipsesce de totii, în a, doua îi corespunde pasagiulă: n ao rrhro-ariul 
upemenri etc. 

I0) Analele pulnene II. 

Am numită canalele putnene II» partea a doua din elementul mol 
dovenesci alii eronicei moldo-polone, de Gre-ce comparaţia cu «analele 
putnene I» dovedesce că cele dintâiii nu sunt decât o altă redacţie 
a celori din urmă. Pondulii este la amindouă același ; obiectului de: 
căpetenie îl formâză în ambele istoria lui Ștefanii celă Mare. Amt 
putea să deosebimii chiar în ambele redacțiuni două părți : una cu- 

„prindândi domnia lui Stefani celt Mare (1457—1504), alta, dela, 
1504—1525 în cron. putn. I, dela 1504—1552 în cron. putn. II. 

Identitatea analelorii putnene Il cu celelalte resultă fără cea, mai 
mică îndoială din numerâsele pasage, în care cronica moldo-polonă 
nu presentă decât traducerea mai multă sati mai puținii exactă a ana- 
lelorii putnene [. De comparată sunt cu deosebire „următorele : a) 1465 
luarea, Chilici, b) 1466 lupta dela Baia, mârtea Evdochiei şi dărui- 
rea cetățiloră Balta, şi Ciceulti (traducerea polonă are câte-va prescur- 
tări aci), c) 1470 lupta de la Lipinţi cu Tătarii, d) 1472 lupta dela 
Cursulit Apei cu Radul, c) 1415 lupta dela Vasluiti cu Turcii, D146 
lupta dela Valea Albă, g) 1484 prădarea Moldovei de Ilronetă, h) 1484 
lupta cu Marcolciti la Cătlăbuga. Ami relevat aci numai pasagele în 
care traducătorulii poloni nu se depărtâză multi de originalul stă; 
ceea ce dovedescii însă acestea, dovedescii şi cele-lalte. pasage comune 
ambelorii cronici. E de prisosii a mai da exemple, de 6re-ce fie-care 
se pote convinge despre acâsta, comparândii ambele cronici după ori- 
ginale sai după traducerile nâstre. 

Convingerea acesta se mai confirmă prin faptulii că și cronica moldo-
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Bunii o redacțiune și mai caracteristică în raport cu partea dela Ale- 
xandru celii Buni încâce: întrinsa, fie-care pasagiii despre urmașii lui 
Dragoșii începe cu « tym», ce pare a fi traducerea originalului «19 “HEMh» și care în cronica putnână I so întâlnesee numai de două 
ori, la Sasi *şi la Ștefanti Mușat (no met 26, ai no H£4th). Este forte probabilă deci că în originalul cronicej putnene, avută de traducăto- rulu dela 1566, pasagele despre domniile între Dragoși și. Alexandru 
cel Buni: începeati tâte cu ue NEMR, 119 MEA e. Domnia lui Alc- xandru celii Buni începe însă în amândouă cronicele cu «Anno 69075 — «ha aliro sua.» 

| 
b) Pasagiult despre Iliaști și Ștefană este în amândouă cronicele de 

o potrivă redactat, 
c) Caracterulii narațiunii se schimbă, încependă cu Ștefanit celt Mare, întocmai ca la cronica putnână 1. De aci înainte fie-care pă- "Sagiii începe cu canulii, luna și diua.» 
Se 'nțelege, deosebiri mică de redacțiune există între ambele Cro- nici. Asti-feli cronica II începe și domniile dela, Alexandru celă Buni încâce cu «Do iym»; o singură escepțiune so face la domnia lui Bog- danii, tatălă lui Ștefan celt Mare, care începe cu «ânno Domini 6962, Augusta, miesiaca 26». Daia acesta oste falșă, căci Bogdani nu sa făcută Domni la, 6962=—1454, ci la 6957=—1449. De aceca nu vomil greşi, dacă o vomii atribui interpolatorilori de mai târdiă sati unoi 

corupțiuni a copiştilorii poloni; tâtă partea ce privesce pe Bogdaniă II şi po Petru Aron este schimonisită de aceștia (1), o „Așa dar, partea a doua a cronicei putnene II nu se deosebesce esențială în moduli de redacţiune de către partea corâspundătâre a, ero- nicci putnene I; amândouă se deosebesc însă cu totulii de analele ce urmeză după ele. Do aci însă nu deducemii.că una ar [i numai traducerea polonă a celei-lalte ;. din potrivă, o comparaţie am&nunţită a lori ne dovedesce că. originalul cronicci moldo-polone cra o altă redacţie a 
cronice putnenc, nu cea, cunoscută nouă din copia dela Slaţina. Acesta, resultă din următrele deosebiri: 

(1) Cf. pagina 16 și nota 15 la cronica putnenă.
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a) Zitlulă cronicei şi pasagiulă despre Dragoș şi descălecarea Mol- 
dovci erat ceva mai desvoltate decât în copia dela Slatina. Cu a- 
cesta nu voescit să dicii că titlului poloni îi corăspundea cuvintă de 
cuvintă celii medio-bulgarii;. mi se pare din contră că totii ce urmeză 
după «Spisanie kronili o ziemi woloskicy talkzo i o hospodarach 
jey» este adăogată de traducătorulă polonă. Pasagiulit despre Dragoș 
se deosebea însă fără îndoială de scurta amintire a lui în cronica put- 
ncnă I: în elit era vorba de descălecare (cosadzal»), de «Moldovenii 
unguresc» și de «apa Moldovei», care tâte în cea-Taltă cronică nu 

„se află. 

b) Redacţiunea cronicei putnene II nu cunoscea cu numele po Sasă, 
fiuli și urmașul lui Dragoș, nici numărul „aniloră lui de domnie, de 
Gre-ce traducătorul poloni spune: «După elă (sc. Dragoşii) ati dom- 
niti fiului s&ă, nu se seric ce nume ai avuti» 

6) Deoselirile în numerulit aniloră de domnie la Petru și Romani Mu- 
șatii nu potă [i puse pe s6ma copiștilorii poloni. Se pare că redacția cronicei II nu cunoscea anii de domnie ai lui Petru (cf. nota 5 la 
cron. putn.), iar lui Romanii îi dădea, 8 ani, cea-l'altă 3. 

d) Pe Romanii Muşatii cronica, IL îl numesce «fiul lui Petru» în locii de fratele lui, ca cronica, Î, cronica anonimă și Urechiă. 
c) Versiunca asupra cedării Chilică de cătră Petru IL era, alt-felii 

redactată în cronică II; aci trebue să fi fostii în loci de: Np'EAaAE. 
Hai rpasn Ovrpoatn — nphaaae Hai TPAR OVPpACROAOȚ Bpa- 
419, de 6re-ce traducătorulii poloni are cregeliă ungurescii» și notâză: 
«nu se scrie cărui rege.» Adoasulii «ca so apere de Turci» pare să 
[ie ali traducătorului; Urechiă nu-l are (C. 12, 145.) 

î) In sfirșiti cronica II are două date, ce lipsescii celei-lalte: mâr- 
tea lui Alexandru II la Cetatea-Albă şi tributulti dati 'Turcilorii de 
Petru Aronii; că îi lipsescii însă notițele cronicei I despre lupta. dela 
Ghindăoani și despre conciliulă dela Florenţa. Asupra celori-lalte de- 
osebiră cl. nota, 15 la cron. putn. | 

D-li Hasdeu în Arch. ist. III, 21 a admisi, întemeindu-se pe ul- 
timulă pasagiii al cronice putnene II, că acesta a, fostii redactată, 
definitivă în ală treilea ant ali domniei luă Ștefanii cel Aare, deci la



CAPITOLULU Il. 

Cronica moldo-polonă. 

Cronica moldo-polonă, publicată întâiași dată de W Ojcicki la 1844 
în DBiliotela stavoiytna pisarzy polskich VI, apoi de d-lui Ilasdeu în 
Archiva Istorică III, 1867 cuprinde, aşa precum s'a păslralii în co- 
pia museului principilorii Czartoryshi (1), două părţi bine distinse una 
de alta: partea” întâi, dela 1559—1552, este aprope întregă o traducere 

„credincidsă a unci cronici moldovenesci, care, după cum vom ved;, 
nu a fostii alta decât cronica și analele putnene ; partea a doua este 

„unii adausii ali traducătorului poloni dela 1566 „ Acesta a constata- 
to d-lă Ilasdeu -în studiulă stă din Arch. ist, III, $.2 din comenta- 
riulii, ce însoţesce textulii și traducerea cronicei. Do aceea, amii prete- 
riti a numi acâstă cronică _«moldo polonă», în loculă numirii dată de 
d-li Ilasdeu: «Cronica cea may veche a Holdowci.» Este cu totuli 
ncexactă numirea de «Cronica pulnenă», dacă sub acâsta' se înţelege, 

ca, de obiceiă, întrega cronică din copia cunoscută nouă ; acâstă nu- 

„mire se pote da numai părții de la începută (1359--1457). Mai exactă 
și, în ce privesce partea moldovenscă, singura, numire îndreptățită ar 

fi «Cronica ţăvei Moldovei și a Domniloră că» (Spisanie kronili o ziemi 

woloslkiey, takze i o hospodarach jey), care pare a fi fostii şi titlul 

(4) Acâstă copie a fostii făcută pentru istoriculii polonă Adam Naruszewi icz cam pe la. 
finca secolului ală 18-lea (1733-1796) și se păstreză între materialele enorme, adunate de 
“dinsulă pentru istoria polonă. O descriere a acestori materiale se află în J. Korzeniorsti, 
Catalogus codicum manuscriptorum musei principum Czarlorysii Cracoviensis, Cracovia 
1887—1891, trei fascicule până acum,
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cronicci moldovenesci traduse de compilatoruli dela 1566. In origi- 
nalulii medio-bulgarii va fi fosti: Orsazantie aa parul o Aoaiarenou 
BEMAN 1 o Pocuojapen cu: CI. titlul cronicci anonime : Craunie BEpar- 
1 0 MOAIBCEBLS'D POCŞARPEX'L, OTRO.b uanacit Motoc caii. De Gre-co 
însă titlului «Cronica (&rei Moldovei şi a Domnilor eî» n'ar cuprinde 
întrega cronică moldo-polonă, preferimit acesti din urmă termini, care 
mai are avantagiulă de a [i și scurti. Vomit lata, întâi despre cle- 
mentul moldovenescă, apoi despre celii polonii. 

A. Hlementulă moldovenescă. 

Acesta se deosebosce la rendulă săă, precum a stabiliti și d-lui 
Ilasdeu în studiulii citati $ 2, în dou& părţi, fie-care cu caracteruli 
stu deosebiti : partea întâii este o cronicuță, ce cuprinde anii 1359— 
1457 și pe caro d-lui Ilasdeu a numit-o « Cronicu întercalată” în cro- 
nicu pulnină», pe care însă noi o numimii ceronica putnenă LI», pen- 
tu a o. distinge a) de: analele putnene, ce începi cu 1:t57 şi b) de 
cronica pulnână 1 din sborniculi: dela Slatina; partea a doua sunt 
analele dela 1451—1552, numite de d-lă Ilasdeu «cronica pubuenă», 
do noi canalele putnene II», pentru a le deosebi de cronica și de 
analele pulnene I. [ste însă îndoielnicit dacă analele putnene II se 
terminati cu anulu 1552 (cum a admisi d-li Iasdeu) sai cu câți-va 

"ani mai înainte ; a precisa în mod definitivi și indiscutabilă data, cu 
care începe elementulii poloni, este aprâpe cu neputinţă. 

aa) Cronica pulnenă II. 

Partea, întâia a elementului moldovenescii din cronica moldo polonă 
nu este decât cronica Dubucnă, cunoscută din sborniculi dela Slatina, 
însă întro altă redacţie. Următrele fapte punii acestă dofiniţiune afară, 
de ori-co îndoială: “ 

a) In cronica moldo-polonă se deosebeseii cele două părți: 1) până 
la Alexandru celii Buni și 2) după acesta întocmai ca în sborniculti 

„dela Slatina. Ba ce e mai multă, cronica putnână II, judecândă după 
traducerea polonă, presonta dela Dragoşii până la Alexandru celt 

.
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polonă are mai multe pasage relative la mânăstirea Putna. Traducăto- 
rulii polonă a lăsatii afară câte-va din ele, ca unele ce pentru istoria 
genorală a țerii aveaii puţină importanţă; a, primită însă cele două pa- 
sage de căpetenie asupra fundării și “sfințirii acestei mânăstiri, 1466 
şi 1470. Comparaţia acestori dou pasage cu cele corespundătâre 
din codicele dela Slatina arată că ele sunt identice. Cronica moldo- 
polonă, ne-a păstralii chiar o notiță asupra mânăstirii dela Putna, care 
în codicele de la Slatina nu se află: scirea de sub 1504 că Ștefanii 
celi Mare aă fosti îngropatii în Putna. Dacă considerămii că în Cro- 
nica moldo-polonă Putna se mai pomenesce la an. 1527 ca loculti de 
înmormântare ali lui Ștelăniță-vodă, (acestă notiță se află și la Urechiă) 
și că nici o altă mânăstire din eră nu se mai pomenesce întrînsa, 
nu pulemii sta la indoială, că avemit a. face cu analele de la Putna. 

D-lu Hasdeu, care întâiași dată a, atrasă atențiunea asupra acestori 
fapte și a cărui presupunere se adeveresce întruni modă neașteptat 
prin descoperirea codicelui dela, Slatina, citâză în lavârea părerci sale 
și faptulă că «cronicarulii, vorbind despre sfinţirea mănăstirei Putna 
și despre înmormintarea, lui Stefani celii Mare, întrebuințeză în două 
renduri espresiunea «acestă mănăstire.» (Arch. ist. III, p. 19.) La acesta 
e de -notatii că în 'pasagiuli despre sfințirea mănăstirei originalulii 
nare pronumele «acestă», iar în pasagiulii despre înmormiîntarea lui 
Ștefanii, care în redacția nâslră nu este așa de completi ca în cro- 
nica moldo-polonă, cacâstă» este unit adaosit netrebuinciosă alti tra- 
ducătorului poloni, care are curidsa particularitate de a întrebuința 
pronumele ten, ta, to (acesti, acâsta) în o mulțime de casuri, în care 
sintaxa, polonă nu'lii cere. Astă-felit so repetâză la elă de nenumărate 
ori cacestii Stofanii», «același Stefani», în loci de «Stefani» alt 
originalului. Traducătorulu esto însă neconsecvenți, căci câte-odată nu 
adaugă pe «ten». Chiar în pasagele despre mănăstirea Putna, într'unuliă 
«ten» este omisi: «zbudowal monaster w Putnie», pe cândii în cele- 
lalte două avemii: «dal oswieci6 ten monaster na Putnie» Și «pogize- 
bion 2 tm monasterze swoim w Putnie». Pasagiului penultimi îi co- 
respunde în originală: ocearu Vpadn..,. ue ea Iovu, fără pro- 
nume, Ca, exemple de neconsecvență voră fi de ajunsi următorele :
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orig. Grebann, trad. tenze wojewoda, s. 1465; orig. Oredbann E Bot- EOAd, trad. ten Steflan woiewoda, s. 1466; fără pronume: orig. paâru uk Greann poetei, trad, bil sie z niemi Stefan woiewoda, s. 14170; orig. npiara Grepann noetoaa cert, trad, wzial sobie Stefan wojewoda, 5. 4, ş.a. m. d. În pasagiulă despre mortea lui Stefani celt Mare ten este întrebuințată de 3 ori, în (6te 3 locurile de -geaba, 
In pasagele din Urechiă, relative la, mănăstirea Putna, pronumele «acâstă» nu se întălnesce nici odată pe lângă «mănăstire», probabilii: că nu se afla deci nici în exemplarulă lui Urechiă ali analelorit, După acâstă digresiune, menită mai multii să caracterizeze tradu- cerea polonă, să ne întrebămă: ore până unde mergea analele put- nene în redacţia avută de traducttorulii polonii la 1566, Sail, ceca-ce este totă atâtii, până la ce dată din cronica moldo-polonă putemi idon- . tilica pe acssta din urmă cu analele putnene? Şi apoi: avutii-aii tra- ducătorulă polonii, afară de analele putnene, vre-o altă cronică, moldo- venâscă, care să-i fi slujită de isvori pentru timpulii de unde încetat analele putnene până unde începea, propria, lui experiență (1552)? Cu deplină siguranță se pote afirma, că dela 1457 până la 1504, i. 0. pentru domnia, întrâgă a lui. Ștofanii celă Mare, cronica moldo- polonă este o traducere credincidsă a analeloră putnone, cu fârle pu- ține deosebiri de redacție în raportii cu codicele din Slatina ; numai pasagele despre lupta din codeuli Cozminului nu se asâmănă. 

Deoscbirile sunt următorelo : 
a) Sub 1462 și 1465 la ataculă Și luarea Chilici analele putnene II presupuntt Chilia, în stăpânirea Unguriloră, c[. notele 1$ și 20. D) Sub 1471 lupta dela Soci ave o redacție mai detailată decâtă an. putn. I, cf. nota 98. o 
c) Sub 1481 lupta dela Râmnicii cu Țepelușii este redactată cu multi mai pe scuriii decâtă în an. putn. Î, dacă. nu cumva avemii a face cu o prescurtare, do traducere: Cf. nota 37, | 
d) Sub 1484 an. putn. II spunii că Baiazidă după luarea Chilici și Cetăţii-Albe au instalati pe Vladă-Vodă Călugăruli în Muntenia, pe cândă an. putn. I pună acâstă instalare la 14$1 prin Ştefanii celii Mare, 

Cf. nota 40.
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e) Pe Marcolciii, sub 1498, îl faci analele putn. IL Moldovânii (1) 
și prădători alii Poloniei, pe cândă cele-lalte îli fact comandanti 
peste Turcii bătuţi de Ștefanii la Cătlăbuga, 1484 (2). 

Deosebirile de redacţiune se măreseit dela 1504 încoce. Pe cândi 
analele putnene I nu presentă dela acestă dată până la sfirșitii (1525) 
decâtii nisce notițe fragmentare și forte scurte asupra lui Bogdanii și 
Ștefăniță, care nici nu pară a fi fosti scrise în Putna, analele putnene II 
istorisescit cu multe detailuri luptele lui Bogdanu cu Radulă (1506-1507), 
prădările lui în Polonia (1508), invasiunoa 'Tătarilori (1513) și a lui 
Trifăilă (1514), iar din domnia lui Ștefăniță luptele cu 'Pătavii dela 
1518, răscola boeriloră la 1523, r&sboiuli cu Radulii la 1526 și mor- 
tea fratelui săi Petru la 1527. Sub acestă dată se mai află moârtea 
lui Ștefăniță și îngroparea lui la Putna. Aflându-se notița acesta și la 
Urechiă, (crăposali-aii Stefanii-Vodă celă 'Tinări . „.. Și cu cinste Lai 
îngropati în mânăstire în Putna, care este zidită de moșuli săi Sle- 
lanii-Vodă celă Buni», C. I>, 189) suntemi îndreptățiți a presupune 
că analele putnene mergea celă puțină până la 1527, dacă nu și mai de- 
parte (3). De aci inainte nu se faco nici o amintire despre mănăstirea 
Putna, nici în cronica moldo-polonă, nici la “Urechiă. 

Caracterulă interni ală analeloră 'dela 1504—15217 nu contradice 
presupunerei nâstre. Domniile: lui Bogdanii celă Orbi și Ștelanti celt 
Tinără sunt redactate în același spirit ca și domnia lui Ştefania cel 
Mare. Caraclerulă analisticii ală notițelori nu se schimbă de felii, mMo- 
dulă de redacţiune este același. Ai dice că aceeași personă a' conti- 
nuatii și după mârtea lui Ștelană celt Mare a înregistra din an în ani 
faptele istorice mai importante, cu aceiași admirabilă obiectivitate și 

  

  

(1) Numirea acâsta pare să fi fostă 'obicinuilă în Moldova, deşi forte rară. Intrunii doc. din Iași, 1626, săsimii pe unii Maleociă stujtriulii. Gaster, Chrestomatia Ip. %. (2) Asupra lui Malcociă și asupra luptei dela Cozmină ef. capitolulă despre aUrechiă şi analele putnene.» 
(3) Notiţa de sub 1336, 20 Sept., despre mârtea lui Petru, fratele lui Ştefanti Vodă celii Tineri, este luată de Uvechiă (C. Ie, 189) fără îndoială din analele pulnene. Cf. cron. moldo-pol. sub 7035 şi aceeași noliţă sub 1525, Sept. 25, în analele putnene 1. Redacţia este acecași, cu deosebirea numai că originaluiă lui Urechiă pare să nu fi avutii cara Npzaskkv, Deosebirea în date: pote fi pricinuită prin greșeli de copişti. Vedi nota 56 la anal. pun. -
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scrupulositate: ca, și până aci, întrebuințândi, același stilii. simplu. și 
naturali, aceleași expresiuni chiar, repetate mereit ca întrunit poemii 
epicii : «porniti-ati cu ostașii sti», «sai întorsă îndărăti la “ale sale» ș.a. m. d. (1) | ; 

Dela 1521—1552 nu găsimă în cronica moldo-polonă nici o dovadă 
directă, că, originalulă ci ar fi fosti scris în mânăstirea dela Putna, 
Clarificarea acestei chestiuni o îngreusză forte multi traducerea po- 
lonă, care în acestă parte este: cu multi! mai liberă decât până aci 
și amestecată chiar cu notițe luate din alte isvore. Scirile scurte asu- pra domniei lui Petru Raroși între 1528 și 1581 sunt, fără îndoială, 
luate din aceleași anale, din care este luată totă-partea de până aci, 
adecă, din analele putnene. Acesta o dovedesce forma, lori analistică, co nu se deoscbesce întru nimici de cca precedentă. Dacă considerămti 
mai departe că şi pentru expedițiunea comună a Polonilorii și Turci- 
lorii dela 1538 traducătorulă polonii avea înaintea lui o cronică moldo- 
venâscă (cf. cuvintele lui «anno, jalo oni pisza, 1046»), credă 
că nu ne vomii înşela presupunndi că acâstă. cronică, ce conţinea o 
istorisire pe' scurti a! cvenimenteloriă petrecute în Moldova între anii 1538—1546 (adecă dela, alungarea lui Petru Rareș până la, mortea lui în a doua domnie), nu este alta decât continuarea analelori put- 
nene. Este de regretată că traducerea polonă, începând cu 1531, pre- 
lucrâză originaluli slavonă astu-felă, în câti este imposibil a alege 
fondul moldovenescii ali cronicei de adaosele polone. Unii lucru este 
însă probabilă, anume că și acostă parte a. cronicei moldo-polone este 
în fondi continuarea analelorii putnene, întocmai ca partea, dintre 1504— 
i .: . | î . , 

(1) In partea dela 1504—1527 se poli reunosce celă puţină doui analişti, dintre cari unulă pe la 1517, indată după mârtea lu! Bogdanii, începe domnia lut Ştefăniţă cu vorbele «după elit (sc. Bogdan) ai domnitii fiul săa Ștefanii, în eremea căruia fera aii acută pace din "tote părțile». Indată după acesta însă se povestesce pe largii răsboiulă dela 1518- cu Tătarii. Este evidentă că aceste două pasage nu poti fi scrise de aceeași persână și că cea d'in- tâiti a scrisii frasa citată inainte” de a 1 fi venită vestea despre incursiunile tătărescl, CE. Ilasdeu, Archiva istorică II, p. 24, unde din pasagiulă citată se deduce că o redac- țiune a letopiseţului moldovenescă avută de Urechiă mergea până la domnia lui Petru Rareșă esclusivii î. e. se încheca cu mortea lui Ştefanii celui Tinără la 1527. Acestă pre- supunere este în contradicere cu «Povestirea pe scurtii despre Domnil moldovenesci», în urma căreia cuvintele lui Urechiă apână la domnia lui Petru Rareșii» trebuescă în- țelese apână la a doua domnie a ul» - e | a
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1521 și 1528—1538. Nu este de felii probabilii ca traducătorulii po- lonă, care sa folositi pentru tâtă istoria Moldovei dela 1359—1527 de o cronică alcătuită din cronica și analele putnene, să fi căutată .a utilisa pentru scurtul timpi de 19 ani (dela 1527—1546) o altă cronică sait alte anale. Putem dar admite că analele putuene, folosite pe la 1566 de autorul cronieel moldo-polone, mergeau pănă la shortea luă Petru Rareșă, 1546. Fiindă scrise de călugării dela mânăstirea Putna, nu o nici o mirare că ele nu scit povesti nimicii de fuga, lui Rareșii prin munți și de aventurile lui din Ard6lă. Acestea nică n'arii fi intraţi . în cadrulit unoră anale de asemenea natură, Evenimentele petrecute în țeră sunt însemnate însă, cu oxactitate. «Tegoz czasu» și «Pod tym czasem», cu care începă două pasage din acesti intervalii ali cronicei moldo-polone, ne amintesc pe obicinuitulă în analele putnene CHA TOR AE Ab To, Toro: Alia, Ba mose E plaa». 

B) Elementuli, polonă. 

D-lui Ilasdeu, întemeindu-se pe faptulă că, dela 1552 până la sfirșitii cronologia cronicci moldo-polone este cea dela Cristosti și po carac- terulă acestei din urmă părți a cronicei, a credută că clementuli po- lonii alu ci începe cu 1552, că dela 1552—1566 cronica moldo-po- lonă presentă o «continuațiune originală» a traducătorului, ce sar putea numi «continuațiunea polonă a cronicei puinene». Cf. mai alesi p. 19, 22, şi 28 sq. din studiul citati, | Nu încape îndoială că partea dela 1552 până la Sfirșită oste unt adausă îndependentă de orl-ce cronică moldovenescă, Domnia d'intâiă a lui Alexandru Lăpușnânult (1552-—1561) șia lui Despotă Vodă (1561— 1563), efemera, domnie a lui Tomșa (dela Noemvrie 1563—Ianuarie 1564) și cei doui ani dela, începutulă domnici a doua a lui Alexandru Lăpușnânuliă (1564—1566) sunt istorisite pe scurtă de traducătorulti poloni așa. cum le sciea din propria lui experiență și din informaţiu- nile adunate la, lași dela boerii, cu cari va fi fostă în legătură. Un omii, care scria acestea pe la 1566, era în stare să cunâscă forte bine intervalulă de 14 ani dintre 1552—1566. De aceea notițele conținute
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în cronica moldo-polonă asupra acestui timpii sunt forte preţiose. Ele 
sunt cu atât mai prețiose, cu câtii multe dintrinsele nu le găsimi în 
alte isvore. 'Tolii așa de preţiose sunt notițele statistice adause la slirșitult 
cronicci asupra împărțivei administrative a Moldovei și asupra bocrii- 
lori. Cf. Iasdeu, |. e. p. 31 sq. 

dModuli de espunere este deosebilii de părțile de până: la 1552, 
Lovma anulistică este părăsilă cu totuli și narațiunea ica mai multi 
chipulă unui apereu ali timpurilorii din urmă din istoria, Moldovei, a- 
supra cărora traducătorul nu mai putea folosi isvore indigene. Din: 
lic-care șirti se vede că aci serie străinuli, nu omulii de țâră. C[. de 
pildă pasagiulă despre Alexandru Lăpuşndnuli : «postawit (Zyemunt) 
woiowode woloshkiego Alexandra, te; narodu woloskiego» adecă «puse 
voevodii în Moldova pe Alexandru, și acesta, toti de nâmi moldove 
nescii.» Uni Moldoveni nu sari fi esprimalii în acesti chipă. Până 
și slilulă traducătorului se schimbă în acestă din urmă parte. I'raselo 
scurte, ce traduceai cu stângăcie textul medio-bulgară, facă locă 
periodelorii lungi, atât de iubite în stilult vechii polonii. Numai în- 
trebuințarea cea, desă a proposițiunilori relative (cu 4t6ry). ară [i de 
ajunsi. pentru a ne convinge că autorului polonii nu-i plutea înainte 
unit originală bulgărescit. Mai caracteristici decât tâte în acestă privire 
este pasagiulii despre instalarea lui Despotii în domnie.” 

Elementul polonii, esclusivi dela 1552—1566, începe a se! intro- 
duce însă în cronica moldo-polonă dela 1531 încâce, asti-felă că 
textulii dela 1531—1552 nu pote fi privită ca o traducere exactă a ori- 
ginalului moldovenesc, fără amestecii din alte isvore. Acesta. o do- 
vedescii unele notițe ale cronicei moldo-polone dintre” 1531—1552, 
care nu se găsescii. nici la Utechiă, nici la Macarie, nică la Eftimie, 
de pildă luarea Zighine) de Turci și ocuparea unci jumătăți din teri- 
toriuli moldovean în timpulu lui Ștefană Lăcustă; ele nait. fosti 
prin urmare împrumutate de autori din cronici modovenesci (le-amii 
găsi atunci măcar la Urechiă), ci ait fostii adunate prin alto informaţiuni 
și introduse în resumatuli săi (1). Pasagele despre fiii lui Rareșii pârtă 
videntii caracterul unui resumalit r&t făcutii. A II 

(1) CI. notele 15—19 la cronica moldo-polonă.
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Unele expresiuni ne faci aceeași impresie: sub 1531 cu Sereta aa- szych porazil» (sc. Petru Rareșii), titlul de «wojowoda wolosli» și numirea « Wotochowie» pentru Rareși și Moldova, frasa «Kornia, kt6- TOg0 oui sobie byli obrali» cote, Uni analistii moldovâni n'ar [i disă, vorbindii de alegerea lui Cornea, că «ci» (oni), adecă Moldovenii, și Pa alesi, ci ară fi amintită de Doeriy ce Vaii alesi (cum face și Urechiă după isvorelo sale). Șablonulă analeloră putnene nu se mai continuă între fanii 1531—1552; stilulu este curatit polonescă. Tote aceste consideraţiuni no-ată înduplecati a Presupune în capi- tolulii precedentă, că redacția analelori putnene — singura cronică ”. moldovenâscă avută de traducătorul poloni dela, 1566 — mergea celt multă până la, 1546, în nici ună cast până la 1552 sau mai departe, [ste însă posibili că oa se încheia cu 1531, unde caracterulii ana=. listicii ali cronicei moldo-polone încetâză cu totul. O delimitare pre- cisă între analele putnene și elementului polonii alit' cronicci moldo- polone este imposibilă, câţi timpii nu cundscemă încă cele-lalte cronici moldovenesci înainte de Urechiă, 
Acum să no întrebămă, cum a tradusi compilatorulă poloni ana- Iele putnene și cronica; intercalată într însele? Lămurirea acestei ches- liuni ne va da, criteriulă, după care va trebui să măsurămii val&rea istorică, a, notiţelori conținute în cronica moldo-polonă, Totă cronica, dela început și până la 1531, parc a fio traducere, pasagiu de pasagiă, alineată de alincată, după originalul  medio-bul- Sari, nu însă așa de exactă, ca să putomă restitui cu ajutorulă ci până şi teztulaă originalului. Despre acâsta se va convinge ori-cinc, dacă va, compara mai alesii pasagele notate maj sus (1465, 1466, 1470, 1472, 1475, 1476, 1484), Traducătorulă a păstrată chiar câto o dată oxpresiuni nepotrivite în limba polonă, ca, «Simiona, cara ki- jowslkiego» pentru «Gemena, wapili ora Brea», unde Uapn însemnă «domni, principe» în mintea analistului moldovână, nu «împârati», căci Simion cra ună simplu «knjazi» ; în polonesce ne-ami fi aștep- tată a'lă ceti «Simiona, knjazia kijowsliego» ; tot aşa «homans= liego torgu» de două ori (copia lui Naruszewioz : «homanskiego. Czorsu» și «Romanslim tocku) în loci de «targu» nu este do-
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cât transcripţia rusescului Tepr4, ce înlocuise în copia lraducătoru- 
lui, pe medio-bulgarulă “para (ct. în copia nostră: Pomancrinani 'rparn). 
Până la 1552 este păstrată chiar cronologia originalului, cu tote că 
persona saii publicul, pentru care cra destinată traducerea polonă, 
nu craii familiarisați cu numărarea anilor dela facerea lumci. O altă, 
particularitate, care nu lasă nici o îndoială asupra originalului sla- 
vonii și care dovedesce traducerea credinciosă a acestuia, este păs- 
trarea titlului cavojezcoda» în dosul numelui propriu: Bogdan wojo- 
woda, Stefan wojewoda cote. Ici colea se găsescii însă și abateri de 
la acestă regulă : wojewoda Stefan sub 6962, 6981 şi de câte-va ori 
âncă. Asupra acestoră două particularități ale traducerei a atrasi aten- 
țiunca și d-li Ilasdeu în Arch. ist. III, p. 18—19. 

Unc-ori traducătorulii prescurteză originalul, Astit-feli pasagiuli do 
la 1461 asupra prădărei țerei săcuesci, păstratii întw'o traducere mai 
credincidsă și apropo verbală de Urechiă, este evidentii o prescurtare ; 
ct. nota 18. Toti așa pasagiulii de sub 1178 sati 1479 (6981), care 
resumă pasagele de sub 6987 și 688, Iunie și Noemvric, ale: ana- 
lelorii putnene asupra morţii lui Bogdanii și Petru, fiii lui Ștefană 
celui Mare; cf. nota 36. Notiţa de sub an. 1490 asupra morţii lui Ma-: 
tiașă Corvină și „Alexandru, fiul lui Ștefanit cel. Mare, este o pres- 
curtare din datele analeloră, sub anii 1490 și 1496; cf. notele 46 și 

"48, Ună .resumatii de acestă felt pare a fi și notița de sub 1531 asu- 
pra prădăriloră lui Petru Rareși în Polonia și asupra luptei dela Ober- 
tin; cf. nota 14 la. cron. moldo-pol. Notiţe de o importanţă cu totulă 
secundară, ca, cele privitâre la mânăstirea, Putna, sunt lăsate afară cu 
intențiune. Ma 

Forte dese sunt glossele adause de traducătoră în toxtulii cronicei. 
Cele mai multe le putemit distinge uşoră de originală, mai alesii după 
ce cunoscemi acum redacția dela Slatina. Astă-lelă sunt: sub 1470 
observaţia, despre Tătarii 'ce vencaă din Podolia, cf. nota 25; sub 1471 
despre dinastia domnitre dela Mangopii, cf. nota 30; sub 1475 dos- 
pre ajutorulit polonii în lupta dela Vasluiă, cf. nota 32; sub 1476 des 
pre posiția geografică a Văiei-Albe, cf. nota 33; sub 1484 despre 
Polonii cari ai luată parte la, lupta dela Cătlăbuga, cf. nota 43; sub
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1504 caracteristica, lui Ștefanii cel Mare, ct. nota 50. Toti o glossă a traducătorului pare a fi observaţia făcută la, narațiunea luptei din codrulii Cosminului, sub 1497, că Dumnedcii a vrut să pedepsescă pe ostașii, ce se arătaseră ncascultători față de comandânţii loră. Adau- sele de felulă celoră «nu scrie ali cui fit au fostii», «nu scrie ce nume ai avuti» cote, sunt evidente pentru ori cine ; : âmi atrasă cu tote acestea atențiunea, şi asupra loră în note. Cf, asupra tuturori acestora Ilasdeu, 1. c,, p. 29. 
Traducerea coste mediocră și câte-odală cu greșeli. Așa în pasagiulit asupra luptei dela, Vasluiti, sub an. 1475, observămit dou greșeli de traducere: a) „ua liaca ou“ adecă «la Vaslui» e tradusi cu «na Woloszu» (corectă ar fi «Woloszy»), adecă «în Moldova», dacă acesta nu este cum-va o groșelă de-a copiștilorii poloni, cari și în alte locuri 

D) st that at. error EABĂTE STR tuia“ («și mai multi de 40 de siegură at luati dela ei») esto badusii cu «ktorych bylo 40 choragwi» («carii, se. 'Turcii, at fostii 40 de stâguri») în locti de «ktoryeh wzicto wiecoj 40 choragwi» adecă «dela care ai luati măi multii 'de 40 de steguri». Exemplulti acesta ne arată cum o traducere ncexactă pote să schimbe în modă esențială înțelesul originalului (1). "Toti o greșclă de traducere pste să avemit sub an. 1484, unde cronica moldo-polonă spune că «în acelă timpi puse (sultanulti Baiazid) po Vladi voevodi în Muntenia», pe cândiă analele putnene I spun că, «Vladă, voevodulă muntenescii» ai venită numai în ajutorulii lui Baiazid la luarea Chi- lici și Cetăţii-Albe. Vladă domnea înainte de 1484. Aci Sar pulă să a- vemi însă o deosebire de redacție a analeloră. 
Cronica, moldo-polonă s'a păstrată, pe câtă scimă noi, într'o singură copie, făcută în a doua, jumătate a secolului ali 18-lea pentru istoricult polonii Adam Naruszowiez și păstrată până astădi în materialele bo- gate, adunate de el pentru istoria polonă: (2) Acestea se conservă acum DI 

(1) O greșelă neinsemnată este «yl hospodarem» în locă de «zostal hospodarem» Pentru naera ună recnsAcras 'pasagiulii despre Alexandru celii Buni). (2) Dali Dr. horzentoresl:i mi-a comunicată, cândă cramă la Cracovia, că d-sa ar fi descoperită încă o copie in biblioteca imperială din St.-Petersburg, după uni calalogă 

i schimonosesci numele județului Vasluii (ef. Walsinshi powiat), - 
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în așa numitele «tece ale lui Naruszowicz» în biblioteca muscului princi- 
pilorit Czartoryski din Cracovia, După acestă copie aă publicato W Gjcicli 
şi lotii după acâstă copie trebue să [i fostii făcute copiile, căpătate de d-li 
Hasdeu dela Dunin Borkowsli și Cichocki; mi-e ncesplicabili însă cum 
de tâte ati o sumă de erori comune și cum de în tote lipsescti cele trei 
pasage de sub anul 6979 (1471) u) asupra lăicrii lui Isaia vornicul, 
Negrilă pahavniculii și Alexe stolniculii, £) asupra luptei dala Soci și 
7) asupra unui cutremurit dela 29 Augusti (1). Deosebirea copiilor lui 
Borkowslki și Cichocki de a lui W Gjcicki consistă numai în ortograliă, 
dacă ne gândimi că în ediția cestui din urmă sunt şi o mulțime de 
greşeli de tipară. Cu tâte acestea ediția d-lui Iasdeu este incompara- 
bilt superidră ediţiunei lui Wojeicki prin îndreptările introduse în textii 
și mai alesi în celivea numelor proprii. Pentru prima Gră cronica mol- 
do-polonă a doveniti accesibilă istoricilorii prin ediţia d-lui Ilasdeu.. 

Dacă, ne-am decisă a edita pentru a treia, Gră acestă cronică, nami 
[ăcuto din încrederea că ediția nostră va eşi mai bună. decât.a d-lui 
Hasdeu, ci pe de o parte fiindă-că:am simțilii trehuința de a o reproduce 
într'o scriere, unde se găsescii adunate tste eronicele moldovenesci cu- 
noscute până acum dinainte de Urechiă, pe de altă fiindi-că Archiva, 
islorică a devenilă rară, iar textulă din Cronicele lomânici, ed. II, vol. 
II, nu este decât o reproducție a celui din Archiva istorică. Afară de 
acâsta, copiindu cronica din însăși copia lui Naruszowiez ne-am convinsi 
că mule locuri din ediţia lui Woojcicki și a d-lui Ilasdeu sunt falși ce- 
tite, iar unele sunt cu totulii omise; pe lângă acesta în nici una: din ele 
nu Sc păstreză cu consecvență ortografia originalului. D-l Iasdeu a fostă ! 
îimpedecatii chiar prin dilicultăţile tipogralice de a tipări textulă poloni 
cu ortogralia obicinuită, polonă ; dinsulit a mai modernisalii unele forme 
vechi, ce se găsoscii în cronică și dovedesciă că copia este fârto -ve- 

  

ali fâstei biblioteci Zaluski din Varşovia; o informaţiune precisă nu nula putută da insă până acum. Nu cum-va să fi confundată d-lui Korzeniowski aSpisanie hroniki o zierni woloskiey» cu poemul polonii ali lui Miron Costină, după care în biblioteca din Pe- tersburg se atlă trei copii, descoperite de prof. hriickner? Vedi Sitzunssherichte der kânigl. preuss, Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1590, LI, p. 5 din ediţia separată. 
(1) Aceste notițe se află (gte la Urechiă, 
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chiă. Noi ami primită aprope tâte îndreplările admise de d-liă Ilasdeu și ami schimbată textulii d-sale numai acolo, unde copia lui Narusze- vwicz se deosebesce de clii și unde nu trebue schimbatii nimici pentru a înțelege textul. O inovaţiune ami întrodusii numai într” aceea că ami pu- blicalit în parentese tâte formele corupte din copia lui Naruszewicz, nu atătit pentru că arii românca îndoieli asupra corecturilori (acestea în urma allării cronicci și analclorit putnene I, în urma textelorii lui Urechiă, și a îndreplăriloră d-lui Ilasdeu sunt maj tote sigure), cât pentru a da la lumină acâstă singură copic în totă întregimea ci. Dacă ne va succede mai târditi să găsimă o a, doua copie, ediţia nostră va put servi pentru comparații în locii de originală alt copiei Naruszowicz. Fic-care își pole face acum o idee de corupțiunile îngrozitore ale acostej copii și de me- ritulă d-lui Ilasdeu de a-le fi îndreptată aprope pe tâte. 
[ici aprâpe pe tote, de 6re-ce întruni textă aşa de stricati nu poti fi înlăturate ușoriă (6te îndoelile. Astii-felă completarea pasagiului despre asediul lui Despotii-Vodă în Suceava sub an. 1561 prin fasa «ze sie nic mial z kim bronic, talze wsiadiszy na kon wyjachal z zamlku», care în copia lui Naruszewiez nu se află, pâto să nu corăspundă originalului ; acesta arii avâ înțelesti și fără adausulă amintiti, dacă am ceti ceva, mai josii «ale nie uprosili» în loci de «ale nic uprosil». Versiunea corectată se potrivesce cu narațiunea lui Urechiă, C. I>, 217. De îndreptată ab fi pa- sagiulii de sub an. 6994, care în cronica moldo-polonă începe asti-lelă : «ânno 6994, Februarii 15, a, w ten ezas porazil Stefan woiowoda Chro- mota» ; aci sa omisii, fără îndoială, înainte de «a w ten czas» 0 fvasă ce trebuia să traducă pe originalul „nserazu Orrepann EOenoAa Erophiui îroy- men ta Moyen, Mancie ApXimManApuTn“, caro se află între 4 Alo SU GA. ȘI si 9 CEMR Lea paanon ea, Xponeromn. 'Toxtuli poloni completată ară fi: «Anno 6994, Februarii 15, postawil Stephan woje- woda drugiogo opata, w Putnic, a w ten czas porazil Stephan wojewoda Chromota» ete. Amii lăsată însă pasagiulu dela 6994 și alto câte-va, din cronica moldo-polonă, ncîndreptate, în nădejdea că cu timpulii se va găsi încă vre-o copie a ci, care să ne ușureze îndreptarea lori. Rectificarea greșelilorit strecurate întinsa, s'a făcută “în note. 

A arăta tâte deosebirile între textul noshu și ali d-lui Ilasdeă nu
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este de trebuință ; atragemi atențiunea cetitorilorit numai asupra cclori 
mai principale. Asupra € celorii admise._în lista _ţinuturilorii și boeriiloria 
mollovenesci vedi. notele_30) și 33_la_cronica.moldo-polonă. Cifvele din 
colona întâia indică pagina, și șirul din Archiva istorică III. 

5, 10, 6850: 6867 (N. 8624) 
5, 11, 1882: 1359 (N. 18-12) 
5, 15, uszodiz:. przyszedt'od: 
9, 16, lipsesce na towy după za turem. 
5, 18, takzc: tame 
5, 19, temi: | tomiz 
6, 18, bronit ja: bronili 
6, 23, przy tym: po tym 
6, 44, postrzelili: . -postrzelono 
6, 46, 6972: 6971 
7, 10, Baj6w: Ban (N. Boron) 
7, 36, pod Przekopskim Carem chrzescianskiec: 

4 Przckopskim czarzem (sic), krzesciansey 
3, 8, Januarii 7: Januarii 1 
8, 27, tamteş: tam 
S, 32, boc to byto: badz to bylo 
8, 40, na Ralkowcu: na Katlabudze 
S, 4, byt pod nim kon zabit: byt pod koniem 

(N. podkoniuszym) $, 45, wszakzo: . wszalk 
9, 27, tona: tamic 
9, 82, sa omisă take după i samyceh 
9, 34-35, Malkoez z Turki i: Marlkolez Wotlosli 
9, 37, dwu zamkâw: dwa zamki 
9, 44, sa omisă fortunny după waleczny.. 

10, 14, poszod!: -  przeszedt | 
10, 20, spalit: | i Rohatyn spalit 
10, 21, plonu: ludzi i plonu 
10, 30, do Wotoch: do Wasluya (N. WVaslyen) 
10, 40, temi: . tam temi 
10, 50, ledwic: | az ledwio 
11, 5; după pomâgt sa omisă i pobiticeh 
11, 6, Maxima wisticra: Maxima wistornika 
11, 22—23, dwie wojska jakoby dwa pulki: 

„dwie woyszeze (sic), ono na dwa pulki
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12, 18, niwezym: w ni czym 
12, 23, sa omis w ziemi Înainte de poscinali | 13, 1, lana one Piotre: stara Zone Piotra 13, 1, Sa omisii ten după jej 
13, 2, wziat: mial 
13, 14, hospodara: hospodarem 13, 17, sdy: a dy 
13, 93—834, zostali, i zicmia mu sie poddala: 

byli, ostatek ziomie sic mu poddali 
13, 38, przezezali: porzezali. 

Ortografia, copici Naruszewicz este importanlă prin aceca că conține o mulțime de urme ale ortografică polone din see. 16-lea, uni faptii, ce do- vedesce că exemplarulii, după care sa făcut copia lui Naruszewicz, era aprope de originali. 
„Astii-felă $ pe lângă sz de aslădi se esprimă și prin ss: Dragossa, Mussaczyn6w, Ilussiech; Sarbanka, Și usarow sunt greseli; mai desă este însă sz.: wszak, pisze ete. In Sassow și Dussurala avemii a face cu s duplu moderni. e se însemnă de mai multe ori, afară de e obicinuilii adi, prin cz: czarstwo, ezarem (orig. czarzem, greșclă), Dembovicze Și Demboviezy, Czapalusi, czesarz, Iarabocza, woyseze (orig. din greșclă Woyszeze), Niemecz, niemieczlii, Laczko, soroezi; dealtmintrelea ez în- semnă ca de obiceit pe 6: cztery, Czuber ete: In loculii lui J de adi se întrehuinţeză, desi Y Şi i lără distincţiune, ca în mai tote cărțile şi manu- scriptele polone din sec. 16-lea: je, nay-pierwey, tey, bozey, ialo, jego, Wojewoda și woiewoda, woiowal Și wojowal, czyi, y şi î (copula «şi»). In slivșită avemă pentru £: swath, Koyatha, Birthok și Birtok, Chro- motem și Chromotha, ete. Cele-Talte abateri dela ortogralia modernă Sunt de atribuită nebăgării de sâmă a scriitorului. Astii-felti 2 în loci de 2 câte odată (zona, niczywil, zadanie, Zolda etc.), 6 fără: accentă (Itoremu, lkrolowi, mowil elc.), s, €, n, z, dz fără somnul inmuierei (badz, zas, ludzmi, wiezniow etc.). O dată se află u pentru d: pul ziemie, Limba, traducerei este modernă. I'orme arhaice se găsescă fârte pu- ține. Intre acestea, notămi loc, s. potocze şi poloce (na Bialym Potocze, sub 6981), coresă în ediţia d-lui Ilasdeu în potolu (el. Rybniku) și gen,
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s. granice (do granice), coresă la Ilasdeu în granicy, forma modernă (1). 
Asupra formelori vechi vedi Miklosich, Vergleichende Grammatik III, 
p. 420—421. 

În O NI 

(1) Formele gramaticale, ce se scriii în diferite chipuri, le-am lăsatii pe tâte cu ortografia 
originalului, pe când cele-l'alte dou ediţiuni le schimbă pe unele în modti arbitrară. 
Astii-felăi s'ati strecuratii în ele scrieri ca tem, potem, ktârem i. 1. d. (ym, potym, ktârym; piszy i.L. d. pisze (o particularitate a dialectului din Lemberg); ziemie în gen, 
și loc, s. î. ]. d. zicmi; swoimi i. 1. d. swymi, wegierskiem: i. . d. wegierskimi, plo- niach i. |. d. ploniech, Kolomiej i. d. Rolomei, Bialygrod i. |. d. Biatogrod ş.a. m. d. -- Uni resumatii fârte bună asupra istorici ortografiei polone în sec, 15—17 se află la E. Katuzniacki, Ilistorische Ubersicht der Graphik und der Orthographik der Polen, Wien 1882. Cf. mai alesi p. 23—50, 33—35 din acstă scriere.



CAPITOLULU 1V. 

Cronica anonimă. 

y «Voslresenslaja lâtopisi» — o adunătură de cronici rusesci, făcută pe la sfîrșitul vecului alt 16-lea, în marginile imperiului moscoviti — conține între cele trei-spre-dece capitole dela, începutii, ce nu sunt contopite în corpul cronicei şi lormâză fie-care unt întregă, o na- 
rațiune sub titluli «Cuasanie BRPATIŢ; 0 MOIIABERLIX'T TOCyIapex'r, OTROIĂ NaMACA MOIAOBCRaAa 3eMIn» i. e. Povestire în scurti despre domnii mol: dovenesci, de când s'a începutit țâra moldovenâscă (1). Povestirea acesta a fostit privită de mai toți istoricii noștrii ca o cronică moldovenâscă din secolulă 16 (2), nici unul însă nu s'a ocupati în special de dinsa, pentru a defini caracterulti ci și a lămuri chestiunea dacă ca s'a păs- tatii intactă în cronica russcă “sati dacă, nu cum-va conține şi elo- mente rusesci. O cercetare de felulă acesta sar fi pututii face, ce-i dreptă, până acuma numai cu ajutorul cronicei moldo-polone şi a lui Urechiă, care sunt nesuficiente. Cronica găsită, în sborniculii dela Sla- tina ne vine în ajutorit și ne permite a hotări fără cea mai mică în- 

doială că «Povestirea pe scurti» din Voshkresenskaja IGtopisi este o 

() Io:nroe coGpanie pyecrt, aronuecii, t. VII, St, Petersburg 1856, p. 256—259, (2) Cf. lasdeu, Archiva istorică IN, 26 «o cronică redactată la îinceputulii secolului XVI de către ună Moldovenii, însă în limba slavă, dialectul oficială ali Românilorii în acea epocă.» De aceea o numesce d-lă Ilasdeu totă acolo acroniea slaro-română». In Istoria cri- tică, ed. 2, p. 9 și passim este numită cronica moldo-slarică». Onciulă în studiul s&ă Zur Geschichte der Bukowina, Czernowity 1887, p. 2? o numesce «cine zu Anfang des XVI Jahrhunderts in russischer Sprache verfasste moldauische Chronik.» CI. şi Zur Geschichte der Romiinen in Marmarosch, Romiinische Revue, VI Jahrgang, Ilelt 1, p. %,
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cronică moldovenâscă, care pe ici pe colea a suferitii schimbări de stil 
prin copiatorii ruși, care însă de altmintrelea ni s'a, păstratii aprâpe - întregă în forma ci moldovenâscă (1). Noi amit numitii-o anonimă, de 
Gre-ce nu scimit nică loculă unde sa, scristi nici cine a scriso, iar nu 
mirile «slavo-română» sai «moldo-slavică» ni se pari nepotrivite. 

Tillulă ci este identici cu ali cronicei putnene în copia dela Sla- 
tina, numai câtit are adaosulti ori:o.rl IFMIACIL_MO.LTOBeraa 3eM.Is,_care tro- 
bue să fi fosti și în originalulii medio-bulgară: ora neal; Mata ca atoa- 
AECHAA Beata. 

Cronica începe cu o lungă narațiune asupra fundării Moldovei în 
anul 1359 (deci întocmai ca cronica, putnenă 1), care merge până la 
mortea, lui Dragoşi. Acâsta forimâză partea I a cronicei, deosebită cu 
totulă de pariea II, care conţine șirul domnilori moldoveni, întocmai 
ca cronica putnână I Și cronica putnână II, dela Dragoși încâce până la suirea'lui Bogdană cel Orbit în scaunit (1359—1504). Asemăna-! rea între cronicele putnene şi cronica anonimă merge însă numai până 
la. domnia, lui Ștefanii cel Maro; acâsta din urmă este cuprinsă în patru pasage, redactate în forma analelorii (tote începi cu «ir TlT0»), asupra, luării. Chilici dela Unguri la 1465, asupra, perderei cetăţilorit Chilia și Akerman la 1454, asupra r&sboiului din codeulti Cosminului 
i 

(1) Pecensiunea cronieci este transcrisă din medio-bulyară în vusescă, pentru a nu se deosebi de restulii cronieci voskresenskaja. Textul pare a nu fi alterată insă de fel. S'a păstrată chiar cuvintulă Hatna, pe care Rusul nu-l cunosce în inţelesi de amunte» ; de aceea compilatorul a adăugată după clă glossa arin pete roput», Rusismo s'ati strocu- ratii forte puţine. Afară de obicinuitele particularităţi ale recensiuniloră rusesci, sunt de notatii expresiunile Ozeneanapr, (o dată) pentru Aseseanasz, e:zostr, Guru = a ruga (pe domnulti saii stăpânitorulă), rvevaapr și roeyiaprernoparut î. | d, TSen3ĂApi ȘI roensaneresaaru, perfec, tele ur, nr, TOrNOALCTBOBATI, cto. i. |. d. 107, ATA, BASATA SA Aaa, rscusăterasea cote. Se află însă și nai. Greşeli în transcrierea numeloră proprii sunt Jlparoittt și parau î. L d, Apa remi Și gun (Crişulă, ung. Kărs); altele suntii bine păstrate, ca Mopenu, Mapasopenn, şi Mapauypenit, Epaaeare. Greşelele in date la domnia lui Ștefani celii Mare sunt de pusti pe sema copiștiloră rusi. Un singură. pasagiui pare a fi coruplii de totii, căci n'are nici ună inţelesii: e atributul ce se dă lui Vivlislavă asaza azot, perie», pe care nu mi-lă polii esplica și de aceea Pamii lăsată nelradusii. E posibilii ca exemplarulii, după care copiea copiatoruli cronicci voskresenskaja, să fi avută la margine glossa, referitore la Vladis- lavă, aratura aataront,, adlecă: iniţială de aurii, serisă greşitii sarut sarorr, în loci de axat aa'7utte; fiind lăsată afară de ună copistă. ună altulii a luată pe aarout de atributii pe lingă Viadislavaă şi a interealată apoi în textiăă zarit Bare, pene,



6-l CRONICELE MOLDOVENESCI ÎNAINTE DE URECIILĂ 

(numită aci, ca la analele putnene II, «Bucovina») la 1497 și în sfir- 
șiti asupra morții lui Ștefanii cel Mare la 1504. Restulti este uni! pa- 
sagiii despre fiii lui Stefani celt Mare și despre începutulii domnici lui 
Bogdaniă. Acestă din urmă pasagiii este o dovadă evidentă că cronica a 
fostă redactată, așa cum ne-a păstralit-o voskresenslkaja Ietopisi, la înce- 
pululă domniei lui Dogdană, e. 1504—1508, căci se spune acolo: ciar 
după cli (sc. Ştelanii) începu (nana) să domnescă fiult stu. Bogdanii.» 

Partea a Il-a a cronicci anonime, dela Dragoșii până la Ștefan celă 
Mare, nu esto de câtă o altă redacţie a cronicei putnene și anume 
redacția care a avutii-o Urechiă. Și aci, ca la cronica putnână I și IL, 
domniile dela Dragoș până la Alexandru celă Buni începii cu «no rosa» 
(er. moldo-pol. po dy) sat cu cno uta», iar domnia lui Alexandru cel 
Buni cu cz are»; şi aci partea dela Alexandru celt: Bunii încâce 
are particularităţilo relevate în capitolele despre cronica putnână I și IL. 

“Ba o transcripție greșită a copiatorului rusii ne arată chiar cum a, fostii 
scrisă în originalulă medio-bulgarii pasagiul despre Iliașă, fiul lui 
Alexandru celă Buni. | 

Cronica voskresenskaja are co ext Iran, BOCRO TI, 1bT0 0410, 
CDUI'D E PO, TOCHOALETROBA Cad ABa IĂTA 11 Mhesnr, 0.» în locă de «ITai- 
MIR EREOAA, NpPAENII CRNR EFES, TOCISACTESA ABa: Ala» ali cron. 
putn. Î. ste evidentă că în cea dintâi avemiă a lace cu o greșală 
a scriitorului rusii, care pe originalul ca. chin ere» (= mpi Chan 
ere) la înțelesit: aro SAI, chit €ro i. €. cun ană, fiulii su» în loci 
să-lă înțelâgă : npannuni cn cre i. e. întâiulă fiu alt său, a. fiindă aci 
ordinalii, nu cardinali. Pe lângă lranscripţia, cu totulii mecanică a tex- 
tului, scriitorul n'a observatii că mai departe se spune despre același 
Iliașă: ca domnit singuri doui ani şi 9 luni», nu uni anti. 

Asupra deosebiriloră cronicoi anonime de cronicele putnene | și Il sa 
vorbiti, la capitolele despre acestea din urmă și în note. Arii fi de re- 
levalii aci âncă o singură deosebire în numele lui Alexandru II saii celt 
Tinării, care întw'o copie a cronicei voskresenskaja e numiti Azeneaur- 
mperp. Dacă acestă formă nu este o greșală a copiștiloră ruși, ami“ 
putea-o privi ca unii dominutivă din Alexandru, ceea ce arii corăz- 
punde cu Slatăinapa Aaa ali pomelnicului dela Bistriţa. E de no- 
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tatii că forma A TCRCAHAPEIE se găsesce în copia cea mai veche a; «vos- kresenskoj I&topisi». Asupra formei Uionsan pentru Vionxpn în codicele aramzin cf. nota 13 la cronica putnână. | | Dela Ștefanii celt Mare în coace cronica anonimă (judecândi după forma ci analistică și după pasagiulii de sub anulu 7005 (1497), care este evident unt resumată) pare a fi ună extrasă din analele putnene, făcutii de priniulu compilatoră ali «voslresenskoj Iâtopisi» din redacția . completă a acestora. Toti îcelă compilatori a adausii dela sine ulti- mulă pasagiit despre Bogdaniă celt Orbi, care nu pâte fi imprumutati din analele putnene, de Grâ-ce ară conținea atunci o dată mai precisă._ Din acestea besultă că compilatorulii rusii ală «vosltresenskoj lâto- pisi» ai avută în mânile s6le o cronică moldovenâscă, ce mergea până la mârtea lui Ștefanu celii 'Mare Și se compunea a) din o cro- nică asemănătoare cronicei putnene, deosebită insă de ca în modă esențială prin partea despre descâlecare Și originea Moldoveniloră, b) din analele de ia Putna, Acâstă cronică, ce purta în manuscrip- tul compilatorului rustă titlului păsteati prin voskresenskaja l6topisi  (cnazanie pa pariul: o MOAAABEIEIȚA TOCNoAapE, OT [oa HAA ca MOA- ACECHaa Bema'l;, Cf. naua ca MoAAanciiaa aemtal; în cod. dela Slatina) ata luatii-o cu sine 'din Moldova unulă din Gmenii- lui Ivan III, marele cneză al Moscovei, cu care Ștofanii cel Maâre' ati avulti dese relațiuni Și ală cărui fiti Ivan Ivanovici a luati în căsătorie pe fiica lui Şte- fan, Elena. Cf, Uljanickij, Materialy, p. 113 și urmăldrele.! Astu-felti se esplică cum o cronică moldovenâscă, care pentru Rușii imperiului moscovitii din sec. 16 nu presenta nici ună interesti, a, intrată cu tote acestea în compilația cea mare a cronicei voskresenskaja, la unită locă cu «Începutul pravoslavnicilori stăpânitori și marilorii cneji ru- sesci, a cărorii rădăcină, se trage dela, Augusti, imp&ratulă romană», la uni locii cu genalogiile principiloră ruși secundari, cu catalogulii orașe- loră rusesci, cu cronica universală de la, Adamă până în vremurile n6- stre, cu începutuli principiloră litvani ș. a. m. d., p. 231—2561. ce, Importanţa cronicei anonime constă în partea ei dela începută, care ne-a păstrată una din cele mai curiâse tradiţiuni moldovenesci asupra, _” înființăriă Moldovei. După dinsa, doui fraţi, Roman și Vlahata, fugi din 
  

J
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Veneția din pricina persecuţiuniloră ereticiloră asupra creștinilorii şi se 
ducă în Joma veche, unde își zidescii o cetate cu numele Doman, şi tră- 
escit întriînsa până la despărţirea bisericei lui Christos în apusână și 
resăritenă sub papa Formosi. Atunci Latini? își făcură o nouă Romă, 
iar Romănenii, cu credința, lori ortodoxă, rămascră pe lângă Roma ze- 
che; astă-felt purtară ei război până în timpulă lui Vladislavi, regele 
Ungariei, care în sufletul lui era creștinii și nepotă lui Sava archiepis- 
copulu sGrbesci, ca rege însă era latină. Acesta, [iindi strimtorită răi de 
Iătari, cere ajutoră dela nouii şi vechii Rimleni, cari îi și împlinescii 
dorinţa. Nouii Rimleni însă, ca să se scape de dușmanii lori, rogă pe 
Vladislavii într'o scrisore să pue în primulă plană de bătae pe vechii 
Rimleni, că dâr vorit cădea, cu toţii; iar de nu vorit cădea, să nu-i lase a 
se întorce în vechiulă Mimi, ci să-i coloniseze în țera sa. Lupta se în- 
templă, vechii Rimleni se batii vitejesce, însă nu cadă decât fârte pu- 
țini dintre dinșii. Regele le mulțămesce şi, induioșati de bărbăţia lori, 
le descopere intriga nouilori Rimleni și le propune să se aşede în țâra 
sa. Atunci vechii Rimleni ceri dela Vladislavii să-i lase a trimete acasă 
Gmeni, cară să vadă ce sai întâmplati cu casele și femeile lori; după 
ce Gmenii trimeși se convingi că totuli era pustiită de nouii Rimleni, 
ei se hotărescii a primi oferta, regelui, însă cu condiția ca acesta să-? 
lase în legea lori, Regele le dete loci de ședutii în Dlaramur eșă, la Crișă. 
[i se căsătoriră cu Ungurdice, le întârseră pe acestea la legea lori, se 
înmulțiră și trăescii acolo până astădi. Din ci a eșitii Dragoș. 

Despre acesta se povestesce apoi cunoscuta versiune asupra, pornirci 
la, viînată, trecerea munțilorii, omorulă zimbrului, întârcerea lui ca să 
aducă și pe tovarășii săi în ț6ra, ce i-a plăcută, ocuparea țării, alegerea 
de domnii, faptele lui în domnie și mortea lui. 

Tradiţia, acesta are cu cea, dela Urechiă, interpolatorii lui şi Mironii 
Costin trei puncte comune: a) originea lui Dragoșit şi Gmenilorii 

* 

(1) Spre scopulă acesta. este inventată basmulii lut "Romani și Vlahata, precum ki 
povestea despre Gmenii răi, trimeşi . de împăratul Rimului în ajutor ulii țeraiulul T.asl: atu. 
În ambele casură 6menii veril dela Rimi sunt colonisaţi , de Laslă în Maramurății, 
«Sub acestă colonisaţie » dice Onciuli în studiul Zur Geschichte! der". Rominen lin 
“Marmarosch, p. 29 “adacă ea are uni fondi istoricii, este de înţelegi întorcerea -fiiloră 

  

sti dela Maramureșii, b) originea, Maramurășenitorit dela Roma d) și 

a 
ma

m 
ri
 

t
a
 

a 
n 

ee
e 

a



  

  

  

CRONICA AXONIMĂ 
G?         

    

c) lupta împreună cu Vladislavă, regele Ungarici (Laslău ală interpola- torilorii), în potriva, 'Tătariloră, Din aceste tei elemente mi se pare a fi lostă constituită cea mai veche tradiție asupra descălecării, Detailurile, care deosebescii versiunile cunoscute una, de alta, sunţ accesorii: cle Sau ivită încetă cu încetulă în mintea, copiatoriloră și interpolatoriloră ; cele mai multe sunt invențiuni fantastice, croite: după numiri de locuri sau persânc, pentru a esplica din datele presente trecutului. Astă-feli AMolda din dloldova, bourulii din Boureni, Jațeo din Ițcani sa lețcani, Siretul din siretem (ung. szeretem, iubescă pe cineva) Iomană şi Vlahata din Română (sati Romani) şi Vlahă, ș. a. m. d. Scopulu acestoră inven- țiuni de eroi eponymi este ovidentii și de aceea nu insistămi asupra, lori. Constatămiă numai că în veculii ali 16-lca-existati mai multe versiuni am- plificate asupra descălecării, unele chiar cu totulă deosebite între sine. Asti-felă versiunea, interpolatorilorii lui Urechiă în partea ci despre ori- ginea Maramurtșeniloriă este cu totulă deosebită de a cronicei anonime. N'o reproducemii aci, de 6re-ce ea este bine cunoscută (C. 12, 311—399, 131 și 133); notămii numai că nascerea ci trebue pusă în sec. 16-lea, de Gre-ce ca a trebuitii să se afle în versiunile cronicelorii vechi moldo- venesci de felulii cronicei anonime sai cronicei putnene II, întocmai ca Ja Eustratie Logof&tulii, Simionă Dascălulă și Misailă Călugărulă. Mie nu-mi vine să credii că aceștia ar fi luatii-o dintruniă «letopiseță ungu- rescă», cum se spune în capitoluli despre ijderenia! Moldoveniloră, C. I5, 377. Intrună letopisețiă ungurescii ne-ami aștepta să găsimii versiunea, ungurâscă a mitului lui Laslăii, nu cea moldovenâscă. Afară, de acâsta, până acum nu s'a descoperiti nici o cronică ungurescă, care să con- țină tradiţia interpolatoviloră lui Urechiă. Cum de aceștia, numescii is- vorulii lori «Istopiseţulă coli ungurescii» nu-mi poti esplica. Despre e a 
voevodului Sasii, alungaţi de Bogdanii din Moldova, impreună cu suita loră în Maramu- rășă, unde Ludovică le dărui posesiunile nccredinciosului Dogdanti». După esplicarea d-lui Onciuli Laslău ali tradiţiunei moldovenesci nu pote fi altul decâtă Ludovici I, în timpulă căruia se intemplă alungarea Tătarilori din Moldova. Cf. asupra tuturor chestiunilori, ce se legă de tradiţia fundărit Moldovei, studiulă citati ali d-lui Onciulă, in care se dă o analisă completă a tradiţiiloră Şi cea mai naturală esplicare a lori. De același autorii este de comparată Zur Geschichte der Bukowina 1887 şi studiile pre- mergătâre din «Convorbirile Literare» 1834, No, 7 şi $,
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unii lelopiseţii scrisă în limba ungurâscă sati latinescă nu pâte fi vorba, 

căci astii-feli de letopisețe nu există. Nu cum-va să fie vorba aci de unii 

letopiseţii moldovenescă, serisi în limba slavonă și atribuitii de inter- 

polatorii lui Urechiă unui autorii din Maramurășă, deci unui Ungureni ? 

Explicarea Siretului din szeretem arată pe autorulă ca cunoscătorii alu 
limbcă unguresci. Cf. și esplicarea Sucevey sai Socevei din unguresculit 
szics, cojocari (după interpolatori soci: cojocară, Soceava: cojocărie), C 
I>, 319. 

Presupunerea acâsta amii putâ-o sprijini prin două detailuri, ce se află 
pe de o parte în cronica anonimă, pe de alta la Urechiă și interpolatoriă 
lui: e vorba de descălecarea târgului Baia și de Boureni. Cronica ano- 
nimă spune că, Dragoșii a descălecatii celui d'întâiă loci pe apa Moldovei 
și apoi Baia. Sub «cel d'intâiti loci» este de înțelesii Bourenii, care pare 
să [i fostă omisă în cronica anonimă printw'o ncbăgare de sâmă a copiato- 
rilori; pasagiuliu este aci ciuntitii. Trehue dar cetiti «nacașur Ip'oBoe Ml- 

cro Booşpenuu na pub na MOzaaB% 11 MOTO, Hacazuua MBero 
Banu ui unvre Mera» Cf. Urechiă C. 12, 231: «la loculi unde se chiamă 
acmu satulă Boureni, pre acea apă a Moldovei» şi interpolatorii 379 : 
câșișderea și târgului Baia scrie că lati descălecatii nesce olari.» Cine 
altul put să scrie despre descălecarea târgului Baia, decât o cronică 
moldovenescă ? Se înțelege, versiunea acestei cronici era deosebită de 
versiunea, lui Urechiă; faptului, ce voimiă să afirmămă, este origirea ci 
moldovenâscă, iară nu ungurescă. 

Vedemii așa dar că redacțiunile cronicei putnene, ce mergeaii până la 
Ștefanit celii Mare, se diferențiaseră, în ce privesce partea despre descă- 
lecare, în mai mulie versiuni; șirul domnilorit era însă în tote același.



    

e. 

carironl XI v] 

Cronica lui Macarie, 
PI ni AY 

2. Macarie. =_ 

Anii dintâi al vieţii lui Macarie ni sunt cu totulii necunoscuți. La 15923 el era egumeni la mânăstirea Nâmţului, căci întrunită tipic al acestei mânăstiri, scristi la porunca, mitropolitului 'Peoetistă de Silvani, arhimandritul mânăstirei Putna, și dăruit mânăstirei Nâmţului, se dice: «sub egumenul Macarie, în anuli 7031» (1). Nu e de creduli că acestii Macarie să fie altulii decât autorulă cronicei n6stre. In calitate de egumenii la Nâmţii sau chiar do mat 'nainte elu a trebuitii să facă _cunoscință cu Petru Rareșii, care (după cronica, sa) la 23 Aprilie 1531 
Lai făcută episcopii de Romanii. . | 

Exactitatea acestei date se adeveresce prin spusa lui Urechiă (C. I2, 210), că Macarie «ati fostii la scaunulii Romanului 27 de ani» Și a mu- ritii în Septemvrie 7066 (1557 sau 1558). Cf. Melchisedecii, - Cronica 
tomanului, p. 165. Intre episcopii de Românii el este ali douilea cu acâstă numire, căci într'ună documentii dela Bogdanii cel Orbii și Gro- zavit din $ Dechemvrie 7022 (1513) se pomenesce totii uni Macarie ca episcopii de Romani (2). Uni document, care să amintâscă po Macarie "în scaunulă de Romani la 1531, nu mi-e cunoscuti; este însă de ad- misti impreună cu ep. Melchisedeci că elit a fosti urmașulti episcopu- 

(1) Revista pentru Istorie, Archeologie și Filologie a d-lui Tocilescu, an. 11,. vol, I, fase. 1 (1884), p. 131. 
(2) Cronica Romanului, p. 153 sq. 

E
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lui Doroteiii, celui amintiti în actele dela 1528 (16 Ianuarie 7036) şi 
1529 (17 Martie 7037); acesta a fostii silită, probabilu, să demisioneze 
între anii 1530—1531, pentru a face loci lui Macarie. Cf. Melchisedeci, 
L c, 159, 165 (1). 

Ca episcopii de Romanit îlu întâlnimit în următârele acte: două do- 
cumente dela 15 Mai 1546 (7054) ale lui Petru ltareșii (2), unii docu- 
mentiu dela 2 Martie 1548 (7056) a lui Iliaș, fiul lui Rareşi (3), in- 
scripția de pe biserica, episcopală, din Romanii dela 1550 (4), unii docu- 
menti dela Ştefanii, fiulit lui Rareși, din 25 Aprilie 1552 (7060) (5), o 
notiță dela 15 Dechemvrie 1553 (7062) pe o evanghelie din mânăstirea, 
Nâmţului (6). 

Archipăstoria lui pare să fi fosti întreruptă pentru scurti timpi în 
ultimul anii ali domnici lui Iliași vodă. Căci, dacă sunt adevtrate cele 

„spuse de Eftimie, atunci Macarie a fostă alungati din scaunul de Ro- 
manti la 1549 sat 1550 de către Iașii în urma instigaţiuniloră mamei 
sele Elena și a duorii sfetnici, Nuorii și Mitrofani. Dar acestă destituire 
nelegală («nedreptă și fără judecată» cum dice Eftimie) n'a fosti de în- 
delungă durată; Macarie fu restituitii în primele qile alo domnici lui 
Ștefanii Rareșii (1551—1552), căci în documentul acestuia dela 25 A- 
prilie 1552 (7060) el întăvesce ună schimbi de moșie, ce-li făcuse 

i 

(1) Vedi şi uni doc. dela 15:18 a lui Niaşii, unde se face amintire de casacniutia naunere 
Acesta, FuRmaro eniicnena (Sic) $ Pomanena rpzra», Cronica Romanului, p. 179. 

(2) Cronica Romanului, 167 și 170. 
(3) Ibid. 179, : 
(3) Ibid. 183. Biserica acâsta incepuse a se zidi sub Petru Rareșu (la 1512), se isprăvi 

insă în timpulii domniei lui Iliașă. După tureirea acestuia la 1551. numele lui, ce fusese 
pusă in inscripție inaintea numelorii lui Ştefanii și Constantinii, fraţiloră săi, fu ştersti 
dintr'insa. Notămiă în trecălii că asa trebue esplicată și ştergerea lui Iliaşă din pomel- 
niculii dela Bistriţa. Aci se citeseti la f. 4 b. următorele: Isavkun PSENSAN e + + ÎlETpa BOERSAA 
Î... H MAAZ tre Crețana BoeRsia, Hi ctana ere IleraS n nparia ero hocTanTina un (urmeză o şter- 
sătură) n heraana n Atata n Sua, ” ! 

(5) Cronica Romanului, 187—1s8%, 
(6) Revista Tocilescu, 1884, an. II, v. ], lase. 1, p. 141. Acestă evanghelie s'a scristi în 

dilele lui loană Alexundru Voevodi, sub archiepiscopulit Grigorie alti Sucevei și sub 
egumenulii dela Nemţă Eftimie. Intre altele se află intr'insa, după traducerea p. Melchi- 
sedecă, următorea notiţă: «Sa expusă (naasauj ca?) acestă subscriere cu mâna lui Ma- 
carie, episcopulii de Romană, in anulă 7062, Dechemvric 15». Intro altă notiţă se spune 
că evanghelia s'a scrisă la 6 Aug. 7063 (1555).
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Macarie cu tatălui săi, Petru Rareșii. Macarie trăia așa dar în pace cu 
Ștelanii Rarești, caro, precum scimă din mai multe izvâre, a arătatit la 
începutulii domniei sâle ună deosebiti zel față de biserică și slujitorii ei. 

Macarie a murită la Septemvrie 1558 sat 15*7, CE. Urechiă (C. I:, 
210): «Şi întracestași anii, 1066, Septemvrie, prestăvitu-s'ati Macarie, 
episcopul de Romani, ziditorulă și incepătoruli mânăstirii Rişcăi, ca- 
vele aii fosti la scaunulă Romanului 27 de ani, și cu cinste lat îngro- 
pati în mânăstirea sa, în Rișca». . | | 

Afară de fundaţiunea acestei mânăstiri (judeţulă Sucâva, plasa Mol- 
dova), la zidirea căreia, partea cea mai mare aii avută-o de bună sâmă Petru Rareşă, cunâscemit câte-va donațiuni neinsemnate ale lui Macarie 
pe la mânăstiri. La 1548 elii dăruesce împreună cu Teodosie, episco- 
puli de Itădăuți, nisce părți din satulă Orţesci mânăstirei dela Nemţiă ; 
pentru acestea Macarie a plătită 150, Teodosie 200 de galbeni (1). 
Episcopiei de Romanii elă a dăruită satul Berlescii, cumpăratii dela Petru Rareșii cu 25.000 de. asprii (2). 

Macarie sa bucuratii în timpului săi de reputațiunea unui om în- vețatii. De accea îli numesce Eftimie «înv&țătorulii Moldovei» (MOAAat:c- Haro cyuureat:), iar Urechiă într'o notiţă dela 1564. (C. 12, 221) spune 
despre Teofană, pe care Alexandru Lăpușnânulii Vai făcutii mitropolitii 
ali Sucevei, că fusese cuceniculă lui Macarie». Că ar fi cavutii în țeră unii renume deosebitii», cumit crede epp. Melchisedeci 1. c. 193, este 
îndoelnicăi; în paginele următăre vomiă vedea în ce consta -renumita 
lui crudițiune. 

| 

B. Cronica sa. 

Macarie a, începută a scrie cronica la indemnul lui Petru Rareșit şi 
ali marelui logolătă 'Teodoriă (3). Din cuvintele introductive se vede că 
i 

(2) Cronica Romanului, 178 —180. 
| (2) ibid. 195 — 196. Acestii sată fu răscumpăratii apoi de Bogdanii, fiulă lui Lăpus- nenulă, la 28 Ian. 1369 (7077) şi dăruitu mânăstirei Rișca. Cf. și doc. dela 2 Aprilie 1569 1077), ibid. 199 200. , ! : (3) Logofstulii Teodorit se intâlnesce în căte va documente din intâia domnie a luf Petru Rareș. Cf. doc. din 3 Martie 1530 «vel-logofătă Toaderii», Arch. Ist. I, 1, 133; doc. din
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îndemnulii acesta a pornită în timpulii călugărici sâle, adecă în timpul 
egumeniei sâle dela Neamţi. CE. «ultimului între călugări», nocataarliat- 
UIOMOY EA ceăteunouusu':ya (1). Cuvântul CBAIJENOHNOIA, ce Însemnă de 
regulă «hicromonachus», arată că elii era atunci egumenu. E de admisi 
că Macarie într'o visită, făcută mânăstirei sâle de Petru Rareși şi de 
marele stii logofătă, i-a uimitii pe aceștia prin erudiţia sa și a provo- 
cati în ei idea, că dinsulă arii fi celui mai destoinicii pentru a scrie 
o istorie a faptelorii domnesci. Unii domni de sâma, lui Petru Rareși 
trebuia să fie convinsi nu numai de valârea faptelorii sâle, ci și de în- 
semnătatea istorici, care singură le putea păstra pentru posteritate, Gân- 
direa domnâscă o redă Macarie “prin cuvintele : aus Bantenia FpOLOAh 
NCEpRITII, HX Al;Tomnceracreoy nplaariu»,. vorbind de întâmplările din 
domnia lui Rareșă şi a domnilorii precedenţi. Acestea trebue să se fi 
petreculit în primii ani ai domniei lui Petru Rareșii, 1527— 1531; scurti 
timpă după aceea Macarie fu tnaintati la, rangulă de episcopii alu Ro- 
manului și este probabilă că în acestă calitate a începutii a-și scrie cro- 
nica sa. Câtu timpii va fi lucraţi la dinsa nu scimi, a terminati o însă 
în primă-vara anului 1542, luna lui Martie (npoatirartro avbcanna), Com- 
posiția cronicci lui Macarie trebue pusă dar între anii 1531—1542. 
„Ea cuprinde istoria Moldovei dela mortea lui Ștefanti celii Mare (1504) 
până la instalarea lui Petru Rareșă în a doua domnie a sa (1541) și 
se pote împărţi în două părți, deosebite una de alta ; partea I, dela 
1504—1527, nu se presentă decât ca o completare a croniccă și analelorii 
putueue Î, pe care Macarie le cunoscea în redacţiunea păstrată prin sbor- 

  

3 Martie 1535 «logolătă Toa(derit)», Arch. Ist. III, 31. Documentulă din urmă e publicati şi în Arch. Ist. 1, 1, 83, insă necompletii. — Cuvintulă caoBeneacitnua din textulă lu Ma- carie (atAmtare cackeneAsiittiiRa High Besaopa) cor&spunde literalmente grecescului ioyodiens, se intrebuinţeză însă forte rară in loci de asrederz, aeroacra. In documente că nu ami întâlnită nici-odată, în manuscripte rare-ori. CE. de pildă. notiţa din tetraevangheliuli sla- vonă dela mânăstirea Bistriţa (No. 93 din descrierea epp. Melchisedecă, Revista Tocilescu, 1884, an. 11, vol. 1, fasc. 1, p. 141), unde casneneacaniniz trebue să fie o greșclă de tipară. Se inţelege de sine că acestă cuvintă nu pote fi tradusă cu „puitoră de curinte,“ cum face cpp. Melchisedecă. 

(1) In inscripţia dela 1550, pusă de Macarie deasupra uşei bisericei catedrale din Romani, elă se numesce acmepeneat ax eRatpennuga ennterenkya Alakapi» (smeritului între sfinţiţii epis- copi Macarie). Cronica Romanului, 183, . 
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niculii dela Slatina şi la care voia, să adauge: partea lui, pentru a implea 
golulă lăsatii de autorii lori. Partea. a [l-a o formâză domnia lui Petru 
Rareş. sai viţa, lui dela, prima domnie până la, 1542, obiectulii do că-—-—— 
petenie ali cronicei s6le (1), 

In partea întâia se tratză domniile lui Bogdan celui Orbit şi Ștefant 
celii 'Tin&ru, pe lângă care. se adaugă unele notițe din istoria țărilori 
străine. Se povestesce prin urmare : răsboiulii lui Bogdană cu Radulă, 
incursiunca dela 1508 în Polonia. și r&sbunarea Poloniloriă, năvălirea, Tă- 
tarilori dela, 1513, încercarea lui 'Trifăilă d'a apuca tronul și mârtea lui 
Bogdanii, apoi răsboiulii lui Ștefanii cu 'Tătarii la 1518, tăcerea capului 
lui Arbore, r&scâla boeriloră dela 1523, lupta dela, Tărăsăuţi la 1524 și 
cele două incursiuni ale lui Ștefanii în Muntenia impotriva lui Radul (des- 
pre a doua alte isvâre nu pomenescii nimici), Intre acestea se intercalâză câte-va, sciri din istoria contimporană, a, Turcilorii, Muntenilor și Ungu- 
rilorit. : o | 

Deşi naraţiunea lui Macarie nu este așa de simplă ca a analelori 
putnene, ea păstreză totuşi în acestă parte caracterulă analistică, întru 
câtii evenimentele sunt inșirate una după alta din anti în ant. -Deose- 
birea între anale și Macarie este, că, pe când cele dintâi sunt scrise de 
omeni, ce faţă de întâmplările descrise de dinșii păstrau o posiţie pasivă 
(de aci obiectivitatea narațiunei lorii), Macarie caută să introducă în lot 
loculii modulă lui de pricepere și apreciare alu faptelor. Lui nu-i zace 
la inimă atâtu faptele, câtă chipulă în care are să lo istorisâscă, Și impresia 
ce are să producă asupra cetitorului (2). De aceea Macarie nu'se silesce 

  

(1) Acestă împrejurare a făcutii pe d-li Ilasdeii la analisa cronicei lut Urechiă faţă cu cronica putnenă (Arch. Ist. III, 21—28) să presupună că pentru domnia lut Petru Rareșii Urechiă a folosită unii memorii despre desțărarea lul intre anii 1533-—1541, care a trebuit să fie scrisă de uni omiă din casa luf Petru Rareș în limba română şi alii cărul texti Urechiă la conservatii fără nici o modificare esenţială. Două din aceste presupuneri s'a adeverită prin descoperirea cronicei lui Macarie, de ore-ce clă a fostă ună omă de casa lui Petru Rareşti, iar cronica lui este aprâpe.intregă tradusă de Urechiă. Pasagele presupuse de d-lă Iasdcă in acestii memorii se găsescii o parte în cronica lui Macarie; o altă parte trebue să fi existatii intr'o altă cronică despre domnia lui Petru Rareșii. Cf. capitolului despre «Urechiă și celelalte cronici moldovenesci inainte de dinsuli», (2) CE. de pildă judecata lui asupra r&sboiului intre Bogdaniă și Raduli, asupra sco- pului providenţială ală prădăriloră tătăreser dela 1514 și ală resbunării toti providenţiale „dela 1515, asupra causci r&sculărir boerilorii contra lui Ştefaniă ş. a.m; d,
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pre multi a-și aduna, date precise și nu se sfiesce a spune chiar min- 
ciuni acolo unde-i lipsit informaţiunile, fie măcari pentru a rotundi o 
fvasă și. a, satisface trebuinţele sele retorice, cum a făculu, de pildă, cu 
Maximit călugărul și la răsboiuli cu Polonii din 1539. La domnia lui 
„Bogdanii cel Orb el nu amintesce nici măcarii cu unt cuvîntii despre 
silințele lui de a lua în căsătorie pe-sora regelui poloni, cu tâte că din 
nesuccesuli acestora sa născulă campania dela 1508, descrisă, de elit 
în trăsuri generale. Tâtă partea I a cronicei lui Macarie nu dă nici unti 
faptii noii pentru istoria Moldovei, afară de a doua expediție a lui Şte- 
fanii celă Tinări în Muntenia; analele putnene II și cronica lui Urechiă 
sunt, sub acesti punctiă de vedere, cu multă superidre,; 

Dar nici partea a, Il-a, la care pare să [i lucratii forte multi, nu se di- 
stinge prin bogăţia faptelorii. După ună excursii asupra vieței lui “Teoc- 
tistă mitropolitulă, pe care ne râgă să-lă credemi că este adevărată, 
Macarie se ocupă exclusivii cu Petru Rareșii, din a cărui istorie ne po- 
vestesce lupta dela Feldicră, incursiunea, a doua în Ard6lă, resboiulu. cu 
Polonii pentru Pocuția și în sfirșită obiectul principali ali cronicci 
scle:: fuga lui Petru Rareșii în urma conjurațiunei boerilori, aventurile 
lui prin munți, în Ardelii, în cetatea, Ciceului și în Constantinopol, la sfir- 
șitii instalarea din noi în domnie. Despre Ștelanii Lăcustă și Alexandru 
Cornea, Macarie de abia amintesce cu câte-va cuvinte; nu uilă însă a 
înregistra înălțarea sa la scaunul de Romani. 

Și acestă parte este săracă în detailuri precise asupra întâmplăriloră, 
pe care clu le-a vădută cu ochii sti și trebuia să le scie destulă de 
bine. Mai alest luptele cu Polonii sunt descrise întruni modii forte 
nesatisfăcătorii și confusăi (1). Lupta de la Obertinti nici nu esto amin- 
tită, probabil, pentru a nu jigni demnitatea eroului săi și pentru a 
nu aduce. acestuia aminte despre una din cele mai mari perderi ale 
s6le (2). Că Macarie este părtinitorii pentru eroulti scii, so înțelege de . 
la sine, odată ce eli scrie la însărcinarea domnului și după instruc- 
țiile acestuia. Scopulii lui a fosti do a lăuda pe protectorulii săi câtii 
se pole mai multii și în termini câtă se pote mai frumoși, De aceca N 

No” 

  

(1) CE. nota 2+ la cronica lui Macarie. 
(2) CI. nota 22 la cronica lui Macarie, 

a
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lucrarea. lui Macarie are pentru noi mai multă uni interesti: literară decâtii istoriografiei, — 
De Gre-ce ea este unica producțiune moldovenâscă, de acesti felii, des- coperită până acum, merită o discuţiune amenunţită. Vomit vedea cum caracterisâză ca o întregă epocă 'din literatura veche moldovensscă. Inţelegemit epoca bizantino-slavonă, care a duratii exclusivă trei se- cole întregi, de la ali 14—16, ale cărei urme puternice se găsescii și în sec. 17, până când pe la jumătatea acestui secolă a începultii a fi înlocuită cu cea greco-fanariotă. Cu limba, slavonă în biserică și în stati noi amă împrumutat de la Bulgari și literatura lorii,. bisericâscă, și prolană, Aprâpe tâte producțiunile literaturei bulgare, începândă de la cele mai vechi din epoca țarului Simeonă și până la cele din epoca lui Ioanii Alexandru, erati cunoscute și se copieaii de nenumărate ori în mânăstirile nâstre. De la căderea statului bulgară sub Turci acestea au devenitii chiar singurele asile ale literaturei bulgare și cultivatorilorii ci. Traduceri nouă după originalele grecesci sai opere originale în lim- ba slavonă nu sai făcutii multe în țerile n6stre, cele ce sati adusi însă de călugării bulgari și români de peste Dunăre în deosebite Vre- muri Sai păstratii cu sfințenie și sai îinmulțitii înt”o grămadă de copii, din care numai nisce jalnice resturi se mai păstrâză adi în mânăsti- rile n6stre. In timpi de 4 vecuri ele ai fosti aprope singura. hrană intelectuală a literatoriloră noștrii, adecă a călugărilor Și cărturarilorii, De acâstă literatură sa îmbuibatii și Macarie în timpulă câtă a pe- trecuti la Neamţii, una din cele mai bogate mănăstiri în colecţii de manuscripte slavone și, fără îndoială, cea mai vestită în Moldova prin activitatea literară a călugărilorii ci. Aci a avutii Macarie cca, mai bună, ocasie a se familiariza cu limba și literatura bulgară, pe care se vede: că le-a cunoscutii destulă de bine. Cetirea. lui de predilecție se vede a [i fosti manuseriptele mediobulgare și cu deosebire cronica. lui Con- stantinos -Manasses, din care Și-a imprumutati totii materialulii linguis. tici și tote mijlâcele de expunere în lucrarea sa originală. Eu Cronica mediobulgară, a, 'lui Manasses (Koysrayziyoa & Muvusc'îe) este o traducere făcută în timpul țarului bulgară loanii Alexandru (cam pe la 1350) după originalulii grecescii, ce pârtă titlulă: 20 tcioGt- 

L DC
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=
 000 vopi Royszavyzivro 705 Muyuasi, S0yoYis iszoptui, (1) îi 7 a“ 

N Sztp0y, Um piigstos viGu5 Tiv pi PAOOREVI, 404 lit a. păr 
sis Basthstus moară Nerrzăno 26 Bocayerizav ; în traducerea bulgară: 
uplmzapare Alanacia n alronncua czBpanie aro ora cazaaniia AuipS 
MASIMAĂIŢIEE. 11 'TEGĂIȚIE AO CAMSre uaperiza rup Musnibopa horannwra (2). Ia 
cuprinde istoria universală de la facerea lumei până la mârtea, lui Ni- 
lkephoros Botoniates în anul 1081 și este compusă după scriitorii bi- 
zantini dinaintea, lui Manasscs, în formă de romanii istoricii (originalul 
grecescii este în versuri), cu tote apucăturile retorice obicinuite în lu- 
crările de acesti: genii ale Bizantiniloră. Cunoscută Slavilorii de sudiă și 
lușilorii prin traducerea, bulgară, ea a deveniti una din cele mai fa- 
vorite cărți de istorie ale acestora. Ia este cunoscută în redacțiuni 
serbesci și a dati materialulti de căpetenie, în toti ce privesce istoria 
universală, chronografelori rusesci din sec. 16 și 17 (3). Nu mai puţinii 
cunoscută și apreciată a fosti în țările n6stre, de 6re-ce Moxa pe la 
1620 a făcută în partea d'intât a compilațiunei sâle «De 'nceputuliă lu- 
mieci de 'ntăitw» ună.resumati dintr'insa (4), iar Macarie cu multii înain- 
tea lui Moxa și-a luatii-o de modeli pentru lucrările sele literare. Fără 
cronica lui Manasses ne-ară fi imposibilii a înţelege nu numai limba lui 

  

  

(1) In unele manuscripte 7 po v:- Ta . . (2) Traducerea bulgară a lui Manasses s'a păstratii în mat multe codice, din cari cele mal cunoscute sunt două: .tinulă in biblioteca sinodală din Moscva, altulă în biblioteca Vaticanului. Unii codice se află și la Atosiă. Celă dintii a fostu studiati pentru foneti- ca limbei mediobulgare' de Biljarskij în 0 epezueoarapenoare noraziaar, ed, 2, St. Peters- burg 1858. După acesta și cel din Vaticană a publicată Certlows glossele la istoria bulgară in O uepenoză Manacciunofi abromiea, tom. VI din Pyeeriă ucropiireeriiii eGopuinr,. Ediţia acestei cronici după codicele sinodalii și ală vaticanulul o pregătesce autorul acestoră șire. Din fextulă ci este cunoscuti până acum numai ună mici fragmentă, publicatii de Diljar-, sliij. în lucrarea citată, ! | - (3) Asupra acestora vedi lucrarea cea mare a lu A. Popovr, OGopr xponorpazun pre cnoii pezacuinr, 2 vol,, Moscva, 1866, 1869. In volumul întâiti se arată tâte imprumuturile din Manasses, după capitolele chronografelorii, în vol, 2, p. 1—67 se dă o caracteristică ue- nerală a isvorelorii; despre Manasses cf. p. 6—7. Notiţe bibliografice conţine și introdu- cerea la «Ein Beitrag zur serbischen Annalistik» de „prof. V. Jagic, Archiv fiir slavische Philologie, Bd. II. Despre o redacţie serbescă a lu! Manasses cf. Popov, l. c. v.I, p. 224 sq. „. (4) Asupra raportului între Moxa și Manasses s'a tratatii pe scurtii în «lin Bcitrag zur bulgarischen und serbischen Geschichtschreibune» archiv £. sl. Ph. XIII, p. 501 -502, și se va trata mat pe largi într'o scriere specială despre c«isvorele lui Moxa».
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Macarie, dar și o mare parte din cuprinsul cronicci s6le, îmbrăcatiă 
din creştetii până în tălpi în haina gresie a Bizantinului. : 

Macarie a voitii să-ipiteze pe Manasses și la imitată, n'a fostă în 
stare însă a o face cu 6ro-care independență; pentru acesta îi lipsea și 
talentulii şi cunoscinţa mai aprofundată a limbei. Eli a; adoptată aşa, dar 
sistemul mai ușorii de a copia pasage întregi din modelul săii și de-a 
căuta să le pună înlăuntrulit naraţiunei sâle acolo, unde i se părea că se 
potrivescti cu cuprinsulii acesteia. Ast-feli sunt cea mai mare parte din 
împrumuturile făcute din Manasses. Pentru vremurile nâstre se pare 
ceva cu neputinţă, pentru cele de atunci era unii mijlocii de a scăpa, din 
greutatea, co cauza întrebuințarea unei limbi străine, și de a se împo- 
dobi cu penele altora. Unii ali douilea exemplu de feluli acesta nu 
cunoscit, nici în literatura nstră vechc, nici în literatura slavă, întru 
câtă ea putea fi cunoscută lui Macarie. Elă a ajunsi deci la remediulii 
întrebuințatii prin propria, lui invențiune. - 

In ce constă acâstă, invenţiune ? | | | 
Macarie, însărcinatii fiindă a scrie domnia lui Petru Rareșă, a face 

prin urmare o operă ce avea. să cadă în mânile domnului, sa gândită 
să producă ceva, ce să placă prin cuprinsi şi să impună prin frumseţe 
și erudiție ca formă ; și fiindii-că aprope întrega, literatură istorică cunos- 
cută atunci în Moldova se mărginea la Bizantinii traduși tn slavonesce 
(loannes Malalas, Georgios Monachos sati Hamartolos, Zonaras și Ma- 
nasses) şi la biografiile și panegiricele regilori serbesci, făcute toti după, 
modele bizantine, Macarie şi-a alesi din aceștia pe Manasses, ca, pe celii 
mai înflorită și pentru untă omit cresculii în literatura bizantino-bulgară 
celii mai de valâre dintre toți. A produce ceva asemănători cu Manas- 
ses, fie chiar prin celii mai prostii plagiati din câte sai făcut până 
acuma, pare a fi fostii scopulii și ambiţiunea lui Macarie. Eli a cetită 
prin urmare și răscititii cronica lui Manasses, și-a însemnati tâte pasa- 
gele ce i-ai plăculii şi la compunerea cronicei scle, mai alesii la scrierea, 
părții despre Rareșii, sa silită a găsi pentru fie-care situaţiune a erou- 
lui s&ii expresiunea corăspundătâre din Manasses, negândindu-se că si- 
tuațiunile nu sunt nici odată perfectii identice, de ore-ce ele se compunii 
tot-deauna, din elemente deosebite, Din: pricina acâsta sai: întrodusti în
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opera sa cele mai ridicole greșeli, sai falșificatii chiar faptele, ce-a 
voitii să le povestâscă, şi în locti de o narațiune frumâsă a eşitit.o încur- 
cătură, fără ajutorulă lui Manasses nedescifrabilă. Iată câto-va exemple 
de procedura lui Macarie: | 

Dacă voesce să spună cum Și-a r&sbunatii Petru Rareși asupra Po- 
lonilorii. în urma devastărilorii făcute de aceștia în Moldova, Macarie 
caută în Manasses uni pasagiă, unde să fie vorba de resbunare, și-l gă 
sesce, de pildă, în istoria r&sboiului troiană, unde se dice despre Grecii 
plecati împotriva Troiei: NOTINA KE N STHAACTUTII OCIpABIEIniit AA XA, 
HE XPAGpSCTh e Hi CAVLpENiiE n CAAROCTh MENIȚIERAAYA ERE ME OTAAATII I9H9- 
IMENS CEOEMS Măzii ASeronina, cod. sinodală [. 55 D., grecesce, după 
ed. dela Bonn, p. 56, v. 19257-—12959: | 

îehov 03 mai siancOui spe TpONENOTT rima a” 
Gyavăpiy văp vi poherzv moi memeryty Tpobyta 
ui] XiiVeclav îs Dâpews muie site T00912950€. 

Acestii pasagiii îli prescurtâză și-l face aprâpe neînțeles sub forma : 
HE NPABpocTn NENMELAER, LO Hu CAAGOCTR, EAE HE STAaTu CEOEMOV NONSUIENIR, 
Și în același locti, dacă voesce să spună câti de furiosii a plecati Ra- 
reșii la r&shoiii, o spune cu cuvintele lui Manasses asupra lui Achilleus: 
MARIME SDO. +. HA GpAnih OrHEAz ABIXaă, cod. sinod. î. 56 b., grec. Efect 
zaiwy "A pdede pe mâhspry zăp zvâoy, ed. B. 59, v. 1346; iar efec- 
tulă bărbăţiei lui Rareşii, căderea trupurilorii leșesci ca spicele, îlti de- 
scrie totii cu cuvintele lui Manasses: u NAAAATA VIBE BAacia eannacnaa 'rl:- 
Atca, cod. sin. f.56 ., grec. ed. B, 59, v. 1351: 40 mizzovsty he GTU/ss mt 
soy E))poy spin, la Macarie: lan NAAAĂ CANPOTIIER CTARIIE A'lauectiaa 
matca IIBO:EE taacit. Găsindi însă la Manasses, câte-va file mai încolo, că 
Traiani în r&sboiuli cu Parţii a acoperită câmpurile lori de cadavre, 
se gândesce că n'ar fi ră să dică și el același lucru despre Rareșii, 
adaugă deci frasa: un noa rate căițaa CATEOPIBA Thaechi MacTaana, cod. 
sin. £. 67 a, grec; ed. B. 94, v. 2158: ui metddus măg Esi deizue Gw- 
phoeosepebzeos. Astii-felă aprope întregi pasagiuliă despre luptele lui Rareși 
cu Polonii dela 1539 este o compilație fără înțelesii a unori frasc, luate f
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pe ici pe colea din Manasses. Ce valâre istorică pote să aibă acâstă de- scricre a lui Macario? | | 
Pasagiuli, co urmeză inmediată acestei descrieri și servesce de introdu- 

cere la povestirea, nenorociriloră lui Petru Rareșii, este împrumutatii în- 
tregi din Manasses, cod. sin. f. 52 a. Și 73 b.: ua ue tatea MIRCO, ld- ORE AMA, MENpIRAOZENO EA AB CEHI, Hu GOTATACTE9, HU iaperiaa Apziara, HI CHA ȘI IX HIWIRCO:KE IECTA, IANOAE MILA, AOBPOTACTIIO HA :EUTI, BOYpu n CIPALI HE NPHOĂCTIIO....., HI OVLo IEMOV” XOIIETA nporaanenie casta cero ?; grec. ed. B. 43, v. 955—956, 114, v. 2640-9643 și 115, v. 2648: 

ADP “îj9 00%, îs Xotre, inu Ev 2 Bio, 
„10 eros, cd RuGihstev vptizos, 6 dovuczete. 

AN "îi 0038, dos Ectrey, ei T0Jrppa. 05. five 
Gdine ui mms dură, 0305 is sbzosulu, 
ui]. avvuvargoipevoy Epoca aul ave 

"ADE “făp si pot Bobhezur sh moâucue 205 hero; ţ f ; 

La descrierea, fugei lui Petru Rares prin munți Macarie compilâză > Lă y : două pasage din Manasses, unul 'asu va pornire la vânat a, lui Mar- > > CU 1 cianii și soțilori săi, altul asupra posiţiuniloră ocupate de Justiniani lângă Constantinopolii în lupta cu Philippicii, rivalulă săi; lui Macarie îi 
trebuia, o descriere de munți și păduri, puţină îi pasă dacă unulă umblă 
în ele la vânati, iar altulii caută scăpare dinaintea vrăjmașiloriă. Astfelă din 
pasagele lui Manasses : n HpOXOAA no NATEVA HENPOXOALTRIINA + + 1 coa'l 
AACAITRIA II EEBICOIGRIA ep'lireirn, cod. sin. £. 93 a., ȘI IA GPZACAVA EACTILALIE. 
BACNIPONOAr RIAA 1 SIEPA Bpastanțrinava n enoa AACAIA NpOTIIIAIE ui 'Tpoyr- 
AA ca, cod. sin. î. 75 b. (1), el face: u HpOXOAA 9 NATENA HENpOXOA- 

(1) “ot. grec. ed. B. 121, v. 2789—9793: 05z0te mad awemjţestoy moră zogtonputvo!s - . . - Magus avvstaszo îs Yipas toti su, 
15 oâv ditâgoyot z0)dofş z'eyoreorv ideâat, | 

” 77005 16qpovş drerpigovres xi zoo puovoivreş, şi 175, v. 4069—4071: 6 ît “fe bivohbâros abshyut Dategiisas IN ” 
Ma ptiiuzvos 6hnis 0vstdzotş însstiâo'ş 

4 somos Capaiodzst zu Aicats ATOA pt pirat se
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ung Str: spzmarpitiata în extoâ't ancora npbrotn. Pe aqcata din păsa- 
giulă ali doilea îli lasă afară, de Gre-co îlă pusese cota mai susii, iar pe 
selpa npzmapinata îlă lasă în dativii, cu tâte că după năTEXn aril [i tro- 
buitii să-lii pună în locativi ; atâtă de mecanică este compilaţia lui: 

Casurile cele mai caracteristice ale acestui Sistemii se găsescii la isto- 
risirea scăpărei “lui Petru Rareș din Cicei, mergerea lui la: Constanti- 
nopolă, rehabilitarea, lui în faţa, prieteniloră sti și a sultanului și numirea, 

- lui din noi în domnie. Macarie 'și împrumută, expresiunile sale din păr- 
țile relative la istoria lui Vasilie Machedonânulii, cum acesta a scăpată . 

„de cursele bulgăresci, cum a ajunsă în Constantinopol, cum și-a câști- 
gatii încetă cu încetul reputaţia, la cei mari și puternici, cum fu făcutii 
comisă ș. a. m. d.; neajungându-i însă pasagele despre Vasilie Machedo- 
n6nulă, mai împrumută unulu din istoria lui Constantin, cum acesta 
făcu pe Romani Lacapenii «czesar». Pentru a putea fi comparate cu 
textul lui Macarie, comunică tote aceste pasage: ora BAIA ie HAGA 
elren GAATApACERINXA pr lipera ugaerilta auiie rpatneiiintăta nprliă kaoatz 
cod. sin. f. 109 b.: Macarie a lăsat pe e şi pe arie afară şi a înlocuitit 
Pe BAATApACISRIINA CU OVTpACinINh, ÎAP PE FpauineiiRIIIAZ CU NEPCRIMR Aa 
MIISS:KE EZIATPAAASY EBICTA trhIpERtA AOpoapanmitiv, cod. sin. f. 109 b.: 
Macarie pune un în loci de 'A4 1aomE; TAR GE IL CHANIOE CROE 19 MAAS 
OGhtaniez Baclava ta OVeTrlica Pune EA Canto” CXIȚIiNAtZ, 1 UTE AAZrS îi 
moro caca î, cod. sin. f. 110 a.: Macarie schimbă numai pe rlnn ae ui 
în Aa to și pune ca subiectii în locii de Vasilie pe «Petru voevodii celii 
mărinimosi»; IA BRICOTI RABIOCA EPO OTA HHASCTII OTRUIA YpannTea'l; TBo- 
PHTA EPO „UApCTEOY” cRoEMoY-, Cod. sin. Î. 114, b.: Macarie pune ez3noa 
în locă de ezanocă, lasă pe orhua alară și schimbă pe uâpnerEoy în tap- 
cret, negândindu-se nici decât că posiţiunea de care e vorba aci, adecă 
cea de .ccesar pe lângă impăratul bizantină, nu se potrivesce de fel 
pentru Petru Rareșă, care n'a fostă făcută de sultanii caperătorulii săi» 
(Xparuvreat:), ci domni în Moldova. 
Aceste pasage, extrase din episdele lui Manasses asupra lui Vasilie 

Machedonsnuli și Romanii Lacapeniă, sunt intercalate în altele, culese 
din deosebite părți ale cronicei. Astii-felii între întâiul și alti doilea pa- 
sagiui se intercaleză trasa CUI EA MACRI FpAAR Over, np'bipactinini rpa-
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doit oncranrunoth rpaAt», co este o imitație a celci din Manasses: rpasa p'licaanivan "pasta Ioncranasiorz rpasz, cod. sin. £. 82 a., iar cele ce urmeză pasagiului ală doilea sunt aprope verbală reproduse din f. 129 p.: RAPEAPA E CUZA BHASA.OVNEATHEZIIL ECO HEHAAEE AM: RAprapeiză Aula oyr- BpOTII N GZ3pl; MAO: AMOGEAII9 Ha uapl:; feasa: ijespuiTa us n Eaprapa uapili SAOCTpaj suţiă, co urmâză inmedialii celei precedente, Macarie a arun- catit-o cu câte-va pasage mai înainte. Pentru ce a luatii-o de aci și pentru ce a pusii-o dincolo nu scimă; numai elii ne-ar pute da s6mă de acestă, barbară și nemil6să procedură faţă de textulii lui Manasses. pi 
„Vomi da încă două exemple, din care să so vadă că până și compara- țiunile din pasagele: relative la numirea lui Macarie de episcopii în Ro- manii și la traiul lui Petru Rareș după instalarea în domnia a doua, sunt împrumutate din Manasses. Pasagiulă din urmă sa păstrată sub o altă formă și la Urechiă și dacă nu sar constata acum că este vorba . întrînsul de Mihail, predecesorul lui Nichiforit Botoniată, care după retragerea lui la Efesii își petrecea, viața cîn băi, mâncări și băuturi », 

ar fi îndreptățit ori-cine să, socâtă pe Petru Rareși de ună domni des- frânatii și uşorii de minte, care îndată ce sa vădutii în seaunii sa pusti pe petreceri și voselii. lată pasagele din Manasses : APARARII 9no noao STA APOVTRUINA Ha Apo rita nplirpatoanta ca un np'tepariurea N NĂTUNA HEPARIRIINA ACcTuSaerA urliioraa rep: eABeparlinun, ca. mindopa, cod. sin. £. 100 a, cf. ed. B. 195,-v, 4548 —4550: Da 
“05 'mpăzuvs Tri î spnyhe SE îdhwy sie ErEgnws 
“zohvârsis zai GuGrpureis €y îptuate ăvoudrte 

(D
e ave mosă periwpry dpuc vai Nezregry, 

Din acestea Macarie face:: Upznsontise BOAC ST Huy na APOVTHIA nprlirpa- BOMBA CA AOC, 1 Mere cavl;penaro repi; ezanparliniun ca. Pasagiuli, cu' care se închee cronica, lui Macarie, are la Manasses, cod. sin. f. 130. cd. B. 284, v. 6688—6689, următârea, lormă: Gant ui muri ut uuaprasiu -AOBPOUACTUXĂ CTAPOCTA EPZALA, II: BAATONEPA Alpi UTE pEUETA BURSE MHă BAatiiuvz. Macarie schimbă numai pe rpama în pair Și. pe aAa- HiuȚA în ajauin, CI. grec.:
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oops mai micuta 'vi popuie edduirv. “pipes  Bisroy, 
Apo VIGT cepe, (iv ein ste, nnyus âvahpuzias (1). 

E de prisosii a mai cita și alte exemple, de rece ttă partea din 
urmă, a cronicei, de la conjuraţiunea boerilori mai alesii, este scrisă în 
acestă chipi. Pentru a, convinge pe cetitorii despre acâsta, voi reproduce 
aprope t6te pasagele din Manasses, ce se găsescă în diferite locuri ale 
cronicei lui Macarie: va [i uşori pentru ori-cine să le compare una, cu 
alta și să vagă ce rămâne original din istoria intregă a lui Rareşii. 
Aceste reproduceri le facemit cu atâtii mai multit, că cronica, bulgărescă a 
lui Manasses, afară de nisce mici fragmente în publicaţia lui A. Popov, 
asupra chronografelori rusesci, vol. |, și în lucrarea lui Biljarslij asupra 
vocalismului mediobulgarii, este necditată, iar căutare ea tuturorii pasa- 
geloră în originaluli grecescii este îngrouiată prin limba și mărimea 
cronicei (ea conţine, după ediţia din Bonn, 6733 de versuri) ; la pasa- 
gele mai lungi vomit indica, Şi versurile grecesci, pentru transițiuni, me- 
tafore etc. acesta nu este de lipsă, de 6re-ce ele se repetă forte desi și se 
potit găsi uşorii. Citaţiunile le facemit după codicele sinodalii din Moscva: 
AAA MHoroap'linnaa 42 a. 
tatso Ati ozeaz 42 b. 

a ro Aorocaoturu ; 43 a. - 
AAâNu ovpinerairma 43 b. 
Slenpianoatz oyne marini CHIMITPOAPZ:RANiE A NpAnoe ACTII ACTII Aso 

eroantie 47 a., grec. cd. B. 28, v. 585— 986. 
nârlerirl; caono cuanera 48 D.. 
4 ERE NO cui uro ui nano 49 a. 
nplaTra n uaperaa crunrpa 50 b 
crt Țăasiriten expr tamă 50 b, cf. 73 a. 90a. 
STA OHEA BACTOUIAINIVIA A9 Bana mocani 51 b. 
W Cla OBS, IIGO:KE: GHITA BARAOIIID, CANCAN CA CAPROAA E parul; u 

„uaeberurl;, tanoie aut ca amuira 52 a. - 
A IE 9 CHA, aa Oy 52 a, cl. 63 b, 
1 TO Moro Aadzrocacruru; 54 b. 
PN 

(1) Originalulu traducătorului bulgarii avea aci o altă redacţie.
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pile onaziaaa ca ta tpar 55 b. | | 
APHAERE Bach; paseparțaxtțintta 1 er EARMANARIȚI A ui AC Maru 

SAAINAA, BAT raareaa 56 a. grec. ed. B. 56, v. 1271-78. 
STA TOAMI EANĂ OVGÂNCTEA 4 Bataania 4 poanta patat 56 D., grec. 

cd. B. 59, v. 1335 sq. Sa | 
STA BEE ISAIA CA OVeTpamtarbera ca ua aauntreanereo 62 4. grec. 

îS, v. 1775—76. _ 
9 CHINA OBO AOIOAND ECTA, AZI E AA AREPATUALA CA ia noBleTa CAPEOY 

63 a., grec. 80, v. 1822—23, | A 
MĂ OB BAE BAIA TEIEINIEAA CASEA, ANLAA CA (urmeză apoi o reflexiune 

asupra copiiloră, ce nu sc asâmănă cu părinții lorii, și apoi continuă)... 
NO SITO î0€ Cia HApEoA ui iz oupaăa cacno; 68 a., grec. 97, v. 2230, 
2231. 

a 
ME AMXĂPACTEOVA OThitda tout orp'lre ACCTONNĂ GUTUI CLOEMOV 

"e e HARPARE MOVILĂ CO plz plete GS.b,, grec. 98, v. 2249 
—51 (despre Comodiă). . 

Bal; oVauiparra 68 b., grec. 98, v. 2254. 
crnrpa ecran 68 b., grec. 99, v. 2273. 
“Acra 14 Genupoy Bacatia ca 68 D. | Sa o 
BOE BA0 HE Bl: TOrAa, ROEA n€ APARE că; Basaantia u OVGiNCTEA pp 

CAS 1 NpoanTia ripriteata ui Mpâsiise "Tedtuunnui navbaue anorat crasa, 69 a. 
grec. 99, v. 2286—89. | 

NACTOUNRULIE tint:9 reni neu 69 a. | i | 
păenpserpuri: nomemaeri; aan ecponinerizta 69 D ; grec. 102, v. 2354, 
OTHER CAAA . . . GARAETA eAceldA to 70 b. 
HĂI NABZI HA NĂTR CAGEO IACTABAEIS GĂAIN H Ad CIĂUAETA CA CTALLIIEE 

CAOEO cancan 72 a. ” 
MAOIÎ;OAIOnEANI» na Cuca tz3npax 76 a. Ma 
EACĂAOV RENALE 1 LABAZINantia, EACXAS npaceava Gitnia 78 a. | 
ui ael; eupvliru ovrauacits abisoe EHAbuie n AceTonito caza 79 a. ck. 98 b; 

RUAȚTIIE, 4 ropE, OVAMAEII. | - “ 
STA CEPO BOINOATA OB CTpara nanAc nea 80 D. 
plz mavbuntoata 80 b, 
EEAIGA + + EA Ypanepertova SI b.
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A Gpânevz AntStapoerenu 81 b. | | | 
„BAICTA, AV POPE, OIaatent n NARANIDĂN - BAAAOYNA. .. OBAE EAICTA 97%, 

CROUXA tilsat-tilroyun pana 81 b., cf. grec. 139, v. 3245 (despre Belisarit). 
HplinoreliiAaera MA crpacra ui CAMĂINAETA AMA MAGURA NpPIIAAIZASTA CAI HA Moi one 81 b., grec. 140, v. 3253—53. | 
MĂSUNTEAS Borza 381 b. | - 

> PANIĂIEII CA HENPAREMUAINANZ OALA AA, IEAGA FABIMATI II CEOA BAatipa- 
mari 82, grec. 143, v. 3318—19 (despre funcţionarii jefuitori din 
timpul lui Tustină). | 

CTENANIE CA EABAVIVANEAvA ii PAIAaNiE 1 nad“ 1 npuceata nieuie 82 b., grec. 
143, v. 3323—95. i | 

9TA CpaAhtutată cpliizi 82 b. | | 
CASEOY 11 NAMATII ASCToN ui cate npaaru 83 a., cf. 99 a.: cases n 

NAMATII ACCTSIIMAA Leii. . 
W 46 TIINSETII 1 GAarocTii Tise, camoapuuinue! 83 b. 
IA AVÎCTO NE RAZILA 10 AVALA BACAMIII CA Tuuina 84 a. 
AMSTOMATIEAA popa 84 ). 

NA'LAA NOMAICASANA Blunua 85 a. 
paniă pazavhiuerzi pliurnta erpoa 85 D. | | 
W 4476, PONNTEAR, MAITEAte pila parau, AXHARACTES CANAETEIE, 

HĂ BEN oy"no. AEMMOPOA ANNA NOPpliumrzaniE Ovati 1 ua GĂAXIȚIaa ocarl- 

AAA OTARpABAEIUIII GEBPAACIISAMOYI, 4 PAAPCANESAOY. Za Tzansaeuttui ACTA, a... 
OVETARAI 1 Bansonizi HSIIMpactuni n CuânA reiimuu (urmeză o mulţime de alte 
exclamaţii de acesti fel), 85 b.— 86 a., grec. 152, v. 3550 sc. | 

OTA CEPO CAAGAI TEIANA UACTA, HA OUN ECO În CTEHANIA TAMIOEABA ZI yta- 
PEANAA COTA CPAAENIZAIA Cp ui BiEnie TANMOPAACUS: pac Syria Brbasațiee n 
EABAAINANIA HI PAIAANIA HA GAPO MOANTEAI Hp'ACIIII :KE CA CritA Bor 
WU TĂTAAA CAAGIANAA npiapil; i evaţieApu moaalpa ca meprin» 86 a., grec. 
153—154, v, 35T4sq i | 

OVeTpaati ca ovao plirzereeara oyipacru cnacenie 86 D. 
SVCAANIIA ZE CIA Map NEpErzINt rpAzut ni Gaaătțaa orele 88 a. 
N Ciă OVLO Ba AT Cana na CA NOCAL ANINA, a 1 eaţi€ căi pa Îiep-. 4 r 4 3 

eliza Ipatantoy, NEPCIDAOY E BONNCTROY, ., RARI NSPAZTUTII Ppaiz. 
APOraa. . . TaumepSaiia, . . GoVpili ezera, erpauuus PERSIA iz AA... 

o 
A
 
a
a
a
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DA NEPCAIAA BO CIILOCIZIA CIIAVI CATERINE CA N AAA e + SERpOLIIA za 
Elnapa, taiat Moatorţini TANIBOPSVAIIEI „CA UIOVMOAMA . NPOATARIIE CA 1ansostte APAR PpAiA Nora norazruru, a 19 cpliAb rpoyisAaani ca rpaacrizini BOPABAR. + OTA_EACRAOVe E lia MEA AVAICAZILA RE 9 noa 88 b., grec. 161, v. 3738 sq. (1). | 

ARTA STA CHotoantare pazoata 90 p. Ma 
BauaăTA cliMena nerlperiiia, .., APIA RE CA Apoiroat carlapaunre 

CAM CAENHHNEIIE CA 'TAMD ApABSCTII CLotă HApzIraă TA TAPOTX 91 a. 
II PSPAI OV9 CANPOTIEA Masti Ava tAsriansava 92 b, 
ua noul: npasa taca 93 a. a Sa 
SYETII Cu TABAO MEASAUA EAACTUAIAUA omadana 94). . 
ME CALABA Nacu Au cae; 95 a. 
H GAZA AOTERtE oras 95 a. 
APOVTAI LIAn CA laaracapn 95 b. _ 
râtpatta cipurlintnare ora upanseru noauta 95 h, , 
flprataaaz cura, eroie Aocrrltia np'Aciaza "reseniie casta, 917 a. 
TO REM BOE NpPHBAISUNEINEE CA caste camera 97 a. 
NpoC STA tere pasat lan neannomerurzi 99 b. a 
It CÎA OO NASII TABGOEANMLAM, onpadoata none 99 b. 
cala Opăitittov AICTA N pante ateu 101 a. 
EA l Tora huzauria AUR enonojena 101 a. 
Ooua, croite nprliiae caone rrenoavhua 102)... 
INCEĂIA, BAOGABHELA, EOAA 1 paâeparțiaă tact; 108 a. 
W AE, CAZILE Hi Bemae 108 D. | 
a 

! 

  

(1) Intregi acestă pasagiii, ce trateză despre luptele lui Ileracliu cu Perşii şi încercarea acestora de a lua Constantinopolulii, e întrețăsută de Macarie în povestirea despre expediţia lui Solimanii în contra lui Rareș și năvălirile contimporane ale Leșilori, Muntenilorii și Tătariloră în Moldova. Eli pote sluji de unii bună exemplu pentru metodulii lut Macarie. Dacă mamă seci că e luată din Manasses, am putea fi induși in erorea de a compara espre- siunea intrebuinţată de Macarie despre dorința Leșiloră de a înghiţi Ilotinulă (xorhkya Nerunn +. NSrazTuTui) cu 0 espresiune analogă, ce se atribue lui Petru Rareşii în «Descriptio veteris et novac Poloniac» de la 1585: caut Camenice Chotinum, aut Chotinum Cameneciam deglutiet» ; cf. Xenopolă, Istoria II, 541. Mărturisescii că inainte de a da de urma espresiu- ncă lui Macarie in Manasses, v. 3741 despre Constantinopolii: za: pratpoyzoz (sc. Ilzpsây spa 3 Dparazos) acazrartty Ti Thy rr îi, ami făcutii și cii acâstă presupunere, credendă că Macarie a auditii espresiunea, de care e vorba aci, din gura lui Petru Rareșă. La astă-felă de rătăciri ne-ar [i condusi textulti lui Macarie de multe ori, dacă nu i-am fi aflată izvorul,
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TăiRaatne, metaaonaane 110 a. 
HI Cia SRO Aotoarrl; Aoa oraatia ca case 110 p. 
RE STA HSTĂN MAAAZIXA II OTA IpABATO UABPAcTa 1ApEăva GOARCTEnIAni 

HSUECA AunvAcriare :uitria 112 a. | 
HIBO:SE AțIE TO pEIETA Bațeia crapopoiraini Ipouu 115 a. 
Tora 1 rpaia nplispacirzni Surioera. .. Iamanarbie, .. ABEMUIIE, HII:O 

Hp'EpaBă USEPAAMIIA II 10859 MANĂTUAA Batut 116 a, 
micania sa Îtauieyuos” Aotponepa Hauparataera 116 a. 
erpamiiin na dacă 116 b, a 
ACE AVISIRCTIO IIPOCAMARII CA, EANRO ta AROp'l: n EAnlio cileraoTroa Po 

CÎAAIIIE, EANI:O 19 ASPITOA II EA A napounrania 117 a, 
PACHPOETPATAMA NOAEMAATA Aaaa maia Lil? a. - 
CATIICHNGINA CA STA CANOCTATA PpPAREIIALA pala 119 a, 
TOTAA HI CTpOA plita LA PAR PLASA CA 0 Later GpAtiia supa- 

BEA AoEporoiuran Ilerpa 119 a. 
14 AVLICTE BOpA AAȚIA aria PAXESIGAA rmtita 120 a. 
Xepăn, Apa SIA Îlepcoava tinasa 194 D. | 
IO E II E9E Mpunsălceitit:uite ca pina ai, caste, u itapan 127 b, 
:ăptiaperiztiui Aaanâtui 129 p. DP 
AGATA MNASCTULE Lunii ToAto ui Sr CLONA UI NPOAVAICAZICĂIDAt Caza- 

XA CAPOANIIIA, CAMIAN CA 1 CAAAANt CI în IOAOIŢIII AACTA EMOV. păi 1 ta Hp ATIE nscnAaerA 'roro MApETEOV, 11 count ovpro Poatarra tata Btbpn ic 'ro- 
STA 1 HIBO COTA CÎTE OpEAA Hi Lino pita OTA Au 129 b., grec. 280 
—281. i | 

HHCANIA 9 IATA MEPUATA 19 BACXAOV moerusaava 129 b. 
EA MUTA E tpavlarlame 131 a, 
HA CVBS Horse MA AAerantie Oyerpzuniutiit că caons Aa nplcranera 131 a, 
Extrasele din Manasses ne esplică tote particularităţile de stilă ale lui Macarie: nenumăratele atribute poetice, reminiscențele mitologice, 

circumscrierile de toti felulă, care de care mai fără gustă, compara- 
țiunile, excursele morale, contemplaţiunile filosofice, esclamaţiunile, de- 
sele transițiuni retorice ş. a. m. d. Tâte acestea își aveai la Manasses 
înțelesult loră, întru câtă elă scriea o'istorie în versui; Macarie, care na vădutii: nici o dată originalulă grecesciă, ci a cunoscutii numai tra-
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ducerea, bulgară în prosă, le-a socotitii bune și pentru istoria sa. Astu- 
felu dacă găsimi la dânsul celăți «cu zidurile întărite», munţi «cu 
virlurile ascuţite», -6meni «cu 'minţile de dobitoce», eroi «cu furie de 
leii», vulturi «cu penele mari» sai pastri «cu penele mici», «împărați 
«cu mintea îngâmfată», codrii «hrănitoră de fiare», păduri «bogate în 
lemne», vorbe «în aură. împletite», Poloni «greoi la, minte» ș.a.m.d.; 
dacă mai găsimii comparații ca a lui Rareșii cu «bătrânul Chronosii» 
sa cu «lucâfărulă sub pămînt», cu Inderichi, prinţul Vandalilori (grec. 
cd. B. 135), sat cu fiara scăpată din cursă (grec, ed. B. 281), dacă 
vedemii pe Saşii căduți la apa Bârsei comparați cu câvimii celă vechiă. 
la apa Cisului», iar pe Elenă, soția” lui Igareșu, cu Dalida sai cu Tin- 
darida (Manasses, cod. sin. 118 b., cf. Moxa, ed. Ilasdeu, Cuv. d. Bătr, 
p. 994); dacă găsimă circumserieri- de felul celorii: «luatiă-ati scep- 
trulud omnesci», «băutii-aă -paharulti morții», «fostit-aă hrană focului 
a totii mâncătorit» ș. a. m. d.; dacă citimii atât de desii . transiţiuni 
de felul: «şi ce să mat. vorbimii multe», ciar cele ce urmeză, co și 
cum sunt?», «destulii despre cele de până aci, să ne întorcemti iarăşi 
la şirulit povestirei», «să ptinemii capttă povostirei» ș. 'a. m: d.; dacă 
pe ici pe colea găsimi esclamaţiuni ca: «o, a toti vă&dătorule sâre», 
«0, dreptate» și reflecţiuni filosofice ca cele asupra, zavistiei - cmuma,  tu- 
turori releloră», asupra «aurului, vrăjmașă ali Gmeniloră, tiraniă fără 
milă etc.», sat asupra schinibăciosci sorți, care nu 'cruță «nici avere, 
nici putere împă&rătescă» ș.a. m. d.; dacă întâlnimit în slirșiti forte 
desi flori retorice ca: criuri de bogății», «mai golă decât văzduhulii», 
«ungendu-și numai buzele cu mierea domniei» Ş. a. m. d.: tote acestea, 

„afară de câte-va comparaţiuni din psaltire, ca cAvimi la apa Cisului» şi 
«gunoiulă pămîntului» (Ps, 82, 11), sunt împrumutate din-Manasses și 
constituescii elementuli bizantină în modul de expunere ali lui Maca- 
rie (1): Eli era, așa de îmbuibati cu citirea Bizantiniloră, în câtii modul 

= 

(1) Acestă elementi predomină Și În istoriografia serbescă, mail alesă in diografiite dom- nilorii (jupaniloră, regilorii, despoțilorii) şi în cronici sai genealogii (ctopisi şi roloslovi). Nici unulă însă din autorii sârbesci n'a mersi aşa de departe ca Macarie, nu doară că cr ar fi avută mal multit bună simţit decât acesta, ci fiind-că erai stăpâni pe limba, in care scria, și imita deci liberă pe Bizantini, lixemple se găsesei cu grămada în tâte produc: -
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lorii de expunere la adoptată și în alte. producții literare “ale lui, de pildă în inscripţia de-la 1550 de pe Diserica de la, Romanii. Și aci găsimi o domnă «de Dumnedeii încoronată» (Bororbnaunoa . .. TOCIIOAAEA), copii «de Dumnedeii: dăruiţi» (Borepapotanttiatii), sati espresiuni ca «a- dormi în Domnuli de lungulii somniă, ca să aștepte obștâsca înviere» (Noe 9 rocnoAt eznoata AAZPRIAA, HACTipnCeNiE OGIpIe :5A atit) și circum- 
scrierea dateloriă, atâtii. de iubită de Macarie. În loci: să dică «în anulă 1550» Macarie dice: «în anulă, ce se capătă, dacă numeri de 7 ori câte o mie şi de 5 ori câte 5 și câte 5 do 5 ori și a opta rotaţie, de la facerea lumei (= 1058), iar de la nascerea lui Christosă 1550, luna . . .» (ia al:ro, nzE noAaSue ca CANIQ, CEA MocSrSpirlut "Teicatțiii ui nATh NATOpO9 ui 
HMATEPO HATI NpOCTRIVA 1 SCAMAFO HSUIEia or AMIPCISTO CACTABAENIA, OT ĂPHETORA ZKE pOAECTEA „„adţl., avlcaua .. .)5 cl. cu acesta din cronică: «când sdrele dădea atunci ani de 7 ori câte o mic și iarăși o decime și (când) a doua rotaţie se cunoscea lămurită, în a doua, din calendele lui Iulie». Cu acestea Macarie vrea să dică că era atunci anulii 1012, 2 Iulie! Anulă 7022 îl “circumscrie astă-lelii: «în de două oră câte 10 şi mii de ani 7, cuo simplă doime». Alte exemple se găsesci sub anii 1030 şi 7036. Macarie întrece în acâstă privire pe cei mai greţoși. Bizantini și pe cei mai obscuri Bulgari (2). + ă 

Totu din Bizantini a imprumutati Macarie Sbiceiulii de a archaisa, nu- mirile de popore, riuri și diregătorii: astu-felă cl dice: Perșă în locti de 
Turci, Istru în locă de Dunăre, AMoldovlachia pentru Doldova, satrapi 
pentru doeri, sinclitii pentru sfatii, împărat, împărătesc, împărăție pen- 

    

țiunile serbesci cunoscule. Voiii da câte-va aci din viaţa lu! Stefani Lazarevic, scrisă de Constantini filosofulă , cclă mar inveţatii din istoriografit serkescl (sce. 14): are ao Men eTuRAuS 261, unTe Sas no enya 201, 201, sora ate pb IIPEAINILLATAIEII Acțunntată e susan 280, STA ToAk 6V39 CTpați ui TpeneTh STA cere 981, 59 ct cn „Runa 297, etc. Glasnik, XLII. Reflexiuni morale comparații ș. a.m. d. se găsesc la Constantinti ca şi la Macarie. Același caracteră trebue să fi avuttă şi cronicele bulgăresci sau biografiile pierdute ale țariloră bulgari; cronica aflată de not în codicele de Iă Slatina face o escepțiune neaş- teptată, ce nu se pâte esplica decât prin superioritatea autorului er şi prin lipsa de cu- noscință a literaturei bizantine. 
(1) Cronica Romanului, 1$3. | 
(2). De unde şi-a imprumutati clti acesti modă de circumscricre a dateloră, nu scimti, In literaturile vechi slavone nu Tami întelnită nicăiri. In totă casuli, n'avemii a face cu o învenţiune de a luf.
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tru domnii, domnescii, domnie sai vocvodit, voevodescă, vocvoqie. Vor- 
bindă odată de întregi sfatulă bocresci alti Moldovei, eli dice:. «hiparhiy, 
hugemonit, hivaţii, satrapiă și toti sinelitulit» : vuapen n IPEMOIIN, - HATE 
carpanm 1 teen curiaurn (sub 1523). Ai crede că ești în Bizanţ (1). 

(1) După tâte acestea nu vomă putea fi de acordă cu epp. Melchisedecă, care po te- meiulă inseripţiunei de la Romană caracteriseză în acestii chip pe Macarie: «Stilul concisă şi înflorit, cu care se exprimă Macarie in inscripțiune, no arată în clu ună spirit cultă, meditatică, iară limba slavo-bulgară ne arată limba şi literatura, cu care elă s'a cultivatii. Forma gramaticală a dicerel grece «Skyphon» ne dă dreptulă a crede că eli poseda şi cunoscința acestei limbe. Inaltele lui priviri biblice ne arată în clii ună teologii consumată. Eli: numesce pe Elena Dâmna «de Dumnedeă incoronată», pe fiii Domnitorului «odrasle de Dumnedeii dăruite». Mortea, după episcopulii Macarie, este «ună somnii lungi intru aşteptarea înviere! comune». Cu unii cuvinti, în scrisorea lu Macarie se străvede dăscălie, iară nu rutină de a logofeţiloră din cancelaria domniscă. Stima lui către Domnit şi tubirea către ţiră se vede în espresiunile evseviosulii, apere (regatui, imperiă) ete., iară devota- mentulii către religiune în Ştergerea renegatului din dipticha biscricescă». Cronica o- manului Î, 186 — 187. -



„ CAPITOLULU VI. 

Cronica lui Eftimie. 

A. Eftimie. 

Cine. a. fostii Iftimie, continuatorulii cronicei lui Macarie, cu sigu- ranță nu se pote sei. Eli spune în introducerea continuaţiunci s6le că a fostii îndemnatii de Alexandru Lăpusnânulii să serie pe scurtit istoria Domnilorii de unde a, fostă | jăsatii-o Macaris Și că atunci era egumen (noearli aerian oye 24 inovarea Ganatir îepoatonaytoy). Unde însă a fosti egumeniă, nu ne spune. Din faptulă că cronica lui se închee cu 1553 şi că întriînsa nu se amintesce de nici o schimbare în posiția lui hierarchică sar putea deduce că pe la 1553 eli era totă egumenii. În acesti cast Vamit putea, identifica cu uni «Eftimie ieromonachi, egumenti ali mâ- năstirei Nemţului», pomeniti întro evanghelie scrisă pe la 1553 (15 Dechemvrie) în vremea, lui Alexandru Lăpușnnulii și a mitropolitului de Suc6va, Grigorie (1). Acâstă identificare ar [i însă forte hasardată. Des- pre Eftimie de la Nemţă nu scimă nimici altă ceva și pare să nu fi jucati nici unii rolă în vremea, lui Lăpușnânulă ; cunâscemit însă unit altă Eftimie, care a fostii o pers6nă din cele mai influente și mai apropiate de domnulă moldovenii, şi acesti Eftimie pare a fi [osti autorul cro- nicci. Liste vorba de Eftimie, episcopul 'de Rădăuţi, 

(1) Revista pentru Istoric, Archeologie şi Filologie, an. II, vol.- 1, fasc. |, p. 140. 
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Pe acesta il întâlnim întâiași dată într'unii document alt lui Ale- xandru Lăpușnânulu de la 4 Aprilie 1552 (7060), în care clă este numiti de Lăpușnenulă «rugătorulii și părintele nostru ir Eftimie, episcopulii de hădăuţi» (MOAELIUIUL:ov- Hi pOAMTEAtA Hameatoye nrph ÎLomatie, etnnteniSriS paActi- ctom5) (1). Cu uni anti mai "nainte, pe la 1551, era episcopii de Rădăuţi unit dlitrofană (2). Suntem îndreptățiți dar a crede că Alexandru Lă- pușnenulit la numilă pe Iftimie episcopi de Rădăuţi în primulii ant 
ali domnici sâle, la 1552 (5). In calitate de episcopi la Rădăuţi îl mai găsimii la 1559 Iunie 30 pe o inscripţie din tinda bisericei de la lădăuți, în care so spune că acesta sa zidită sub episcopulă Eftimie cu cheltudla. lui Alexandru Lăpușnânuli (4), la 1560 întruni documenti, în caro figureză ca martori pentru cumpărarea, unoriă moște de la călu- gării din Vatopedu, dăruite maj apoi Slatinei (5), la 1561 în notița de pe Sborniculă de la Slatina și la miruirea lui Despotit Vodă, din același anii: în ambele locuri împreună cu Grigorie -mitropolitulti și cu Ana- „ Slasie, cpiseopulă de Romani (6). 

Cătă timpi a stati la, Rădăuţi, nu scimt precisii; la 1572 săsimi acolo pe Isaia, cunoscutuli partisană alti lui Iânt Armenuli, Ipiscopulii Melchisedecii și după dinsulti Wickenhauser cred 'că Eltimie a fosti trecuti la Romanii sub Petru Șchiopuli și că acolo a statii puținii timpi, de 6re-co trei ani după intronarea, lui Petru Șchiopuli găsimă la Po- manii pe Eustratie (sai Istatie) (7). Cândă a murită Eftimie nu scimii, In inscripția de la Ilomoriă, unde a fostii îngropată, data nu s'a păstratii întrâgă. După, traducerea lui W ickenhauser, în acâsta se spune despre 

    

(1) Archiva istorică ], 1, 125—126. Prin acesti documentă i se dăruesce lui Eftimie v sumă de bani rămași de la ună bocrt mortă lără moștenitori, . | ” (2) CL. ună actă de donaţie de la Ştefan Licustă din 5 Iunie 1551: «rugătorulii și părintele nostru kir Mitrofanii, episcopi de Rădăuţi», Arch. Ist. 1, 1, 125. Aci:s'a tipăritiă: din greşelă 1541 îi, |. d. 1551 (7039). 
(5) Cf. și Fr. A. Wiclenhauser, Geschichte des Bistums Radautz und des Elosters Gross Shit, Czernowitz 1890, p. 14—15, 
(1) Ibid. 
(5) Condica documenteloră mânăstire! Slatina £ 169—170, după Melchisedecii, Cronica - Romanului 1, 1943. 
(6) Vedi p. 11-din studiulă nostru și Urechiă, C. 12, 212, , n (7) YViclenhauser 1. e, și Cronica Romanului 1, p. 209—210, după lista de episcopi din condica bresleloră ; alte documente nu se citâză, 

"
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Eftimie «fosti episcopă la Rădăuţi, îngropatii aci, unde a fosti sfințiti 
de călugări, la anul 7...» (1). Este fârte probabilă că, dacă clu sa 
călugăritii la Ilomoriă, totii aci a, fostii și egumenii. De aci ar urma că 
Alexandru Lăpușnânulă Ia cunoscuti. în calitate de egumen ală 1lo- 
morului și atunci Va însărcinată cu scrierea cronicei. Acâsta însă este 
în contradicere cu faptul că Alexadru Lăpușnenulă nu era doninii și 
nu so afla nici măcarii în Moldova pe vremea când Eltimie cra egumenii 
la Homorii, adecă înainte de 1552, Acestă contradicere ne face să ne 
îndoimi încă de identificerea «ieromonachului egumenii Eftimie» din 
cronică cu: Eftimie de la Rădăuţi și să lăsămit deschisă o portă pentru 
identificarea lui cu icromonachulii egumenit de la Nemţii la 1553. Nă- 
dăjduimi că publicarea mai multorii documente interne va lămuri în curândii acâstă, chestiune, | 
Eltimie — ori-cine va fi fostă elit-— a trebuită să-și scrie cronica sa 

intre anii 1553—1555, de Gre-ce ca se închee cu zidirea Slatinei la Septemvrie 1553 și- nu pomenesce nimici de sfințirea ci de la 1555, asupra căreia, ni sa păstrată o notiță la Urechiă (2). Dacă Eftimie Și-ară 
Îi şcrisă cronica după. 1555, ari fi descrisă de bună s6mă Și slințirea 
mânăstirej,. a cărei inaugurare o descrie atâti de pe largi. 

_B. Cronica sa. 

- Cronica lui Eftimie îmbrățișeză, istoria Moldovei de la 1541 — 1553, adecă de la instalarea, lui Petru Rareșii în a doua domnie până la ală doilea anii alii domnici lui Alexandru Lăpușnânulii. Ea se presentă ca o 
continuare a cronicei lui Macarie, făcută la porunca, lui Alexandru Lă- 
pușnenulii, ca nu cum-va, faptele petrecute de la 1541 încâce «să rămână 
acoperite de adâncimele uitării». Eftimie completeză așa dar domnia lui Petru Rareși și istorisestă pe largit domniile lui Zliașă Mahmeti, 

(1) Geschichte der Klăster Ilomor, Set. Onuitri, Iorodnik und Petrautz, Czernowitz 1881, p. 2. :. 
(2) C. 1, 210. 

e
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Ștofană şi Alexandru Lăpușnenulă până la fundaţiunea mânăstire SIa- tina, Septemvrie 1553. e 
Continuândă cronica lui Macarie, Eftimie, chiar dacă n'ar fi fosti uceniculii acestuia, trebuia să se afle sub influenţa lui. Acâsta se simte la fie-care pasii în cronica sa. Eli a avutii însă mai multi buntă simţi, decâtii dascălulă și predecesorulii stii, și acâsta Ta feriti de monstruâsa manieră a lui Macarie. Pe Eftimie -îlă preocupă mai multă faptele, de câtii modul lorii de espunere. i 

" Ca martori oculari ali întemplărilori ce le descrie, Eftimie are 'pen- 
tru noi o deosebită valâre istorică, cu atâtii mai multi că celt no descrie o parte până acum forte puţinii cunoscută din istoria Moldovei, scurtele 
domnii ale fiilori lui Petru Rareșii, Nu-i vorbă, doninia a, doua alui Petru Rareși și începutulă domniei lui Lăpușnânuli sunţ descrise Şi cle cu detailuri, cum se constată din alte isvâre, demne de credință (1); întemplările însă, asupra cărora ne dă mai multe 'și mai prețiose notițe, sunt întâmplările din domniile lui liașă şi Ștefanii Rareși. Din Eftimie cunoscemi pentru întăiași dată mai de aprâpe desvoltarea. caracterului acestorii domni, mai alesti ali lui Iliașii. Din el vedemii cum Iliașiă, care pe la 1544 fusese trimesi de tatăl sti la Constantinopolă, Sa imprietenită acolo. cu Turci, sa îmbuibatu de învăţăturile acestora şi: cândii a fostii chemati la tronti prin mortea, tatălui si (1546) i-a adus cu sine în Moldova. Toti ce povestesce Iftimie despre modulă de viață 

a lui Iliașii : despre traiul lui împreună cu prictenulă săi Ilădără şi 
despre discuţiunile lori religi6se, despre abţinerea lui” de vint şi carne 
de porcii (ceea-ce pentru uni Moldovâni cra lucru de ncînțelest), :des- pre haremuli lui de Turedice «cumperate pe bani» din Turcia, despre: 
persecutarea popilori și călugărilor, pe cari îi numea «dușmani. și. draci», despre aversiunea, lui față de icâne, pe care le numea 'cidoli».: 
tote acestea dovedescii că eli căduse cu totuli sub influența morală a 
Turcilori și că în realitate era 'Turcă înainte de a se fi turcitiă. Numai 
tâma de a nu fi omoritii printr'o revoltă boerâscă Ta făcuti în timpul: 
Ti a 

(1) Compară de pildă descrierea expediţiunei lui Rareșii contra lui Mailată cu Urechiă,, pe de o parte şi cu celelalte isvore pe de alta, nota 2 la cron. lul Eftimie, 

“
A
y
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domniei sâle să se țină «în ascunsi» de legea turcescă și să nege 
totii-d a-una, acâsta în fața boerilorii scandalisați și a ţărei. Tema de o 
parte și demoralisaţia sa, de alta parii a fi fostă causele crimeloră şi 
abusuriloră de putere, ce i le impută Eftimie. La început se vede chiar 
din povestirea în câtit-va exagerată a acestuia că era «blândi și iubi- 
torii de boai». O rea influență a avută de bună semă asupra, lui și 
mumă sa, Elena, pe care se vede că nu de giaba a sugrumatii-o Alo- 
xandru Lăpuşnenulă, 

Istorisirea lui Eftimie asupra plecării din țâră a lui Iliaș: convoca- 
rea bocrilori în grădina dela, Iluşi, amăgirea acestora, că elti plecă, nu 
ca să se lepede de credință, ci ca să uşureze haraciuli ț&rei și ali s&ra- 
ciloră, jurămintulii lui pe cruce că așa are să facă: tâte acestea sunt 
povestite atât de naturali și intuitivă, în câță ele nu lasă nici o îndoială 
asupra realităţii iorii. Eftimie nu minte, deși în calitatea sa de călugări și 
înfocat apărători ală credinței singure mântuitore pote câte odată să 
exagereze. lxagerate pari a fi, de pildă, porsecuțiunile Vocrilorii și bise- 
viciloră, despre care Urechiă nu conține nici o vorbă, Ami vă&dută că. 
Iliașii termină chiar zidirea, biserici catedrale din Romani ; afară de 
acesta sunt dela dinsuli mai multe acte de donaţiuni pe la mânăstiri _. 
și biserici. Nici Dirula, de care vorbesce Eftimie, nu pare să fi fostă așa 
de asupritorii, cu tâte că este fârte naturali ca Iliaș să fi impusă dăjdii 
cu multi mai mară decât tatăl săi, odată ce avea pe lacomii 'Turei 
lângă sine și odată ce Rarești mărise tributului la Poartă, suindu-l la 
suma de 12.000 de galbeni (1). Isvorele lui Urechiă nu conţinea nimici 
despre acestă birit. De altmintrelea spusele lui Urechiă confirmă în tote 
pe ale lui Eftimie. Cf, «că și firea şi fața, îlă lăuda a fire blândă, milo- 
stivii şi aședătoră, nădăjduindii boerii și ț6ra că va urma talăne-săii, 
care nădejde pre toți ait amăgită...., că avândi lângă sine sfetnici tineri 
Turci, cu cari qiuă petrecea și se desmerda, iară nâptea cu Turcoaice 
curvindi, den obicdiele creștinesci sai depărtatti» (C.12206). 

(1) De la acestă timpi incepe tributulă Moldovei a fi numită haraziă (î. arad?) i. e. tributii, dajdie pe capi, in loci de peșcheşii (t. pesk'€s) i. e. darii. Se pare deci că promisiunea lui Iliașii de a scăpa ţera şi pe săraci de haraciii (yapaun aratau u Saoraati) sc raportă la obiceiul introdusti de cuiindii de a plăti haraciulii, ca și cele-l'alte provincii supuse Tur- cilorii. Cf. Nenopolii, Istoria 11, 568, | 

  

  

C
I



  

  

CRONICA LUI EFTIMIE. 95 

-. Cele spuse despre Ștefanii Rareşii voră fi în genere adevărate, nu poti li însă luate cuvintă de cuvîntă persecuțiile, de care vorbesce Eftimie. El este în deplină acordii cu izvârele lui Urechiă dicândi că Și Ștofani la începutulii domniei sele a fostii buni şi creștini, moi târzii crudă și aplecată spre musulmănie. Pete că firea lui curvară Pa îndemnati la acesta, căci după cum spune Urechiă (C.1:,207) «curvie nestămpărată era întru clu, nu se răbda de femei cu bărbați, nu r&mânea fete fecidre nerușinate, nice giupânesele boeriloriă nebatgiocorite și maj apoi, de vrea domni multă, nu vrea hi ca să nu iee urma frăține-stă». Cf. și spusa lui că la începutii cra «către toți plecati, milostiv, blândă Și nevoitorii spre lucruri bune ;. bisericilorit s'ati' arătată cu Dumnedeire mare», iar după aceea «sait arătatii cu lăcomie și asuprele». E curiosti. că Eftimie nu. spune nimicit de persecuțiunile îndreptate împotriva ereticiloră, mai alesii Armenilor, despre care povestesce Urechiă și diaconulii arme- nescii A/inas din Tholhat], (1). a ca „Domnia lui Alexandru Lăpușnnulii este descrisă în colori fârte favo- rabile. Dacă am crede verbalti lui Eftimie, o epocă de fericire obștescă a, începutii cu ivirea, lui Lăpușnenulti în Moldova. Laudele cele mari, aduse, acestuia, sunt însă mai multă de natură retorică și se explică prin aceca că lucrarea lui Eltimie era destinată mai întâi de tâte pentru Domni, Deci nu ne prinde niirarea că Lăpușnânulii e numitii mersii «celt viteză» 
—— a a 

  

(1) Asupra acestuia a atrasă atenţiunea d-li Xenopolii in Istoria III, 54, nota 11, unde s'aă strecurată însă două greșeli: Alirias pentru Minas şi Batkanian pentru Patlanovr.. Mi- nas €e autorulă unel lamentaţiuni asupra Armenilorii valahi, editată de Patkanovi, în «Frag- mente de literatură armenâscă», publicate în jurnalulă ministeriului de instrucţie din St: Petersburg, reprodusă în «llantess Amsorya», an. II, 1888, fasc, 3, p. di sq. şi în «Massis» 1836, No. 3832—3837, Cf, și Hantess Amsorya pe 1889, p. 43. Persecuţiunile, de care e vorba aci, sunt puse la an. 1000 al erei armenesc! (1551), crudimile cele mari din Suceava în diua inălțării Maicei Domnului, Ștefanii însuşi le conduce, poruncindi să inchidă bisericile și să grămădescă tăte' odorele loră în «visterie». Persecuţiile se lăţiră apot asupra Armenilorii din «Chotin, Serat, Ias-bazar, Waslow, Botusan şi Urumani».. In Urumani (Roman) se povestesce istoria unul popă (Chacadur), ce venise acolo din «Mundania» şi fu râu chi- nuită. Acestea s'ar fi întimplată tocmal pe vremea lur Macarie. Minas spune la Sfirșitulu „Poemului «aceste lovituri amare ale sorții -le-am vădutii cu ochit met proprii în acestă ţeră mică a Valahilori». Caracterulti persecuţiuniloră se vede a fi fostii religiosii, iar scopul lori întrcerea Ia pracoslarie, întocmai ca la Urechiă, C. 1:, 207, — Acestă resumatii îlă facemti după o traducere nemţescă, comunicată de uni cunoscătoră ală limbei armenescl.
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(Aonain), «celă buni» (Aoepin), «celii noii» (toti), «cel mare» (Beau- 
shit), «cel miărinimosit» (peazaov-untini), ' «celi piosii» (Baarouncrutnit), 
până și «coli Dumnedeescii» (noainerritini şi Xpnerer4) şi este împodo- 
bită cu tote virtuțile imaginabile; afară de acestea nu se pomenesce cu 
nici o vorbă despre tăierea nasului lui Joldea. De âltmintrelea domnia, lui 
Lăpușnânuli e descrisă în acordă cu alte izvâre și pe lângă acâsta ni 
se dai câte-va detailuri nouă asupra raporturilorii lui cu domnii munte- 
nesci; cf. notele 13 și 14. : | Sa 

În modulă de expunere Ellimie urmeză apucăturiloru și stilului maca- 
rianu, este însă mai cumpătati decât Macarie. Eftimie n'a fostă sub in- 
fluența directă a lui Manasses și de aceea bizantinismulă acestuia. ica 
la el o formă mai temperată. Stilulă lui este mai naturală și mai lămu- 
ritu, conține cu multi mai puține atribute retorice, mai puţine compa- 
rații, mai puţine reflexiuni morale ete. decât ali lui Macarie. Găsimii 
însă și la dinsulă : împeratit pentru voevodă sat domnii (Uaph——BOEROA, 
FOCHOANIIR), perstanii pentru turcescă  (nEpertuni—roypernnui), sinclită pentru 
sfatii (curiauTa=— catia), Moldovlacliia pentru fera Aloldovei (AloaAseâa- 
NIA——MoAAancliata Beata) ; şi cl imilză pe Macarie în circumscripția da- 
teloră, d; p. tz ALTO UIECTRAECATh II EAMHR HPIIIGAA CA MA CEAARIA TRICAIIA 
i.e, cîn anulu 60 și 1: atingendu-se de 7 mii», ceea ce va să dică 7061 
=—1553; şi la elă găsimii «curse inevitabile», «slavă înaripată», «fiii adc- 
vărată, prea doriti și prea iubită» etc., cafundimile uitării», cadâncimile 
apelorii», «6meni purtători de numele lui Christos» ete., comparaţiile: 
«ca lumina sub obrocii», «ca, luccfărulă sub pământii», «ea steoa strălu- 
citâre dela mi6gă-nopte», sai «precum norulii întunecatii acopere ra- 
dele luminosului sore, așa ctc.», contemplaţiuni : asupra efectului socie- 
tățilori rele, asupra scopuriloră diavolului eto.; mai desi însă decât tâte 
găsimi pleonasme. Acestea formâză nota caracteristică a stilului efti- 
miană, Ele. sunt aşa, de dese, în câtă e cu neputinţă, a le cita pe tâte; 
în traducerea română „ele ai trebuitii să fie șterse de multe ori, pentru 
a nu face prea neplăcută cetirea, acestei cronici. Etă câte-va : uaanane- 
BEI 1 AMOVeovanataniciituni aakorin- 485 a. : legea izmailtână Și musulmană; 
îIraprliun Aloycovrasannu AtaXoyraterona Banona 485 b.: Agareni Musulmani 
de legea lui Mahometii; manea Npanpu 494 a.: bărbaţi și viteji; 
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HENp'lssaonritin n HEOVMSAnt tn 482 D.: neînduplecat Și ncînduplecată;: BADBAMOULENTIE 1 AĂIARCTES U natrlern ui etrl;pie 482 b. care în fondi ex- primă tâte același lucru : viclenie, ș. a. m. d. Şi la Eftimie se află multe. adjective compuse, Ca Tepzserlauantu, AliAocpa nu, BOronSeTanaeuniui cote, “Pentru a completa analisa stilului lui Iftimie și Macarie, vomi înșira tote cuvintelele rare (mai alesi verbe, substantive și adjective compuse, cuvinte străine și românisme), pe care Macarie și Eftimie le-a: împru- mutații din Manasses și alte isvore nepaleoslovenice. Acesiea sati nu se găsescii de felă în cele-lalte manuscripte vechi slavone sati se întel- nescii forte rari. Mai tâte lipseseii în lexiconulti paleoslovenico-greco la- - linii ală lui Miklosich și decă lista nostră va-sluji drepti. o completare necesară a acestuia pentru înțelegerea textului bulgari alti lui Macarie Și Eftimie. In glossariti' păstrămă ortografia originalului. Citaţiunile “se rapârtă la, filele manuseriptului. | a | 

Ara pkuna £ Furcoaică 486 b. 491 p. Lipsesce la Miklosich, 

BeaRpkavenernie n. 4GLa. Mikl. are Beânp'kaennerae inportunitas și Besnp'katenntră intempestivus. ea „BeBaaz(R)eraonaru vh. 461), MII. traduce cu «tranquille vivere», aci însemnă însă â tăcea, a: asurți, a înceta ; npaiin BEAMAZCTROVeTn': răsboiulă _încet6ză, 
Besnepn adj; fără penc 477 b. Cf: Manasses. 106 a. Lipsesce la MIRI. „Becipannan:k adv. pe nedreptii 489 p. Lipsesce la Mill. Bădroatkntun adj. cutiinciosă 495 a., din Manasses. EOronoeTranaeun adj. de Dumnedeii' pusti 494 p. Lipsesce la Mikl. zkecatvovurun adj. de diavoli chinuită, apucatii 491'b. Lipsesce la Mikl. 

3 

td TAYn m. vătafii 485 a. Lipsesce la Mill, -. BEANBORpiiacun adj. cu aripile mari 474). ef. Man. 40 D. et passim.  BEANRCAMOUIEti n adj. puternicii 479 a. cl. Man. 99 b. et passim. Mik, îlti are, nu citeză însă isvârele,. o REA OtneTenn adj. prea cinstiti, venerată 498 p. Lipsesce la Mikl BEA paovatie n. înțelepciune 495 D. Lipsesce la Mikl. BAde'ren adj. domnescii, ali doninici 480 b. Mik. are numai adv, 'Râa- ecrane cum potestate. Sa Di a R&CEANRE adv, mai alesi, cu deoschire 463 D. cia OVEO RACEANRO n9 
. 
4
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UZHETAA 3KE OTh "TpOVAOEI MORO NpiATn: și acestea mai alesă după ce ai 
murit. Mikl. are numai adj. indecl. nuceanmin și formaţiuni de ale acestuia. 
BacEnApoA Ein adj. obștescii, publici 494 a. Mikl. îlti arc firă să citoze 

isvorele. 

azcecpzatuno adv. din: tâtă inima, sinceri 478 a. Mikl. are unceepa- 
AbHO, — CpzA0, — cpzin adv., tâte cu aceiași însemnare. 
RzcRio ame adv. în însemnarea «cu tâte cii» este ună românismil. 

BRACRKO. AIE WU NpABEAIĂ, Hă He Gaarounerirk: cu tâte că pe drepti, însă ne- 
creștinesce 439 b.—460 a. 

rpAA 0ovatenn adj. îngâmfată 472 b. Lipsesce la Mikl. 

Aazronorn adj. cu picidre lungi 474 b. cf. Man. 89 a. Lipsesce la Mil. * 
A O9BpOROAEHn adj. cu apă bună 480f a. Lipsesce la Mikl. 
AOBpOaAann adj. bine zidită 479 b. Exempluli citati de Mikl. sub a- 

cestă cuviîntă (din Vostolovr) pare a fi luati din Man. Același pasagiit se 
află și în Macarie. | | 
ACBponnpenn adj. cu turnură bune 480a. Lipsesce la Mikl. cf. Man. 

passim,. | 
ACEponoekaunkn adj. biruitor 473a. 483 a. Mikl. îl arc fără să 

citeze de unde. Pa a E 
AOBpopoacnn adj. nobilii 481 b., alternâză cu caarepoAcun, de pildă 481 a. 

„AOBpotacTie n. norocă, parte bună 473 b. Lipsesce la Mikl. 
Ao&povacrenn adj. fericitii 481 D. Mikl. are numai adv. AGnpouacraIe 

din Man. , , 
Acceronnoaknno adv. cu bună cuviință 494 b. Lipsesce la Mikl. 
Apann m. soldatii pedestru, dorobanții ; huni An9su, ase APAN ORRIUILA 

Hy ataru: pedestrii mulți, pe care de obicciii îi numesci. drapi. Din polo- 
nesculi drab «piechur, Zolnierz pieszy», cf. «onym. pieszym zolnierzom, lktâre 
draby zoviemy» la. Linde s. v. drab. | 
Aohd'Th m. galben 4%6b. Cf. cronica bulgară dela 1296 — 1413. Lip- 

sesce la Mikl. 

AH HOAbIYaTu vb. a fi întrună sufletă, uniți; eAnoanrurăație tz Slae- 
Banapoy Ekwa: întrună sufletă crai pentru Alexandru 494 a. Lipsesce la 
Mil „ 

3anaa nunta m. vântulă de apusă 474 a. Lipsesce la Mikl. 
3t'kponnaenn adj. cu chipii de fiară 474 a., din Man. cf. Mikl. s. v. 
BB'kponpamuTu vb. a hrăni fiare 476 b. Mikl. are numai substantivele
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e IPEE 99 
BRRpORpAAnIţh, — Bpamniiitn beluas alens. Macarie a formatii acesti verb din «Sr'kpa EpamMâtţinata» a lui Manasses 7ă p,: 
BA4Treonepn adj. cu penele de aură 481 b., din Man. Lipsesce la Mill. B4dTenaerenn adj. împletită, țesut în aură 459 b. cf. Mikl. s. v,. 3nct'kceie n. turbare, r&utăciune ; ne taaAote cATparkru zaonkeia ak- MiECăro : nu putu suferi r&utăciunea Leşilori 460 p. mai : infelicitas, superstitio. : 
BAotA3nomunente n. r&utăciune 482 D.- Mik 

ȘI BAOKABHNIE malienitas. 

La Mikl. însâmnă nu- 

. are NUMAI: 3BAVIABHRCTRO 

BAoipojoAcun adj. greă, anevoiosit de trecuţi 476 a. Lipsesce la Mill. Baoparenn adj. erei de luptatii 480 a. Mill. îl citeză din “Man.- și tra- duce «vix expugnabilis. » 

HTEAMOnun m. 465 a, grec. Titu, căruia în textele vechi slavone îi co- răspunde de regulă BOIEROAa, In textului lui Macarie servesce de o umplu- tură retorică; ar putea fi tradusi cu «căpetenie de oști.» - HamMantanekn adj. ismailtenă 483 a. Mik are numai formele naAManaenz ȘI H3BMANARTReA adj. : e unathn m. 405 a., grec. Bzazos, consulii. Ar putea [i tradusă cu «vătafi», de dre-ce în glosscle unui manuser iptii slavonii din sce. 16 vuarru esto cs- plicati prin românesculti BATAR, Convorbiri Literare NAIV, 740. Pste repro- senta însă și altă funcţiune administrativ 
găsimi în viața sf. Sava de Domentian 
EAIOIIE HIIATIL 11 BOEBOA ni, Danicic, s. y 

upoii m. eroi 478 a., din Man. 

ă.. Cu însemnarea acesta generală îlii 
2 10 BRCEN EAACTI Aph:KARNI €rO CHBHI- 

. CI. Man. Gia. 76 a.ct passim. : , 

SHRHOcn m. lebedă 431 D;, din Man., grec. 254vos, Lipsesce: la Mikl: BpăTiopuzenn adj. cu haine scurte 474), Lipsesce la Mik]. RpAROR'kpie n. necredință, falșitat e. Lipsesee la Mik. 

„AABOHIpocTenin adj. furiosă ca ună let 416 b. Lipsesce la Mikl, akTenuceszcrao n. istoriografie 459 a. Lipsesce la Mill. - ABBOHAvkuie n. lăcomie 478 b. Mill are ARBOHAAnNE avaritia. ABBOTporAn'k adv. cu silință, cu dragoste de lucru 458 D., identici după însemnare cu TpovAGarnrrk adv. Intr'ună citati de ale lui Mikl, s;-v, AISEOTAOȚAnHHZ se esplică acestă cuvintă cu Tpovicartnnz, Mikl. are nu- mail adj. AISBOTpoVAnna laboris amans. 

MHOroBoraTrenn adj. forte bogată 481 a. La Mikl: fără citaţiă.. MHOrOAp'kaeun adj: cu mulți arbori 476 b., din Man: La Mikl, lipsesce.
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mMuorotzaâneun adj. șiretii, viclenă 473 b.: Mikl:- are numai AVIsrorAa- 
Hero calliditas, fără să indice isvorulă. Cf. Man. 103 D. ct passim. 
"AnoromăTrenn adj. forte tucbati 474 b., din Man. 
Muoronoa ka en adj. biruitoră 480 b. La Mikl. lipsesce. 
anorouneruk adv. cu scumpătate 453 D. Lipsesec la Mikl. Sar putea 

însă ceti în pasagiulii respectivă și amsrouacrirk, adi. din aterotacrnnz, și 
ar însemna atunci «de multe ori». 

MoVeovaaante n. musulmănie 448 b. 
MO covaAManunn m. musulmană 485 D. 

"Moveovaatanii Tu vb. a musulmini 490 b.. 
MOV eoVamMalnincKh adj. turcescii 485 a. 485b. 
Mocoramanerae n. turcice 489 b. Tâte acestecuvinte lipseseă la Mik. 

Eli are din isvâre serhbesci forma aoveacaannuta și obicinuitulti oepoatantiz. 
ak Asepa Ah adj. crudă, cu inină de aramă 486 a. Lipsesce la Mikl. 

neiureacrae n. ură, vrăjmășie 465 a. Mil. are nestarreanti4 x ad). a non 
vitalis b) perversus. 

neTrpenh adj. nccălcatii 476 p. Lipsesce la Mik. 
necaz opuk adv. fără soborii, adecă fără judecata soborului 469 D. Lipsesco 

la MEL - 
3 

OBApaAiadnie n. ținutii; TPAAh CA. SGApz:anieAtn: cetatea cu u ținut cu 
totă 469 a. La Mil. însemnă a) potiri b) coarctatio. 
oerpotpayn adj. cu virfuri ascuţite 475 b., c[. Man. 103 p. il5a. Lip- 

sesce la Mikl. 

năpatean m. parachilic, reteradă 489 b. Din grec. zagazi, zaparăhiry 
forica, latrina. Ducange, Glossarium. ad scriptores mediac et infimae graeci- 
tatis, p, 1107. zapz))toy, ce propriii însemnă «minor cclla majori adjuncta» 
are la E. A. Sophoeles, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods, 
1658, p. 844 numai însemnarea de «adjoining room». Lipsesco la MRI. 
nepeinn m. Turcii 463 a. 464 a. 464). - Di 
NAAROHATAAHHKn Mm. capă alti oștilori. dux exereitus 474 a. 482 D. 

493 a., cf. Man. 86 b. et passim. Lipsesce la Mil. 
“nerevaa f. pierdare 490 a. La Mikl. lipsesce acostii înţelesti. 
-HWpHWHBA'TU ca vb. a se lovi de ceva, a se atinge 496 b. Lipsesce la Mil. 
nporaauienie n. enunțare 473 b., din Man. Lipsesce la Mill. 
upoorethruăru vb. a fugi, a scăpă 476 a. Lipsesce la Mikl. 
NpPABORABATEAn M. întâiul între instructori, nstructorulii principalii 

465 a. Lipsesce la MIRI. 
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npateypanu'rean m. custodele principalii, mai mare peste custoci, la f. 
477 a. administratorul supremi alti cetăţii: n. rpaia. Lijsesce la Mikl. | 
np'kpana f. râba de rînd, 480 a. Mikl. o citâză din Man. 
npkTpABoAuTH Ca vb. a se rostogoli 472 D., din Man. Mikl. are numay 

TpABAMATII volvere, 

pereruo n zelu 465 a. Mikl.are numal perna aemulatio, zelus ȘI PETACTR9: 
ării contendere. .. 

caTpann m. 461 a. 465 a., grec. sazpians. La Macarie o umplutură re- 
torică; din pasagiulă lui (ora MAp CATpAnn)” se vede că Macarie a în- 
țelesii sub satrapi-pe slugile domnesci din provincie, adecă părcalabi, starosti 
și alți boecri în slujba domnescă, Mik, citeză acesti cuvîntă dintr'uni codex 
sârbescii din sec. 16. i 
cnepknoanyța ueun adj. sullândă furiosă 474 a. Lipsesce la Mikl. | 
enepknocpagiie n. crudime, selbătăcio. Mikl. are numai adj. cnep-kue- 

cpatuniia ferox. i 
curiau'Trn m. sfatulă boerescii 465 a. 488 a. 489 a. 492 b., grec, 5%p4ros 

senatus. Macarie îl are din Man. cf. î: 62 b. 63 b. ct passim. Sc săsesce scrii 
ȘI CHITABANTA, CHAN A. | e 
eRSrocyateun adj. cu minte dobitocâscă 476 a. Lipsesce la MIikl. 
ERrUTpOApa:tanie n; domnie 481 a. (în loci de POCNSA nete). Lip- 

sesce la Mik. a | , | | enesa [. cheltuială 489 a. Mikl. arc cuena £. și enettarii vb. din 'docu- 
mentele muiitenesci. E | 
CTApOpoA cun adj. bătrâni 476 a. Lipsosce la Mikl. 
CARAAkap'krii ca vb. a petrece împreună 4$5 b. Cf. MiHL. tzAnapraru 

ca pernoctare, Lipsesce la Mikl. i | Sa 
CARACEPAAULTII CA vb. a cresco împreună 485 a. Lipsesce la MINI. 
catpanen'l adv. pe ascunsi 488 a. MIiKL. are numal CALPORANO adu, 
CANCARHTHUĂTII ca vD. a se porni împreună 498 a. Mill. îl are fără 

să citeze de unde, | Ie 

TRPAAVHRIpEun adj. cu turnurile întărite 477-a. 480 pb. Mikl. îlă ci- 
teză din Man. . | i 
rapadcerkneun adj. cu zidurile tară 474 b. 483 a. Lipsesce la MIRI. 
TaARoraacenn adj. ce sună grei, înfundatii 479 a. Lipsesco la MIRI. 
Tătkepoyru vb. a geme grei 474 2.5 "TABROpovanria BOVpa este 

din Man. 88 p. e 
"TARBSOVALEH A adj. grei la minte 474 b;, din” Man: S6 p.:et passim,
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„OSaonuTra adj. cu minte, isteții 477 D. 494 a. [ovmonura ui npkatăa pa). 
Lipsesce.la Mikl. * 

Xapătn m. tributit 488 a. D. 
Yo:Ka m. hoge turcescii 491 p. | 
XPARpOROpEnn m. pare a însemna 493 a. «călăreți» în oposiţie cu Aparut, pedestrii. "Tradus verbalii este: luptătorii viteazii. Lipsesce la Mikl. 
XovAcnepn adj. cu pene mici 474 b. Cf. Man. 89a. 199a.ct passim. 

SACTORABANNATEeatun adj. desii suspinândă 475 a.; UACTORABARIȚA- 
HManaa trebue să fie o oveşălă i. 1. d. MACTORABARIYATEAAa. CI. rus. Baaul- - xareb. Lipsesce la Mikl. Identicii după sensit este MHOrORABAnițannna multum 
gemens, la Mikl. 

vnapyn m. 465 a., grec. Bzappos, prefectă. Se află în vicţa sf. Sava, Da- nicic s. v. La Macarie ce o umplutură retorică, ca via și cei-lalţi termini de asemenea natură. i | 

Limba lui Macarie şi Eftimie oste Limba mediobulgară. Particularităţile 
ci sunt în genere aceleași, ca la cronica, și analele putnene; redacţia că 
se apropie însă în speciali de redacţia cronicei bulgăresci a lui Manasses: 

“De aci forte dest u pentru nu (0 noconatuui, o HAaanut, no np'l:renerut, 9 
CAMPENI, DO OVeTaatentiuii, 119 nplvcozAeait) și cra n ua pentru -c rin 
(BonincrARuaa, AoEAceTABanăn, BAAPOAAPECTARIAA, Xpierianeratirliuini, Mă- 
erati; cf. și tliratn pentru el;ran). Tote cele-lalte: particularități ale 
ortografiei mediobulgare sunt relevate la cronica și analele putnene. 

Rusismele sunt toti aceleaşi: oy, 1 pentru x, tă (Alupure eoetoaovr, 
COVTR, OVAR, AC. NpaBOCAAEHOIS MaLlEi9 wlpoy etc.) și a ca ta (gen. u- 
răua, hacaoya, Baaaiura etc.) Ia | 

Greșelile cele mai obicinuite de gramatică sunt: greșeli de forme (în 
declinare sai conjugare), greșeli de concordanță și de regimului verbe- 
lorit şi preposiţiuniloră. Astii-felă avemit : instr.: ca Aaaa î. |. d. c4 aa 
Astmn (aci adjectivul e declinati ca, pronumele), gen. s. nama î. |. d. na- 
tutta, instr, crapa i. ]. d. CTap'linuastu, gen. pl. paacreaenn i. |. 
d. Baacrean, gen. S, roensiaca Gane i. | d. rocnsăini Gacui, etc.; ac. 
EACA CXIIXA OHPACTh ABHIIAeIsos cneplinocpuaie i. | d. ace CAIȚIEE ——, ac. 
Ganoyan, oyrpzerla A3wu4;, unde uni acusativi este concordată cu
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unit locativă, etc.; noeaa npztiui orz geamana. | d. — npataro —; 
Beal; cp'latona natia î. |. d. gemaa cpliatona, ctc.; A0 uaperoro Ilop- 
Toy, unde prep. Ao se pune cu unii acusativii concordatii cu adjectivul 
stii în instrumentali: o confusie completă a formelor şi sintaxci. Casuri 
de acestea se găsescii destule. O parte din ele, precum și din cele-lalte 
greșeli, vorii fi fostii întroduse şi de copiști, căci copia dela Slatina este 
forte vea. Intrinsa sunt o mulţime de greșeli evidente de scrisii. Unele, 
ca pla pentru npanta, Basa pentru tipaan, SG pentru suc, A9- 
noventina pentru Acera, rca pentru unea, upuiae:saațe pentru HI putat- 
aâuit, Nhicrpseriă pentru XniTpoeria, N pAAZIJENMArO pentru np'ba'ziţietnare, 
AuXeoantmeriiă pentru auyenaterea și alte câte-va, nu le-am relevatii în ediţia 
textului, de 6re-ce sunt evidente nebăgări de scmă ale copiștilori. In 
locurile nesigure însă și unde am admisă schimbări în textă, le-am re- 
levată în note sati în parentese (1). 

DR » 
(1) Toxtulii cronicei și analeloră puinene e cu multă mai bine conservali în copia de la Slatina. Atară de câte-va, greșeli relevate în notele de desubtulă textului, numai nu- merotaţia domnilorii este greşită. Copia numără până la Ștefanu celii Mare 14 (.4.) domni în locii de 17. Pe Bogdană celă Orbă şi pe Ștefani celui Tinăru îi însemnă cu 18 Şi 19 (ur. şi au.) Acestă numerotaţie ar fi exactă, dacă domniile lui lliașă și Ștefan ar număra numal 1; 

altmintrelea avemii 20 de domnii, In ediţia nâstră amii indreptati aceste greșeli ale copie.



CAPITOLULU VII, 

_.. Urechiă în raporti cu cronicele anteri6re lui, 

Trecând la raportuli croniceloră analisale până acum cu cronica 
lui Urechiă, întâia întrebare, asupra, căreia trebue să ne oprimii, esto: 
pe care din ele le-a cunoscutii Urechiă? o 

In cronica sa Urechiă se provâcă de nenumârate ori la, cronicele mol- 
dovenesci de dinaintea lui, totii-d'a-una însă sub numirea generală de: 

“letopisețele, cărțile saă isuodele nostre moldovenesci. Eli nu pomenesce nici 
o dată de vre-unii autori sati copiatoră ali letopiseţelori, nu spune 
nicăiri în ce limbă sait în ce locii crai scrise acestea, ci repeteză necon- 
teniti : letopiseţulit nostru, letopisețulii nostru celt moldovenesci, leto- 
pisețuli celi moldovenescii, unele letopiseţe, unele isvâdele nostre, unit 
letopiseţii moldovenescit (C. 1:, 129, 134, 137, 149, 144, 146, 149, 
150, 152, 154, 158, 175, 176, 189, 209, 205, 213, 215, 219). In două 
din aceste locuri Urechiă se pronunță ceva mai precis asupra naturei le- 
topisețului avuti de dinsulă. Acestea sunt locurile cunoscute din predoslo- 
vio și din capitolulă despre «domnia a doua a lui Petru-Vodă Rareşii» 
(C. 2, 129 și 203). In acestea se spune: «letopisețulii nostru-celăi moldo- 
venesci așa serie de pe scurtă, că nice de viaţa Domnilor, cari ait [osti 
totă cârma, nu alege, necum lucrurile din năuntru să alâgă; și pre scurtă 
scriindă și însemnândă de la începută până la domnia luă Dotru- Vodă 
Rureşă şi Sai stinsă ; că de aice încâce mai mal scrisă nimene» și «Aceste 
povești, ce serii de Petru-Vodă Rareşii, că aă lăsatii scaunulii şi ati 
pribegită în ţeră Ungurescă și de multe nevoi ce ai potreculii acolo și 
cum aii mersi la Țarigrad și cum ati eșitii cu a doua domnie în Mol- 
dova cronicaruli leșescii de aceste fârte pre scurti scrie; pote fi că nau 
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sciutii de tote. Eră letopisețulă celt moldovenesc de agiunsă și deschisă tote pre rând însemndză ; pre carele tâte, dacă le-ami luată $âma, lc-amiă . 
socotiti a [i adevere și pe care le-amii tocmilii careși la locurile selo», Aceste pasage spunii în modă lămuritii că Urechiă, în momentulii, în care și-a scris predoslovia și în momentulă în care și-a încheiată capi- tolulit despre a doua domnie a lui Petru Rareșii, poseda, sati mai bine, avea În vedere numai ani singură letopiseţii moldovenescii, care morgea dela începutulii țării Moldovei până la a doua domnie a lui Rareșă, 1541. Acesta este afară de ori-ce îndoială în urma, cuvinteloră «Și cum at eșită cu a doua domnie în Moldova». Cunoscândii «povestirea în scurtă despre domni! moldovenesci» din sborniculit de la Slatina Și sciindă că acesta se alcătuesce a) din cronica şi analele putnene, care «aşa scrie de pe scurti, că nice de viața domniloră, carii ati fostii tâlă cârma, nu alege» b) din cronica lui Macarie, care continuă cronica și analele put- nene până la 1541 şi care povestesce «de agiunsă și deschisi» cum Petru Vodă Rareșii «ati lăsată scaunulit și ati. pribegiti în țera ungurescă şi de multe nevoi ce ati pelrecutii acolo și cum aă mersi la 'Parigradit și cum ait eşitit cu a, doua domnie în Moldova», cunoscând dicii acestea, putemit face conclusiunea că «letopiseţulă celi moldovenesc» alt lui Ure- chiă nu este altulii de cât «povestirea în scutit desire domnii moldove- Rescă» (erazganiie na parul e MoAAdtiClinIA rocioiapen) dela începululii ci până la sfîrşitul cronicei lui Macarie. «De aice încâce n'aii mai scrist nimene» dovedesce. că manuscriptulă ceasanit-i avut de Urechiă nu conținea adaosul lui Eftimie dela domnia a doua a lui Petru Rareșii până la Alexandru Lăpușnânulă. o ——————— Cronica lui Macarie și capitolul lui: Urechiă despre domnia a. doua a lui Petru Rareșii se termină amândouă cu același pasagiii, împrumu- lati de Macarie dela Manasses Și de Urechiă dela Macarie : «Petru Vodă, dacă sat aședatii în domnie, de nimică altă nu grijia, ce numai cu totă casa sa petrecea în ospețe și în desmerdăciune», Cf, nota 32 la cron, lui Macarie și p. 81. | Se Că Urechiă n'a cunosculii adaosulit lui Itimie se vede, afară de spusa lui că dela Petru Rareşii încâce «n'aii mai seristi nimene», și din urmă- orele fapte: a) comparațiunea 'domnici a II-a alui Petru Rareși și a dom-
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niilorii lui Iliașă și Ştelană după expunerile lui Urechiă şi Eftimie arată că, 
„deși elo aii unele puncte de asemănare în ceca-ce privesce caracteristica, 
generală a, acestori domnii, ele sunt cu tote acestea independente una de 
alta; Urechiă ait avutii alte isvâre indigene la îndemână. Cf. notele 1-—11 
la cron. lui Eftimie. b) Eftimie are două notițe asupra lui Lăpușnenulă, 
care lipsescii la Urechiă, n'arii fi lipsită însă de bună s6mă, dacă acesta 
ari fi cunoscutii pe celă-lalti; e vorba de notițele asupra, ajutorului 
dată de Lăpușnânuli lui Mircea Ciobanul și lui Pătrașcu cel Bunii. 
Cf. notele 15 şi 14 la cron. lui Eftimie. Scirile acestea lipsesci și în 
cronica moldopolonă. c) Notiţa despre zidirea. mânăstirei Slatina, a- 

tâtă de detailată la Eftimie, are la Urechiă o versiune forte scurtă şi 

deosebită de cea-laltă. Pe când Eftimie povestesce numai alegerea, locu- 
lui de mânăstire și actulă fundaţiunci, care s'a întemplată cam pe la 3 
Septemvrie 1553, Urechiă scie numai că mânăstirea zidită de Alexandru 
Lăpușnânuli sa, sfințită la 14 Oct. 1555 de Grigorie Mitropolitul cu 
117 preoți și diaconi. «Dică să hi fostii preoți cu diaconi 117» se ra- 
portă probabili, ca și notița analâgă despre sfinţirea Putnei adică că ai 
fosti la liturghie. archiepiscopi, preoți și diaconi 64 la jertfelnicii» la, ani 
isvorit scrisit alii lui Urechiă i. e, la o cronică moldovenescă contimporană, 
care i-a, servitii de isvorit pentru domniile de la 1541 încsce, iar nu 
la Eftimie. 

«Povestirea în scurti despre domnii moldovenești» sait, vorbindit în 
limba lui Urechiă, «letopiseţulii moldovenescii» a slujitii de bază cronicei 
lui Urechiă de la începutul ci până la 1541. Din elă și-a împrumutatit 
Urechiă titluli «Domnii țării Moldovei și viaţa lori», precum şi data 
1359, cu care începe existenţa, Moldovei. Cf. «Inceputulii domnilori țărei 
Moldovei vomi să arătămi, din anulă 6$67» cu «ln anulă 6867 de la 

„facerea lumei se începu cu mila lui Dumnedeii țâra Moldovei.» 
Deosebirile ce există între cele trei părți constitutive ale «letopiseţului 

moldovenescit» și-aii întipăriti urma lori și în cronica, lui Urechiă. La 
acesta, ca și în «letopisețulii moldovenesci», domniile până la Ştefanii 
cel Mare sunt descrise pe scurti, cu o mulţime de lacune, greșeli și con- 
lusiuni. Dacă -Urechiă n'ar fi avută celii puţinii încă o cronică moldove- 
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nâscă, afară de cronica putnână și cele-lalte isvâre străine, partea până la Ștefanti celui Mare n'ar fi eșitii la clii mai detailată decât în letopi- sețult moldovenesci. Domnia, lui Ștelanii din potrivă este tratată la Ure- chiă, ca și în letopiseţuli moldovenescă, cu o sumă prețiosă de dotailuri, co din alto isvâre nu le cunâscemiă, Ac6sta constitue în ainbele cronici cea mai prețiosă parte. In fine domnia, Și aventurile lui Rareși, ca și în letopiseţuli moldovenescă, stat într'o vădită contradicere la Urechiă cu cele-Valte părți aride şi sărace ale cronicei. 
Acestă scurtă privire ne arată că Urechiă în totii mersulii cronicei scle nu pierde din vedere firul letopiseţului moldovenesci, ale că- rui sciri elii le amplifică, le îndreptă, le aș6qă după socotinţa, lui «careşi la locurile scle», câte-o-dată le defigureză, mică o dată însă nu le pre- scurieză și nu le omite. Val6rea cea mare a cronicei lui Urechiă se întemeiază mai alesii pe acesță din urmă calitate a, lui: cl ne-a pă- Stratu în traducere mai multe cronici moldovenesci,. dintre care numai o parte sati descoperită până acum. 
Să încercămii dar a ne forma, o idee precisă despre moduli cum Urechiă s'a folosită de cronicele anteridre lui și despre împrumuturile făcute de eli din cele cunoscute, pentru ca până la, descoperirea celorii- lalte să putemu deduce măcar aproximativii ce sa păstratii la dinsulti din cronicele încă necunoscute. Vomi trata deci despre raportul lui Urechiă a) cu cronica, putn6nă, b) cu analele putnene, c) cu cronica lui Macarie, d) cu cele-lalte cronici moldovenesci înainte de dînsulii. 

a) Urechiă şi cronica. Pulbuenă. 
„Notele 1—15 la cronica putnenă dovedescii că acâsta a fosti primită întregă în corpuli cronicel lui Urechiă. Se pare că din redacția avută de dinsulă Urechiă, n'a lăsată afară nică uni singurii pasagiti și că deo- sebirile, ce constatămi .astădi între împrumuturile lui Urechiă, Și ver- siunile până acum descoperite ale cronicei putnene, își aii originea es- clusivii în deosebirile de redacţiune ale acestei din urmă. Chestiunea, iea prin urmare acestă formă : ce redacţie a cronicei putnene a cunos- cutii Urechiă sai, cu alte cuvinte, ce redacţie avea cronica putnână în «letopisețuli moldovenescii» ală lui Urechiă ?
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Dacă comparămii şiruli domnilorii dela Dragoși până la Alexan- 

dru celii Buni în cele 3 redacţii ale cronicci putnene şi în Urechiă, 

vedemi că acesta a avutii redacțiunea cronicei anonime. Eli e de acord 

în tote cu cele-lalte redacţii, se deosebesce însă de cele prin pasagelo 

despre Bogdani și Laţco; tocmai prin aceste pasage se deosebesce do 
cl6 și cronica anonimă : dovada cea mai evidentă că redacţia lui Ure- 

chiă era redacţia cronicei anonime. Este probabilu că și 'n partea, a 

doua, a cronicei putnene redacţia lui Urechiă era identică, cu redacţia 

cronicei anonime, dacă admitemii că în copia păstrată prin «voshkre- 

senskaja lâtopisi» cei 7. i. |. d. 5 ani de domnie ai lui Ștefan lără 

fratele săi Iliași este o greșclă de copistii. Acâsta este forte proba- 

bilă, de re-ce tâte cele-lalte redacţii împreună cu Urechiă au 5 ani. 

Ar urma atunci că în originalulă lui, Urechiă versiunea cronicei asu- 

pra domniilorii lui Iliașii și Ştefană era : Iliași singurii 2 ani și 9 luni, 

liașii și Ștefan împreună 1 ani, Ștefanii singurii 5 ani. 'Loti acâstă 

redacţie are cronica putnână II, de care Urechiă se apropie şi prin alte 

date. Șiruli și anii de domnie ai celorii-lalți domni este același în tote 

redacțiile. Curiosti și neesplicabilt mi se pare numai că pentru cei 4 ani 

de domnie -ai lui Alexandru II Urechiă (C. 13,147) citeză pe «cro- 

nicaruli lătinesci», cu tâte că redacţiile cronicei putnene ati aci totii 

4-ani. : n] 

Spre o mai ușoră orientare dămă unii tabloă alti domniilorit până la 

Ştelanit celii Mare după Urechiă şi cele trei redacții ale cronicei putnene: 

Urechiă. Cron. anonimă. Crou. putu. Crou. putu. I]. 

Dragoi . ... 2 -Dragoşi.... .. 2 Dragoş . ... 2 Dragoș... . 2 
Sas ...... 4 Sas 4 Sasă ,.... + Fiulu săă 2% 
Laţeo ..::. SS Laţeo-...... 8: Dogdanii. . . . 4 Bogdan... . 4 
Bosdanii. . . .: 6. Dogdană , ,.. 6  Laţeo ..... 8 Laţco,.... 3 
Petru . ... . 16 Petru .... 16 Petru ..... 16 Petru... 2 

Romană ..., 3 Romană .. -. 3 Romani . . .. 3 Romanii . . 85%* 

Ştefan... 7 Stefani a... Stefani... 7 Stefani 7 
Iuga. ......,.82 Tluga. .... 9 Tuga, 2 Tura, sc... 2 

Alexandru B. 32 ani Alexandru B. 32anf Alexandru. 32ant Alexandru 33ani 

și 8 luni = și 8'luni și 3 luni | și S luni ss 

*) Omisă + ani (eztery lata) in copia polonă. 
**) Omisă 16 an! (szesenaseie lat) in copia polonii.. 

***) Greşeli de copişti în locii de 35 
****) Greşclă de copişti in loci de 32 ani și 8 luni.
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 liașă 
lliașă și Ştefani 
Ștefan 

Romană Iliașcvici 
Petru . 

Ciubără . . 2 lun 
Alexandru celă 'Ti- 

NEră, 4 

Bogdană Il, . 
Petru Aronti . 
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Cronica anonimă. 

Jiaşă 2 ant și 9 luny 

Iliaș şi Ştefanti 
Stefani. ,.. 7 
Romanii lliaşevici 
Petru ,...., 1 

Ciubării . .2 luni 
Alexandru celă Ti- 

nări | .k 

Bogdanăi 1 .. 2 

Petru Aroni .. 2 

„
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k
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Cron. putu. 1, 

iai i... 2 
Miași și Ştefană. 7 
Stefană Da 
Romanti Iliașevici 
Petru .,..., 1 

"Ciubări . .2luni 
Alexandru celi Ti- 

NE sc, 4 

Bovdană 1 ., 2 
Petru A roni 2 

_
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Crou. putu. II. 

Miașii 2 an! şi 9 luni 
lliașă şi Ştefană 7 
Ştofană .,.. 5 
Romanii lliașevici 1 
Petru ..... 1 

Ciubări . .2 luni 

Alexandru celt Ti- 

DEI sc... d 

Dogdani 1 .., 2 
Peiru Aroni. . 2 

(sai 3) 
Mai multii însă decât concordanța între șirulă domnilori și anii lori 

de domnie îlii apropie pe Urechiă de cronica anonimă următârele parti- 
cularități comune amendorora: a) scirile despre tăierea capului lui Petru 
Aronit și despre darea, tributului către "Turci, D) povestea despre descă- 
lecarea lui Dragoșă, ale cărei momente de căpetenie la Urechiă, sunt: 
originea dela Rimi: a Maramurășeniloră, pornirea la venată de zim- 
beu, căderea acestuia lângă apa” Moldovei, numită așa după cățâua 
Molda, proclamarea lui Dragoşii de domnii şi alegerea emblemei mol- 
dovenesci (pecetea cu capii de zimbru). Urechiă a împrumutată acestă 
povestire din cronica pulnână; redacţia, acesteia se apropia de a croni- 
cei anonime prin desvoltarea cu multi mai mare a părții despre funda- 
țiunea statului moldoveni; ea n'avea însă tradiţia fundării sub forma 
cronicei anonime, ci sub o formă mai simplă și mai primitivă. O idee 
despre acestă redacţie ne putemii face din cronica moldopolonă, cu tte 
că acâsta, esfe forte prescurtată. N 

Dacă considerămi în sfirşitii că scirea despre mârtea lui Alexandru 
celă 'Tinării în Cetatea Albă, despre omorirea lui Petru Aron și darea, 
tributului către Turci apropie pe Urechiă și de cronica putnână II, că 
pe lângă acâsta, cele două sciri specifice cronicei pulnene I: atributuli 
lui Iuga și lupta; dela Llindăi (sai Ghindăoani) lipsesci la Urechiă, ajun- 

  

+) Greşclă de copiști în loci de 5. 
i) După letopiseţulă sai cronicaruli lătineseă. 

iri) 3 este adausulă unui copiatoră. Cf, p. 46. 
iii) In cronica putnenă I lipsesc anii de domnie ai lui Petru Aroni, de dro-ce în 

copia nostră lipsesce întregii pasagiuli despre Petru Aronii, păstratii în croniea ano- 
nimă (a cam» llerpr Boenoa rociloarerpona „n. “alia ete.) - și în cronica moldopolonă. (ktory 
hospodarem by! dwie lecie cte.).
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gemă la convingerea că redacția cronicei putnene avută de Urechiă se . 
apropiea mană multă de cronica anonimă și de cronica pubnenă II, decât 
de cronica putnenă A «Letopiseţulii moldovenesc» ali lui Urechiă se 

Sersemăna prin urmare în partea d'întâiti a lui cu cronica moldopolonă. 
Din notele 1--15 la cronica putnână se vede că Urechiă a tradusă 

și a intercalatu în lucrarea sa întrega, cronică putnână, afară de pasa- 
giulă despre sfințirea; lui Teoctist de către Nicudimi, care pote să fi 
lipsită î în copia lui. Acâstă lacună a umplutii-o Eustratie logofătul prin 
adnotaţiunea, de care se vorbesce în nota 14. O singură schimbare ȘI-A 
permisă Urechiă cu pasagiuli despre conciliulă dela Florenţa, pe care 
de sub Alexandru celă Tinără Ya strămutată sub Alexandru coli Bună, 
combinându- lă cu alte isvore, parte scrise, parte tradiţionale (1). 

| D Uvechiă și analele pulnene, . 

Raportul lui Urechiă cu analele putnene este forte simplu: elă pri- 
mesce fără escepțiune totă ce conținii acestea. De cele mai multe ori elit 
traduce, câte odată cuvânti de cuvântă, câte odată mai liberii, pasagele 
analeloră și le a$cqă unde i se pare mai potriviti în cronica sa; de 
multe ori le combină şi completâză, cu alte isvore, scrise şi tradiţionale, 
rare-ori își permite a schimba, datele evenimenteloră în urma combina- 
țiunilori sale proprii. Sub aceste categorii se potă clasifica aprâpe 
tote împrumuturile lui Urechiă din analele putnene. 

In notele 16 --56 la analele putnene ami relevată cu intenţiune, în 
comparație cu textuli păstrată în originală sait în traducerea polonă, 
totu ce datoresce Urechiă analelori putnene. Aci vomii insista, asupra, 
câtoră-va locuri caracteristice pentru modul lui de a le pricepe şi uti- 
lisa, adecă de a le traduce şi combina cu alte isvăre. 

Iată de pildă cum redă  Urechiă pasagele despre lupta dela Baia 
(1467) și cea dela Lipinţi (14 10): 

  

  

(1) CE «Dică că incepttoră şi indemnătorii acestui lucru (zavistia şi ura între biserica 
resărituluy faţă de a apusului după conciliul dela Floren ţa) să fie lostă Marco, episco- 
pulă de Efesti, carele ca unii dascăli și, cun dicii unii, pentru pizma grecescă .. , ai dată 
veste... să nu 'primâscă nime acel sobor», C. I:, 139. Aceste citaţiuni ale luă Urechiă 
se poti însă raporta și la isvore scrise.
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«Matiaşă crai... ati purcesti În 
anulu 6975 .. . şi ati cşită la To- 
truști, Noemvric 19, de acole, ati mersi 
la Romani, Noemvrie 29, și acolo s'aii 
odihnitii până a șepte di prădândii și 
jăcuindă. Iară a opta di, Dechemvrie 
în 7, ai aprinsă tergulii Romanului... 
și au luată spre Baie, unde ati sositii 
Luni, Dechemvrie 14... Stefanti Vo- 
dă... Marţi, Dechemvrie 15, ati aprinsii 
târgulii asupra lori... de ati făcutii 
multă mârte și perire în Unguri, fiind 
nopte .. . Singurii craiu, rănitii de să- 
ctă forte răi, abia ai hălăduitii pren 
potici de ai cşită la Ardeală» (C. 13, 
153). ” 

„«Veniti-ati mulţime de ste tătăr6- 
scă şi a întratii în țră să prade, în 
anulii 6978. Iară Stefani Vodă ... lo- 
ait eșitii înainte la o dumbravă, co se 
chiamă la Lipinţi, aprope de Nistru, 
și S'au lovitii cu stea sa, Avgustii 
20, și... i-aurisipitii» (C. 2, 181). «Da- 
că sai întorsii Stefană Vodă de la 
acelii războiii .... spre lauda accea ati 
mulțămită lui Dumnedei(1) și ai sfin- 
țiti mânăstirea Putna... . Septemvrie 
în 3..., la care sfințănie multă adu- 
nare de călugări au fostii, și singurii 
Teoctistii mitropolitulti și Tarasie epi- 
scopulii împreună cu Iosif arhiman- 
dritulă şi eoumenuli Putnei. Dicii 
că ati fostii la liturghie archiepiseopi, 

„preoţi şi diaconi 64 Ia jertfelnică» (0. 
I, 157), 

În 2 O NOII 

«ha akro .„sts€. (6975), noeat- 
Epia „9i. (19), uzaAtura ca OVrpACIhIIi 
Bpaah AlaTitauin ca BACEX CHACA Ra- 
TPACROĂ HI aie BA Porpoun n npi- 
UA RA PomanciRII TpATA HI DOREIE 
ErO Hi "TAR npinie AS Banu. Cre. 
ÎBANR îRE BOEROAA RABAT ROTA Ia 
MOMOIIA H HANAAE HA urina HCIiă, 
n IIpEAacTR 1IYh BOrz RA pa Gre- 
Bana BOEROANI n Roueaţk Eero, ui noek- 
MEN BRIULA METEO MHO:RACTRO, Apot- 
SIN RE BA RĂMIEVA BANAACHU BAULUILA 
19 CTATHAȚR 'TpATA 1 aan AlaTitauin 
pân overpkarin Enieth 1 rain 
HĂTEAIR T'RCUBIIANR UI HENIBOLEAMRIAtA 
IOCPAMAEIR BABEPATII CA BA CTpană 
CROA». . 

«ka akro „sue. (6978), avrovera 
„15. (20), pia cura AMEre AMISneTRo 
Tarapr, Mi pazBi un CGrebaun poe 
ROAA ta AZEparrk ua Annie, Bana 
Ine'rpa, 

H BRABRPATII CA H IpINAE HI OCRATU 
XPAMn pRCBATEN EOTOpOANII trase 

- Bă Ilorruou păeă npkocnamennare 
MUTpBONCANTA tipn QEoRTuCTA n e- 
uuenenă Tapacia, ui erovaienii Rzekyeh 
MOHACTIBEN MI REC IIPIIIN'Th CRALIEUI- 

„UMECRAIII, WiicaSAtn „BA, (64), cenreat- 
&pia .r. (9), npu apynatana pik loa- 
'ca4k (loacagk este o greșâlă în loci 
de locu)... - 

(1) CI. in pasagiulă corăspundătoră alti cronicei moldopolone: «dziekui ac Panu Bogu za zwyciestwov. 
.
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“ Pasagiulă dini urmă este tradusă aprâpe verbală, fără să păstreze 

însă șirulii cuvintelorii originalului; celii dintâiii este tradusi mai li- 

beri şi amplificatii prin. calcululiă aproximativii alu dateloră, ce ma 

châză drumuli lui Matiași până la Baia (1). Din acesti pasagiii amii 

lăsati afară cele împrumutate de Urechiă din istoricii poloni, cum sunt 

aducerea lui Petru la domnie, num&rulii Ungurilorit căduți și alte câ- 

te-va detailuri neînsemnate, pentru a face să reiasă mai bine din com- 

" parațiunea ambeloră texte modulii de traducere ali lui. 

Eli nu traduce cum ami traduce noi astădi, ci cum traduceati de 

obiceiii cei bătrâni: Po ei îi preocupa mai multi înțelesulu decât frasa, 
iar unde înțelesulii le era obscurii, treccait peste cl mai departe. De a- 
ceea vedemii și la Urechiă că ordinea cuvinteloră originalului nu-lii preo- 
cupă de fel; data, care în originali se află la începutulit pasagiului, elti 

o pune la mijlocii sait la sfirşită, unele cuvinte lo lasă netraduse, altele le 

circumscrie, iar cele neînțelese ca d. p. frasa cAporsiil île IA BSIPEVA BA- 
AA DIVA 19 CTAPINIAXR Sail no crarirl; "para (orig. no erau; 'rpara)» le 
lasă cu totulii afară. Câte-va exemple caracteristice de omisiuni de asc- 
menea, natură se vorii da în capitolul despre Urechiă și cronica lui Ma- 

carie, Tiindă însă că analele putnene ai unii stilii forte simplu și lămuritii, 

greșelile de traducere sai omisiunile în pasagcle împrumutate dintr insele 
sunt forte puţine și neînsemnate. Ca greșeli de traducere putemi consi- 

deva, cu siguranță numai traducerea, orig. cuta mix 0 Aaa» cu «la 
Tină, la Doljeşti» în locit de «la vadul dela Doljesti» sub a. 6965 și: 
llapia rocnotaâ» cu «dâmna Maria» în loci de «domnița Maria» sub a. 
6981. CE. notele Î6 și 31. 

| Schimbări arbitrare de date găsimit numai în dou casuri : la luarea 
Crăciunei (pusă de Urechiă în 1475 în locii de 1482 alti analelorii) și 
la căderea, lui Ștelanii celii Măre. de pe calit în lupta dela Scheia, 1486. 
Urechiă, care nu omite acestă notiță sub a. 1486 (6994), 0 repelă și 
sub an. 1476 (lupta dela Valea „AIbă). In acesti din urmă pasagiti elă 
traduce mot â mot analele putnene : 

  

Ă a 

a
 

e
 (1) Ce adnotaţiunile lui Mironă și Nie. Costin, C. L,
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«Intr'acelii război ai cădutii Ste- «lia "TOAR :RE BOU ăi Grrebaun 
fanii-vodă de pe cală giosti, ci Dum- ROUBOAd CA BOR, Hă CAXparniii ere 
nedeii lait feriti de nu sati vătă- - BOTA, II HERp:EAcHn RhICTh>. 
mată (C. 13, 165). 

Ce redacţie a analelorit putnene a avutii Urechiă? O privire repede 
asupra împrumuturilorii în comparaţie cu redacția, n6stră ne convinge 
că Urechiă n'a avutii-o pe acesta. Redacţia lui era a) cu multă mai des- 
voltată, b) în unele părți deosebită de a nâstră. Mai bine se vede acesta 
din anii 1470, 1471, 1484, 1497, 1498. -- | o 

După sfinţirea mânăstirei de la Putna Uvechiă are trei capitole asupra 
luptelorii cu Radulii-Vodă şi tăerei câtorit-va boeri în Vaslui, întâmplate 
tote la anul 6978 (1470). Acestea sunt a) Pentru zavistia ce ai întată 
între Stefanii-Vodă şi între Radult-Vodă domnul muntenescii și pentru 
arderea, Brăilei, în anulă 6978, b) De tăcerea capeteloră a nisce boeri, 
c) Războiuli de Ia, Soci, când sait bătulii Stefanii-Vodă cu Radulă-Vodă, 
“Tâte aceste evenimente sunt descrise în cronica moldo-polonă sub anii 
1470 şi 1471 întocmai ca, la, Urechiă şi în acelasi şirii. Analele pulnene 
în redacția n6stră cunoscii numai dou din ele: arderea Brăilei și lupta 
dela Soci, iar pentru aceste două ati o redacție cu multi mai scurtă decât 
este de presupusi pentru originalulii cronicei .moldo-polone. O com- 
parație a tuturorii versiuniloră va lămuri pe deplin raportulii lori re- 
ciproci: 

Urechiă, ş- Cron. moldopolonă. „Cron. putu. 1. 
«Intr'acele vremi ati în- Tegoi roku Februarii [iz TOAE akro nah 

tratăzavistic între Stefanit- 27 powadzit sie z Radula, Greaun EOEROAA 
Vodă și între Radu-Vodă, z wojewoda Multanskim, Bpanaa n | domnul muntenesciă,... i wypalil mu Brailow i. MORE, | ait întratii în (era Munte: inne dzicriawy. 
nescă de aii prădat mar- 
inca, Fevruarie în 27, şi 
au arsii Brăila, Marţi în 
stptemâna albă (O. 1, 157). 

    

Din Urechiă reproducem numai ce e de căpetenie și ce pare a fi luată din anale. Reflexiunea asupra lăcomiei firci omenesci este, fără îndoială, uni adaustă ali lui. 

3
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Urechiă. 

«ln anulu 6979, Ianuarie - 

16, ai tăiatii Stefanti- Vodă 

pre Negrilă paharniculii și 
pre Alexa stolnicul și pre 

Con. moldopolonă. 

“«ânno Domini 6979 dat 
sciqc Isaiya dwornila, Ne- 
gryla czesnika i Alolise 

stolnika 
Isaia vorniculă în tergulu |. 

Vasluiului.» (C. 12, 157). 
«(Stefană-Vodă) ca uni 

leii gata spre venati de 
sirgă s'aii porniti și la Soci 
le-ati eșitii înainte și dândii 
războii vitejesce, Martie 

în 7, velctu 6979... Radulti- 
Vodă ait picrdutii războ- 

iului cu multă pagubă do 

ai sti, că pre toți i-aii tă- 

jatii și tote steagurile la- 
dului-Vodă le-ati luati și 
pre mulţi ai prinsit viă şi 
pre toţi i-ati tăiatii, numai 
ce ati lăsatii vii pre doi 
boeridecci mari, pre Stanii 
logotttulă. și Mircea co- 
misulti» (0. I*, 158). 

i tego? roku miat bitwe 

7 Radulem woiewoda Mul- 

tanslim na rzece u So- 

cze(ch), w ziemi Multani- 
skiey, i porazit wojewode 

Multanskiego i bardzo 

wiele ich pobit i chorag- 
wie im pobrat, jego wtasna 

choragiow wzial, a wiez- 

niow wiele dostat, ltoryeh 
wszystliich poscinac dat, 
iedno dwoch panow wiel- 
Lich zostawit, lanclerza 

Stana a Mircza koniusze- 
go.» 

“Cron, putu, ]. 

Lipsesce. 

«ha akro.„Suoa. (6979), 
Mapa .3. (7), paacu Ge 
aănth . BOEROAA PaaAovaa 
RSEROAaA Ha Coe ui Ao- 
isteTRe dlovurtia ne- 
Cc kre.» 

Din: acestea, resultă că analele putnenc, din care Urechiă și-a scosi 

cele trei notițe citate, aveaii în tâte redacţia, cronicei moldopolone . și se 

deosebiaii de redacţia analelorit nostre prin o mulțime de detailuri, ce în 

acestea lipsescii. Coincidența, completă a cronicei moldopolone cu U- 

rechiă dovedesce că, elii a folositi analele putnene II. La aceeași conclusie 

vomi ajunge și din compararea altoră date. | 

Astă-feli după lupta din codrulă Cozminului Urechiă are două capi- 

tole «Când aii prădat Malcoci țera, leşescă» și «Când aii prădată Ste- 

fani Vodă țâră leșescă», Prădările acestea, mărturisite și de alte isvâre 

nu se amintesci de felii în analele putnene I; ele 'seaflă însă în cronica 

moldopolonă și anume în același locit ca la, Urechiă :



  

  

«In anulă 7006, Marti în 11, aă 
întratit Malcociă în țera leșcscă cu 
multă mulțime de 'Turei.. -, multă 
pradă și robie ati făcută și ati agiunsit 
până mai susii de Liovii.» 

«Int'acclași anii 7006, Iunie 92, 
Stefanii Vodă... aă întrattă la Podo- 
lia și la Ruși... arsii-ati .. o cetate 
Terebulii și multe averi au luată 
dintr'insa . .. şi Podhaicţulii a arsti. 
Şi mulţi Gmeni ... i-ai luati robi. .. 
co i-aii aședatii Stefani vodă în țera 
sa» (0. 13, 174). 
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«ânno 7006 woiowal zicmie pol- 
sl:a . Markolez Wotoski, byt z woys- 
lkiem az blislko Lwowa, 

i potym zasie poszedt Stefan wo- 
iewoda do ziemie polskiey, woiowat 
ja i dobyt dwa zamki, 'Trembovli i 
Podhaice, i spalit, do ziemie swey 
tez przywiodt ludzi wiele.» 

, 

Ambele pasage sunt luate din același” isvoră, care nu pâte fi altulii decât analele putnene IL: Adaosulii «W oloski» (Moldovânulii) pe lângă 
Marcolciii este de atribuită traducă torului polonii saii vre-unui glossatorii posteriori, de 6re-ce se constată din analele turcesci la Lounclavius că unit « AMalcozoglius» a prădatit la por unca sultanului Baiazidiă Galiţia, pe la 1497. Ci. Picot, Chronique de Moldavie, p. 198 nota. Originalulă traducă torului polonii conținea probabilii numai că unit Malcociii sait Marcoleiti ai prădată cu Turcii ţera leșescă până la Liovă, fără să spună cine ati fostit elă. Urechiă completeză pas agiulu despre prădarea Poloniei de Ștefan celt Mare cu istoricii poloni Kromer și Miechowita, cf. Picot, 1. e. 200—201; noi amii extrasi pentru comparaţie numai cele ce ni Sa 
părută a fi luate din analele putnene. 

Dar dovada, cea, mai evidentă că Urechiă a avută redacția analeloră 
putnene II este descrierea expedițiunei lui Albrecht dela 1497. Pe când 
analele putnene I scit să povestescă numai de plecarea lui Albrecht, de solia lui Isacii visterniculă și Tăutul logofătulă, de închiderea lori în Lemberg, de venirea lui Albrecht la Sucâva şi de asediulă fără resultatii ali ei, analele putnene II povestescii pe largi despre concentrarea oști- lorii moldovenesci la Romani, despre 
Unguri, despre intervenirea lui Bir 

ajutorele trimese lui Ștefan de 
tocă, cuscrulii lui Ştefană celt Mare, despre tratările de pace ale acestuia cu Albrecht și Ștefan, despre în- târcerea lui Albrecht și despre lupta din codruliă Cozminului, tâte acestea
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așa cum ni sunt cunoscute și din Urechiă. Căci Urechiă nu face altceva 

în cele 4 paragrafe consacrate acestui răsboiii (C, 15, 169—174), decât 

reproduce versiunea întrâgă a cronicei moldopolone şi o augmenteză cu 

câte-va detailuri scâse din istoricii poloni (prevestirile cele rele pentru 

“armata polonă, versurile despre peirea șleahtei etc.) şi cu reflexiuni mo- 

vale asupra necredinței lui Albrecht și asupra «certării celori mari». 

Aceste din urmă p6te să se fi aflati și în originalulă analelorii, de Gre-ce 

cronica moldopolonă le cuprinde în frasa: za to ie Pon Bog karal, ze 
byli nazbyt swywolni. 

Redacţiunile anateloră putnene I și II se asâmână de altmintrelea 

forte multi în partea dela începutii a descrierii acestui răsboiti şi, dacă 

pasagiuli analelori putnene I n'ar face impresia, unui paşagiii întregi, 

cu o redacţiune încheiată, ami putea crede că în copia nâstră avemii 

a face cu o mutilare a lui. Nu încape îndoială că redacția primitivă a ana- 

lelorii a avutii 0 singură versiune; pe care din aceste două, nu pulemii 

ci. Cu timpulă redacțiile sau diferențiati prin copiști şi glossatori ; 
unii, cari au fosti în stare a fi mai bine informați, ati adăogati fapte 
nouă, alții ati omisit din nebăgare de scmă sai din nesciință pe cele cu- 

_noscute. Lipsa de copii din diferite epoce ne împedică a urmări aceste 
procese și ne silesce de-o-cam dată a primi ca faptii deosebirea esen- 

țială de redacție a anului 1497 în cele două versiuni ale analelori. 

Asemâ&narea între. ele merge până la ca Stefan woiewoda zbil wszylke 

ziemic» etc. 

Dacă, pasagiulu cronicei moldopolone și a lui Urechiă nar fi aşa 

de lungi, le-amii reproduce față, în față cu analele putnene 1. Vomi lăsa 
dar acâstă lucrare pe sema cotitorilori şi vomit încerca numai a reproduce 

din Urechiă totit ce ni se pare a fi împrumutată din analele putnene 
și ce pote fi colaționatii cu 1 redacția bulgară a analelorii și cu lraduce- 
rea polonă: 

«Acesti craiit ait scost cuvintă că va să mârgă la “Turci să ica și 
să desbată Cetatea Albă și Chilia. .. Trimestt-ai Stefanii-Vodă soli la 
craiulă leșescii... pre Tăutuli logolătuli și pre Isacii (1) visterniculă..., 

  

(1) Cron. moldopol. din greştlă Isaia.



  

  

Vo 
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pre soli cu bucurie i-ati primiti şi darurile... cu mulțămită lo-ati 
luată... Acolo (1) și-ati descoperiti tâtă viclenia cea ascunsă, că aii 
prinsii pre 'Tăutulu logofătulii și pre Isacă visterniculit de-i băgă în obâze 
Și i-a trimisi de i-ati închisii în Liovă. Iar Stefani Vodă... de sîrgi 
au trimisă în tote părțile în ţâră să-i stringă la târgului lomanu- 
lui (2)... că și craiulii ungureseii i-a trimisi 12.000 de ste cu 
Birtocă, voevodulit Ard6lului, ce era cuseru lui Stefanti Vodă, și dela, 
Radul Vodă încă i-ati venită agiutorii 6ste muntenâscă .. . Deci craiulă 
leșescii aii venitii cu tâtă, puterea, sa la cetatea Sucovei Duminecă, Sep- 
temvrie 21 (3)... Și aşa au bătută 3 săptămâni (4) și diua și nâptea 
Și nemică n'aii folosită ... Și așa, Birtocit , ;. ati trimest solii săi la AL 
bertii craiii să-i spuie că va 'veni singuri pentru pace și pre Stefani 
Vodă cu multe cuvinte Pat vugatii să facă pace cu craiul leșescii. Și 
aşa... i-au împăcatit într'acestii chip ca să se întârcă pre'urma, pre 
unde ai veniti. .. Şi ati dăruitii Stefană Vodă cu multe daruri pre Bir- 
tocit... și sati întorsii de-ai trecuti iarăși la ț6ra lui... Și în 19 dile 
a lui Octomvrie, Gioi (5), sati întors craiulii dela Succvă şi n'ati mersti 
pe calea ce venise, ci pre altă cale, pre unde cra țâra întrâgă, spre 
codruli Cozminului (6). . . Stefană Vodă „ati trasi după dinşii şi... 
i-au agiunsă întrândiă în pădure Gioi, 26 Octomvrie (7), şi...i-au lovită... 
și năruindă.copacii cei înținați asupra lorit, multă ste lesescă ai pe- 
iti... pierdendi puștile și lăsându steagurile .. . Și acolo ait veniti 
veste lui Stefani Vodă, cum vine și altă 6ste lesâscă întragiutorii lui 
craiu și atunce ai chemati pre Bolduri vornicul (8)... şi at trimisă 
PI II 

(1) La Cofmana, unde Stefanii trimesese a doua ră pe cei doui boeri, ca să câră es- plicaţii dela Albrecht. 
IN ! (2) Acăsta se mai repetă de 2 ori în decursul istorisiri. | 

(3) Cronmoldopol.pune-asediulă--Sucevel.inainte devenirea -lul -Birtocă. și de. con- centrarea trupelorii la Romani. Data 24 Sept. il lipsesce, 
(4) Cron. moldopol. are 3, 
(3) Crou. moldopol. mare dată. Asediul a ținută deci 25 de dile,, 
(6) Cron. moldopol. spune că regele se intărse pe aceeaşi cale spre llotinti, numai câte-va ţinuturi (powiaty) o luară spre «Bucovina». - 
(7) Data lipsesce in cron. moldopol. Dela Suceva la Cozmină ai făcutii deci 17 dile de drumă. 
(8) Cron. moldopol. spune că Boldurii a bătută pe Leşi la codrulă Cozminului; după
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înpotriva acei oști .... Și așa Boldurit vornicul .. . ati trecuti Prutulti 
înpotriva, acei oști și... Octomvrie 29... i-ati risipitii cu agiutorulă lui 
Stelanii Vodă» (1). După acestea urmeză certarea, colorit mari (cf. mai 
susii p. 115) și capetele Leșilorit căduți în luplă (după istoricii poloni, cf, 
Picot, | c. 194—195). Sa 

Cu tote aceste asemănări redacţia analelori lui Urechiă, cum ami pu- 
tea presupune chiar a priori, se deosebea în unele de redacția analeloria 
II, fără ca să se asemene deplină cu a analeloră L. Uni exemplu ne dă 
pasagiulu de sub anult 6992 despre luarea cetățiloră Chilia și Akerma- 
nuli. In întreguli lori scirile analeloriă I, II și ale lui Urechiă sunt ace- 
leași ; Urechiă are. însă unele detalii, ce lipsescii celorii-lalte două și pe 
care elit le-a luatii de bună s6mă din analele putnene ; este grei a ad- 
mite d. p. că numele pârcalabilorii de Chilia și Akermani, citați de Ure- 
chiă în timpul cuceririi acestori două cetăți de Turci, ai pututii fi îm- 
prumutate de dinsuliă. din alle isvăre. 

Urechiă. 

«In anul 6992 sultant 

Anal. putu. I, „nal. putu. II. 

“chiz "roze artro (sc. „«ânno 6992 Martii 15 
Baiazită, împăratulii tur- 
cescă,... ai întratii în 
țeră și ati bătută Chilia şi 
Cetatea Albă, încă și cu 
Vladă Călugirulă, dom. 
nuli Muntenescă ... și 
Miercuri în 14 a lui Iulio 
aii luati cetatea Chilia în 
dilele lui Ivașcu și a lui 
Maximii pârealabii. Așij- 
derca într'acestași ană, 
Avgustii 5, ai luatit şi Ce- 
tatea Albă în dilele lui 
Ghermanii şi I6nit pârca- 
labil.» (0. 1, 167), 

  

6992), roi 41. (14), npiu- 
AE Waph "Towpehiu Bara- 
BIT H ÎadAn BOUROAa 
OVPTpSRAAȚINERIUL CA HU- 
MR HI BAB3AtUA pain Ru- 
aia, avbeana Slyrovera 
£. (5) azaaua n Bkan- 
FpAAR.» 

Urechiă insuși Stefanii:a urmărit şi bătult în câte-va lu 
alte isvore. 

(1) Cron. moldopol. n'are acestă luptă, 

przyszedt soltan tureecli 
Bajazeth pod Kilia, zamek 
wotoslii .W ten czas wzial 
Kilia, y Biatoorod w dru- 
gim miesiacu, badz to byto 
in Augusto ct Iulio. W ten 
czas postawil woicwode 
Wlada do Multan.» 

a lupte (Lentestă, Sipinţi), luate diu
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Pârcalabii citați de Urechiă se găsoscii în documetele moldovenesci, 
cl. Picot, |. e. 164—165; asupra deosebirilori între textulii nostru și 
cronica mold opolonă vedi nota 10 la. analele putnene și capitolului des- 
pre analele putnene II, p. 49. 

Baportulă lui Urechiă cu analele putnene II se pâte formula în urma 
acestora astii-feli : redacția anuleloră putnene avută de Uvechiă sai 
partea a doua a «letopiseţului moldovenesci», dacă nu era aceeași cu 
redacția cronice moldopolone, se apropiea însă mai în tâte punctele de 
acesta. Do Gre-ce același lucru Pami constatatii și pentru cronica put- 
nenă, putemi acum admite că «letopisețulii moldovenescă» ală' lui 
Urechiă, care nu este decât «povestirea în scurtă despre domnii mol- 
dovenesci» descoperită de noi în manuscriptulii de la Slatina, ni sa păs- 
tratii, deși nu într'o formă completă, însă destul de.bine, prin . cronica 
moldo-polonă. Abstragândii de la unele notițe, pe care traducătorulă po- 
lonă le-a lăsatii afară cu intențiune, cronica, moldopolonă conține aprâpe 
totă “ce conţine Uvechiă. Dicemii aprope totu, de 6re-co în Urechiă gă- 
simi afară de notițele cronicei moldopolone mai multe sciri, pe care 
clu le-a împrumutatii de bună, semă din același isvorii i. e, din analele 
putnene. | | Ia 

După ce cunbscemă în original modului de expunere ali acestora 
și după ce ne-amii lăcută o idee despre chipulă în care le-a utilisatii 
Uvechiă, nu ne va fi grei a alege din .textuli lui Urechiă tâte părţile 
analeloriă, ce nu sati păstrată în copia, nstră şi a, eronicci moldo-polone. 
Acestea ni se pară a. fi următârele: i a . 

a) Sub 1466 (6975) incursiunea, lui Ștefanii cel Mare în Ardelt după 
lupta. de Ia Baia, despre care spune însuși Urechiă că e luată din «leto- 
pisețulii moldovenesc» (C. 12, 154). Cf. nota 24, E 

b) Două notițe sub anulu 1478 asupra zidirei cetăţii Chilia (22 Iunie 
— 1 Iulie 6986) și morţii «enâjnci» (în 8 Augustii aceluiași anii), C. 12, 
166. Pasagele lui Urechiă trebuescii să fie o traducere verbală a origi- 
nalului, pe care nu La sciuti completa, cu numele cnâjnei. Acesta pare 
să fi fostă o fiică saii o soră a lui Şiefanti celă Mare, nu dâmna lui, cum 
adnotâză Nicolae Costinii. Pomelniculu de la Bistriţa f. 36 numesce pe 
două surori ale lui Ștefanti: ilapia n Gap: CE. și Picot, notele de la p. 157.
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6) Sub 1300 (7008) o notiţă asupra expediţiunei Leșilorii în Moldova, 
descrisă de Urechiă în capitolulă «Pentru venirea Leșiloră.de alt doilea 
vindă în țâră» (C. 12, 174). Urechiă spune însuși că letopiseţulă lati- 
nesciă nu pomenesce de acâstă expediție, «iar celi moldovenescă serie de 
acestii rezboii ali lui Stefanit-Vodă, ce-a avutii cu Leşii la Botoșeni, pre- 
cum pomenesce mal susii». Reconstituindi dar textulii analelori după ali 
lui Urechiă, ami avea cam următârele: «In anul. 1008, în luna lui 
Martie 11 dile, Alberti craiulă leşescit... ai strânsă 6ste și at în- 
trati în țră și ai prinsi a prădare... țâra până la Botoșeni. Iar Ștefanii 
Vodă, dacă ati înțelest, sirînsti-au de sirgui oștile sale și au eșitii înaintea 
acei oşti leşești, de i-ait datii războiă la (ergu la Botoșeni. Şi cu voia, lui 
Dumned&i... rămase izbânda la Ștefan Vodă... Mulţi ati perită și mulți 
au luati vii în robie». Din alte isvâre acâstă, expediţie a Polonilorii n'o 
cunoscemil. 

d) Sub_1500, Martie, analele putnene mai conţineati notița despre 
mârtea dâmnei Despina ă Radului-Vodă și îngroparea ci la Putna. Notiţa, 
sa păstrati în adnotaţiunea, lui Simionii Dascălulu (C. 12, 175), care n'a 
pututii-o lua decât totii din «letopiseţuli moldovenescii». 

e) Sub 1501 (7009) mortea lui Albertă, eraiulii leşescii. Urechiă am- 
plifică, întru câtit-va notiţa analelorii (C. 12, 176), 

î) Sub 1502 (1010) mârtea lui Paisie, egumenuli dela Putna, și a lui 
Bolsuni (călugărul); «amindoi lăudaţi de viață. bună și curată» etc. 
sunt adăugate de Urechiă (C. 12, 177). Astu-feli de aprecieri nu sunt 
obicinuite în analele putnene. | | 

e) Sub 1508 (7016) mortea lui Radu, domnuli: Muntenici, și sui- 
rea în tron a lui Mihnea coli Răi (C. 12; 181). 

n) Sub 1509 (7017), Aprilie 1, mârtea lui Davidă mitropolitulii .(C. 
12, 182). Ambele aceste notițe sunt traduse de Urechiă mot ă mot după 
analele putnene. .- p i 
-..î) Sub 1511 (7019) a) mârtea Mariei, domna lui Ștefană celt Mare, 
Și îngropărea-ei la Putna, b) mârtea logofătului “Tăutulă; ambele sunt 
traduse verbală din anale. Data, lui Urechiă n'o putemi verifica prin 
inscripția de pe mormintulă dela Putna, de Gre-ce în acâsta: loculti Jă- 
sată pentru ană și lună a rămastă ncumplută (3... ateua....), cf.
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Revista lui "Tocilescu, 1. e. 256. Data morții lui T&utii pare a fi exactă, 
de dre-ce dela 1512 încâce găsimit în documente pe logofătul Isaci, 
cf. Picot, 1. e. 179. " 

K) După răsboiulii cu 'Trifăilă Urechiă are 3 notițe, ce sunt împru- 
mutate fără îndoială sub aceeași formă și în același şiri din analele 
putnene: 1) sub 1516 (7024), Martie 10 (data exactă e 13), mârtea 
lui Laslău craiulii ungurescii, 2) sub 1516 (7025), Noemvrie 8, apari- 
iunea, unui semni pe ceriii, 3) unii cutremur mare (C. I2, 184--185). 

]) Sub_1523 (1031), Martie 20, pribegirea lui Șârpe postelniculii (C. 
I:, 187), cf. Picot, |. c. 268 —269. | 

m) Totii pentru analele putnene trebuescii revendicate notițele lui 
Urechiă de sub anii 1018 şi 7021 (1510 și 1513) asupra mai mul- 
Tori incursiuni tătăresci în Moldova, și Polonia (C, I:, 183—185). £ 
greii do restabilitii însă textulii lori, de Gre-ce Urechiă, le combină cu 
cronica lui Macarie (cf. nota 5 dela acesta) şi cu alte isvâre. Intregi 
paragraful lui Urechiă «Când ai prădată 'Tătarii în maj multe rân- 
dură țâra, Moldovei» este redactatii în maniera și stilului analelori: «In 
anul 7018 Bet-Gherei sultanii. . . fără de veste cu mulțime de.'Tă- 
tari... ai întrată în ţGră şi au prădati dela Orheit până la Dorohoii 
și pe Prut în sustii, de ai făcută multă robie şi plână .,. Iară în 
anulă 7019, Fevruarie, Mercuri în septămâna albă... Intr'același ani... 
In anul 7021,., Așijderea pe acea vreme... Așijderea, într'acelaşi 
anu...» (1). | | Ma 

T6te acestea, le revendicămi pentru analele :putnene, întomeiați pe 
maniera și stilului lori. Comparaţia, lui Urechiă cu cronica, moldopo- 
lonă ne mai arată că partea cea mai mare a domniiloră lui Bogdanii 
celi Orbi și Ștefan coli 'Tinără, precum și o parte: din domnia, lui 
Petru tareșii (celii puţini: până la 1531); sunt: împrumutate totii din 
analele putnene. Urcchiă traduce aci mai totit-d'a-una, întregi textulă 
analelorii. Uni exemplu se află în capitolulti următoră, celelalte se gă- 

  

(1) Notiţele lui Urechiă pe lângă că intregescă pasagiulă forte prescurtată alti croni- cei moldopolone de sub anulă 7021 (1513), 22 Augustii, ne-aă păstrat şi numele Copaciă ală hatmanului „Arbore (ediţia d-luy Cogălnicenu are printr'o greșelă ncesplicabilă Corpa- "ci, cl. Picot, |. e, 247).
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sescii în notele la. cronica lui Macarie și la.cronica moldopolonă, unde 
ami! reprodusii din Urechiă totii ce ni se pare.a cor&spunde textului 
analelorii putnene II. C[. și capitolulii despre acestea din urmă, p. 51. 

6) Urechiă și cronica lui Macarie. 

“ Urechiă intrebuințeză cronica lui Macarie (din care o bună parte i-a 
r&masi neînțel6să) cu deosebire acolo, unde scirile analelorii pulnene II 
crai prea scurte sai unde Macarie completâză evenimentele descrise în 
acestea, cu detalii nous. In casulii dintâi Urechiă traduce mai totit-d'a-una 
verbală totii ce pote să înțelâgă din Macârie; în casulă ali doilea elii 
întrețese scirile analelorti cu ale lui Macarie după buna lui socotință (1). 
Exemple caracteristice, pe lângă. cele date în' notele la cronica, lui Ma- 
caric, sunt pentru întâia categorie" de. împrumuturi scirile de sub anii 
1514 și 1521 asupra, incursiunci în Moldova a lui Trifăilă și asupra eve- 
nimentelori din Muntenia după mrtea lui Neagoe Basarabii; pentru ca- 
egoria a doua răsboiulă cu Tătarii de la 1518... | 
«n anulă 7022, Fevruarie 27, („Anno 7022, 27 Pebruarii* în cron. 
moldopol.), în alti decele anii a, domniei lui Bogdani-Vodă (tea Atcaroe int 
Aire uaperia ero) fără veste ai veniti unii Trifăilă (ceaeplmeneriiieatn sali 
EACRStUI + "Ppudbanan wlitre), ce se făcea feciorii de domnii (uapetia 
CHINA CEE HAMENOYȚA), cu Oste din țera, ungurâscă (nn Baroperina sema'l:, 
în exemplarulă lui Urechiă din Sreșclă un oyrepesnta aema'l:), iarna când 
era toți oștenii pre la casele lori (Mare ae EA plita 23HAto6, ETAA BOI 

    

(1) Astă-felii domnia lui Boedană celă Orbă și a lui Stefan celui Tinării, cu deosebire acesta din urmă, sunt o combinaţie a sciriloră lui Macarie cu ale analelori putnene II. Urechiă a împrumutată totă ce a Şăsită în aceste două isvore, ai adăogatii forte puţină din scriitorii poloni (d. p. asupra planuriloră de căsătorie ale lui Bogdani) și dintrună «leto- piseţii moldocenesci», din care pare să [i luată: istoria cu Vaşco (0. L:, 183), numele fiiloră lui Arbore (Toderă și Nichita) și omorirea lori (C. Li, 187), otrăvirea lur Şlefană cel ȚȚi- eri (C. I:, 189), pote și pe Romană Pribegulă (C. I:, 183) și scirile despre căsătoria lui Bogdanii și Ştefană (C. 12, 152 și 187). De la sine aă adăogatii caracteristicele lui Bog-: dani (C. 12, 179 şi 181) și Șlefană (C. I:, 189). 
Pentru istoria lui Petru Rareşă Urechiă a primiti totă ce a găsită în Sacarie, a com- pletati-o insă multi cu seirile unci alte cronici şi ale lui Wapowski. Asupra acestuia veţi notele din Picot, 1. e, asupra aceleia p. 150, .
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ACI CEDE OVUSIiOARAETA), GE simț indit ai noștrii ... și-au dati războiti 
la podii din giost de' Vaslui (ni npupazin ca ex ponnu Apei tuse a- CADA OV” Mserot) . . . Și prindendii vit pre acelă 'Trifăilă ... i-a tăiat capuli (n rame ah; AO utipzitit) ». (C. 12, 185). a 
«În anul 1030, Septemvrie 15 (Torac lire... avl;cata Geurreaw:pia), 

prestăvitu-saii Băsărabu-vodă, domnulii Muntenescii (nun o COCIISAAL ui 
Pacapatia, ESELOAA 23EAari Baroperiliu), și sat apucati să domnâscă unit 
Turci anume Mahmotiă (n nacroun ta erori, averile wrlitseani ITepcutan Iane 
nesh dAlaxatern), co 5e trăgea din seminția lui Băsărabii-vodă (ME ta 
MALIIE CA OA Poâa £r9). Ce pentru legea, lui cea întunecată Gmenii sati 
scărbită de dinsuli (uz. . . STEpatțiară Bo că AsAit ora uere) și mulți din- 
tre dinșii sc ispitea să apuce domnia (mosu se tu, NOBOVCHILA CA 
GACTATII MA PscneAcTii» ro), alesii pribegii (penoatnur npurtsu), . : și între 
multe amestecături ati aședatii domnii pre Radulii-vodă Călugărulu (.. u 
MEAOV CIAMIL 1 119 CHIC OV'eTaMttnii:n CA Ea uaperir rom Pagovyan urlitire,.)y. (C. 12 187). 

Urechiă. 

«lar în ală doile ani, 7026 Au- 
gustii 18, ati întratii Albi sultanii cu 
Tătarii dela Perecopi și aii trecuti 
Nistrul fără veste și aă trasti spre 
Pruti, 

de sait suită păn la Şerbanca... 

și au trimisii Stefani Vodă pre Pe: 
tre Cărăbăţii vornicul și cu toţi jo- 
senii, și dacă ai trecută Prutulă... 
Luni dimincța în revărsatulii zori- 
lorii. .. ati lovită pe 'Tătari și mulți 
Tătari ai peritii și mulţi în Prută 
sai înccatii și în Ciuhru s'aă fostii 
înglodindă și pre mulți aă prinsă vik, 
așijderea și pre doi mărzacă mark: .. 

Macarie și cron. moldopol. 

«akuroi ste ETopeatov ko 
MAPCTEA ro, Slurovera Avkeana, 
ABHrn ca Slann, eu OTrA "Taran, 
COATănh OTA llepencua, c4 Atoztn- 
TRANSA "Farap în Bean 
ekeru np'kiasula Iluerpa pRRă ui 
Acetrkula Ilporn... " 

na miasteczko .. . Sarbanka 

i poslat (Stetan woiewoda) do Ka: 
rabocza, wielkiego dolnego dw:ornilka 
sivego, aby przeszed! Pruth ze wszyt- 
la ziemia dolna, i kazal mu w Po- 
nedziatek rano na rozswicie aby sic z 
'Tatary uderzyl. .. i porazit ic i wiele 
ich pobito i... bardzo wiele poi- 
mali, î dwu MUrzy wiellih, a Ox Aa- 
Bta” că BA ÎlpovTk n norpascura
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" Urechiă, 

Și pre câţi ai rămasti i-ati vonitit 
preste câmpii, tăindu-i şi săwetân- 
du-i, păn la Nistru. .. mulţi în Nistru 
s'au înecatii. Numai sultanulii cu pu- 
țintei ati scăpatii, însă și clă rănitit 
în capi. Așa s'ati întorsii Gu multă 
pagubă și . . ruşine şi câţi ait scăpat, 
şi acci. pedestrii și fără arme. 

Iar Stelani Vodă s'aă întorsiă ... 
în Hărlati. (C. 13, 186—187).: 

Macarie şi cron. moldopol: . * 

(ca) 4 “oxp'k, Apovysin ine ora nun 
HERE OVYRAIIENII RBIULA 

N EAMEO OCTAUIA HOPOHII Mn prez 
pole, biiqe i sickac, Aa: A Hucrpa, 
N TAME OVTOINCULA , 
„Goaann Ge SLABA FARA OVTeie ca 
MAMA CROMANI, OVBArENn În "TA 4 
TAARR, NpOtiN 256, EAMIAL BABAMGTEULAĂ 
OVPOIECTIU, hu n BEBSPĂRUI OTUl- 
OUA H  HOCPAAMAEII . ASCTHLCUIA 

CROMYn avkern. 

a Stefan wojew oda » "wrocil sie do 
Chorlowa. 

In cele două exemple dela începutii amii pusti în parentese cuvintele 
cor&spunqătâre textului lui Urechiă, pentru ca, cetitorulii să-și lacă mai 
ușorii o idee de modulii cum înțelegea, Urechiă să traducă. E de notatii 
că elii nu păstreză, totii-d'a-una ordinea fraselorii originalului. 

Dintre greșelele de traducere sunt caracteristice cele aflătâre în capi 
tolulii despre lupta dela Peldidră. Urechiă traduce pasagiulii cerilipataa 
[ere Păi E BEAM AN TOI CA IEACAVR CHOANNIAMA EA ODA prisantie MR 

1 AXOAAUD cu «și-i giurui orașulă Bistriţa, ca totii ținabulă dintr'aceu 
jeră» în loci să, traducă, «făgăduindu-i cetatea Bistriţei în acea, țeră cu 
totă pinubulăa şi „veniturile ed. «Ținutulii» so raportă aci la Bistrița, și 
Macarie a pusti Ex în loci de ero sub influența romănescului cetate, care 
e de genuli femenini, pe cândii slav. rpasa e masculini.” Urechiă a 
raportatii î însă „po EX la BEMA [ Și de aceea a tradusă «ţinutulii dintr'acea, 
ț6răo, 

“Unde nu înțelege Vre-unii pasagiii, Urechiă sau îi dă uni alti în- 
țelesă, care i se pare mai potrivită, sau îlă lasă cu totul afară. Asti 
felă pasagiult despre tunurile părăsite de dușmani (ntr'adevări, forte 
obscurii) îlii traduce Urechiă așa: «lăsatii-aii tote armele şi puştile, ca 
coea-ce avea nădejde să-și mântuescă (varianti: mistuescă) capetele», slav. 
CpP:RIA - CA. BOAECIINUAAII HI BZCAMIIIERI ESE Aophume ehaarn mie 

Da 
- 
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9 CEHĂ NONENEHIE TEOPATA HAa ARE TOPAA RAIUNALA, Ceca-ce 
însâmnă cu totulii altă-ceva decât traducerea lui Urechiă. Că tradu- 
corea nostră acei ce se pricepi la astii-felii de lucruri sciti forte bine 
de ce folosii ne-ai fostii acestea atunci» este singura, exactă, o dove- 
desce afară de textul lui Macarie și faptulă că Moldovenii nu sciati 
să umble cu tunurile. Sommer, Vita Iacobi Despotae 43, povestesce 
că Moldovenii, când omoriră pe Nemţii lui Despotă Vodă, cruţară pe 
unit Christoph, cu scopulii ca acesta, să-i învețe a trage din bunuri; ct, 
Picot, Chronique de Moldavie p. 437. | Ş 

In următârele pasage Urechiă, neînţelegândi bine textulii lui Macarie, 
omite sati schimbă în traducerea, sa părțile neințelese : czepanunn.n sue 
CĂ HAR ME AAA TA 4pAbAcihIțeh Haaanitin n ora unul; Yh Otaacriu 
eBucionn: și sculându-se mulți domni din Ardslă și alții cari era gala 
să mdră pentru moșiile sale (C. Is, 191); n nazeparit ca Ilerpa ROEBOAA. a. 
BALI CA COLOA BATA TAMANTE AMSEACTEO HI N Haa, AIE Wape'rBoy 
CAAAAATII CA Bilic, ERE OTA HTEAR:3EMAA TOA npiara: 
şi apoi cu multe daruri fu dăruită Petru-vodă, și cu mare dobândă cu 
totă ostea lui sau întorsii la scaunulă să la Suceava (C. I?, 192). Ure 
chiă mai face greșela, că identifică pe Săcui cu Unguri, pe când Macarie 
numesce Unguri în genere pe dușmanii lui Petru. i. e. pe partisanii lui 
Ferdinand, iar despre Stcui spune că sau prefăcută a fi supuși lui Pe- 
tru, până ce ati găsitii cu cale să trâcă făţișă în partea dușmanului. CE. cu 
traducerile lui Urechiă pasagele corăspundătsre din traducerea, nstră, 

Descrierea, expediţiunei a treia a lui Petru Rareș în Ard6li (C. 12, 192) 
este unii resumati din pasagiuli lui Macarie, ce începe cu ca OB talie 
cite oypraacna etc., până la CHAR CHE EIEAXIțIEMn CiG.; resumatulii. dă 
însă unit altii înțeles textului, « Chiar cu sine» este aci o traducere gre- 
şită pentru «singură de sine», adecă, neînduplecatii de nimenea (Casta co- 
tă). Unc-ori traduce exactii chiar metaforele. Astă-felii metafora obici- 
nuită în texturile biblice ca înălța Cornulii», por HĂBENINATII $, Ezau9- 
curu, vulg. cornu exaltare, cornu extollere in altum (Ps. 74, 5, 6,l Reg, 
2, 1.) este tradusă bine cu ca să simeţi» (C. 12, 192); Si 

Dar dacă Urechiă n'a înțelesi și a tradusi greșit unele pasage din 
Macarie, pe care astădi le putemit îndrepta cu originaluli acestuia, clu
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se arată cu multi superiori premergătorului stii prin, aceca, că lasă 
afară totii bombastulii și totă retorica bizantină a lui. Ce deosebire e în- 
tre povestirea limpede și vinjâsă a aventurilorii lui Petru Rareși la 
Urechiă și între neslirșitele vaete și exclamaţii ale lui Macarie! Nicăiri 
nu se pâte: observa mai bine distanța ce desparte pe acești doui scrii- 
tori : unulit este îngloditi în bizantinismit și bulgarismi, altul este hră- 
nită de literatura istorică polonă, care dăduse nascere unui Dlugosz, 
Miechowshi, Orzechowski, Biclski cte., Omeni ce avuseseră cultură cla- 
sică și suferiseră în parte influența, renascerei; unul cetise numai sla- 
vonesce, altulii cunoscea limbile latină și polonă; modulit de cugetare 
alii unuia, este greco-slavonti, alt celui-laltă e românescii, influenţatii în 
câti-va.de celt. lating-poloniă. Urechiă, e care a fosti unit omi cu multi 
talenti și incomparabiliă superiori lui Macarie, are marele meriti de. q 
fi ruptă odată pentru tot-Va-una, cu școla vechiă gi cco-slavonă și a fi dati 
cronjcarilorii următori unii model de expunere și stilu, ce slujesce de 
pod6bă istoriografiei nâstre „moldovenesci (1). Păstrarea cronicelorit vechi 
în traducere completă: și întroducerea unui spiriti nou în istoriografia 
moldovenâscă, spiritul apusului, sunt cele două merite de „căpetenie 
ale cronicei lui Urechit.. 

d) Drechiă și cele- 1alte cronici moldovenesci înainte de dinsulă. 

Afară de cronica pulncnă, analele putnene și cronica lui Macaric, con- 
topite într'o singură cronică cu titlul «Povestire în scurtii despre domnii 
moldovenesci», Urechiă a cunoscutii și-alte cronici moldovenesti, scrise 
înainte de dinsuli în: limba slavonă, redacția medio- bulgară. Obiceiulit 
lui de a cita mai totit-d' a-una isvorele ne dă putinţa de a ne forma o idee 
imăcarii aproximativă, despre cuprinsulă și natura acestorii cronici. Acâsta, 
este cu atâtii mai ușori acum, după ce o bună parte din isvorele lui 
le cundscemit și după ce putemi elimina din: corpul eronicci sâle toti 
ce aparţine acestori din urmă. Eliminândi apoi și părţile luate din îs 
În II 

(1) Costinii ati mersti mai departe pe calca indicată de Urechiă, deși că ai statii sub | 
influenţa” directă a, „scolei polone. După că sai „luati "Neculeea și cci-lalți cronicari mol- 
dovenesci. 
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vorele străine, po 'care Urechiă le citâză de regulă sub numirile «croni- carul saii letopiseţulii lătinescii», «cronicarulti sau letopiseţulii leşescii», 
ori cu numele autoriloră (Belslie; Marţin Pașcovslii), rămâni o mul- țime de locuri, care după natura și stilului lori se vă&dă a fi împrumutate din cronici moldovenesci încă neaflate, A elimina îşte. aceste locuri, este cu neputinţă acum. O astii-felti de lucrare trebue “amânată, până ce se vorii găsi și cele-lalte cronici vechi moldovenesci, Afară de acâsta ea nu pote fi făcută, câtii timpi n'avemi o ediție critică a textului lui Ubrechiă, câtă timpă nu scimi precisii ce aparține în acestă textii lui Urechiă și ce interpolatoriloră, câtii timpit o sumă de date nu sunt stabilite după manus- criptele cele mai vechi și mai bune, în sfivşitii câtă timpă se ivescii aprope la fie-care pasti îndoeli asupra formei primitive a textului, Să nădăjduintă că o astit-feli de ediţie nu va întârdia multă vreme, iar până atunci să încercămit a, caracteriza, după mijlâcele ce posedemti adi: cronicele încă negăsite dinainte de. Urechiă.. 

O privire asupra cronicei lui 'Urechiă până la Ștefanii celit Mare, în comparaţie cu cele dout: redacții ale cronicei putnene, "ne convinge că afară de cronica putnână Urechiă a mai folositi pentru acesti periodii celă puținii încă o cronică, pe care elii o numesce, în dou& locuri «leto- piscțulăt celt moldovenescit» (C.I *, 142 și 150), întrunit loci «letopisețulii no- stru» (C.13, 144) și înt'altii locit cunele isvâdele nâstre» (C. 1, 149). Aceste citații se rapârtă la, răsbâele lui Iliașii și Ştefaniă, fiii lui Alexandru cel Buni, între anii 1433—1437, la r&sboiulu lui Alexandru cel Tinâri cu Petru Aronit (lupta de la Movile din Maiti 1455 (6963)), la devastăvile Tătarilorit în dout rînduri: odată până la Botoșani, Noemvrie 28, 1438 
69417), a doua oră până, la Vasluit și Berladă, Dechemvrie 12, 1439 

| p Ş 
(6948), şi în slîrşitii la, luptele lui Alexandru celi Tinării cu Bogdani II, 
145. Tote acestea lipsescti în cronica putnână, cunoscută nout, nu pâte 
încăpea însă nici o îndoială că Urechiă le-a, luati din letopiseţulă. celt moldovenescii și din unele isvode, adecă letopiseţe ale nâstre. Ce felt 
de letopiseţe ati fostii dar acestea ? | | | 

Sub «letopisețulti celi moldovenesc» și «letopisețulii nostru» sar pu- tea înțelege o altă redacţie a cronicci putnene, dacă ami admite că sub.
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«letopisețulă nostru celt moldoveneseii» Urechiă n'a înţelesii nici odată 
altă-ceva,. decât «povestirea în scurti» a sbornicului dela Slatina. A- 
câsta însă. este grei de admisi. Afară de împrejurarea că Urechiă a 
cunoscuti, cum vomi vedea mai josii, acestă «povestire în scurti» în 
mai multe redacții, natura, notițelorii de-care ne ocupămit aci este astit- 
fel, că ele nu poti fi atribuite unei cronică așa, scurte ca cronicuța 
numită de noi putnână. T6te notițele acestea, fără escepțiune, at unit 
caracteră analistică. Ele a trebuitii să se afle mâi întâiă în nise a- 
nale, deci în nisce însemnări contimporane evenimenteloră. Căci cum 
ne-amii explica altii-felu, că autorulă cronicuței putnene, care «așa scrie 
de pe scurti, că nice de viața Domnilori nu alege», ar fi fostă în 
stare să ne descrie cu atâtea am&nunțimi cele cinci răsboie ale lui 
Iliașii și Ștefanii, invasiunile tătăresci, răshoiuli lui Alexandru celă Ti- 
nări cu Bogdanii II și ală acestuia cu Petru Aroni? La tâte aceste 
întemplări originalul lui Urechiă, conţinea, cele mai precise date de locă 
și timpă, ca «în anii 6942, unde i-ati eșită Ștelani Vodă la Dărmă- 
nești, în săptămâna albă Laini, în di întâitt a lui Fevruarie», sati cati 
venită Iliași Vodă cu ste în anulii 6943, în 4 ile a lui Avgustii, 
și sai lovitii cu Ștefanii Vodă, ali patrule rândit la Pipărești», sait «în 
anulti 6945, ,.. într'o Gioi, Martie 8», Ş. a. m. d. Acestea numai unii 
analistii contimporană le putea sci. Stilul notițelorii ne amintesce de 
asemenea, stilul analeloră. Cf. mai alesii răsbiele lui Iliaș cu Ște- 
fanii, redactate tâte în aceeași formă : caii biruită Ştefan Vodă pre 
Iliaș Vodă și at apucatii Stefani Vodă scaunulti țării», «şi dândii 
războiii vitejesce, iar ai biruitii Ștefană Vodă» ; pare cam ceti tradu- 
cerea slavonescului n crese ca MA:RRCIRI, MARhi EABAO:ARE OTEdAnn E9e- 
Boa. Cf. analele putnene asupra, luptei dela Baia. | 

Ce conţineaii aceste anale afară de evenimentele citate şi unde vori 
[i fosti scrise, nu putemit sci (1). Cu re-care probabilitate putemii pre- 
PNI 

(1) Pote că uncle date precise asupra domniiloră lui Iliașii (d. p orbirea lui la «6952 
în luna lui Maii, inaintea Rusalilorii»), Romani și Petru Aronii (d. p. «Vineri, în răvăr- 
satulii zoriloră, Octomvrie 16, în anulii 6963») să fie luate din aceleași anale. Dificultatea 
de a hotări în.aceste chestiuni constă în ncexactitatea şi nesiguranța mar multorii date. 
Istoria acestori timpuri este până acum prea puţinii lămurită, 

7 .
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supune că ele nu erat contopite cu cele-lalte părți ale «povestirei pe Scurti»,' cum ar resulta din citațiile lui Urechiă aletopiseţulă nostru» Și «letopisețult celă moldovenescii». «Unele izvâdele nostre» contra- dice acestori citate și dovedesce că aci este vorba de alte letopiseţe, de Gre-ce la cunele letopiseţe» despre răsboiele lui Alexandru Vodă cu Bogdanii Vodă «nemica, nu scrie», iar «pre Bogdani Vodă îl Scrii feciorulă lui Alexandru “Vodă și cum să hie r&masi pre urma lui la: domnie» (C. 12, 149). Aci sub: unele letopisețe nu polo fi vorba decât de “«letopiseţult celt moldovenescă» cunosculii nouă, de 6re-ce acesta nu conţine rimiciă asupra r&sboieloră în chestiune, ci spune nu- mai, cu dată sati fără dată precisă, că după Alexandru a domnitiă «Bogdană Vodă, fiulă lu; Alexandru Vodă». Cf, nota 15 la cronica put-. nonă. | 

Pentru istoria lui Ștefan cel Mare Urechiă n'a folositi afară de ana- lele putnene nici o altă cronică moldovenâscă. Intregirile lui Simiont Dascălulii (C. 1:, 160 și 175) sunt luate toti din analele putnene, iar paragrafului despre nisce Cazaci ce-ai veniti în țcră să prade (C. 13, 162—163) conţine una, din cele mai curi6se greșeli ale lui Urechiă. Partea întâia a acestui paragrală (încursiunea, Cazaciloriă sub Nalivaico și Lobodă) este luată din analele moldovenesci 'de sub a. 1396 s. 1595 (7104 5.7103) şi pusă sub a. 1476 s, 1475 (6984 s. 6983), după bătălia dela“ Vasluii. Cf Picot, 1. c. 137, unde se arată că pe la 1476 Ștelanti a avulii să respingă o invasiune tătărâscă, nu căzăcescă, ' Descălecarea, tergului Iași și zidirea bisericei sf Nicolae, zidirea mânăstirei sf. Dimi- trie înaintea curţii domnesci Și cununia cu Voichiţa, fata Radului-Vodă, ce constituescii partea a; doua a acestui paragrală, sunt luate din ana- lele putnene, puse însă greșilu sub acâstă dată, Simion Dascălulă, L.c., îndreptă data zidirei sf.-Nicolae în 6999 i. 1. d. 6983 (1491 il. d. 1415) «după velstulii ce scrie deasupra ușei bisericei, iară nu cum seric în- apoi», se înțelege la Urechiă. “ 

In toti restulii cronicei s6le; dela Bogdanti celt Orbi până la Aronă Tiranulă, Urechiă a folosită, afară de analele putnene II, ce mergeaii 

9
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celă puţinii până la 1527, probabil însă până la 1546, şi afară de Ma- 

caric, dacă nu mai multe cronici moldovenesci, dar de bună semă două 

de caracteri deosebiti: a) o cronică în felulii celei macariane, din-care 

și-a împrumutatii mai multe date la domnia lui Petru Rareși şi a câ- 

torit-va domni, b) nisce anale, ce mergeaii până la sfirșitulă cronice scle 

(1595), ba chiar ceva mai încâce, căci notița amintită mai susii asupra 

incursiunilor căzăcesci dela 1596 trebue să fie luată de Urechiă :toti 

din nisce anale moldovenesci. Acesta o dovedesce adnotaţiunea lui Si- 
mionii Dascălulă la sfirșitulii cronicci lui Urechiă, luată din aceleași anale 

moldovenesci: «In anii 7103 (1595) ai venită L.obodă cu Oste căzăcescă 

și ai gonilii pe Aronii-Vodă din scauni și au arsii târgul Iașii». Si- 

mionii Dascălulii completeză pe Urechiă, ca, de obiceii, din însuși isvo- 

rulă lui. — i 

Existenţa unei cronici în felulii celei scrise de Macarie sati Eftimie a- 
supra domnici lui Rareși și în speciali asupra aventurilorii acestuia o 

dovedesc multele detailuri la descrierea fugei și petrecerei lui în Ar- 

dâlu, ce nu se găsescii în Macarie. Acestea sunt relevate în notele 26 
și 27 la cronica acestuia. Cronica presupusă de noi pare să fi începută 
cu Petru Rareşi (1528) și să fi mersii cam până la mârtea acestuia 
(1546), probabil însă și mai departe; din ea.a împrumutatit Urechiă 
tradiţia despre originea, lui Rareși din femeia târgovățului din Iârlăă, 
petrecerea sultanului Soliman în Moldova şi domnia lui Ștefanii Lăcustă 
(C. 12, 197 şi 200, cf. nota 28 la Mac.), unele detailuri la domnia lui 
Cornea (C. I:, 201—202, cf. nota 31 la Mac) și expediția contra lui 
Mailată (C. 12, 203—205, ct. nota 2 şi 3 la Eftimie). O dovadă directă 
asupra existenţei acestei ergnici ne 'dă Urechiă prin următrele: pove- 

stindii despre efectul «scrisârei sârbesci» a lui Rareși asupra împăra- 
tului turcescti elit. dice: «Iară împăratul cetindă cartea şi v&dendii atâta 
jalobă și plângere a lui Petru-Vodă sati, cum dică unii, pentru lăcomia 
turcâscă, . . . sai milostivitii împăratul și Vaii ertatii cu bucurie» (C. I:, 
199). Acestii «cum gicii unii» nu se pâte raporta decât la cronica ad: 
misă de noi, de Gre-ce «cum (ici alții» se raportă la, Macarie, care într'a- 
devără povestesce în stilulii sti bombastii şi afectatii că sultanului i-sati 
făcutii milă de Petru Rareși numai după ce ati văduti «atâta jalobă și 
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plângere», OVeAutiă” E, Cîa MAp NEpEIGEII PpHAnII 4 Gbitdăipăa Ola la CAAMHIANL CA n cuitaan ca. Celă-laltii cronicarii privea, lucrurile cu ochi. mai deschişi și nu jertiea forma, pentru fondii; elă scia că numai din „lăcomia de' bani a Turcului i sa dati lui Rareșii a doua domnie, Acâsta este versiunsa cea adevărată, constatată acum prin o.sumă de documente contimporane. Si | | 
" Două pasage din textulti lui. Urechiă, care:pari a fi împrumutate din - acestă cronică, dovedesci că ea era scrisă cam în stilul macariani : «ai plătită datoria sa ce ai fostă datori lumi» despre mârtea lui Rareși («la anul 7055; Septemvrie în 4, Vineri la medă-n6pte») și compa- 
rația «cunoscândă că cum se:rădică și se risipesce o negură intune- „cată,: așa şi_eli se curățesce de scârba, ce-i zăcea la inimă» despre impresia iertării de către sultanulti. Acestă comparaţie nu se află în. Ma: carie. îi i aa . ! , — 

| «Letopiseţulii moldovenescă», citati de Urechiă la domnia a doua a lui” Petru Rarești pentru r&sboiuli cu Mailat, se rapârtă totii la acestă cronică : prin cl nu pote fi înțeles nici Eftimie, nici analele putnene II; Ci. notele 2 şi: 3 la Bltimie.- | | 5 
““Urechiă mai citâză, «ună letopiseță moldovenesci», ce nu este nici Ma= 

carie, nici Eftimie, nici analele putnene II, la domnia, lui Ștefană .celă 
Tinării. Elă dice despre mârtea -acestuia (C. 15 189): «Serie la unii le- 
topiseţii moldovenescii, de dice că pre acesti Stefani Vodă. Pati otră- 
vită dâmna sa.» Acesta este singura scire asupra lui Ștefan celă Ti- 
nări, luată de Urechiă dintr'uniă alti letopiseţii, căci totii ce spune elii 
despre acestă domnii este luati din Macarie și analele putnene II. Acesti 
letopiseţii pare să fi fosti'totă cronica admisă de noi;:ea va fi înce- 
putii domnia lui Petru Rareşă cu o întroducere asupra anilor din 
urmă al lui Ștofanii cel Tinără sat cu unti pasagiu asupra morții: lui. 
Totii acestei. cronici sai unei continuări .a ci (în felulii, cum Eftimie a 
continuati pe Macarie) sunt aplicatii a atribui domniile lui Iliașii și Ște- 
fanii,. scrise, fără îndoială de unii contimporani și împrumutate de Ure- 
chiă dela acesta. | 

- Dela Alexandru Lăpușnenulii încâce Urechiă citză numai de 3 ori unii
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«letopiseții: moldovenescii», de două ori la Despotii Vodă și o dată la 
Tomșa Vodă: «pentru acesti Despoti Vodă letopisețulă moldovenescă fărte 
prea scurtă scrie» (C. 12, 213), iară DBelskie... serie... de sc tocmesce 
cu lețopisețulă celă moldovinescii» (despre perirea Nemţiloră lui Despotii 
Vodă) (CI: 215), «numai la, letopisețulăi moldovinescăt: se află, acestă, 
poveste» (despre r&sboiulii lui Ştefană "Tomșa cu Mircea domnul mun- 
tenescti) (C. I:, 219). Aci, la 1564, se citâză pentru ultima dră leto- 
pisețuli moldovenescă sub acâstă numire. a ” 

Ce fel de letopiseţiă să fie acesta ? Din caracteristica lui Ubrechiă că 
«fârte prea scurtă scrie» și din natura notițelori împrumutate de Ure- 
chiă dintrinsulii resultă că aci este vorba de anale, scrise probabilii 
prin mânăstiri (nu putemi sci, întruna saă în mai multe) și fără îndoială 
în limba slavonă. | a o 

Pentru acesta avemii dovedi directe în adnotaţiunile lui Simionă Da- 
scălulii la domnia lui Ștefan 'Tomșa, va să dică tocmai acolo unde 
Urechiă citâză letopisețulă moldovenesci, şi la domnia lui Petru Șchio: 
puli: ciară la unii letopiseții serbesci scrie că ai fostii domnia. lui până 
la 4 luni» (C. 12, 219) și ciară letopisețulii sârbescă scrie că la, velâtu 1090 
tocma 'aii fosti când ati veniti Petru: Vodă în scaună cu a doua dom- 
nie». Simionii Dascălulii corege prin. aceste glosse două greșeli alo lui 
Urechiă: întâia că Ştefanii Tomşa, ar fi domnitii numai 5 stptămâni, a 
doua că Petru Șchiopulă ar fi venită cu a doua, domnie la 1583, nu la 
1582. Aceste îndreptări, ca și tâte cele-lalte făcute de Simion Dască- 
Iul, sunt împrumutate de eli din analele, din care aă luată și Urechiă, 
însă din o altă redacție a lori. Numai astii-felti ne putemit'explica îndrep- 
tările lui Simioni Dascăluli : Genarie 1 pentru Septemorie la mârtea lui 
Macarie de Romanii (C. 15, 210), «ca la trei ani, Noemerie 7072» “pentru 
«trei ană și jumătate» la domnia, lui Despotii (C. 12, 218) (1) şi «Octom- 
orie 11» pentru «Noemorie în 12» la mâstea Ruxandei, mama lui Bog- 

  

(1) Îndreptarea lui Sinionii Dascălulă cor&spunde datei adevărate a morţii lui Despotă, 
5 Nov. 1563. Despotăi n'a domnitii 3 ani deplină. E de notată că Simionă Dascălulă ni 
era unii cronicarii lipsitii de critică şi că elii scia să preţutscă uricele și pisaniile (docu- 
mentele și inscripţiile). Cf. adnotaţiunile lui asupra unorii date (C. 12, 187. 169) și asupra 
luă I6n Armenulă (C. 12, 223), e 
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daniii-Vodă Lăpușnenulă. (C. 12, 292). Din același isvorii şi-au luată Si- mionii Dascălulă materialulă pentru restulii adnotaţiuniloră sâle (C. I3, 219 și 242) 
Aa 

Caracterulă analistică alt însemnărilori folosite de Urechiă și Simion Dascălulii reese mai bine din domniile lui Alexandru Lăpușnânult și Petru: Șchiopulii. C. de pildă la celă dintâiii între anii 706 L-—706G ur- mătorele : «Intr'acestași ani ai fosti omorii .mare și iârnă grea» «In ali patrule anii alt domniei lui Alexandru-Vodă. ...». «Pre acea vreme fost-au irnă mare Și gerosă...» «Iară într'acestași anu, 7066 Septem- vrie, prestăvitu-s'aă Macarie, „»» (C. 13, 210); mai alesii însă între anii 1075—1076: 3 a | In anulii 7073, Septemvrie 92,,.... 
In anul 7074, Iunie, .., 

„În anulă 7075, Septemvrie 26..... a 
In anul 7076 Alexandru-Vodă. . „+ (0, 2, 221—222), Ma Din domnia 1 a lui Petru-Vodă Șchiopul cf. «Iară Petru-Vodă în luna lui Iunie 25 ati şedulii în scauni.. .» «n anul 1083, Dechemvrie, ati murit sultani Selimă.. .» «In anul 7085, Aprilie 15, răposulii-at Alc- xandru-Vodă, domnul muntenescii ...» «Intr'acesta anii sati arătatii pe ceri stea. cu. câdă, comită» (C. 12, 229—230); cu deosebire însă, anii 1092—7095 : 
Întracelași ant... i | - Intr'acestași anti 7092, Avgustu 7... Căzacii „au lovită la Tighi- nea... și mullă dobândă ati luati cu sine, neavândi cine să i oprâscă Sa să-i gonâscă, ce cu pace sait întorstă înapoi». 
lar în anulă 7093... mare secetă sati făcută în țâră 
In anulu 2094, Avgustu 15... Na E 

“In anult 17095, Genarie 8...... . . 
Intr'aceștași ană 7095, Iunie 20..., -. SE 
Iară întracesta anti Căzacii fără veste ata lovitii Dașovulii de Tai arsi Și Lai prădată; tăiată-ati omeni, multă avere și dobităce ati luati Și roDi câtit ai vrutii, şi sat întovsit înapoi făvă nice o smintelă»(C. 1, 2936-23 7), Atâti caracterulii notițeloră câtă și stilulă lori dovedesce că avemii
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a face cu anale (1). Acestea se vădit a fi fostii redactate; începând 'delă 
analele din timpulii lui Iliașii și Ștefani până la 1596, în același stilă și 
aceeași manieră. o | 

Existenţa analelorit este adeverită şi de Mironii Costinii, care în poema 
sa polonă citeză între isvorele pentru a doua descălecare și pentru istoria, 
Moldovei în primulii locii czywoty et annales hospodarâw po monasterăch 
molda:eshich y multanskich» (Operele compleete, cd. V. A. Urechiă, Buc. 
1$88, p. 80). Despre analele din timpulit lui Ştefania celă Mare sciinti că 
aii fostii scrise la Putna ; despre tâte cele-lalte n'avemii până acum nici 
unii raqimi pentru a face măcarii o presupunere. Ar fi naturală 'a pre- 
supune că analele privitore la domniile lui Alexandru Lăpușnânulii și Pe- 
tru Șchiopul ai fostii scrise în vre-una din mânăstirile zidite 'de acești 
domni, deci la Slatina, Pângăraţii, Rișca sat Galata. Pote că cercetări:rhaj 
sistematice asupra vechilori manuscripte slavo-române ne -vorii desco- 
peri originalele acestorii anale și ne vori da informaţiunile dorite asu- 
pra provenienții lori. N A SIR ace 
; Din textul lui Urechiă'nu putemi face:nici o conclusiune: Modul lui 
de a cita este fârte vagi: precum se folosesce de. Macarie fără să-lă ci- 
teze măcarii odată cu numele, 'ba de două ori îl citâză cu «dicib» (C.I, 
187 și 194), astă-lelii face și cu analele. De o clasificaţie a lori nici nu 
pote fi vorba la Urechiă, căci o critică a isvârelorii în sensulti moderni 
nu se află la dânsulu; de la Lăpușnânulii încolo elt'nu le 'citâză de- 
cât cu «ici», adică unit», ase dice». Să nu se crâdă:că-aceste citate 
se raportă.la tradițiunea orală ; aprope în tâte locubile ele se: răpârtă la 
îsvore scrise ; cl. C. 13, 210, 211, 222, 228, 229, 230; 235 (aci întruni 
loci pare a fi vorba de tradiţie, acolo unde se spune :că Iancu Sasu 
umbla vara cu sanie de osii) şi 237. Toti așa C. 13, 157, 159; 166, păte 
și 139, «Spuni» la p. 238 pare a se raporta la tradiție. Nu sunt prin 
urmare adevărate cele spuse de Sbiera (p. 67-—68 a memoriului să 

  

3 

(1) CI. şi capitolulii «Pentru venirea lui Petru Cazaculă. in anulă 7101» (C.I, 242). 
Despre acesta Urechiă spune că «ai domnitii două lun! în Iași» și că acronicarulă celti 
leşescă de acesti Petru Cazaculi ..: nimici nu' serie».. Urechiă şi-a luatii. deci notiţa din 
analele moldovenesci contimporance, căci la același anti (1593) se constată și din alte isvâre 
a fi domnită unii Petru, cazacii, două lui. Cf. Picot, Chronique de Moldavie p. 582, nota. 
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despre, tradițiune ca'isvoră alti eronicei lui Uvechiă. Dintre cele 3 casuri 
citate de dinsulii dou sunt luate din analele putnene (primulii se află 
chiar în copia nâstră), ală treilea din cronica lui Macarie. Dealtmintrelea 
insuși Sbiera observă cu dreptă la p. 65 că «acești zni2 și alții ati fosti 
dle asemenea scriitori de cronice» ; e vorba de autorii citați de Urechiă 
la domnia lui I6nti-Vodă Armânuli cu «ici» și «dicii unii». 

Observămii aci în' trâcătit că elementul tradițională în: cronica lui 
Urechiă este forte grei de eliminati până ce n'avemi și celezlalte cronici 
inainte de dânsul. Eli este în toti casulă fărte neînsemnată. Afară de 
câte-va, locuri îndoelnice, ca, celt despre conciliult de la Florența, despre 
Vașco' curvarulă (C. I:, 183), Iancu Sasulii (cf. p, 184) ete., îl întâl 
nimit numai la lupta cu Leșii de la Cozminti (C. 12, 173), și aci însă 
fărte cumpătatu. Tradiţia despre dumbrava. semănată cu L.cși lângă Bo- 
toșani ne-a păstratii-o nu Urechiă, ci Lustratie logof&tulii intr'o adnotaţie 
(C. 2, 175) și Neculeea. Urechiă s'a arătatii cu multi mai necredătorii 
tradiției decât cei-lalţi cronicari moldoveni. : 

Dacă ne întrebăm acum: pentru ce Urechiă, care a avută isvore mol- 
dovenosci până, la sfirșitulii cronicei sâle, în' predoslovie spune că lc- 
topiseţulii . moldovenescii merge numai până la Petru Rareșii și «de 
aice încâce n'aii mai scristi nimenca», trebue să dămi același răspuns, 
pe care la dată d-lă Iasdeti în Arch. Ist, III, p.25 și Picot în prefața edi- 
țiunci lui Urechiă, p. XIIL Urechiă a cunoscutii în momentul în care 
iși scria predoslovia unii singurii letopiseţi moldovenescii, și: acesta a 
fostii «povestirea în scurti despre domnii moldovenesci» până la in-. 
stalarea lui Petru Rareşii în a doua domnie, 1541. Este forte proba- 
bilă că elit a începulii scrierea cronicei sâle cu prelața, căci eli se 
lolosesce și de alte cronici moldovenesci până la 1541; aceste. cro- 
nici ati trebuitu să-i cadă în mâni după ce -a scrisii prefața și înainte 
de a fi terminată partea, până la 1541. Pote că intențiunea lui a, fostă 
la începută a duce istoria Moldovei numai până la Rareșii, completândii” 
Jetopiseţulti moldovenescii cu isvorele străine; aflând apoi și alle cro- 
nici, dar mai alesii anale ce mergea până pe la 1596, cl şi-a conti- 

-



136 CRONICELE MOLDOVENESCI INAINTE DE URECHLĂ 
  

nuatit cronica până la acesti timpi, fără să, schimbe însă predoslovia ( 1). 
Urechiă a trebuit să sorio mai mulți ani la cronica sa; când anume și câți ani a scristi-o, după isvârole ce avemii astădi la disposiţie nu 

putemii hotărî. Din părerile expuse până acum asupra acestei chestiuni 
cea mai probabilă este a d-lui Sbiera, care pune compunerea cronicci întro anii 1645—1650 (2). Dar de dre-ce anulă morții lui Urechiă este încă necunoscutii și de âre-ce eli a putută să începă cu scrierea croni- 
cei înainte de 1645, datele admise de Sbiera sunt numai aproximative, 
Faptul că analele moldovenesci folosite de Urechiă mergea “până pe 
la 1596 și că cronica lui Paszkowski, citată de el, a fostă tipărită la 
1611 (3) confirmă opiniunea că autorulă cronicei nu pâte fi decât Gri- 
gorie Urechiă vornicul (4). 

  

(1) Acestă explicare se intemeiază pe premisa că predoslovia publicată de Cogălnice6. nulă este bine conservată și că Urechiă n'a scristi afară de acesta nici o altă predoslovie. Și aci, ca în multe alte chestiuni, o lămurire definitivă nu se pote da decât după o cdiţiă critică a textului cronicef. - , - i , (2) Grigoriu Urechiă, contribuiri pentru o biografie a lui, de Ion Sbiera, Bucuresci 1884, p. 26. | 
(3) Vedi titlul acestei cronici, reprodusti de Picot în Chronique de Moldavie, p. 413—419, (4) Incercarea d-lui Ar. Densuşani în Istoria limber și literaturet române, lași 1885, p. 164—168, dea răsturna argumentele d-lu Sbiera și a întemeia părerea că Nestoră Ure: chiă este autoruli cronicci, mi se pare nereușită. Motivulii cel mai puternică invo- cati de d-sa pentru opinia acesta e că cronica dela 1561 încâce pare a fi scrisă de ună contimporanii și anume de Nestori Urechiă, care o inchee «cu tabloul celt mal frumosti din viaţa sa». Că partea din urmă a cronicei lut Urechiă este scrisă de uni contimporanti nu încape îndoială, cine a, fosti insă acesta nu putemti sci; scimi numa! că clă a scrisă-o in slavonesce. In totă casulu cli a trebuită să cunâscă forte bine istoria lui "Nestorii Urechiă, căci o descrie cu cele maj amănunțite detaliuri, 

„Același motiviă il invocă d-lă Philippide in Introducere in istoria limbei și literaturel române, Iași 1888, p. 119—120, cu deosebirea: că d-sa pune evenimentele din 1560—1594 ca scrise de ună contimporană și nu se pronunţă atâtă de hotăritii pentru Nestoră Urechiă. Nu putemit intra aci într'o discuţiune amenunţită a tuturorii motivelori aduse pro și contra aceste! opiniuni; lucrarea acesta o vomii face cu altă ocasiune. Cu isvorele ce avemii astădi la disposiţie o deslegare definitivă a chestiunci paternităţii cronicei lui Ure: chiă este forte grea, 
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CAPITOLULU VIII. 

Conclusiune, 

Resumândi pe scurti cercetările n6stre de până aci, căpătămii ur- mătorulii resultatii : Di a In Moldova existaă înainte de Urechiă, celt puţinii şepte cronici și anale, parte independente, parte contopite în compilaţiuni, ce parii a fi - purtată tote titlulu «Povestire în scurtii despre Domnii Moldovenesci». Sub acâstă numire ni sati păstratii trei compilaţiuni : cronica anonimă, cronica, moldopolonă Și povestirea în scurti din sbornicultu dela. Slatina. Cronicele și ănalele, din care se compunii acestea, precum şi cele din care se compuneaii alte compilațiuni de același genii, folosite de Ure- chiă, sunt următârele :. Ia Aa 1. O cronică forte scurtă, ce cuprindea anii dela 1359—1457, scrisă sub forma că întrâgă în primii ani ai domniei lui Ștefanii celt Mare, c. 1460, de unii călugără Azarie, care sa folosilii de o cronicuță anteridră, ce mergea până la Alexandru cel Bună şi pote să [i fostă alcătuită în vremea acestui domnii toti de vre-unii călugări. Alcătuirea acestei cronicuțe pote fi posterioră lui Alexandru celii Bună; ca nu este în nică 
unii casti lucrarea, lui Azario. Amă numiti cronica dela 1359—31457 putnenă, fiindit-că sa păstratii la ună locă cu analele putnene, ca, întro- ducere a acestora; amii putea-o numi și cronica scurtă. Din ca ni Sati păs- trată printr'o diferenţiare a părții | despre descălecarea lui Dragoși trei versiuni deosebite: a) versiunea copici dela Slatina, cea mai scurtă și fără 
îndoială: cea mai vechiă din tâte, cam dintre anii 1450—14170; întinsa descălecarea so descrie cu câle-va cuvinte și din legenda ci se amintesce 
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numai vânatul de zimbru; b) versiunea cronici moldopolone, contim- 
porană sai ceva mai nouă decât cea precedentă, în care legenda descă- 

„ lecării este în câtiă-va amplificată prin aceea că se amintesce apa Mol- 
dovci şi loculii unde s'a, omoritit zimbruli ; c) versiunea cronicci anonime; 
mai noud decât cele-lalte două, c. 1500, în care legenda descălecării 
este atâtii de amplificată, în câtă formeză partea de căpetenie a eroni- 
cei. Ac6sta este evidentă o desvoltare cu multi: mai târdie a tradiţiunei 
despre descălecare, de Gre-ce întrinsa sat introdust elemente, ce în 
tradițiunca primitivă nai putută fi. In slirșiti o altă versiune a cro- 
nicei au trebuiti să aibă interpolatoriă lui Urechiă; acâsta ar [i a patra 

„diterenţiare a cronicei putiiene, probabilă cea niai nouă sait contimporană 
cu cronica anonimă, și născută, ca, și acesta, din urmă, sub influenţa ten- 

„dinţei de a explica originea dela Roma a Româniloriă Moldoveni. In cele 
dou&.versiuni din urmă legenda deşcălecării. este desfigurată prin adau- 

„sele cărturarilorii i dela slirșituli sec, 15 și din see, 16 şi 17, 
2, Analele putnene, care cuprindii. domnia lui Ștefanii celii Mare, 1457 

1504, Și. se continuă. în 'codicele. dela Slatina. până la 1525. (partea 
dela, 1504—1525 este aci unt adausă neînsemnatii), în cronica moldo- 
polonă celii puținii. până la 1527, pote însă până la 1546. Astui- felt 
avemil două versiuni ale analeloriă putnene; oa treia versiune, deose- 

__bită forte puţinii de versiunea cronicei moldo- -polonc, ati ovulti Urechiă. 
„3. Cronica lui Macarie, care continuă analele putnene dela, 1525 încce 

până la: 1541 și amplifică partea -lorii dela.1504— 1525. 
„&.Oronica lui Eftimie, care continuă cronica lui Macarie până la 1553, o 
'Tâte, acestea. le cunGscemit . din originalele păstrate în sborniculii de 

a. Slatina, din recensiunea rusescă a cronicci voskresenslaja, ș şi din tra- 
ducerea polonă, dela 1566. Cunoscinţa lori ne-o completâză Urechiă și 
interpolatorii lui, cu ajutorult cărora „putemă deduce încă existența ur 
mătoreloră trei cronici şi. anale : i 

5..Nisce anale, ce îmbrăţişeatt domniile dela fiii lui Alexandru coli 
Buni până la Ştefanii celu Mare, e. 1433-—1457 (0 

  

"U) Cf. Hasdeu Arh. Ist. II, 28 «o cronică scrisă românesce,. relatândă evenimeritele 
oceurse în spaţiul de vr'o două-deci saă trei-qeci de ani după mortea lui Alexandru celt 
Bunii.» VedI totii acolo, p. 33. „Cronica acâsla a „fostă insă ser isă în slavonesce, ca tote 
cele-lalte: dinainte de Urechiă. 
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6. O cronică despre domnia lui Petru Rarești și a, fiilorii săi (1527— 
1552), pote chiar cu domniile lui Bogdan celi Orbi și Ștefanti celt 
Tinără (1504—1552), 

1. Anale neîntrerupte de la Alexandru Lăpușnânuli, 1552, până la 
Petru Aronii, 1596, scrise probabil în mânăstirile fundate de Lăpușne- 
nulă și Petru Șchiopuli. | 

In urma, unei istoriografii atâtii de bogate a, sec. 15 —1G devine 
explicabilă apariţiunea, de odată în sec. 17 a unei cronică așa de întinse 
şi detailate ca a lui, Urechiă. Câti de săracă este față de istoriografia 
moldovenscă istoriografia cea veche a “Ţărei Românesci! Deosebirea 
acesta este delatrinuiti unorii domni luminaţi și energici ca Ştefanit celii 

"Mare, Petru Rareș, Alexandru Lăpusnânulă, Petru Șchiopul, unori că- 
lugări învăţaţi ca, Azarie, Macarie, Eftimie și alţii, alt cărori nume nu 
ni Sai păstrată, în sfirșitii mânăstirilori celorii mari moldovenesci, în 
care înflorea o activitate literară, ce în orientulti greco-slavonii nu se 
pote compara decâtii cu activitatea călugărilorii de la Atosii sai Chievă. 
Mânăstirile Moldovei eraii în sec, 15, 16 și 17 cele mai bogate pepiniere 
de manuscripte slavone; producțiunile vechi ale literaturei bulgare și 
serbesci, mai târdiii și a celei rusesci, se copiati întinsele fără încetare ; 
multe din ele sati păstrată numai în astu-felă de copii. Cine scie co 
surprinderi ne-ar mai descoperi o cercetare amănunțită a bogatelorii co- 
lecţiuni de manuscripte, ce se găsesci și astădi, cu tâtă barbaria vremu- 
rilorii vechi și nouă, în mânăstirile nâstre? Ele arii. trebui conservate, 
adunate la ună locii și studiate, pentru ca să sctemi dintwinsele toti 
ce privesce trecutult nostru, fie elă câtă de săracii în lucrări de valdre 
și câtă de tristi în colorile săle. Epoca slavonă este o epocă de tristă me- 
morie în istoria țăriloră nâstre; ea, trebue însă, studiată, ca tote cele- 
lalte, de Gre-ce în ca ai trăitii Românii partea, cea mai mare a vieței 
lori politice independente şi ca a lăsat cele mai multe urme asu- 
pra lori.



  

“TEXTE.



  

  

GRABANIE Ir, PACII 0 AOAJAGCRIINI,. ui 
TOGHOAAPENI i, 

“A 

Cronica 'şi analele putnene, N 

lua: Ab:To MIECTOTRICĂAȚIIID 1 SCASCATUSE 1 IECTRAECATE 4 CEA, MOE (6867— 
1359) ora CABAANIA AIP BOALA pPONBEOAEIIEAR * Hart A CA MOAAarciaă 
aemarli. (1) Marta :e ca cuue : i 

A. pina A par om e eoenoaa OTA Oyrrepelia aemarl: ora dlappamoyppeima 
Hd A9Eb 84 TOVpoitn n PocnoACTESta „E. (2) alta. (2) | DE 

„E. Îlo -nemtn anie POCHOACTESRa chin ro Gach Bortoaa.a (4) abra un ovatplira, (9): e 
ÎI pocnoaeresta Born ROEDOAA e (4) atira n ovatprlira. (4) 
a Obi ere aurie ROEROAA POCHSACTEORA - aul, (8) are (£. 450 b) i 

oVatpira. (4) tu 
„să Ile pa noenoad, chun Aloiarini; „51. (16) n ovatplra, (5): i 

para ero Pomana EoELoAa .r. (3) alira.. (Ge ii 
A. ÎL 09 MEA ali TSenoACTESEa EPATA €ro Cea nn: noensia 3. (7 

alira. Ga pasta ZKuraenira tipaal; oyrpacrora a Nuaorel: n oprea; (7 
fi. IOra noeeaa Oţ-aoririi „a: (2) Ala. (8) ta 
-Â. ba aro „sua. (6907=—=18399) -uaera na rocusăcrio flacăauApa 

:SEROAA Ii rociiojcriota „at. (32) ala ui ceata Atlicaua n oțatprlira. (9) 
„e Mafia ur n poeoia, HpAEBIIL CRINR EFS, FSENOACTIISEA Atta alia, teznovearrli 
“RE CA EPĂTOAMR CEOIAVA, | ! 

zi
) 

ş 

) 
)
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ăi. Great BOELOAOAIR, POENOACTEOEALIA -3, (7) alim, n Ara Ore 
dan Boezoaa para enoero (f. 451) Iaiiama EOELOAĂ 11 Ocabini Eros POCNISA- 
CTESEA Caith -£. (0) a'lira, n Orele EMO rata POMANR EOERO Aa, chin Iaiama 
eoenoAni. (10) 

„îl. IL rocnopcreora Po manh ESER9 Aa EMIS aro. (11) 
„Bi. Ilerpa e BottoAa, can SLAEĂANApA BOEROAN, PSCHOACTRORA A;To £- 

d Ga nptaaac Buna rpaah Oyrpoamn. (12) 
1. “Ba ph Boetoaa al: aveau. (13) 

ti, Macau HOEROAa, chit Ifaiatira roecoani, „A. (4) alra. (2) Ilpu 
EMB CANIIAE INAph FPEINCIGI 1 MATPIAP(X) MApOrpaAcrintIi 1 AMiSro ASA: 
CTE9 AiTponoaura na cxtopr ta (Daopaurini OY. anni eraparo Pusta n np'laz- 
IEI BIUA STA NATUR 1 MHOSH OTA MIA npinaoma (£. 451 b.) ca noerpu- 
TRENAAL GpaAasuut, 

Ilpu est îE ocBaTit CA tipi Georruera Ha MITpOISAITETES naTpiapXosth 
Ilusoanatoatt cpaerintatn. (14) 

381. DoPAann BOELOAA, CIA. STacăan Apa: Eoeto Ab, STAU Grebana nor 
BOANI, POCIIOACTESEA „E. (2) alira, ui orele EMOV rată 

„în. ler pa eoetoaa, persoatnrut ZI! pouin, 07. Paoy elan, (15) 
„ha abro pu ăe, (6965-1457), Alicaua dupaia „er. (12), LA ANII 

ueEpizrr 9th, 

i. Gredaun Bote o4d, chin Bor ia(ua) BOELOAnI, npituAe ora Aloyur lun 
1 CATROpu npatoe norbi Acnie ua SIpena corean na Gupert;, ua rută OV A oa- 
RELU, ETOPRIII E BON CATEOPII CINA OV ZI prunsoy n nat (Î. 452) paote 
Boiieath nomoriizan Oreann toeteaa. (16) lo rosu CABpa ca CA celiraliu- 
IAR Arponsanroatn trpa Geosriicromn zel; aema'l: n nomaza ECO ua roc- 
NSACTEO ua Cuper: l;, HAEKE IAMENOVETA ca Aepenrarre A9 CEPO AIE, 11 HPHATA 
CEHITPIL MOAAAECERIA EMA! (UD 
„ha a'l:ro „suo. (69 10==1462), 1OVIliA „In. (22), o AApIIIuA ere NOVUIIESIA 
*A TAEANX OV Tian papa. (18) | a 

Ia a;ro „„stuoa. (6971=—1463), ioviia £. (5), PIATA cerb; roensitiax Gr- 
AEliNA, CECTpa Gemena uâpl; oT4 1 era, (19) - 

, . . 

“( Orig, are numal akra; am pusă 4, akra după: cronica voskresenskaja şi după tra- ducerea polonă a cronicel putnene. 
i. | 
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lia. alro „„suor, (6973==—1465), CENSapia „tr. (23), ta. uereprrorit na 
HSASUSIțIII, Othelii Great noenoaa Cpait Intaia, n 4 NATORK paris uta- AIA PALAT FPAMR GIA CA ([.-452 D.) mo necepa, ui 14 Cantor Hp'l:AaAc CA past. II "rano eat ae Grreiparin EOERDAA LEA PPAAR 1 GHITA "TPI ARII 92 EPITEAA ARAL UE MSETARI MAR Toy Lcaia n Dover: npaaaarit n EABEpATII 
CA BA HACPOANIRUL CEO Ppain Gouancriniit. (20). . a 

lia a'liro „Sta, (69'174—1466), Piti A. (4), natAra 3Aarrut Iloyeren- CrRUI Monacrupr. (21) Sa DE 
Lua alero «pSI9£..(6975-=—=1466), HSestipia „84. (19), EABALIIR- CA Oyrpa- CRAII paan (Marita CA tacea CADĂ BAPPACOA IL MAAE-tA "Porpoy-un n PINA IA POMANCIRIL "TPAR A IOAEEAE ES 1 Taro HPI E A9 Datu. G'redaun “E RESAA ABATE BOA MA UOMOIJIR 11 MANaA€ 1 HK uiţi; 1 pbAacrn Xa BOA tt pasul; Gre([. 453 janta BOEROAU Hi Boncul: ere, ui NoClareauit RILA AMIRPS MIRIERCTIO, Apostu 2e tea BAINENR BANAAEUL GRILA N erz(r)uit (4) “para, ui cash (Marit tpaan OVerp'liatin Baterh 20. uirbatn năreatn abc URIAR 1 HENPSNOARIAA HSEPAMAELIR IABEparii CA Ea CTpantăi CSA. (22). ta "roe alive upherarit ca POCNOE Aa Graoniia, (29 

Gredann :RE ROELoAa 19 IPEXOEAEIII MAAOAR Epliatenu czatpui ca ca Aa- TĂANIEAMR EATpACERIAR PAREAU MAPORain EMoy” Arliio rpapoye tea flpalăcreu REMAN, HAMENA 24E pasat Buinatapa, uaie HMEntoverh ca haarx, ui Uerena, aie ([. 453 Du ao unurl cara: 00... pi ae lia aliere „seu. (6978==1470), ay-rsv-era „i. (20), upin Air Aso Aus Eero "Larapr, ui pazit ut Grezann nocoaa ua Apare; ua Anrmnntue, Bana Iluicepa (25), n EABEPATII CA M Up E ut ocna Xpamn nplicearlui LOPOPOALI mese A Iovu pro nprlocuaţennaro AMrrponeaiiTa. aph OQeorrnera n eniconta. "Papacia,. n ECOVAteniu. EATA. Monacrupen N BECRHpILIB'PR CEAMȚIEN- IUHORCISAIII, “UIcasatn, „XA, (64), ceurreapia «r. (3), npu apărată prrrb Loa- car: (26) 
A 

a To Alro malai Greaun ESEROAA Îipantaa 1 moeate (27) Ia al;ro „„suoa. (6979==1471), Mapa .3. (7), paanu Grrediaun  noetoaa Pasoyaa noeroia sa Couu (£. 454) ui asatnerno Movila uoelee, (28) Da A N 
; (î) Orig. no erzun, ce-mi pare a fi o corupţie din ns erarun, în piaţă. Mat naturală ar fi US ETAPUEA Sail u9 crarnaji, pe strate, de ore-ce CTArun Sa crarua înscmnă și piaţă (platea, zhraceta) şi uliţă, CE. ernritaan tan oamul_ la MIRI, Lex. pal.-slov. Urechiă nu traduce acestă frasi; elă are numai : «ai aprinsă tirguli asupra lori» (C,-12, 155), i 

10
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"Poroiiac alia, ayroyera „tip, (29), uera Tpxea BEAEIL [19 ACEL BEMANI 
reni. (29) 

bea alo „suni. (6980—1471) (7) npiarn Greaun AEO a cerb POCIIOAA A 
dMapia ora Alaurota. (30) 

lua abro spuna. (6981——1472), useanpia „ui. (8), overpantunn “ca Gre- 
(hat EOEOAa na Moulin n eoncrastn cronain crbrote na Aluanerrl (4) 
PAâA aut MI 'TaBo NOAA 1 CA Dscapanionth Aaron Ha Papoyaa Boenoaa, ui 
CANEANILE CA 'TOrSiAE Avlicana «in. (15) na avlcrl: uapunaeavlaa Iororin Loan, 
BULA CA TPI Abu, WI Ilia PaAoyan BOEROAA HOIJia CA ACEA ROMCO HA 
MACTIANNIII CSI pai zatorinaa,, tiz'ati. (20) erotic avleaua (£. 455 b.) 
HpiuA€ OTeibatih EOEROAA CA IACEX BOIICIOR CEOEA 11 ODAIA TPAR; II EA TON 
voii elita Pavovran Boetoaa nah rpaia, Crredann ze EOELOAA para 
CPAAn i EAGATE PocnoitiAa Pagovraa Boeeia ui Aziţieph eros dlapia rsenoziaa u 
EA; CEPORUIJA ES, IL TO CATEOPILA "TPI ARII EECEAA CA UI Tacapata ocrati 
PSCUSACTESEA TI, CAM RE CA ESIICEAAMIL CROMAMI EAREPATII CA LA BEMAA CSA. 
pass 6 noenoaa telina Ae Foeproti u CALPALR  MATUAAECATA 'TRICALȚI 
Voypnota si npinac na izcapană 1 pasii ere; ut tehatatn MW Mapa CIO AEMANI 

N POCHSACTIORA dvlicaua eAin. (31) 

ba aro „sur. (6983=—=14175), renoyapia «i. (10), paauu Cea (£ 455) 
"ESEROAA TOVPERNA ROCII Ma ÎacaoVii, Hi AMISTO AMISERCTEIO Moe: lssne(uuat) 
BRIAN MNOSI ZBIELNR OVXEATII N NOCÎE UR, TAAO CCTARI SEIEA CRUIIA 
Garana, n hape cai. (40) erbronh nazara ora nur. (32) - | 

„bea abro „sina, (6984=—1476), tout „ns. (26), npinae dMaateru nea, 
FAP TOVPERIII, CA ACRA CHAdAMt CHONANI 1 Îzcapana Ca MIAuL CA tucea 
LONCIOA cBota 1 paztnuiă Grejana eoeopă ua Ibasamn Iorouli n poneria 
ero; noelnoma n na'lnnura taci Beal; eco ui Banana A9 Gouarili. (33) 

ha Aro „Ste, (6985=—1476), Hoemtpia „ui. (8), npreranu ca uprlsctia- 
apentinut avirponsaura Oeorrucr. (34) 

"Poromac Ara, Aeieatepia „3. (7), upleratui ca (455 b.) pana noii rac 
no:Aa Alapia ora Mlaurona. (35) 

  

(4) 6980==1471, de 6re-ce din alte isvâre seimă că acestă cununie s'a intâmplatii în 
Septemvrio. C[. nota 30 la analele putnene. 

(+) Orig. are Anaauk, fără. îndoială o corupțiune din Alunan: set. Acestă din urmă formă 
se întâlnesce exelusivit i în cronici și documente. 
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ha al;ro „suna. (6987-==1479), lovea, ai. (16), np'licratui ca pata noitin Îorăanti, CRINA OTEANA Oe. (36) 
lia at;ro „sua. (6988 1479), noemnpia. ra. (21), upteranu ca pan Bo 

sin Hemp, cniun Oedana noroi. (36) | 
biz a'bro „Sua, (6989=—1481), sovata „n, ($), nhtera paznon CA Ilana- 

ASVINEMR Ha Pena, 10 GOANA HpPONROAENEMR N NSCORIEAMn n IOAMOIITEAMn 
CGATAre Marea Îpotoiia nazavoate O'Epanh : EOELOAa ii PABGULR Uh ISCĂE 1 BARA MYR 11 EEAATA CAMPATR IA MURA CATEOpu N Ianaaoyina un 
BEMAA IpOTIA; BA TOM ZE BON NOPRIGE Hlanapr; u baaaa aaoyrepa..rec- IPAAPA MAR OCTABHEA 1 TAGS EABEPATII CA IA BEMAA CLOA ([.456). (37) | 

la albire „suc, (6990—1482), Mâpra «1, 110), npuara Orban EIOEBOAa "pain Iparoyrna. (38) Ș E a N 
lua Alro „suc. (0992:==1484), Mapa „Ei. (15), x pauni cp'larli, tea no- 

AVS, ugaiea:e necn Ioy"renctruni AoNaCThipa-Ae nenua. (39) . .. 
ha roze Alro, Ionia A. (14), npinae map Topenniit Datdzvrh ni Laaan 

ESUBOAA OVPEPERAAȚINCIGRII EA MARI EABALIIA FPAAh Bania, Avliciataa. ayroyr- 
era -€. (5) easama ui Ivlanrpaan. (40) i] 

ha Alro „„suor. (6993==1484), cenreattpia «a. (1), catpa ca Gredbann 
EOMESAA CA apa IpanEAth MOASITNCIGRIALA 14 Ioaoaitunt ; "Fosepur e ca 
XpoHETOAtR MpINASIUA 1 MARAIIA A BANAAMIA Beal; ao Count. (41) . 

lua moine apa np'terarii ca Toci: 4 ApXiManăpuri morene. (42) | 
"Voroae alura, HseAtipia „si. (16), ([. 456 D.)- pasuni Orebann BOEBOAA 

ESitena 'royperiaa n Alaprioatia ua Hrazoyarl;. (43) . 
ha aliro .suca. (6994-=-1486) NSCTAt, Grea RoEoAa rrepnin io 

men BA Iovan ILancie apXimani pura (44), n no ce nniera Panou ca 
N ponerean o Iarapexn na Guper'l:; ta Toâtn -:e non AA Greann nouoAa 
ex Hour, ună cxypanu ere nora ui neplata cun BiBICTR, XponEroy” :£ raata Orel;- 
“ena bnicra. (45) CR a 
Bea attire „sucit. (6998——1490) ev-mprieri r:paan oyrpaernt dlariannin (46) 

N GA TORAE ALTO, ma REATERII cplarl;, nplicranii ca LAS Ioan, Chita REAMt- 
BATO Basa Atecrare, (47) 

ha aliro „aa, (1004—1496), isynia „is. (26), npheranu ca pan possin 
SLAFĂANApA OELOAA, Chita Oredana ESEOAF, N NOTpELOIA 1 teA MONACTEIpIL STA 
Bucrpuuă Bana npliartarl; cnotre Sasar pa oo Ani. (48) 
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ha are „e. (1005—1497) naut ca Bpaan Abaneni, DSASUiNcihu 
naperentiniit, SLAGEpTh CA ACRA €naantut crontau ua Oreana EOEROAI, AACTIA 
TESPA CA TI Ha rpajone na iaia ni Dlanrpaan. Creare LOEROAA cia 
CARIIIIARE 1 HORanicapie nplian uitat "Izoeroyaa aoroibera n Icata euerlipontta 
HOCAAER. CA AVIOTRIAUI AApOLE, CIIR iie ch ATh  SHOBARE MXh 2 NOCAA NA A 
alune, camin E npinae Ao Couanerinsu PPAAR II OBRCAR EPO IL AMIBFO patat 
MI ITo î5E Ovrerrlien, Ha nocpastaciin ora. (49) 

Ia aliro .„3t1. (1012=—1504) ([.457 »), Iata „E. (2), np'beranit că upu- 
cuenoâmutatithi Toata Great EOEBoAA ui POCHSACTEORaLn „413, (47) alia 
a rpu alcatui. (50) 
site ua arbro „para. (1012—1504) ecran ua POCIOACTEO ch Ero lor- 
Ah ECEGOAA UI reenopcreta „ti. (12) atrasi AECATA avkeath. (51) 

Îi ia ALTO „păric (1025=—151%), “anpuaia „it. (22), era na rocneAcrite 
Chitin Ero Oredarn n noenoaa. (52) 

ha atlire „paris. (1026—1518), Avlicata ayroyera -8. (9), pasuni Gre- 
dpaun noetoaa 'Parapu ua por n nporua un npiise noxe A Topa nsrat- 
EAI XR II Hat aannuit UA OoyyYeariunt, (53). . 

ha. aliTo „manea. (7029==1520) np'bana "Toypun Ielanrpaan, avkcana 
cenrestepia „âi. (16). (54). a - Ie 

Ia ab;ro „344, (1) (1034—1526) asauri ca Govanatanih, apt 'Toyp- 
CERU, CA ACRA IACTOUMANL CHAGAMII M ROIICIA ANII * ua oyrpuciiere tipat; 
demna n npbua ua Opere” EMA 1 Ha MOA€ AI uyeauet:o ÎN oma rpaari 
pasriuua n zel oneta ere usclioma, n camn Act pan riza SA 
BOIA CA MAANANA ROI EA pis OVTONE, MEAT FpAAsIe lia pa Gplmcoy 
BEMAn, LAC plana AS NAcTOAnnIII PpaAn oana 1 Moare Îoy-AAtov* 
:CERAUIA PI BANAANIA HI ÎOV-ANAR FPaAt pacrintarita «i ONSYCTININA N "Tano 
eABeparuna că. (55) - | 

ha aro .„Ba4, (1034——1525), ALECAUA cenrepia „ue. (25), upleraru 
CA pan Boiiiu rocnoanira Ilerpa, cnuea organa toctoau, ov Npaaoril:; elena 
EMO” HaMATr. (56) 

  

  

(7) Orig. are numai -3. Sa pusă „aaa. după cronicele sărbescă; ct. nota 55,12 posibilă 
însă și data „gar. de Gre-ce alincatulă următorii începe cu : na akre “păsa. In acesta am 
aștepta : sa ramae akre, dâcă în celă-laliă ar (i totii 334. ! 
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B 

Cronica lui Macarie. 

Cia 1aRE AS BAe Ora XA RE pie nacn CANICATEAI MOBOMĂA ACT ROIRA- (ua) ca u RAAPSIIRAOVuUI E cacrPatAeita BAIA UI HAR, SAAR HR, ANSroun: eri np'kaaura, Backunetiit Hat HERACAt, ora ROCeIISApaitiare(acu tak tat:0, Ilpuuecui(44n) One 11 AMN, FAO 19 cuak, ere ABBOTT pork de 9 cut- MHENA CERE BOCIRANR, 11 AO EEE tipi uach ARTRYR ui mapernia CASA HI MAeu- uită npunta”kuean ([), arat InteueriTeAt PITSPETEA EAICOROMĂA POALE, HA rap CRAI NOBEA Rite An nseakaovănţie, Ilerpa raaroaa H3BAAHAre, Mie canportli- RIA ETpa(unuare [i], chintă O'refana noetoani AOaare, N "TOTO REAtIBAro CASHengacitnuia, tip Oeoaopa. (1) Ilonearkura no moca Xotaceri, nsca'karkut- misatet ([. 459) n4 cRaipenusunenkya, cavkpenioaS Alanagire (1), 9 exaopinuntun CA BEE HA AVACIEAII A Ep'RAEHERA SEE N ApASAnk ui AO Hacn ASIUEA- MŞA, HE BARBENIA FpOBOAMR SEBRITIL, NA wkroueerzerno tpkaar ; HU Aa IMUISE CRĂACTROAM ORp'kapitAin ca Asun ta ISRA USHĂEAĂIIIE, Me AAx- POCACCTIEO-i je ARII PREA enpasnivkaiţie, Mi murate e ROTI NOCORAEINUI SABEHUIATII CA, UE O HAraBantu AAACACVIECTESEATUI, NĂ 0 BACREK cadă 
BOT BABCAATU, CTPOAIISAOL Ia Bhca (Fr) ISASĂ UI cia one ctuițe. Iau kan RE ONE OVIipacitrit cata t'kitetn caetecui ([. 439 b.) Ba4'ronaereutaui 1 AAAFR 
noneakuia orarul, | 

  

  

(î) Intregă pasagiult acesta, precum și slirșitulă pasaviulur premergtloriă, sunt lorte obscure, Greutatea înţelegerii provine din confusiunea formelor gramaticale și cunstrue- țiuniloră sintactice. Astit-lelii cene noenkan pare a [i pusti în locti de soenean ca dela vb, EoenăTu ca, a sc atinge, deci în traducere «cele de care ne alingemii» (aie s cn EIIRh CERE Recitka); Rocu'kan pote fi insă o greşclă in loci de necuaa (Cf. maakau i. | de maaman £. 462 b) dela adj. noenuz (kzenuz), lencșii, greoi (fp4254) “şi atunci Ami avea: its € cnMnENYR Na BSCHNA s, lucruri pentru care suntemii lencși. liindu aci vorba de materiile pertractate în cronică, ambele explicări ar fi posibile. A . doua ar putea fi sprijinită prin contrastulă ce Pamii avea între ase repeat şi nocanmat. În (ra- ducere am adoptată pe cea-laltă. — Hpunsen din orig. este o evidentă greșclă de 'scrist pentru npuntten”. Cuvintele nzc:kunenni nasa uexkaomo (cu totulă nccunosculă 'nouă se poti raporta atătă la lucrurile, pe care le-aii scrisă alţii înainte de noi (sc. Macarie câtă și la autorii, cari le-ati scrisă. In traducere am primită versiunea din urmă. [-D) m sa omisă probabilă dintro nchăgare de sâmă a copistului, căci cTpatars ap avea nici uni inţelesă aci, 
(Fi) Orig. arc aci tea, o evidentă greşelă de copist. 

>?
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Ile nou npuienenzenioavinatavkasn (Î) n na măinterek npkeaanatțiare 
Iana Grebana ROEROARI EACIIPILATA Iaperuia esruTrpu uprkeaa £ro aoin Bor- 
AER ECEROAd, ARTA CAZNUIS "TOTAA STAAĂIIS "riteatţa CeAaocSrSnua n e- 
AMHIA HARI CSPSEHAA AECATIIUA 1 WPOPSE NSIEMIE NOBHARAANIE Ca tak A 
ETOpRIII ISACERIYA KdaaniA4 (7012—1504, Iulie 2). (2) 
no npkrecenu ARPOY FAS, ora Papovaa crphuerih RIA saropenare 

EOEBOAA, IA HEAR ZE Hp'RIIO CAZUL CA, II CROM CĂIIE YPUCTIANSAIR, BA 
che aie ([.460) n npanexarrk, n ue RAarounerunirk, n nanarpa upkaka kyh 
EPO BNUA KA CAPA:BENIIO POTERK, HI Casin PAAGVaAn 0 CHEI OAB NE 
Măi IOAdraa; Hi 0 ro vorkaure CA BA EDARONBOANTIU oua Skannin 
CATRYR BparS NpRAASEUTIL Ca, AIE ME ERE ALEA BI PSCUSAn Ip'kAapitan  hit- 
UMAR CRIMA VASIERROALORIEAR, VoaTaa Bo tin npkadaraera, CIkTo aa 
npuicuice, AManata raareaa AEcnOTA, MERE HE NE ASR Ha Aur POATE 
Câllh ȘTA dpyiepen MOAAARERIŞA Acerenurk naztesenn n npkeroan t'Raorpaa- 
CRIMA REMUNAI oYrpaciitin, Ga ovao 9 caatiperii "Kai NORECRA ORAR, 11 
na(f. 460 Dieta ne norpkuni ui SOIA ABIL BA CRESA Un Trend, (3) 

II no ApoVroaoi? Mani ATOM IE IABANOZItE ezrparrkru zaot'keia akuttenare, 
OVETPAANI CA OVRO EA HAM Ia Epănh, HI HURTO ie FR canporutaka ca, ui 
Acerue nakrka napouurnri "pad Hy Aeon, oRntuirk ora MIX CHE 39- 
RSA, 11 OBCTANAA FpaAh pania ku Hi NORESAA ÎI BACNATA MIEETESVĂ rp PăAni 
noBap'ka ni Amor nakin OFTĂAcv EOAA MARI EA CROA Cai Accirk PaAva ca. 
„Ile aere ine oca”k (4-1) EAB( AIE NOCAARR ARUIECRRIII EPAAR AAAO HE EAI 

nnerk CROĂ CIAĂ HA MOAAĂARERAA BEMA'R ; Nane ui erpa(f. 46Lurănpe Borz- 
MAMI ACEA:RUIE, N CEPOMEMIEAR AACTIIRIA AIA IPKENUIȚh OA ILAC ERA ca- 
Tpant, i BA CHYh cROA HaBht iceruirsuta, (4) 
DR Aa ASCAPn UI TRICĂIAȚI ARTA ceAatIn a peer Asii 
(7022-—1514) NpĂNA SILA anteinerio "Parape ora Ilepenona 1 HANAAVULA Ha- 
PACO 1 RES CRETU HA BEAVAU MOAAARETRI 2 NOAA AMS:ERETES nA'kiuta 
RES WHCAA VAOIREA 1 CROTR OTă Hucerpa un Ao Ilpora, Ilpotera neen ui e- 
3RUA, STA hurata Ac Nora, 1 teen Monciu CGOTR, II AVIBHS BABEpAIțILIIE 
CA FIREA RON MCIIAAHILUIE, (5) 
ba Atearroe înec avkro Haperaa ere en ([. 461.) menerritatn za'k na- 
CROM M3R BATOPERNIA BEAR, Made Re BA RPRMA BHAwoe, Tpuanan wkere, 
Iapea CRINA CERE MAMHOVA, EFAA BONA "BACRiih CeBE! OVIISESARAETR 10 Bpatih 

  

(4) Groşclă în locă de: NBC SAZEnS Anae are, 
(pr) Orig. ns cpkat,
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BEBMAACTEOVETR, HM IPIUIAAE BEAAN aoalanerka, ui ASK Beata CEA GEITEAA CAMATIRR, HTIPUpARR CA CA BOMIUII IApERIL Mnlzite [acasa 0 aceroni, ui TAME BAk AOVULĂ MARPAE II IMI HE AAA Cc coBoa norSeutn. (6) 
A „He. € ARO a CEA AMAR eicăsțidata (7025=—=1517) none stria op Noveoyn "ore HSeruite, anpiak avkeaiga, oerarirta MACTRO CRIIOY CROEAS Gredan o noeoak IO note, ([. 462) „ekroakruor kre Ch; 1 BAAFO- CAOEENIE Hpiean păBoă upkoctarţentitare AITEBONOANTA pn Oeorriera n Couanernuut up-keaarirni pain. (7) 
[nuziroie inte EPOpSMOY Avkro maperea ere, ARPOYETA ARCA, ABIA CA Slatn, eAnua ora Taragn, coaTann ora IEpeSIa, CA AMORCPROAM NOPANUR “Tarapa ui nean ekeru up'kuaura Îuerpa ph ui Aceirkua Igor n Ha MAIA MARIEI BEAR OPREA 110 OLEA HR. "TOrAa HenaVoAntn e HR Urban BOEESAA UI HANpACHIO ACTA UA MII CA CROMANI ROI: 1 HOpAzir Ik SURIURR 19 BACĂAOY, II OAARIIIIA CA (f. 462 D.) na Ilpork un norpaaetua t; “op, n eano Ceata HPSPSIII HK Adike AO Îluterpa, ui "rame oy'roneiiia SPA Skanare e'krania, ABOVSIIL ie STA Hu ui SRI OVKRAIȚEUL BAIA, COA- Tati RE Slatn EAta Oirete ca maa'kaui CROMANI, OVpanteiin n TA BA raark, POI KE, EAI BABMSTOLUIIA VTENECTI, Wkuni 11 HAS II REBOpĂGEGUII STIA 9- IA MW HSepăstaerui Aceriureia  cnoutn avkera. Cana POENISASYHAMIEALOA lcoveo Xpue'rov, EABAVABA HBIOAMOY "FARO "TOPAA BBAreAtn nauntatn, (8) Ilpaneauo EAAVRUNVOAtn 1 0 EatrRUmtce raper SALA AMAAO AOEOCANIIILATE- AEM HOBeekAorari. o E „a raa ine ([.463) nprkatena ui ala HAperROBAAntIE Han Llepeni 14 Iapurpăak Geanta, chin RaasuTa Hap'k. "Fa one cxnpa AMNORACTEO Îlepen ui cntaa ne- AA MI Basătiiri ca SrA Îlapurpava ui np'kiiae mepk n onazunt ca na Ila-: Malidarkuna, Ha HApETEO cObinenoe aste ua EACTERR, 1 paun ph 

CATEOPII CA BILA 1, niro ce Oier'k, n rave HŞFOVȚEAA STA CRONVA AMISIEn- TES BOR HI EABEPATILA CA STPAAO 1 HPSOYTOTORAR CA ROBIE 11 USA 
na Iaacerunerăa aeat'k u MpRATR 4 ut Eporeaanatn 1 SPPĂAS IISuAE ua 
Creneru, Măpriuaeainrut unii ora Ilepeu Alucupr, n npkarh (£. 463 D.) rpaan (7) 1 u3ckue AMtReEIte Aluenp'kun ni adn HR N BAALPATIIRR ca nork- 
AER EA CES crean Ilapinrpaaa. (19) | N | 

Ti TPUAECATINI AAN CEAAMRLA Arh "Taicatţin (7030—1522) nasinure CA 
Wdph Govaintatenin 19 cxAtperii Geanta, STIA cnoer$, era Îlapurpaia n op- 
În O NI N IO 

(+) Probabilă că copistulă a omisăaci : Sacăanapta.
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cTpzaui ca ropk no Aovnanerku pup 1 Serie IX Hpkaekasin ovrpa- 
CROI BEMANI UI NANATE MARITE BEA URI: DOAMPATIL 10 A Serpii "AO 
Beanrpaaa n. ASTE PARA, II HE RAM! RAO OVIIAALIIILA ca: Ovrpone ui 1- 
MEIR HAM HE: AULA, HUI NBNASIILA nporruntă Ilepeoatn ; nocAk:RAE-CdAui ca 
upkaana hi asi Ade “([.464) "Toproatn. | nplauia. 10 inta TPAASRnI 
MHSTRI 1 :BEMk GpkMotă MARIA II RABEPATINIIA CA BACILATE MI BABANLA 
MOI p'ROSASBHRIA AtarTepe nana Iapacnezii ora: h Ran pana 1" „Alcon A 
ui ta heonerarrin rpaan. (10) - 
“Toroitae a"kro (sic). nou o roca n Racapana, ROELOSAA azataul Baroper'ku, 

avkeana. CEITEMEpia, 1 BACROUII Ha erotk avkerk ki Ilepeuin Avent 
„AMlagatern, HE RAAUANIE CA 94 PRAA Ero; Mă BSE one npuiacrie crlerov 
BA TANAR! OTRpAAVĂ RO CA AOAE 074 HE, IAteike ro 'Htpacra Kkraern. 

Aluosi ze ui stai Ba To np'kaa uSBoven(l. 464 buna ca uzerarui Ha rse- 
NOACTEO. "PO, PEROAMRIL MPUBRSH, HAENORARIL IE HEIIAMENOR canu, Aainit AS meci, 
II BACI MOTRIROIIA! EA: EAI 'A'kTo. 
IL Ava cra ui no CHY CVeraatenttn că 4 apere "poat Papotran 

arkro ca lege Bopa ca, ctorâa BILA, CROTAA BE NOEHBAEANE, TEPRIPILII HAa- 
UI EA HpkAkAcain. everpaciintatn nprkenouii, NSMCIpA oră AC prada, 
HE Hpleră, ANALE AC BOMIţA Ora Hprka'kan "Ea npoioiaur” na. (11): 

[lati BRABRPATILAM CA 9 NAS E - a SR A este S  enneletiri « CARS 
NOE AEatn. II : 

- Ilaper ROVAĂUȚOV, TABO:EE Ip” lageue că, Alnaasmop ([. 165) Cregans 1 itua- 
"FIA ROAD 9! MA PRI OVerpao Varrp'k "CRpărțiacă, RETR ze Barnita'reAn ue 
c4Trpak ua ainosk ASEPSE pETETRO, NĂ BAUER RA PREA pEtennhIR MAROC 
EFPHIMRYA HECRITETRS, - Banater MATEpE, 10 APOC HERITEACFEO NOPSA, UI A 
CHXR FRIRIIELIIA Hat, OTekie Grea ECEROAA PAARă VATMANA CROECO ROVIIIS 
BE II NpAROBARaTevk. napriţăatare, atipara”k av KEAnA, IA NpPRASBERRIR - Idy- 
ELA AROp'kyn, RA. PeINAr Ahr ENI " FĂNIIR IA TPIAFCATTULAUA 
(7031-1523). (19) -. a a DI . 
TOAE ie Dana A ra, CEITEAMEpIA  AVRCANA, EABARNTOULA ca tă Orebana 

20FROA d VIAPCU HI ÎTEAMORI, HUATAI HI Car PALinI UI nech cnrRAtrh, ta exe ([. 405 D.) 
HAMETUĂTII £FO U8K aperaa. Cr eat ne BOEOAA, Hu ST BAS ISAIA a 
Avka, Ran PRE: HA BOPA MEIAAR CROĂ, MEREU ACRA da Hui rirkra ui păgc'ka 
„II căAau, mie tele Casin, Bă Oipaeritnii Ip'k aka” ÎNCA SE rapperi, 
STA IUIȚA RE MAARI HAcA'EASEALIA Ho34/k wRiorAă enouțn av ke, Mă acul 
NO NSVIENIIO ROEA na TVA tv er "panta BURTA AMICI BRIUIA, (13) 

coca
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ha A'kTo. „pan. (7032 =— 1524) paasui (Î) Gregann "ROIBOAA- A. TRICALI Ilepen Can cun noa Ilpoyra o 'T APACAOȚUZ, MHHOVĂIIILAA HAR orz Akya, Maat CTZ Hugh Bem cRoă. eu kua. (14), , Pe ha peroe HTPUAECATOE ART Ha. ces AtaLn "Tie XIpaath (7033 = 1525) MAREI INSECTE OYrpzchaa. aeata'k Ilepenoe -(£. 466) ANO:KAETRO. 1 "TpeTie ko HSGAHECAd - MOBopuTii_ sata Poqcen că CBOMAM TPZKAATEIA CAMOAPAAU EMA Coat eusatn 1 CAMOTO KpAs'k 1 ACE ROMHCROE ero RxoOvariteitiit (%)- BoBapuintata NBITPACTEOAMA AC ROHIA -H3EHIUA în. MHSTA VAcTa atata'k oa nakuuma u BovAă tpaackeini TPAAR PABBUUIA N BE CROA MHpItut nAktI. STA uta. “Toau OVEO MHOTOY HEoVeTAnonentiie a BEMAui “ro Hpripăcre :. or4 e'kaepa EAUNSAtOV, OTA. Bania îNE, APOVLOAOY pasat BACTATII, CA (3a)naA atat. VE, Hrkavua CRII (4), HAEHEAAR DepasttanApz, Gacni APARALĂ „CA, - 2. CĂEEPIIRIANR-. de Organ. nani eRI, Hoanzun -(f. 466 b.) 398944, EAMNONAEAtEzI NI ECO ABIitR NOAMATAdUIE, 1 n9 Bprkavenu NARA BEA HOMO STA Hiia orz Orga - pia a- IA CA, EA ApOVToAtOY ine. ora (Zach IPHASRMULA CA, N RANA MERAOȚ CORA PAT CZCTARA'RAUIE, Beaiit Ono B'kue Bkanoe. (15) Pa ee „biz akTo „aa, EPAXOY CEAMRI)h TAC țIA (7034—1026) rukano. acra re BAHh „ROEROAA cz. E&CEX CROER! caz Ha Paiovaa "BĂTOPERAȚO: -BOEROAA, Rx avkennien (+5) HeAcacni, ma'krk ui BOtraa A9 Tparurspa AScTue. Panoyan ze ROEROAA HE -APABNĂRA CAUIPOTURA. CVATH, Hă 9 Atip'k noa ca. Grebani “BE ROEROAA BA3RPATH ca. (16) | . a Da „Tereza nat ara ne Bessie ora Grea BOELOAA (î. 467). zema'k SĂ ECE CĂIOV MISCTRIRE HI IIPONAE. NE ALEILE EANKO Bzcţork u OTTĂACY BABEPATII CA HEAXĂra Ra vrka'k HSCA, R& Mean Re 0 Xorutn vi aurie CROU- UA BA A'kTO „pane, (7035=—1527), Akeata renovapia. (17) ” 

. | Ilaperas Ilerpa BStRoAf, | 
Torotae akra u AVREAIA BAACOA Air BOKTEIO HAcTa' ua POCIISACTAO Foc non Ilerpa ROERSAA, CRIHK cTaparo. Grebana EOEBOAH, 9 

(î) Orig. n paru, n este. netrebuinciosii, . IN ea (*) In locă de RXOVunnanie, măt:s, ordo. MikI., Lex, palacosi., citeză acestă cuvintă din. tr'ună singură minei serbescu.: Ai o. a (Fi) Autorulii 'a voitii să qică: ces BANaAMMAMK 069, ÎEkaiua en i: . X 
. a e 

(**) Orig. ackerumă, prescurtare pentru arkefonoţpejruuă (i. e MAconseruuyi), va se dică «in stptămânile postului», Acesta se confirmă prin datele lui Urechiă şi cronicet imoldo- polone, din care cel d'intâiă pune expediţia lux Ştefană în 5, a doua în 4 Februarie. La î. 473 a. avemă macrună MEArauul. 
ÎN i, 

Xpzacu'k, 

«
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— pAMEraA; AOL, e ara = — ai, BOAtAzANn, „BRICTh parea rp: pkocranpamară aurrpo 
HOAHTA Krpn Qeoreruerra. (5) a 
„lo Byk OVRO. ARTA. EAISFO, „MNpeRIILAtA are MeulAzItA morAa căii 
EEAMORO ATA 1, Tale ani, PAROH EAMIA IBUIINIBAA CA. BA „el. Sr a keanța 
(Lă; ebr, 7036= 1528), mnphkiAe, „31, RAAANAA denpovapia, oteng 9 „FSE 
Ea crrâpoerii Aazsk (£.467 p,) MAPCERDL, IOAVABATEAR UI MOAA AREA ou sur EA, 
MUITPEICATA „pn Qrorruerri, IA, CROEII EMO naert:k OTA GOra: apoi 
2RAPIEEAIII, IIBH : ROMII _REAMIGBIAIR, 1 ATTEACENIANh, CEpABOAn, mg Ritateitottanth BRIRĂ 
QEoaepn Ai BEAR Ape .RTO.MHă, „BETXAA- HORA. AC. ROIIA HARI UI 
aere: up: RBAL Curec Tia! £ro. taie” 119 BOS „HENpABER $ STA MAAARIȚA RO Io 
TE RA MnoupeTak ST Aenpk cară Ruine ACEpOA, reneutn. cn k-kreaerao- 
RAM; A” lea: NOTPOV AIR. RER MANA 31. BAH Eaverusoatn HTOVAENCTICĂ, 1 VA 
MISRAZUL EIICRENIA „11. HCNAGHR” CAEBAUINRA, 1 HA, AMITPSIOANTEROAt ap” kereari 
„Ra ni arca e (f 468) CAEANI3R, AGROARCTROBARI; BAC e AkTa 'Teienia 
RE” ypuierk nSAnura ere %. 1, Mano „HAINE; UL ȘTIHAE AAZERIAI. nă- 
"TEAMA ȘTI, BaCIpIATu "Pr por ACAtn, part EAMRIII, AaArR, YTA NpAREAMArO CXATĂ ; 
MI AA „MID "RE: BABpIITh AL CROETS ASYYORILArE Shia II Ospuurreak, cute ue- 
XEARHIBR "AA; BO H-Backyn ASEpk. CRAICA'kiIŢII n "TARonaă H3MSCITul;, „dnjie 
BO. BAN Kupa mpuae: :SĂIȚA. MHICâniie np'kAaan Bean Ari EET 4 ROAauI 
1aue: 9: RRICOSANIIY AF zărit ca (5, RAC! ko IE „ekiugeata. BĂAETR, ASC- 
PRIM; TAC îRE. Ah, „HiKE TA, AY XonInIXR .Ero, „CAORECh TABERE, AA” sean na- 
EBAAAENII YA Aeantrrk HARABANIn; ME HOHOUIENĂIO EAAĂ, nonnnerin (£. 468 b), a 
MIRAT, PABA „CARŞNIRIIN TTAAANTE, HE BARURI TpSVAn ro. NAGAR u MARA A 
BAECTHRHA:: (BA) ($) -cnikrra:  UBBEETIL II STII AA CAIORI OV, ACT _EAN:e no 
enark OTAATU, Hă Cia ov RS Bzeauno” NORAHETAA îRE STA "Tpot: Aer NOROI 
pia ? H CRATONOUNBUIĂII CA OTRIţ LA Irkasera up ROOAGRINE cRĂTann Rh 
ETA EA MCNacTiIpii nene (fi dn | oz AAaAile TEA Rero FABAO:RENh, ETOIIE 
paz? estar“ “a sa o... 

MPANTEAMNI. Ora “AOTA rOCnISAn Aa “aia NT Hack, anunti, (19) 
” is Sh! ne A pSroan zik căii ne Aniite Ieipa ROERSAA upiznrke “pa: Ta 
HA Gano AI ovrpzerkatn A3NIȚk ni pazA Ran. Boa cROA ră Ata Haz, 1 np'k- 
UIEAUIE POPCRRIAMA. AMERAvă NĂTEATA 11. AotutA(f. 4G9)uue Bz. Hpka kacatn Un și 
CAPABHRUIE CA CA cTâp Rmunenaain IX AMO HI CNaM6, ui INORACĂAOY Ganovan 
MOREAU ENA, Fi “Epaninraul Şi E) Opal pABBIULA EAMIUA OT4 rpaAh Ha 
Re Bebe ai 

    

, e 

” b), Acesut pasagiii este! obscură. - - 
“(ja este probabilă omisti printr'o greșălă de „copistii. 
(44) Orig. na prin omisiunea lui A. 

(it) Oris. npannnau. CE. MikL., Lex palacosl,, s. v. npannuz.



  

POVESTIREA ÎN SCURTĂ DESPRE DOMNII MOLDOVENESCI 155 STITI ITI 
EP 

„ME EA EM Serpieun META Bac” kyn, de „ROIIţa Is Roua, Hi. EASIepatţin CA STĂ A Ilei TPA EOESAA ne Apt SVeTpsiitn na. (20) i e „E “grosi ne HAGAI A "ra, Ionia: AV cana, ne. SFAteAeInro” ipank* noima [panza HSCORIIOANA Mo: EBIT. Ha MELIȘIGAp” ui an ca Fr Sra Bacile 

    

AIţh BEA” k To, ca "kipataa Fu ACT -pIanerinut CPĂAR Ea Fei Toi: CA. ze lat SROAMplatn FĂ CRAPA:RANIEAR (E. 469 bu AEYS Mau, sue Baa, Asiei g: ISdeyr- “UTA, „u ADS rad CURA AMISERANIIiIA „TA Hero rAAroAA iEenpiatia, “Toro Pasi HScAa „reene AR Ilerg A ROEOAA: nparini” ora EAI CRAII, TpSaană “ne: AMIBAro, AESpuisa, 14 MACTA ASA * EzpĂcIIi n Main îi IIOREA” kin NANETiI „up Rase. Bpaueteru IIZGUIBIIANA ASTEA, ASTIA 26 ISĂtAa. replintiiată Gsp: “Mân CRRIEAMR MĂ EA LI ka Rat UA HQCTINs SAH. Gzinporrunurin sie ra Oi rpă, 69, cia „ŞMtorun as, „4 CROILAA hp Enns € cene Onazettte, „Oatie “0. „Siriu: He TOANO ratan SASE, AULA. o ENA nonedenie rasp: EA: ezrpătriitâti îRE EA HAM HE Atăaui STA ([ 470) fipa, acri n HĂtAUIriA “i ora: taur Ha. Sta, CTĂN EGUCROIIR, H "Tattaa Cpăitiia ca conoa ROBANIIE, “A o: ă uiniturin tată „ABOUT Apora nnuure Apanientă  EBIIUILE AA, “ Ant parruaa ABS Tr AA Apoifra 
ri NSOIpip Kay, „CANBOTuĂII ste Mase Ep uannuanur ueisazenaya ca! n “STA: păci VEȘ,. Minte „ue Uttshi ORIIGOULA ata, II -Aaă "kuiăa i SAGA “MA MIO STRO Cătten, n „ENI Oe root maraga, Apoi RIA “ianurie kaga! îi „La „BONA, ME „MSApăeanti ur: NpUTEAp: la Ea, cati poTTIiGuRAvA a “ru igiaSipiltila ca (ÎN pie'riane ine Ha HSAVCIJIA Rora- piratate n ca uutătur i “470 b) cap a-i BURINE ca, „ EAnpoT HR, ze ante HA E krerue ORpaTutita ca u naeui, Iti 4 MARIE, d AGE. „npkageisoyoatn „Opăiia ca “ROpeciintugaatii n TEACA Ain, ese 

Ch Rue WR EAATR Ie » ln nonesenrie „EOPATI „dd ate „Toraa EMONLiAtA, Rack, ca EfaMat „seratututa, HI ia ASIA, Ana oratii STA Hui: “iau “pkuyk Rzpei E BOA 1 Bataanut ti „oaia, 1 RhIIIIă! “no rugeu aeaviniti 9 APăaoit, sunete o Sluuavl A E peruan Ionita EA ISP ou k Îtvcconk Ti resiipaijii FA, TA. ka non BAULA, AIoAle XpueTenatenrrini CA * CRCILANII HXR Mast Anina u "Spunea CAIBOTUENĂNR EABEANULE M reclisAuney “lerpov îă ioetto ăi “R € 471) Mnto- ronet k Ii puuniectuue. Pepin E, INK RE ip Eat CAORS EACIISAv kuă, ui LE ue 
AMELIE. ud CANpETuBIIIA Xparop(e)ruo ARIA Hi MCTI Măr, iotpăue Ca! îi9- 

” CAAnIIIșANeA "TARSEAE Hp Ran IE, - pa e + . 
Ipaan, ice, Ioana o cet CARIMIARA _pa, AECTENIh NITA n. na: 6 Ri mei rpa, MY. Aporiu Apis; Boso aauuia, MAveIte tr, aa ' pe Gia OVR9 ra cuget op Kir AEHA BHIULA, “uscâă' Ile, pa EOEROA A“ CUSA căi “RAa- Do , 
(4) Ori. npeasituma ca,
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CTIAA BA STAĂSEINAIA EMC rpaAut. “Razerrgirtane A£ HE: BZCYOTAUIA Hp'hAaTu 
CHAD NOAAERĂIIEE DÂM HAUAACTEO, H MAREI EBHIAAĂIIE HAR MHBIA OTA rpa- 
ARI "KpaAk. loanziuă O9Tpeuie ca, exit (471 b) ccm Bpauren n OKPACTHIIA 
IMOY; ACRARIH ie. rocnoAtun ÎlEerpz ROEROAA RTOBOE KA HMM CAMIN COROXĂ 
TEro:BAc AĂTA, CEITEMEIA AVECAIA, IOHOUIECENI RZCKCUIL îi IOAN. HA HHYn 
MOXOAII - 1 MĂ:RACTEA A'FAO ICRABA,: CBI OVEBO OT4 FpAAcRt, HXBzEE pF 
NECTiuruuE pkkoatn, Băii ovrkenkeatu ui HEXOTANIA Kpaate loanzuute no: 
KOpLir- ca, APOVEBIA îE CTPAA PAAI.. CARIUIĂIȚIE MIR ALĂIKA ACEAECTA HE 
CATpANEBIIY n, CMĂTILIA CA UL RACROAERALIA ca n BAATONȘEOPHRIN AMR 1 TUI 
UpHAO:EHuia ca, n Bă(3)npariitt ca llerpa ROELOAA OTTĂASY BA CROA cR'KTAO 
NORRANRA 1 ASEp'E Oyupaniitn Bak ca COCĂ BA4Ta TaâsarTn (f. 472) auoatn- 
CTBO. WM MHAA MMH:KE MAPETROV CAMRAATII CA BRCTR, ERE OTA ?KUTEAR, BEMAA 
TA ApiATa. Guan CHILE BRIBAGIȚIEMh, HAMh HE O CHYh POP BA3RUUIAĂI EA, i, 
NBOUEE. NONOVINĂ STEXACV .AAATAA MHOZEAE PABOVAVERAXIINAth, HAM :KE Ia- 
HpRAR: HAN :cACRO- Aa chamern. (21) 

: B22AkT9 „aaa. (7039 1531), ABTVETA AVECAIA, EBICTE IARO:KE putaeRaanie | 
recneannin Îlerpz BOtBoAa. EZCZAOV cE3upaa, OVAOANRA HocAant Kpaark ark- 
UIECRATE, AKC Aa 14E. OTRARCKOE FMOV” ACCTOANie Bastpariiri, nphebiuute ca 
pi IpERAc BB BIUNAMH - Mâphatu OH E HI MAAO 0 CEMh BZHATI, Peene Ah 

5 Ilerpz BOIBOAA BzckoTk cie paria (£. 472 D.) npkari, canpoTruniint ze 
NP'RENIUUUII. ERA —CHIVE H3RCAU CA MACRKEOAIRIROAOY BOTOV :HâNlltAov — 
ȘTA CATE TPZACOVANII RZBEOVIALLA 1 Al0T'k Kpani- cekpzakyă. (22): 
“Ha OVBO: BAL BhiBh TESENĂEM CACEA, NOAVEHAXI 140 BA AMILMOYO:RAEIII TO- 

POALE: aka AMpPBKOBHOE BCA. COTA Ik HA ApoVrila NpkTpatoannt ca Accark. 
1 ene catkpenaro rop'k. nazeparkau- ca ni nocaAn Ha enHeRonekniui np'keToan 
ACANEIA acTii “ema, anpnaia - „ir, Ha Aa NABpI KA HAMAAOV CAORO UAA- 
BEAX. (23). | 
Aa-1ako cziRaanan cn ua k CAT" rkettututa ca Aku meaiaterit np'kA Eau, 

„M34IAE Ha Bpătin (f. 473) ritm Abikaa Hi EZHATpz BEMAA 1iXh Ehith, HE Ypa- 
BBECTh „HENIIJIEEABA ([) ezite BE OTAATII €BOEAMOV NOHOUIEHiIe, 'T'KAth NAAAă ca 
NpOTIIRI CTARUIE A'kuitekaa:"T"RArca raRo:ie RAdCIE HN NOBRZCĂAOY PABBHBAA NAzKhi 
1 NOBHBAA NpZBORCPILA Ii Nok Taao câtă. cATROputh 'kaceui HACTAANA |. 
prkannta CTPOVA: Fp3BHIA PABAVRUIENI, „H FPAARI Np'REAR "TRPZAN CA HANAAa- 
MEA HU NPUNĂAL HER NpPHBRIRATII BA CROIX CH, AOEPONSERAMIIEn BABRPATII 

  

  

(7) O glossă la marginea filei adaugă aci : pe n caansera, 
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CA. UCERAITEAHAA BCrov. NpasAnoța, Ba ARrkyn uenoun STERĂUINXA „p3Aa, 1047=—1539), Macenoverunn (P) ueageart. (24) | a 
HA ME BAICTR INURCO KE, 1AROME MEA, HEnp'RAG:ENe BA zuza CEL, HU Udp-... cad “Apaitată (î. 473 b.), un GOTATACTRI, MIRE KO ACEpouacTie ua urin BOVBII 11 CRPARII HENpIIIACTHE ;. HĂ OVBO ueMot Xorjiera "pOTAauIeHiE CARA ctr9? Boroy .nkuro naain B4ap'Reutot 4 Ovraenitătu CĂARAAIL NONOȚETURUI OV usi Iota HCTIPOCHRUIAOY, HI AGE CTAp RULA  HAAERE (0);-uro ee ui not uput- RAIIBUIEE. CA, HpinAtt Au caeze ui. e'kipan "KEAAĂIJIHAMR CACRO CAOROY. HI ud: - ARTEI ASETOINO. - a SE E Ia Teroiiae ovao aka R'kure u'krro Alukoţan, BEANIGK, OVRO CASA, POA Dat it Slpzanach, uAorkin. MNOTOABIENIN, tao FAAFCAATE, „BOAA Hi . pABEPAIIAA EACA, CPAANULĂA EA MEMOV. AIOROIA tată'ka CA XPANA,. BA TANA E AZCTIL. pa(f. 474crpaaune ui CARTEI MARI BAEREPAANI CAUIMBAALIE, MILA pOVistRh, cen-k IKENAĂIIHRR OA dA RABRIMATII HI CROA VABEPĂLIATI METpALE A MAIA ORAIIAEANR, H Băinniaere ckaiene netkpereia, ui a BEAHIOAMOV. MEBEROAOI Apt. Mcania | CEpORHR NOCHAAĂTA 3BAtjIăA RA. STMETUĂTIIO ; OR ZE HINUnCE 36 pA3aoiunn, HĂ ARIE. AAXILĂ I4RO BAnaA HA CREp'RIIOAbicantetin ui BOVBA, TAEROPOVAIŢIIA. n EACTA. CTPAUHS MARO ARK „PERRIN, BEARIN CA COROĂ AETECHA MIOSRLETEO ; RA Iepesain no Srkponu Ana TATARERRIA CHAR CATERULE CA Hi cangkan Baropenin NAARCHATAANNIAUI i OT4 c'knepa TARRO(E. 474 b.)ovawmin, BpATROpusitiu A AAATOHOSIM, t4kO ROAA AMHOTOAMĂTIIAA ca UISMOAtR HpOAiAuia ca, ui. Tu IIEp- CRAA MĂAPACTEOVĂIIE 1450 TPAANI CApnun .XoT'kyXA Xerunn- Tăpza Serlitunru A " BPFIECHIpHBIIt NOTAZTFUTIU, în EAROVIIk perţiit, BACA CĂILĂA. Opacrh, ABhItn= CROE cRepkiocpaale 43 atzite Govatnaenn, nepekniut np'krpz Anii CAMOA pieri, ABORE, WTHIIR AIE BTS pEMETR. REAIRORPHAMRII NPHASiEHn CA Ura, VOVAo-.. Ep, 4 no cpkavk. TPOVEAAALIE CA MOAAARCKNI BOEMIA. HATAANNR 3 A: 972 

(î) Cf. nota de nat sustii asupra lui her ae (ii) Acestii pasagiă este obscură. Sai că eli este” coruptii prin copiști, sai: că Macarie” n'a sciută exprima lămurită idea sa, Acâsta pare să fi fostii, că precum Dei. a ispitită . pe Iovu lăsându-lă câtit-v timpi sub influenţa diavolului, care a, trimesă pe cel trei cu- noscuţi ai lui să-l ispitescă "prin discuţii, totii așa a permisii D-deă diavolulur' să aţiţe pe boeri împotriva lui Petru Rareşii. Asti-felă Henpseutmsiey S'ar raporta -la: diavoli: (ne- numitii în texti) și ar fi o întrebuințare: greșită a" vb: uengsenru,- petere, uizeiy în loci de - nekețeuru, probare, tentare, nzpiţety, Sub erapkiuinnana Macarie pare a fi inţelesă și pe, cei trei ispititori ai lui Iovti, ce ora «eraphuumin» (Omen! de frunte, ment bătrân)), și pe boerii lui Petru Rareșii. aste erapkiunantn maneite insemnă «impuse de-odată bocrilorii» sc, să aducă la indeplinire pe căi ascunse perdepsa dumnedeescă. Ună altii înţeles nu pu: temă scote din acesti pasagiii., i i E



158 CRONICELE MOLDOVEXESCI ÎNAINTE DE URECUILĂ 
  

CĂACV FEYĂ HEACAMRICAZAIA 1a:BE $ NOAA d IRE.O CHR NONEBUIEI CA Apor 
CA ABOVroAn ([. 475) czeAanuule ca. ApA30cru „CROEĂ. H3PUrAATA TArOTĂ, UI 
RAAUIECROE AXRABETEO, 119 „maark STIpU CA, HĂ REA Ono „BEAMOPOAMII n. 119- 
TP'RIUIBULE OVAL. UI HA RĂAĂMIAA CARA ; IApeiaaro ie “PATOTA Xpanirrean 
MERE MAPHINAAUIE CA NAppA, 1IR0 CA OVIporuttn,- arie RoetoAk RACK SRAMMAFIA 
M 9 POPE, pPEIE, EOEROAG, RAACTEAE ..CAIhIPARAĂTR OTETĂNAEIE, „iaeTpace: CA 
CPAAEAR. HCTpâ 1 "TpEIETh UI HOALUEA (4) Sahara EO, 1489 Ca cAnIIlditn, 
Ora cere cazan "TEIANĂ Hân Old, ETO H CTENaniA MACTORBAANIVatianaa (+7) 
STA patina cphani, 1 kuri ovawiarus nike n „ASCFOINIO cAzaz. 
([..475 b.) Boc no aao ne ek TOTAA, RoE AU HE Agaanrkure ca, ÎACROMIILIE 14159 
rkeuin men?" Oak se caatarp'krur tdene EACYRȚIAĂIȚUIYA BANCPĂNiEA, ÎTPO- 
BOA ROMA €% MAANANI OTYOAUTA SCTARAA MATE, CAABAMUIL ANI MEA, CENl- 
TeRpia Al. (25) | | | | 
He nzzahikaeuuti Au, CAE? Îoe npimsareurituuiee ca TOTAA CACRO. CANMUINETA ? 
Aur At că. NpocaoTul, ca cit orA ROHEA BACTOUNRIVA AARE AD Ba Ah 
nseakaauya. II sano uavkante IECTROVA OViiacriun c4 taekikatn (ft). enk- 
Yoatn Ilepcoawn aaawka (tt). avar, i nAkaue MEOVRACHNO Apă EA NAantut- 
HSMR- GETPOBPAXINAM,  BZILATPA BNCTPILIRCBATO AMOnacTIprk IA REEpS Lean 
nprkipenia Butt XETrA ([. 476) 'rpovacatn NoBeH. onpkerii, HENARABANIII E 1 CRE- 
TEOFAĂI 11 CTPAAMII Ha, SACRĂ FIRE CIpOVTantane MOHACTIIBn ORTEROUA, Nana: 
AAAȚĂ IRORE ANRII ROSA, Sun ine Bacă up'kapken overpzani ca. krerRoa 
HA RPABEI BONEFh OVISPACTII CILACENIE -ORHA:KENI RAI HOF BACETO ȘTA CROIIVn 
tIRO &'kroynn PABR +0 BACERHAVRiţiee cazție ! a 
SL 140RE 9 CUR ROE NpkACTARIITI CAŞES ?. Ora cere npoennatua ca. ună 
HR NpOOTEETUIE CA HA EA EPAAANn BACTHUAIE BACIPOVOAMUILAIR, ORI. He- 
SPALĂ, CEI 2BE AI VOTPAIIE, ASAERE HE CCTANI EAI HI -ENICTA, Ș ropE, na: 
"BANUIT RABACVYA, II 1489 AETIIILA OAK BEMAEA (£. 476 b.) expr ca nau era- 
PEpoAMhui pun, ui oAdani ca kraa HEICRACAM BECALA, CEIITEMRBTA ARCA 
HI 1 BANAAL BA packaanaa ni apkronira avkera n XAOaia Anoroaphanaa, u 
HE BABMOTINOY NpOMTII, ETA "TO 11 RABAOBAEHNANO ROCCO. BOI, eroic (5). 
HHSFO BacaAnsa He tipiema'kure, BOA A ue: nATEn HENPOFOA Vu Srrk- 

  

„+. (8) Orig.. mal are aci unii n superfluu. ” ! | 
(Ti) Autoruli a voită să dică  uaeronzsanyareanaa, Va iîndusti insă în crore subst. 

RASVIVANINIE., . LL ” - 

(ip Orig.. azekanukasa.. 

(Titi) Orig. aaa. | o 

9 Ar trebui să fie aci une. 
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phiipaanritatn (î) ui cnnosk Biiconhia Ep'kronni HAT, pĂRAMU SEpann ui BOC; HEpeinia Hi RECPORRUĂ MIECTROLARA DATA BEAR BA Xpanopereikn -u AALSApoCTIi naut LA Epateyn = up'kro TEBAGETI AA CTpACTa Hi CAZBĂ puu- SAFTA HAR ASE Guild — rogi oo ([. 477) aport NĂAMAISALo RABTAAUIĂALĂ TAR “i” Baacrui Anina Pra ipio. Pa "Cuva "u CUIERSIVR UECTR-ARNIU Hi AAMENR 11 BEBR Tu plă up'RERICTA II EA BOAtov BECRAORARR, MIIzit Aniţa ROTO RU Aku, Vo: Adatire AAA ASTRA NOYETrUNnI H3avkpunat TAĂRINĂ, APUAEEE! Ro- ASTOROMR IRERIITAR Ea CatovacAtn CAVOA AIA: phIiOAonțu trkigiu “ora "POEME Toro SENAVOA une — Rorioi 9 Heath irkuro AOVeaule Hpoap'katno — u IAGO NO3HANR RRICTA 14 CTApRUuM AA CLS ro OTBEALIIE 1 ACeronurrk OTA ia IISATTEIIA BRICTA N RA TROAA CI pUOÂLOV “ueenote UAI IIBORO:EA cn, MIL, "TOTOaAE atkeana. (26); Ilpztoxpantreaiie ie ([.477 b.) rpaaa, (vaze) (i) CAM rp'hAniSeanra, BASM Rică ura ua tag tnekunetieu Haroa'k- "roro npkAa'ru. ÎICEROAA 2BE 0480 SALORIITA, "CA" pacMtoTprutn, XiTpseriă rhyn ua: REA, Tpan :Ke- "pt adn "Oerpoatn ia caypanenie, Horona nzcetaMţa 'uau'kra. Hota oc tanui "ca ASA iza Uruk rpAA/k “enacaa, Rite ALAAGAtA  n'kunre Hprkanocăaar,: aaa a a aa SI eine "OCE Po i Rak9? Ilpoerepn” SiaTia casa ÎN MAAA CASA A Aku UAA,OASRIĂ Sitrpatăen IVkAORAaNIe ÎL 149 OPEAR Hp pRIRAAIIE Cpanatirțut nea. HEpKIA, WM  pacnipserepn păr nou în IVRASÂLXAŞANLĂAA - Co CARITEANINȚĂ, Hagi” Can, "oara ([. 478) piindanue, Oua ace orinnnantit ca O Eh ErQ ita- ASCTHO HAaBaauie n EACECPAA EU ORACRAIZAALIE, HE “tano Gaaujoia Adana OVEINCTARIA 1 19 TunAapuaa czsurreak ERSETO, XpARpare poa, Lizeaajoi EIAERE N EABAnIVania, ACRA pacea nienta: IA 9YRO CASROAtA porn Ra6A MEICABAASIEIIE, ONSCTUPIETA RO Aa AkTO io kAdăiția, cae ui ue are ISA CNOA tn BĂRREHIA NOAaraAru. 
aa “eerrk no cacne u ratpăna uparkiunia ora UPANSETII NStasarii, Hpaan RS [oatâun, ou” errozise CA ERIUILIE CASILO UnavoAk CASA; “ACRA CE AXitătn II BAORABHER, ABRIROAM Mi3ăa ([..478 b) n Sirâuria ovAdp'ka, tanto OYCARILIA ESIRUIAA, ARTE” IIOCĂARK "CROA cn EAUHOAMnICAZNULLE) "PRPAAS . erp TpAAn 1 EPATA Bara HI MIBABO:AE EMO” (îi) uevoAn: NSAATIL, Area “Man HU erkuă noep'kaţur man OVAABOY CT'RUĂ NpPORSIIARI Race PAS Uprkaarui . aono- PI II 

(4) Ar trebui să fie aci: n BR Sprouse. | , | (î7i) uyme trebue adăugată aci ca să scâtemii ună ințelesiă. Probabilă că elii s'a aflati în textului lui Macarie și că a' fostii omisti din nchăgarea de semă a copistului. (+7) Orig. are aci: nunansae STISETRY HEFSA nsAasrun; se vede că „Copistulă a voită să serie întâiii : nunanostte srueruru ere, CI. mal josă aceeaşi expreşie. !
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nAvRHieatn E'kea CA, APOVTRIII tabu ca Apetiekre Iuaepuya că ien oa: u “Asi, 
HERE AO CHTOETII BAATBISh COTA HEPE HăchITURNIII ca (7), ranose: Acerkea np'kA- 
cRABa (4) reseniean: CACEA; 0 S44T9, FOHNTEAI, MANTEA np'kapzaniil, 
ARRBABETROY CANAETENIE, ABhIEK. OTEPABAEII . BEBTAACHSAMOV, A FAANOAHEOAL o 
(£. 479) sariaeuuui OVETĂ, OVETARII HI BAs0nHii nerinpaeunii 1 Conan. reni, Ora 
CEPE ROEROA/k CTpAY HanAc eat, rasuunyk BABĂBINAALIE HI IMEOAAORAALIE,: ENIE- 
HiEMR TAEBȘTAACHRIAth IIpACII OVIA3RA'Kanue, HA BOPOV 'AMOANTEAI MAR PAX- 
GHNRI -AOVILĂ: MANOVIjAauie, MD , 

Gia oVRO ASROAHo MNSĂ nada CA CAMOAtR. Îlp'kiaonn ze ca cHâtn. BOrz 
N TANAAR CĂABUMAM NBSP ai OVIȚIEA pr AMOAALȚIA CA OVEPAANO II DOAIRICASAMR 
skrugk upoct'Rruinn, N ABIE 149 OTA CANA RABBĂNĂRR (f]) MMCania  tako 
NEPHĂTA MEPCRATE CAMOApPZ:RIA: STA Hero ESRaperoan usernisaărn. Henpocii 
9TA. HEFO. păknl :tako Reanno(f.- 479 bora. Oceania. RE CIA IApn 11Ep- 
CERNII TPAARIIL HI EBIEAĂIIAA OVERAkEh CzMAn ca ui ezitant cau nonta'k EpAAI 
JanzU0Y: MEXOAR.NOAATIL EAtO, AAN AdĂIIEAR "TOrAa, Orpoatn.. BEANIBOAtoV 
Hapi: Govainatente-— artă pir: BO 1 RAPEAP MAp BASerpaAXIțIA — n Ha 
CER NpHBRAHA "TROPUTR ROEROAA. Dan aie PAASCTHO MIPIEMA MAPHNĂ cz da- 
AI CCTABU N: EPABHAI :AOTEIE, HOTaaui, ip'EAcTa: sacra nepekhiitn nprk- 
A RASA, „STA Basin” Na'Rrh CkrA OVrpAcRIYh, HI EA apei TPAR OVen9- 
“ut, npkipacriniit. rpaă sa Honera(uyrintonn TPAAb, HI BRZHATPAAAOV BHICTh 
HHpEBt ACEpo3A anni, Ad 1ak0, [+ 480) ran ca. REANROAOV IUApIO,. HENA(AEEAHO 
RAĂPRAPERĂA AOVILĂ OYRpOTII,-u Ba3p:k UAGIEECAIOLEZHE HA ROEROAĂ UI .UOROA 
CNOACBAkera TOr$. ASCTonnare, ui aa avkero BAZAR: II MAZRN: BACAVIA THIIINILA 
9 'TUYOCTU TROEĂ, CAMOApz:KuE. (27) . | Dă NE 

„ Gia:ovno BA AkTRYR C&BRRUIA Ca „nseă'kannițe. Tla seapre. czapio emov 
uz AcEponipirkain Uuuetrk Ierpoy noenoa'k, part BAPRAPCRAA BACPATHĂA RA 
Moaactaayin (2) zana RZCĂRUIAAXĂ 11 0 HARRY RECEAAIȚIE CA ; "TOTAa ui 
Ip'REBACHRIII COVUARCRRIII FpAAn Ilepeoatn NSBIHĂ Ca n. take Np'kpARĂ. MOCpa- 
AMHUIA H 1450 HANȘTHAA BARANIIA, EOTATETRO Mapei ni p'RinL HAVkHIOAtn 
Haavkuarrkue noupzneua. Orrrăae ([. 480 b.) ans mnorenorrkatnunt nzanparu 
CA TPBARII OUR Îlepeoati RILASK BA INApPERNIIL PPAAR,- SCARA naavkeruisa 

  

(7) Orig. nasemrnemta : aci s'a omisă €, ce frebuia scrisă deasupra lui a. | 
(ft) Autorulă a vrutii să dică :.npkAcnazaţa se pâte ca yx să fie omisii de copist, mai 

alesii fiindă scrisă deasupra șirului. - . A ” 
(kit) Orig. axansnam, provocatii pote.prin ncinţelegerea formei axaRxHRRA == TARII, 

(*) Frasa nu este "completă ; s'ar putea întregi cu: Iepcu 'raopbayx,
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aperi Gore aia mknoero, "tate n ue no usa: BANAT” Mp tăperrkAin ASI AISTĂA TAME “tai Henu cxatparal. (25) ÎL no tema nani APOI, 
Haeăana,pa kiero, Hopetasatn Îopu'k, overirk cu TARA MEADAR: BAaerrr- 
HRIAR OMABARR 18 MBueRe rp'liAc tprkaverte, (2) 

IA MA MATA MARRI CACRS HACTARAEIIS BĂAL II CAIMICANIID CASRO AA cout tata ca. a tao 'enantee cnoe Ilerpa EOERCAĂA  BEANBOAOVUIRIII 9 - Maaov ORRIABUER BA MAPETROVĂIȚIILAtR Ppaa-k, na ACRA EA Ha AECATIIXI Avkea- MEXR IACAAt IA Overkya ([. 480 D.) ukue na canto cătrinatn. (30)- ÎL ro VAALO HI AMISPO CASA ? ERIBAEFE "POALE EATA CAMPA PAIE AWaoerunku- 
Iu SrA CLONE 10 Ha HBIATIE MOCHAAETK EFO CA CROILA EEAMHERIMh ROAMI- 
CSA BA ERE CAPRIRIIEE CA 'POTO MAgCTBo UI ba Akrkyen npkekrnmite ea Cre 
dana ui SlacauApa iapeata, ta -narcorrk EABECAA TO OTA HUBOCTIL, Hi Ypa- MITEA k ere "raopura apere cRSeatot, ÎI couu ovao Ilerpa ROEROAA, Lao 
Stkpn ne onora ui tan era che SPEAR, II ACEBOROAIAIII NOCFUSAPTA Ierpn 
n ta Dpanta'k saroperlu ERIE ARIE RACE AMOIBRETES AOAAARCERIȚA- BAderrean, 
tao uarekerue ovuka'kura, MBA CA EANO EA ALR ui (£. 480 D. £.) eauno CIRTACCTIA PoAA Claae MEANS: BA” HAPOUT RIAA Moeră otaanaro lopuk CETARINIA Hi TRE BPHAATH ÎpAnaă MOCTULGUIA 4 PACUPSCTPATAMA IA tat- AATR AAA CRSEPO mapk, n uaqine e ADABUĂTI UR NpSETIIHA EACIIpIALIA. ȘI mie crin napourrkuua, pa pereti Aluțoan n Teorpovinanovan te- ANERIN APFOEGETA, CCTARINIA 14 "PRPEASIUI PI EA Honka park erpkroawnu, 
HE AHSrO ine moca (7) ui Hopuri rkrnutaua ovynanienn 1 Ierpov noenoa;k STREAEUIR, II BICA EAITRAR păi ui BPANINIO AEO RA A'RTO pa. came: 
uekain “Tene si „Ma. (7049=—1541), avheanţa denpoiapia. 
Ian nuă”k Ierga neenoia ARIA CROROA En, mâna cRrn(rpo([. ABD pa- 

IRAHIE BA MpAROE ADERE uncii ASCToanie, Tperoe "orAa zen'kuue arkro 
ScoLeTROă, UI Mirese Ik cxuporuta'ka ca, EAHIAE EA MAPE BAM co 
MARCBEIU CA OFIPO(CO)A Ratia ere MAPCERIANII” CANON HI CABARI CA CA STeTĂNAANiHANI (FÎ), OPTA Beaţieni NOAA CA, OŞCTPAMAAETh CA HA Mun "FEACTEO, II PĂRAAUI RAPRAPERAIANL AAAGAN Up'EA peetetiinri CRASH Otasutaerrk HCRAAIA CA, HI AIA IER CABANA HI REAEOAMS MAPIO OTIIECOLIA, IEPCRATE se EHASA AApEhI RABAAtAcra Anoronoraruntaui, Ie no Amos'k ze u RABAMOLAE- HĂA CRSA Mapinţă Cazi in RARA ZA RIAA CROA i BA4repo inta Aku, lata- 

(î) Orig. ne cpkat, ca întruni pasagiii de niai "nainte. (7) Ori. ca srezerănazuntnanu, : | 

11
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wma ([. 481 b) raaroaa n Grrebana, AoEpopoAtnI A orpacani, ora Unuena na 
ceh npunarhue. (31) - | Aa , 
-H ciă VERO NOACVINIL A "TARSGRINAR OEPAZOAM BOIER $ HAAMI SE JAROIE EhICTh 

BABAO:RNS  CAN(CA)ul A ca CASCA Ba park ui uzukerivk, ao: Au ca 
MHISTR, ATOM Bp'RAA ISC UHCAS "TRIcaljlă CEAAMOCOVTOVENA HI NpocTrun 
HAT HATepS HI naropo nara (7050—1542), npoakrnare avkeatga.. Focue- 
Atta ke Ierpa noetoaa anko i meri n INȚIAAVI APEBOUACTURA CTApSETI 
FPAAMHTR, IAROIRE BAATEIIEDR AIE KTO PEIETR RURHSCh Ma BA dutii. (32) 

  

C 

Cronica lui Eftimie. 

A BAe "Teopenrie M NOTPIV;RAENIE taceetarRIutare OTRIA HANETO EICROIIA 
AManapia Poatanciiare, a tdi OTeăAS (î. 482) ezaovantiiia CA Has noneA'kn9 
BAIETI STA BAAPOYACTHBACE MI ASBada Biareuneria Bkratn, roenoAua lana 
SlatăanA,pa ROetoAN, awk noneak nociRaarkiui Sao BA irovaterkya Canaviro 
iEpMouavov na park micari, Ad He neta Akai UPRYOEAEITIEAM Bakbi- 
TIEAM -FARBUNAAVI ($) notpiuenta BĂAATA. (1) - 

le no anos'k ze ne cun npkatentit 1 "roroiAe A'RTa ue OVeTAMENENII (4) (+) 
EFOpRat cRozitn Maper:k Îlerpz BOERSAA CTPANIS ACTA Lat az N tapocriă 
BAOPĂERII CAN Bp'RIIBO ONAZUIL Ca cz BzekRaui CROIAUI CHAdANI Ha Alanaara, Ra 
TPACRArO RCEBOAA SlpA'kaciare, 1 CANOARIiE ui Panovaa noetoaa: (£. 482 .) 
[Sanoyrepa oVrpoaayiinekare ui IRERIVA STA MAARONANAANIIIEA HEPCERIVR, BPANNIA 
NOCOBHIEAS EAITII EAOV, (Lantaarh 3, 1450 OVEABIIIA 14159 CHILE EPANHRIMAMII NV0v- 
MATA CA, CTBANR 1 "TPEETA NANAAE MA HI II AdpII ZE REAHBRI II MHOPAL [19- 
CHAauie ÎlEerpo ROEROARL 11 AMOAa ca o-AMnpk. Iă lerpa noenoaa nuroine o 
CU HE BAHAT, HĂ ERIE HENp'RRASUHAN 1 HEOVAOALtAtA, VOTA BO CRSe OT- 
MACTUTII NpkiRAE BWIRUIEE Hain TA Alantaara BA9Raaueumteitie ARRARCTRO 
i Haghra n mekpie, ni A"kaa ca ara area „ui KPABOpeRnI 1 H3hiAe 
Hp'RAe Bpantepebhtăti NĂTEAtR, Bali. A83)repenoatov înc noenoak Pasovacui 
NCREARER H3RETIL CERIUIRIAN HR IAAHIHRCRAIAR ILĂTEAMR HpOVOALIRIatn; Npo- 
Tun FMOY 4 HpkA-Ra'kyn ovrpacniiri Moeun. Suie :ie IARO Cid Oc Aniiită 
H RUSE Alanaara MATII ca ui HSETRIAR ca 1 E CAVRA HN AAA CANpOTIA 

  

(1) Autorulii a vrută să Cică : aasnria rAxRIMAAUI. 
(îi) aa este omisii de bună sâmă din nebăgarea de semă a copistului. 
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TATI in, Mă na cop'k inpriveue u AATBOpII cebe RA 'Pepza cerkitrkain CROM rpas”k, Benoa (Dărapani. Ilerpa ROeLoAA, lao cia Oioyrunn, ca 'uzekatu SONCRAAUI ISAC LAH3n UPOTHRI Coaja (Dharăpana si casta” Alaitaara KA CER na rkpă ui U9cAA na pain (Darăparit” Mariana teatiare AOrobera 4 aaaorn “([. 453 b) na avkere Manaara, ai npinac Alanaari ua rasa ov Ile TPA ROEOARI. un ste BA TA uăcn AT erou Bp'kute one :kea'kaunraul SEORA E79, II AO BEANBAre ap'k uepetars CovaiitMentă MSEAARR; 1 "TARO Heia- „ERERURIANIL ORAR Ehitn ek ata. Pocnojann ae Ilerpa noetoAa EABRPATI ca LIRO ACEPONOLR Matia ta ensa cui. (2) 
Ils npkyoziaenn one aka EAMIISTO ECeHn cătes, Orreatpia avkeatţa, natini ETOpoE Ia Orerpu npeorerotaz ca Ilerpa ROESAa, ui EANATPA BEA To BRIRAETE 1 UBONAE NOcpkA-k EX ra pala ziawtoe „a IMHOTBIȚA BATERIA TĂAANTR HPHOEPRTA OTA BAAETEAR "Po BEAR, 1 SFTĂA upiue Enierpn([. 481)- REBRA NĂTEAtR Hi 0 Potro npuerrk u TO METPERE CROA -BEAIRRIA HOvul- END, 1 IPINAE IA HACTOANRIIL CES TBAAR COVMALCERII UI STA "TpOVAGLA IOROII upiara (3) u orice 9 Napaorrk ui “raae Ilenriraurue H Slepaamto Poza: Hans râannt orekus, renovapia avkeana. (4) i În kre „aur. (7052=1544), manta avkeanţa «ei. (15), Aenoeru Ilerpa uo- ESSAA Boanmare chintă cnoers Iaiauta 40 Ilapiurpaaa OY BEANRArO maprl; ca- MEApaEILA, Mie Henoveri ca Ao Ilaperere loprov n ouponeani ere can conoă Ilerpa setea n ca rocnemaeă Gaenoa ui EXCkati Reanisntati Eoa'kpu II BEER CNPRANTA Î ApXiEpeaAti Cu EACRAMI ASA A ARCzALatui HTOVAENIL Ade AO Aovnanerku pu. (5) ([£. 484 b.) 

Iaperno Tatameno ALakaera. 

lia ko «804. (70541545), AReana cenrreatnpia „r, (3), npkeranii ca Ioana Ilerpa notei ra (e)svtanerrkain rpa/k ui NOrpetenn BAICTA tea MORO CABAAMIRAMn SA Hero MOACFIIBA, FAATOAEAtAA Iopara; ui roenoaerta (7) EACRYA" ARTA EPO CATA „Al, (19) aka n noaoruan. (6) n ÎL cerantuti apere Brave CRINOV cnoemtor” Fantannto noeneak, ri rparrke CVEBO ASEPR ARII AH BAAPCURETILEA IARAkA CA ia BACRAR II EPOSTORA 1 AB: kata goa'kpa ui HBRACTOXUI-A FAO RACRYRy EANATPA BANNILAALIIE OVBO no: Ak3un EA AXBAROA ckporitrțiit ere CPA. ” AIRES îKE TOBIAS akre maperea ere aanuerieatn PATURA BOA HAniro 

  

Ă X , (+) Oric. are TsensAcrecea, serisii prescurtată: rgesea,
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Aaaa — ue BR Bo eo rade caz. AS5yrpzarleru ta mupk Breru 
Xp TenMeniTi AA — n Orekue roată IpABCALOI: CARRTUILO- CROEAOV, 
laprunoi rermano (7),-u STTĂAO Hăta(ula) ca cheta ner'kpernia, ui ia- 
MEN DBREBATITEIL CA 11 HBAVRUITII CA STA IBARAFO 1 HETIIArE PABoVana, ui 
SETARAA * CALRTR CTApEIRERRIUL 1 prirkrta CARACEPAAMIIIIE IA CA CA IUtAtn, HI 
YPIICTIANErRO nada STPUNRTI 1 RABHEHARUA RT 5 H3R MAAAA RO BAapacră 
HAVANA CA TANAMR  YPECTIAHCIRIAM NOCARALI RE HBALANARCRRINL Ii MOi- 
COVAnAtAneRhii (MayovAeronn Idee H3BOA Bano, BAOICEpIEAMR OVEO RAaro- 
ICkpie OTRPATR, ARRARETEOAM E ui Baonpatitatn  Ackpoakrean ([. 485 b.), n 
HEPCRAA OVEPAANR BATA MĂAPACTECRATU HI ARAT II AzittitAa n HpkAairia 
cațpanru.: Ipuapoviur cerk n uzonp'kra CA KTIUAI Hi Stuurrea'k vrkhiYn 
rpataarhiji Srapkun Aloveoyamanti Alavovaverona BABA ; EAI GE Oy 
HHȚI BORBăprkuaiit n BAORABHEIIn ate EACEYUR YRITPOCTIA  ATAROACROA UI 
capoiRanitatn, Najăpn BAMA EAo, CTPANTULI  UPAROAM, CTpATRRUuIanI zise 
AOVUIEĂ; HI CA HA BECEAGRA 11 czezAtap'Rinie ca, ui HAOUAIE EP9 i Ovuuut- 
"TEAR FEPER: IL ATh BAIIZALIIE emo. ÎL npuara Iana ckaseita, taie carana 
EA OBOUh ACVUIAYR pABnopă ine ui Nocka, si tanozite akroe Az(Î. ASG)penie na 
OVANIA EBA, CHI HEcAAnicAznAre Ia cesk upunta'kue, ÎL capat RO t- 
CEA 194 BACBNI 11 CAVECUEA Ba MEAN COE ARICALI EAOEPARENIA, N EAMILO 
Wrkiee 'pacreopenie czmopii AOUIL EF9 "TROpHO, n nonenk npkepatţiinare a 
IpRABIENArE CAREAE EA NpSIACTK HOCAIEKAI, Otaanare Mantaua ueneiScuare. 
“ro evo: ropuie MAOERROV CACROY îE HI HAazantiio NEȘIMACTHOY BECAA EAd- 
POM? ij BE Onhiuae Baarui tera “ralu BECRAA BA4, BOAO atit AXIa- 
HAN” Chitai BeekAoranutti? Ad tanosie a ropuniti npRAG:EII CA pABovain n 
OCOVETU CA BEZAVRpIEAN II AMCTIA ROMEINOA AVRAS(E. 486 b)epaaiint, ui uprk- 
SEAIAȚk BECANA, IIRO BA BANI LIPITE TAĂBHULĂ, N IAR UBOVAAENOI” Eatoi 
VOAUTHU ti OTA Bea EMATU CA la EACREOASY HENOAEHOAtOY AEaore, 1 tane- 
îRE WKROTOPOA MANpACNSĂ "TAMOA TPRXOAR MOTONAEIR II MOAPANENIR RRICR. 
ÎIScaati BOIER MHOTRIAMI NHAHIAANI ACHIBII 1 BAATANI ASVEATU BAĂANULII 
ctpatatii Slrapkiiihi 1 IIpUREAE cetk, HI Hava RESCTOVANNUIL RIMA II CRINA 
AVken OUMaTii CA, n WTro AMISre TĂATOAATIL, A - BECEMR CAUPOTURA Rate ca 
taareuneruku ypuerianerku uauren urkpk n NPARSCAABHOU,  GRATRIA înc 
HEBOIIRI, ORpASK PICTORI H HpReRATkI BOropoAMn n CRATRIULA RACRYN = 
ACAnI Hapnaane ([. 487), mike neuncTria HASan ui ABOVER ATAROAORR, CRALjtet- 
HUGAI II AARON BABHENALIAȚE, Anual EBASII N ATAROAN HApIAAuuIe, HE RA 
HCPHNĂ CI HK HATAAA SAOERECOVEIMOV ATaROAOI: CRIIIA 1 exitaca”k Aatlin, 
Mda Mnoraa Voak un Baa ua MPAROCAARHŞIS MAME Ekposr, apte ui upo- 
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c“rpanarkuuase ue HANMICAVOAM AAZCOTII Băii: muicantia. (la) cpkak ine ui na TRAI RA BEANEĂA MEFUPHAECATILNĂ, ENE ECTR BEAURAIUA TISETR, Maco taăkure, H EA HBO ct TaIn noeTkin. Cia Orn nace ex TPARAATIIAR CROMAIK OVp- STEAM 1 apoi kasinnurioatn XzAzpoan OV TEAHNIA H TANHCTRO REBARONTA Akuernerață. (4) Aha ine erou Taţanie ke u noneuenie ITHIAAVI- u- (£. 475 b)rparu. | 
Ile cun ine EACRYR HARA: EHTEAM AATERE CROEĂ, PoenoitAcă Garuoă, Op- CTPAAMI CA AĂSIITEACTROANR 11 POVRITEACTROAA 1 RABIALA Ha BOA'Rpul, ui awto- SEYh (rr) culte Oana, rs îs (rii) cxmparu nzekuneiint np'kAacra, ApO- SIN ZRE 119 "TEAMA SVĂAEIINA H MURANL pABANURIIANL "POAAEIIAUI ropuk CTPAAAȚĂ HI CROMUANIA ca. adera OVBO, 140 TARORoE 340 Ri kuia, CTpan BEAMHBR CERATR BACkYn ui ot whum(e)en zeama (5) nauaura: shraru, n Dpt- ks Guta. Hanau, ue ua Alayaern nape(ue)un Bir, na amssk Sao HE BABAMOTh CATPAICĂTI, NĂ U3BAZARA BECK IAĂh CAEPNIENRIIL BANATPAREAN Er AĂBARĂ CPEALI, Ii Hantica tacul BOA'RpU,- BEAtItihi ([. 489) n avaant, neant EtIp, H CHPBANTR BECh, HĂ UL RAPA IO RECE BEAVAN Racu OTA IIPARRIȚI AC N0- CARAnaIţn, HOIEA”k stie AGATI HI AMTBOASAINTE 1 EIMICROIISAtn, Hărnica OO MU MOHACTIIBU BACI, EALO HR CĂTR BA: ALCAAoBaayiur, AHora VApaun 1 -EAut- RI OIL 41 ATARCHN Cora LA MOAAancnihi n IpkaRa'kyn, ui To Are rad: roaaru, tackya (*%) ypneTianeaa u HPARORHAA BA REANIVE Aare kuta: Ieanerunnu înc: Hatmaunn CALPAREVR HMCANTA MOCHAAALIE KA BEAIOAOL” Mape HEPERCAO CA BEAHERIAVI HI CTPAUINNANI RAATEAAUL 4 ORIANA, 1489 iedera H HOITAETR 1 Acăzaera (5%) Banonn Alayovmeronn. Llapn ine tronea'k (£. 488 b.) Emo cope npiuru ov Îlapinrpaan, Aa :Kenaeavnuut EMOV BACH MOVCOV AM aut- CRRII SANTE. ÎLĂ CAAMOTpII BARE AAEEA ui ARBARETROMA - OEAATAEFA. CA Ii IORPRIBAFTA CA; WTO oVEo XaTpAC'TRoVeTa 1 Anmeavkperaovern ca BAORABHh- IESIȚEA Tuyecriă BAATRI BECkAH HORABORA, 1439 43, pet, NOHETiantetaa atona'k 

    

(4) Aci avemi a face cu unt pasagiă coruptă, căci oyunrranuua mare nici unii inţe- lesti în frasă. Unui înțeles ar avea eViiTeasnată Sail ovunreanckaa și atunci ami îndrepta: Îrasa aşa: cvunTeantata s, NHHTEANCRANA RA TanicTEhk Rtaakonia AkueTaotajă Î. c. îindeplineati 'ne- legiuirile învăţăturei (sc. mahometane) pe ascunsă, sait îndeplinea nelegiuirile invățăto- rului (se. ale lut Hădării) pe ascunsi. n ramerke încă trebue să fie o Sreșelă de traus- Misiune. . o n Sa o “(r) Orig. aseurkya. . 
„ (eri) Greșclă în locti de mina se. Ă a . 

(*) Orig. sean. 
' (*%) Ar trebui aci : azek. 

(**%) Orig. asnnaers, o greșclă ovideuţă,
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H MĂAPACTEOLĂ, HA NA OY iapk, Aa onatrua ui ccnăa'k VAPAUR BEAAUI n 
CĂBEȘTI, d HE TIRO:RE FAATOAATR UANIRIIL, IAR UA MOVcovaataniia pan; a 
ST CTA FAATOAN "TROpiTa Ha Ark, raagark "FOAIA BAAEPh. ÎL canto cko- 
POET IICCAA CAOVTAI 9 ACEL EMA CARPATI BECK IIp'KApEtEIAAINI EHpR, 1 PE 
tate ([. 459) mrpknovern EMO Bă cneso n na năTiaa A0 Ilapinrpaan, ante 
Avkpitatn ui TICoeTiă nonparru VOTA CROE CREpRICTRAO ; R'kUIE RO RAZER CRUCEA 
BOzeă cRA'kuenn, 

GaBpah H CABRAL RACA CRSA cit naacreak n FAB Hapourrinn Bachy 
N CHTRAMPR Been BA BpATOrpAA/k or” -Novuuuii 1 CASRECII AZEIMAMI AMIGrO Be 
CRARABR Main 11 AACRANANUI SROPAA II XBAAAANI, CTPANLA Ii OVACAĂ HVh 1an:0 
Ad HE CARAABIRĂTR CA 0 APOVFA CTpana, alo A3h, PEIE, FPAAĂ OY REAIRArO 
HApk 1 NA CROPO NPINAX, HI BAATA ca PABAAUL HA WACFURIN PAC IpkAn 
ACRA NAPOADatn, Lino PIC TIaneRAA MĂAPACTROVETA Ipattk 1 MRICAA ([. 489.) 
HE MAMAETR HA MOVCOVAMANCTEE, MI EA NACTEĂIIOU "Ton omu CAROURI "TAN 
BPACTh, HA HEMR ZEI RAATA CA, Ul EARPIINRE 1 BA napaneark,. 

N nizcecnarkuuiare n ueraaro CEAMŢIEHHSMANAACTROAR HI ACAAdLERATO Ovruut- 
meAk Brpa Alanapia Poaanetiare EnMeeita nenpaneurl: ui uecznopirk 11 necupa- 
Bak ca npkeroaa cara ca cakroa ui HACTARAEHIEAR MATEPIA CROEĂ Poe- 
no:Ată Gamoă n Ilovepa n Alurpodana Brtinare i econa. (S) 
„Orroau Toanno neacr YACT(R)ORA 1aOiR€ MEMETORA IEch N 94 vapoakaur- 

HBII () OBRATR BRUN, 1AR0 AIE RL AVOIȚIIO FMOY HAS, 19 RABAOVOL AKraan 
su AO (1. 490) caatero Ilapinepaia, u HERB'ĂTh MI BAACTI AHMIENTA 10 MUIE AA 
TEpS MI EPATIA Bi HAR 0 CRRIMIMIŞA CEOINA RAACTEAR 1 CARPACPUNRR, HA 
HSABIEARE AMHOFO ANOERCTRO CEBORIIȚIA navkutu BAATIINA TAAANTA II Cpepa- 
HhIYhdENBII BEC MHCAA 1 CACĂAMI BAATHNIFA 1 CPERPANLIEA, OTA CROM Ia- 
PIN MCAAAECERILA RAIASAO 1 Xpanttate CEPORIIȚIE, BACE CA CORA RABEAR UI 
AT CA NĂTR 1 AMAAO ME BACI ROAEpII 5 ROIIMETRO CA COROA cansABura. Ouu 
îRE CA REAUIROĂ NEtaată n cpABlă HI ebrotanieatn HAS, BOAVĂ RO CA Ad 
ne np'kAanui BATA ezcenoneuirku norovi'k. Roroapaarnui zise Hanau, tat 
au(£. 490 b.)A”k ceze niipuia ez Hp'RArka'kyn neperihiei, EABPAASRA CA papccTriA 
BEATEĂ, II ACCTIE Îapiurpain ui tati ca EFANBOAMOY IApIo 11 AApANI MHOrHAui 
nounTe tap'k. Ilpouze ovao noeavare Hp'RAZINERNATO CA REAHBSĂ PAASeTIA HM e 

„UIAA ETO H D0 BARONOV YA MOVCOVAMANIULĂ U, i AȘER COTORA RARA UI ORpa- 
ASEANIE AMICAZANSALOȚ BAARO, ATAROAS, HI LAYAETR HApEUEHn BRICTA, EPO:KE e 
CATp'RUIITh KŢO, tano:te aur AMUITA că, HpzeRia carark ni chnta uorattkan 

  

  

(7) Pare a f în locu de gen. pl. uapsarkanin, 

4 
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HApERR E79; NOToVEII (89) (£) ca MApeTRSAh II CAMRA CLOR AOVIIIĂ, CATApAă 
EA TE HAAIICU Oiracuăru rect. loakpur se ui ex npoeiiava ou ([.491) 
BABRPATHUIA CA BA cRoa, (9) 

Ilaperas Crredana d aanare. 

IA Akro „p.aui, (1059 = 1551), avkeama Sata „a, (11), ezenpiarn maperria CRUITPIL AMoăateknia Gredann noenoia Aaa ALU, tropiu chiu Ilerpa 
KSeoAi. (10) ÎL ca ine nenpata Raarn taa'Kuie CA H BROPOMSEHRR Hi Ovporrkaai 
RACRYA 11 patat NpHAERĂ, HI Ypucrianeranikuuuiu EWIRAAUIE, aApYiepent sie 
HI CRAIERHUGRI II MINORI BEAUIVRut une“ CHOACEARUIE, ARO NSACEHO Ecran BAATOIRCTIUROY Mape Taopirit. 

Ie ua awos:k e nocak (17) cun nanpactintata np'kavkieaieatn NpkTROpII CA 
HI MARhI BARA, MIRO HEACRA RĂI BRIRUIIAMI H3BBITERI, Hanazikera (7), ui 
BA BACEMh EPATIPRA NAMA AĂAPACTRORATII (£. 491 b) u "raopurru, ca nula 
n upkazairru ere. ÎL ex no PHREAE BAĂAMUA Slrap'kutina ui TOVpenhițn Vo: 
HI W'ĂCOAVOVUNAI 1 AMA ZE TotaAA TAATOAATIL BA AWAEMR ii np'koguAvlru ta- 
ek, u ora npkovaoiisenia REROVAVA HATAA BHICTA, SPA HAPAACTRA 3 Uo 
vorkuie HENSASEIURINR IISCAVRASBATII Onna UMATI, HI OVRO BACREA RUA 
Bak npoute An nphusana un nzckreu HENpatăk ine si MăurTeanerrk ua- 
„ACT CA, UI CREPANSOV Bin (£) RpAROUiARiIt Sun ui IBEHCRACO înse ri'kaa BABOt- 
IRU AVĂSRCRA HEAT BRIBR, EA BEREA HENOASRIIRIA AkARyh cec o- 
CEDARE BAĂASERI E VRIIȚIENTA, OViitterrua zise ([. 492) ue auyenateria, 1 eta 
HSACRIIAA Henp'knoacnirk TRopa ; COVPORA BO ERIE 1 ATA BABHurTreAn, MHOSkyR 
AMSTRIAME 11 PARA Av Mda ovratopu. Gero past OVRO MEHARIIAM A Ba: 
CRâs si OApazerin OVRIMCTEA PAM Hi SR'kpuHCRAre Apazctare HPARA, HI ACU 
B9 HAMAULIA OTEPANATII CA TA Hero ui BEAT LR STA ETPAlInAre S4nvia, 
Aoskya (*%) cuie ovanunt i nseonu STpE3a n VU Hu CARRUNAAt ROA- 
Hhtatn tip'kaaerr, Doze 3RE CAR HI MENBPEUENHATO: NpABOcăAIA 1 AAAro- 
Tpairkuia npânn OUA RER, MEROVUIENA EATA IpPALEANO BORA rurKROAtK 

(+) ne e de buni semă omisii de copist, 
(ir) Ori. ne cpkai, | 

- (fit) Aci lipsesce obicctulă. Pote să fi fostă: ere. | 
(%) Autorulă pare a fi vrutii să dică: ek&pzunSSyaitinţa; este însă posibilă și forma dit textă, cu însemnarea «celă cuprinsă de crpzuane cysîncTao», 

(**) Orig. aesk prin omisiunea lui y de sub tiţlă.



168 . - CRONICELE MOLDOVENESCI ÎNAINTE DE URECHIĂ 
  

MEAMILEAVRPIREAN ZE 1 HEOTE'RPOAMRIMAtR ([. 492 b.) o aoerov Ilomeppa na 
IlpovTiti MpOAR, HANBACHIS MApeTRA HI UEȘTA. CPAANIO 10 MEAMIASETIEIO 
SVANUIEHR BEICTA, 1 OVRIEIR BAICTI STA CHCBANTA, BA VEUSTĂ MAE ASeToIl- 
Mad CECAL SACRk HpiEAMR, BACĂ CAMPATIA AMpAals0e PABEPAIIAETA 1 CELpAIO 
Tie, na ARO „23%. (7060 -— 1551), avea cernreatepia „a. (30), Pocnoa- 
CTECRA EAnii9 Akon avkeanța Al ni neskaa Ark. (11) 

 Ilagemrnoslacăau d ROEROAL Acnaaro un Îlopare. ca d vs Y 

Toroiiae akra n POLORAL AVĂCANA 19 OTEPABEIIIO ROLE H3RPănh BRICTR 
II IOARIEREUA IA POCNSACTRO ACBAECTARURI II IIPRMĂAPRII BOR HI IOAIntit 
SacăanApa4 STA akuecnhikn up'karka'kyn ca upitkru BAckaui AMOAAan- 
CRAIAMI HN OTA Bpaa'k akumnciare Mon Aoră npritarkee (1) STA BeattinIVh 
nadcTean (f. 493) rox zemak, n XPABpOBOpIi OTA hpan 1 rRunit AHOSI, 
ME APAN CBRIULA MYR BEATH, Gerh BO HI CA EAMIIR ETA CRINSRA HpUcusna- 
MinaeMare horaana BCEREAN, UI CALpRIEIIA BRICTR tatoze WRrAe ceekTuAmiin 
IAR CNĂAGAN. HAN TABERE AEHIIIA HOAh BEMAZĂ, 1 BACIA Tano ctkroaaprida 
Stkaia ora ckuepa, n na IOPOV MIECTIIEMR OVCTAAAI CA IONOIIIECENI EA OTR- 
ARETRO CH IA BACIIPĂATIE Mapei EA Aoaaoaayiu, N AOCTIEE AO Iinerrpn 
CA BARA €ROIAWI npuikru ui c4 NAABONATAAIAI ARUIBCIERLAI BOICRAAMI, 
Aloajaneriii ine RAACTeAc 4 îBUTEAE, tIR9 OV CAnIIARUIE, CAT'REAAVĂ ca IA 
Heatov (f. 493 D.) n ctkrak SlaeanApa BAcrIpinAMaă N MORAatrkyă ca eat; 
CHR ZRE CRkTANIAA OUA HPREBACIENIAMA AMEEAR IA uzckyn iaaocrirk ui 
Atacepaaark t43p'kan. | 
“Tanpiian în REAL AROPHIIEE 1 CA GrrovpSet9 FETMANOAR 'BAATENI 1 O- 

FRTRI, 0356 IprEĂE Iteatentanut OVEpaRA a MI Mocuaaă ui ovrkpkră ca 
BA IBUB"RTOAt, MU BA TO îRE EBAVRHIIULA UI CA MIAMI AVAALANI EAMNOARICAZNUI 
HAM, MĂ MSCTARIIA CER Ohdainare ZBOAAI9 roenoAapk ov Ilunorkya. 
Ienei ovruntini sie SlaăanA pa BOEROAA, I4B9 cia oveansuiă, Sao tapoeru n riw'kua 
HENAAIL CA HU HOCAa ĂLOISRA ALZOPINIGA ROEA ([. 494) nauaantuiă ui ca: npo- 
anâtu puri si ca Aku, acu AMĂERCTARIUL 1 VARII La Bpaneți, 1 poa 
BACK BONIRCTAENAA MHO:EACTEA EALIOARILIAȚIE 4 Slacăanăpov ku, ui na- 
NAjetA Ha uniți Horia ov IluorEga n pazita ten n Neale OVVRa: 
TIIA 1 MERE CA HAIR BGCEYA BEAMAtRII 1 Ov SlasĂantApa RoenoAi OTREACULA 
nt. Slacanapa ie ROEOAA IO SARIT UI IpEMĂABA HI AMIASCAAAR LA 
kk npserinnt ensăotul. Oreăao ae CRTENEILIOV  ACENAPEAIISA OI BHIRILOV 
WI MAAIIE IISBACIIIULA CA Slatina pe EOEBOANI CA BEA PAASETIĂ 1 nect- 
Alea Amore, cikra'k ne PEPAASRAĂ ca. (12) 
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oenoaa ne ([. 494 b.) STacăanapa Aerpin un Ion nonear: Acre 
CUIĂNXR RE BA "TEMUIILANA 1 AATOHEUNIŞR Mă CROGOAX OTIIOIaTii “un Ao- 
CTUAE OV ÎoTzutanint e NP'EApELEIL MIL EOMCAMIL ni Tao Acrp'l: nouncru 
1 SĂAPSRA AINECERINA LAACTEANL AISTBLAI MAPAI, 1 OTToA; LABEPATULULA 
CA BAIAT A CROA UR Bear. | 

ÎOPENSCTALAEIIRIL sAt€ ÎLAEZANApA BOER:OAA IeCTntu:e OV Npzaonn, race (4-) 
Ha nphieroat; apere onaprinain  ezrrlroatn AOCTONNSALIUO  Ez23:EAEHK 
ERICTR 1 MoMaBann. Îpuvrota axa OVI STALACĂAS, OTA ACR Avea 1 
CTpatii, tao Aa Bpliatia nacaaAiTi ca Anna Er9, Baarocril de ui npo(f. 495)- 
PSCTIL M HPACOTRI, MARO HA YpIICTORn Otpah CHILE HA BOEGOA NR Air 
Păâvă, IIOE A Curl; CE a ue tal, rr AMAIE paint nprbAtapumyka rec- 
HOAAPEN Hetheria, rminuite orpoan Ilerpa noenoAi. Ilpunnu Xpueronn fac- 
FAHApA EOEtoAA caii; n icaacerarl ae ACM. GECA ORALA 1 Găaroa'bu- 
MIRIAM OVAVEpENiEAIn CARA ui GpoTecTiă 1 Tuxocria GAATOUNU Ein, BAC 
DE PAIE ME HA MR. EACEA pAiAIITEAIO BOTOV DGAATOAAPECTARNAA EABAANLA- 
NEAAX, BAATR CVBO BRILAETA 1 AMASCTULA ti Belin MOAEAn, ÎnAACTEAE ie 
BACH IACIIPINAAȚĂ CESA NOURETIUI N PASE AOCTOANIE, 4 OGNIAMAMRINAR KE 
ie A ([. 495 D.) repre AAN 1 TEAIMUAXA HEIIPALEALIO OCĂAAAEAMNIA 
Aenirlaunte rac cuTiepri case MAOCpAAie. ÎL sase OVrno crai Tano 
MAMAR, CARINA ZE HE EEAAGAIIA CAMeApzilierin, Mapn neperihiti Coyainatenn, 
9 BAAPECTII pata ro N REAIPABOVANIA, 1 1430 MAMAETA ORRIUANI MAPE n 
MĂAPOBANIE IMPAR IAA LAKE IA NoXaarl; căițiaa (---), i mocasth EAHIIn 
STA CESIUNE CASEI MEpERRICA 14 SLAeăanApS BOELOA'L:, 1 ABURI CUL 
TPOMR N BEANHOA MRCTIA OV'TEPIAILA EMOV Maperio n OVeramennitn, un 
APAN MSUBTE UApRCERIANIE HI AtIph overpeu stan. oezoaa ine Aotprl: 
sure ere (f. 496) muntos Aapâti n ca uneia STHOVETII ere ui Snpo- 
HOAIL AO CAMATO  MApcTEOVAIțIAr> rpaaa. 

ÎMAArOMRCTHERIN ZE REAGAN PSCNOANtIn ZLACĂANApA ROELOAA natie Biace 
MATĂACTEO APAAAECHCE NOAn conoa OVerpeit n Ap Bozin niacn nprhut- 
Aliate, Up MOAAAREIRIA - 6ia'l; “URCTIINIA MOIHACTIPA EACA NOA- 
CAS BEAU unei CROpori, n al pote noeroaa crli(r)ao npazanoya n 

(0) Orig use. ae 

  

îi) Orig. aaa, o evidentă Sreșclă; na uoyeaak exilată = cele ce servescii spre "laudă, este o expresiune obicinuită în textele vechi slavone.: - - . o :
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RECEA CA AOVunea ui Baareaapii nora czrrepurare EMOV 'Taliotaa 1 'Toau- BAd BAATA CA NpeABABAetu ISA MATEpIX CEHOEX FÎNACTACIEA, BAAPSURCTII- BOX POCNO AC, i (64) acela soalipaut contat n ce CAIĂNANI EA ne- ([. 496 b.)aarrl; nou ere. ÎIpoute oyno AMIPR PANDORA IACXAOV BRICTA, MIE MASIPÎncIiRIA Cao ecealiaţu, ui talin nporne “Aa că Apa criporinție, II PHAATA SVBO 0 HEAR HABEAMIUII CA CAARA HI AMISCe 9 BAAPOURCTIN panenie ere N AIPEOER ME BA BOPOL 1 Ii CATIA Hpattasth. Îl IAceMov onhcaziteerine SuselAa cl; n npoTeue MAMA Er9 n ue EACNR SHpuCTriIIven CTpAnaNn E u Maperiitan; ÎL cia one ao aie. (12) 
În ALTO MECTRAECATA i EAIIIIR DPIIINGAA CA HA CEAMRIA "TRICAIIA (7061 2221058) NOREABIIEAA LEAMAre apr neperiare moara flacăanipa Bette parle par na iMoyurlin n can conox nplines ta nph(£. 49 aliati NY; lao Aa Panot-aa irliioero np'licnontitare ora Ovrpa na roan aperi IRAENATE. PaAovran ae EOEROAA, tao spor, aero AARE II notite eye SYrpacna zemar;, u HpATh .POCIOACTI:9 (4) oyrponaayineret nani Alupea ESEROAA Moatoariemn flac%anA pa BOERSAĂ, 1 MuToie til; canpoTruala ca HA, 1 BABEPATII CA SlaăanApa oenoaa n ASI; EA ceoa cu pasa ca. (13) „*Ilno APOPOAMS narint MTV” BECI CAII MOCAA rocnojuin flaeăanApa :oe- GOA IPARAFO OTA: CAnortniin ceonin, Iza znannia teantare AEOpriittsa, n ora SLACTR AMALIA pain EMOVT, 109 AA HAMETHATA NR POCIOACTI:A (ri) up- 9. BOEOASI- pan Baonpattia ere (f. 497 b.) n axnaterea u uerbperita i Hatlira, Baomnnnacarier male (i) ua recnomuna namera Slacăanapa BOEOA. „A onanint POCnoAraIn SacĂan Ap EOELOAa, Iari0 NBNANoA un pron; pie Alupenue, uscaazn” n HCHpatn Baroperiet rocneAcri:e Herpannioy noenoan STA Beanare uaph; Goy-ainatenta HEpeăre, n np'liean rocnoacruo | lerpann:s, «lupa ie EOEBOAA MOBEANIA BHICTR BA Iapiurpana. (14) 

uauoy “ae na ETopot aro uaperea Zlacăanipa BCELSARI POMI CA EMO: AAC Hpucuioe 1 phrase 14. cut np'litaBatonaein Dorpann noenoAa, ayrovera avlicăâua. (15) 
| 

ha arliro „ăn. (1062==1553 Avlicaâna cenremrpia „r. (3), ora atetise 
Lă 

pi 
? A N "TONASTI BOERCTARHAPE PărtENiA pABAErh CA PELHSCTIA BORCAN ([. 498) DN 

(î) Orig. renoa == roensAneresta. 
(fr) Orig. rERoRA. _ 

(îTî) Ar trebui să fie: actuale RS avhune, 
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FOCISANIUR FNAEXANApA ESEROAA II CATA BOPOAOREZELI OV'AMRICAN HI HAEOAN 
CABNATII CEL; BACEIRCTURIIL MONACTIIPh ii np'litipaerni Xpasn ta Ha npili- 
CEATĂ BAAARIUNUAL ALEI GOPOPOAALIIAL npuenoalirlu Alapiu n uneruare 
EX ABARIICTA, GHSABIIrh CA OTA NpECAanHlare NACToAnAre ceoero rpaia Co- 
Mata 1 Serpii ca BA Goo Pliurli caraaaarii ui CAMOTpuTII Avliero 
APHACTHPIS Ii HATATII BAATII. ÎETKRIH 2KE BANNATEAR II CANIOCTATIULGA PAS 
MACIĂURCRCAOI” 1 UPRAXRBARAIIL 10 MENARINETINIA Apo, Aiazoan, ne il 
PAAMO EMO CATPAITU, NA 1ABO:EE "TRAEUR wlisoropin (4) onaarin crliraaro 
CAANIA  HOEPRIEAETA ASV, cuuţeinu n opazoatn ([. 498 D.) ora ca 
ESTOARIESNAPS II Reamiosnernare . rocnoania flacăanApa noetoai cupatia u 
MEMAATĂ UI OVURINIEAR  OVIAZTIA CTp'Aoa, tii Aa OT ASGParo upouznoat- 
Mia 1 Ovepujia up'beluera ui np':pariira, CAMSTPI BABO  CHITPACTIOVETA 
BAOTABHRURIN Afatoan. ÎI eerovealovr, tasoiie upliapeue ca, flarăanapS not- 
BOA: BA GaaTitioy”, BRILILIS zice Eatovr AteAS Heopazreaui n "DoAepeie ceaoata 
uocpiiil: AMloapana plina, ton ero pĂTAGUAEA CAI EANIAAE CA LOELOAOA 
IA SAX — UE 69 1 MAROAMENA plita — POCIIOANUIA E Sacăanapa upli- 
Nea ca na Apovâliain roni 1 pagane Heotraoutie (4-4) na ([£. 499) ssceaae- 
MM EAorr avere, ui tao BAACOPAzEVAttIin paovravi, Aire Alatoace tni- 
TUN MUITOAE HE pn, 1% RECEA APA OAA 1 AOAECTALII UECTESVA UI 
CROROA SA MOVIE i ASCII EA OV-pErerutioE AVLETE 1 BOPOA UORABANISE 1 
IAA ÎItnIoE EAoye avl;cro cABAaTii MONACTUIpA 1 Xpăain up'licarrlit terepoaut- 
UA, HI EUAL: IL EABPAAREA CA Mi BABAreui € sa, n BAACOAApPENIE LABAAAE ES- 
PSI 1 HApElE MMA Monăerupie Gaara 1 Mocranit paztare nacroarea'li. ui 
HpALArS Mroveatena Iason, perioatare /Moasieia, ui OVTEPAAML CGATOE Acre 

„CA CEMGMIL II METER HI HURIANIL PAI, EAE ECTA Ha norphină avere. Îrasepa-, 
TH CA CAMERA; GOTA MAE NETA Toro POBARINAA Hp'lit CTăa AMATEpR 1 ipi- 
MAE Hanhi î4 Oowanetituri np'licaatinint rpaâr. (16) 

Gie uncanie nuicăah [caia or Caaruna. 

  

(4) Oriz. are aci uni u netrebuinciosi, 
(i) Orig. uneynacuue.
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CRONICA MOLDOPOLONA. 

Spisanic kroniki o zicmi woloskiey, takze i o hospoda- 
rach jey, iako naypierwey Wolochowie przyszli do 
ziemi woloskiey, i ktory naypierwszy hospodar albho 
wojewodaich byl, od rolu pierwszego stworzenia swia- 
ta 6867 (N. 8624) (-), od narodzenia Boiego 1359 (N. 1342), 

W rolku 1566, 28 die S-bris, w Jassiech. 

4, Bozey woli naypierwszy wojewoda Dragossa (N. Pragossa) ialko 
lowiec przyszedt od (N. do) wegierskiey zicmi, miasta i 'rzeli Marama- 
russa (N. Omaramarussa), za turem na, lowy (N. na Lewey), lktorego 
zabil na tey rzece Moldawic i tamze byl wesl z swoimi pany. 'Tamze 
mu sic ta ziemia podobala, i zostat w niey i ziemie osadzal temi: Wolochy 
wegierslimi y byt hospodarem dwic lecie. i 

Potym syn jego by! hospodarem, nie pisze iako mu byto imio,. 
Potym Bogdan, nic pisze czyj syn, byl hospodarem cztery lata, 
Polym syn Bogdanow Laczlo (N. Jaczlo) byl hospodarem om lat, 
Potym syn Mussaczynâw Pio tr byt hospodarem. | 
Potym syn Petrow Roman Dyl hospodarem om lat. | 
Potym Ramanow brat Stefan byt hospodarem siedm lat. 

(1) N. = copia Naruszewiez, Notămă aci încă odată că acesla este reprodusă înlocmai după originală și că n anni indrepiatii nici o neconsecvenţă în ortografie, cum sunt: icoloslicy și scoloskiey, Itory și Atory, cesarz și czesarz ete, Numal conjuneţiuea a (și, dară), “ce este serisă de multe ori &, s'a reprodusti în totii locul cu a. 

Ja -
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Potym Ju ga byt hospodarem dwie lecie, nie pisze czyi syn byl. 
Anno 6907 (— 1399) byl (+) hospodarem Alexander woiewoda 

i byl hospodarem 32 (N. 38) lat i $ miesicey; i tego nie pisze czji 
syn byl. 

Potym Iliasz:wojewoda byt hospodarem dwie lecie i dziewio€ mic- 
sicoy sam, a potym z bratem swoim Stefanem byli oba hospodarami 
siedm lat. Tenze Stefan potym zdradzi! brata swego Iliasza i oxlepil go, 
potym byt hospotdarem po oxlepieniu brata picc lat. 

Potym nastat Boman woiewoda i scial tego Stefana i byl hospoda- 
rem ten loman, syn Iliasza wojewody, rol ieden. 

Potym nastal by hospodarem [Piotr], Syn Alexandrow, rok ieden. 
Tenze da! Kilia krolowi vwegierskiemu, aby bronili od 'Turkow, nic pisze 
Itoremu krolowi. 

Potym byt hospodarem Czu her (N. Czubec) wojowoda dwa mie- 
siaca. | | 

Potym byl woiewody Iliasza syn hospodarem, Alexander, cztery 
lata. Potym poczeli byc wladylowie i metropolitowie od patryarehy Ni- 
kodema, ziemi serbsliey za krola Jurga Despola. Tenze Alexander w 
Bialogrodzie umart woloskim. 

Anno Domini 6962 (=— 1454), Augusta miesiaca 26, hospodarem 
zostal Bo h dan wojewoda, syn Alexandra woicwody ; byl hospodarem 
dwie lecic, kt6rego dal sciac Petr -wojewoda, ktorego zwano Aron 
Ilarnazan (1), ktory hospodarem byl dwie lecie. Za tego woiowody po- 
czeli Wolochowie dawa dan 'Turkom. 

Potym nastal. woiewoda Stefan hospodarem i dal sciat tego Petra 
Ilarnazana. 'Ten byt hospodarem trzy lata. | 

Anno 6965 (— 1457), Augusti 12, w wiclki Czwartel, przyszedl od 
Multanisliey ziemi Ste fa n woiewoda, syn Bohdana wojewody. 

Anno Domini 6969 (— 1461), Junii 5, tenze Stefan woiowoda woio- 
wal czalkiclsla ziemie. | | 

Anno Domini 6970 (— 1462), Junii 22, postezelono- Stefana woje- 
wode z Riliiey Wegrowie w noge. 

  

60) Am aștepta aci zostal.. 
(4) CL nota 1ă la cronica putnenă și studiulă, p. 46,
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Anno Domini 6971 (= 1463), Junii 5, przywiezli zone temuz Stefa- 
nowi 7 Rijowa siostre Simiona (N. Smirona), cara kijowsliego. 

Anno Domini 6973 (= 1465), Januarii 23, we Czwartel, przyszed! 
tenze woiewoda pod Kilia, dobiial go przez Piatel, w Sobote dobyt go [7] 
pod W'egry i postawil tam na, nim purlulabem Isaia i Buchte, a sam po- 
szedi nazad do Soczawy dzickujac Panu Bogu za zwyciestwo. 

Anno Domini 6974 (— 1466), Julii 20, zbudowat monaster Swialej 
Bogarodzice w Putnic (N. Pucharyi). | 

Anno Domini 6975 (= 1466), Novembris 19, zostal Irolem wegier- 
skim Mathias i przyszedt z woysliem swoim do zicmi wotosliey do 
Totrusa, potym i do omarisliego Torgu (N. Czorsu) i popalit miastocz- 
ka, potym przyszedt i do Ban (N. Boron) woloskich. Potym przyszedt 
na rola Mathiasa ton Steflan woiewoda, z woysliem swoim, porazil go 
na glowe i byl postrzelon kr6l Mathias od niego, ledwie uszedt 7 sro- 
mota insza droga do W'egier z.malom ludzi, 

Tegoz roku umarla zona hospodarowi, ta z Kijowa (N. 'Tazlejowa), 
Owdoliia. . 

| 
Potym sprzymierzyl sic Stefan wojewoda z krolem Mathiasem i. daro- 

wat krol Mathias Stefana wojewode dwicma zamli w W cgrzech, Balte i 
Czyezew: (N. Ciechane), i z dzierzawami jeh w Ardelsiey (N. arderisliey;) 
zicmi. . - 

Anno Domini 6978 (= 1470), Augusti 20, przyszlo wielkie woysko 
Tatarow do Woloch, i bit sie z niemi Stefan 1voiewoda na, Lipniczy Da- 
browie nad Niestrem i porazil je i wszystel: plon im odbil. W ten CHas 
'Tatarowie z, Podola szli, bo im byli zaszli droge nasi. Potym dal oswiecic 
ten monaster na Putnie (N. Puchnei) dzichkuiac Panu Bogu za zwycic- 
stwo [przez samego] metropolita W tyoltista, i biskupa Tarassa. 

Tegoz rolu, Februarii 27, povwadzil sic z Itadula (N. Stradula), z wo- 
iewoda Mulijtanskim, î wypalit mu. Brailow: (N. Beardow) i innc dzicr- 
Zawy. | e e 

Anno domini 69179 (== 1471) dat sciae Isaiya (N. i Siaya) dwornika, 
Negerşla czesnika i Alelse (N. Jakra) stolnika, i tegoz roku mial bitwe z 
“Radulem woiewoda Multarnislim na rzece u Soczeleh|, w ziemi .Multan- 
skiey, i porazil wojewode Multansliego i bardzo wiele ich pobit i choraa-
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wie im pobral, jego wlasna choragiew wzial, a wiczniow wiele dostal, 
ktârych wszytkich poscinac dal, iedno dwoch panow wielkich zostawil, 
kanelerza Stana (N. Caniser Zastawa) a Mireza, (N. Nircza) koniuszego. 

Tegoi roku, 29 (N. 9) Augusti, byto wielkie trzesiene ziemi po wszyt- 
kim swiatu w poludnie. 

Anno Domini 6980 (== 1471), Septembris 14, wzial sobie Stefan wo- 
jewoda zone Marya z Mangopa (N. Zmangopc); czarstwo tam bylo 7 
Przekopslim czarzem krzescianscy. 

Anno Domini 6981 (— 14172), Novembris 8 (N. 3), poszedt wojewoda 
Stefan do ziemi Multanskiey na Radule wojewodc, i pothali sie z soba z 
woyshki swemi na Bialym Potocze w ziemi Multanskioy, tam sic tezy dni 
bili, potym ten Radul woiewoda uiechal pred nim na swoy zamel na 
Dembowicze, on za nim szedl z woyskiem swoim y oblegi go na Debo- 

„Wiezy. Potym on i z zamku ucieki, a Stefan woiewoda dobyi zamlu y 
wzial tam zone Radula woiewody y corhke îi wszystic skarby jego, co 
tam mial, y mieszkal na tym zamlku trzy di, potym sic wrâcil do So- 

czawy, a Bassarabe zostawil, aby tam byt hospodarem w Multanslioy 

ziemi, i byl tam hospodarem ten Bassaraba miesiac ieden, a Radul woic- 

woda do 'Turek uciekt i wzial 7 soba 15 tysicey Turkow i uderzyl na 

Bassarabe i woysla jego porazil i wszystko jego co bylo pobral, a Bas 

saraba uciell do zimi woloslkiey. 

“Anno 6982.(—— 1413), Octobris 9, bili sie Wegrowie z Multany ; nad 
Wegry byl Czapalusi, i pobito Wegry. 

Anno Domini 6983 (—14%5), Januarii 1, byl poboy na Woloszy W'o- 

1ochâw (N. Wotoszu Woloszech) z Turli, y pobil ich tenze Stefan woic- 

woda za pomoca Boiu, ktoryeh wszysthich niezywil, jedno zostawil 

iednego Turezyna, syna Salibasze (N. Sabbasze), bo jego oyciec by! star- 

szym nad temi 'Lurhi, ktorych bylo 40 choragwi; byli i Polacy z niemi. 

Anno 6984 (=— 1476), Julii 26, przyszedt' ezesarz Turecki Machomet 
ze wszystkiemi sitami swemi i Bassaraba woiewoda z nimi z swoim woy- 
skiem na.Stefana avojewode, bil sic 7 Turki na Bialym Potocze w dzier- 
zawie Niemieclioy, w ziemi woloskiey, i porazil go ten cesarz Turecki i 
plonit (N. i Plon i) wszystke ziemic i Soczawe (N. oszezawe) spalil. 

“ os pi 
i da
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„Anno Domini 6987 (— 1478), Novembris 8 dnia, syn Stefana woje- 
wody Bogdan umart; polym î drugi syn jego Piotr umar. E 

Anno 6989 (— 1481), Julii 8 (N. lipsesce 8), byla, bitwaz Czapalusim 
na ybniku rzece, w ziemi Multaniskiey, i porazil go Stefan' woiewoda. 
Tam mn zabit jego hetmana Szandrego (N. hetman Sandrag) w tey 
Dbitwie, Di | | e 

Anno 6992 (— 1484), Marii 15, przyszedt soltan 'Turecki Bajazeth 
pod Rilia, zamek Woloski. W' ten czas wziat: Kilin, v Biatogrod w dru- 
gim miesincu, badz to byto in Augusto et Julio. W ten czas postawit 
woiewode Wlada (N. w: lato) do Multa. - . i 

Anno 6993 (— 1484), Septembris 1, jezdzil Stefan woiewoda do 
krola Polskicgo i ziachali sic w lolomei, a w ten czas przyszli 'Turey 
a do Soczawy z Chromotein (N. Chromoisem) na hospodarstwo i spalili 
Soczawe i wyplenili ziemie wWoloskiey sila. o... | j 

'Tegoz czasu pobil 'Turki Stefan wojewoda w miesiacu 16. d-bris na 
Katlabudze (N. Kacska budzic); tu byli (N. lubili) z Polaki. 

Anno 6994 (:== 1486), Februarii 15, a w ten czas porazil Stefan woie- 
woda Chromota, co byt przyszed! z Turki nani, ale byt pod koniem' (N. 
Podkoniuszym) w tey bitwvio, wszak nice mial nic szodliwego; Chro- 
motha dostawszy dal go sciac. a 

Anno 6998 (== 1490) umari krol wegierski Mathias: tego? râu umari 
syn wielkiego kniazia Mosliewskiego Iwan ; potym syn tego: wojewody 
umari Alexander. O Da a 
„Anno 7005 (==1497) przyszed! krol Polski do Wotoch” Olbrach[t] z. 

woyski swemi na Stefana wojewode, try byt poszeal na Turki, i postal 
do niego Stefan woiewoda posly swoie logofeta 'Towtula i Isaiia, wis- 
ternika (N. Legopeta 'Towtala Isaiia W itrynta) z wielkiemi dary, ktre 
posly rol dal okowac, dary wziqwszy, i poslat ich do Livowa, a 
sam. przyszedi do Soczawy i oblegi i dobywat (7) go 5 niedziel i- nie dobyi, a Stefan woiewoda, zbil wszyike ziemie swoiq w Romanslim: Torgu (N. tocku), k temu brat krola Polsliego WIadystaw postal woie- wodzie W'olosliemu 12.000 Wegrow ha przeciw: bratu swemu, nad 

  

(î) 7 dobyieal se altă de două ori in originală.
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ktoremi byt woiewoda Ardelsli Pirthok (4), swath Stefana woiewody, 

i Radul woiewoda Multanski postal mu tez ludzi na pomoc, i poczal pro- 

sic Birtok Stefana woiewody, aby sic z krolem Polskim zmierzyl, a Ste- 

fan wojowoda przyzwolil na przymierze, pomierzy! sie 7 krolem Polskim, 

ale tym obyezaieni, aby krol szedt 7 temi ludzmi swemi ta droga, ktora 

przyszed, a Stefan wojewoda darowal Birtola wielkiemi dary, i poszedt 

do Wegier, a krol sam szed! 7 swymi woyshki ta droga, ktora przyszedi, 

ku Chocimiu, chyba kilku powiatow ziemian swywohych poszli na Bu- 

lkowine a szlkody wielkie czynili, przespiecznie szli niestrzegac sic, a 

Stefan woiewoda. postal za nimi Boldora dwornilka wielkiego z woys- 

iem, tamze ie porazil zarabawszy im u Kusmina (N. 84 Kusmintu) Du- 

lowinc. Za to ie Pan Bog-larat, 7e byli nazbyt swywolni: w woyslu, 

sami bezpiecznieysi, a szkody czynili i hetmanow swych nie stuchali; 

pobrano im w ten czas choragwi powiatowych nie malo, dzial takze i 

samych bardzo wiclo. 

Anno 1006 (=— 1498) woiowal ziemic Polska Markolez (N. Marlkola) 

Wolosli, byl 2 wovskiem az blisko Lwowa; i potym zasie posed! Ste- 

fan woiewoda do ziemie polsliev, woiowal ia i dobyi dwa zamki, Trem- 

bovli i Podhaiec, i spalil, do ziemie swoy te przywiodl ludzi wiele. 

Anno 1012 (— 1504) umari: Stefan woiewoda, Julii 2. Ten Stefan 

byi svnem Bohdana woiowody i pogrzebion w tym monasterze swoim 

w Putnie (N. Purchai). Ten byt hospodarem albo woiewoda 47 lat, dwa 

miesigca i nedziel trzy. Czlowiek byl waleczny, fortunny i nabo?ny. 

„= Anno 1015 (=— 1506), 28 8-bris, poszedt! Bogdan woiewoda do Mul- 

tanskiey ziemie z swoimi woysli i doszedi do miasta, zowa je Roterzeoy 

(N. Noterzecz), i na mogile Koyatha (N. Koynatha) z obu stron Rybnila, 

i tam przyszedl posel do niego od Radula woiewody Multansliego Maxim 

mnich Despotowicz i prosil Bogdana woiewody, aby sic pomierzyl 7 

adulem woiewoda, i innych wiele rzeczy 7 nim mowil, a Bogdan woic- 

woda na zadanie Radula woiewody uczynil wola jego na przymierzo i 

tal posta! z tym Despotem iednego swego posla do Radula wojewody, 

a tam mu przysicgal Radul woiewoda przy posle jego y z pany swemi 

(5) Birtok e serisii în copia lui Naruszewiez în 3 feluri: Bivihoz, Bertel:, Bertego.
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na $. Ewvangelia, aby dzwigal z nim-wicozno przymierze i granice po 
staremu, a Bogrlan woiewoda uczynil talze i poszedi nazad do ziemi 
Swoy. (1) 

„Anno 7011 (== 1508), 29 Junii, w Piqtel:, przeszed! Bogdan woic- 
woda przez Niester z swymi woyslii, a i Sobote przyszedt pod Iamieniec, 
a w Niedziele 1 Julii poszedi 7 woysli swemi poczawszy od brzegu Nicstra 
az do granice Litowsliey i palil, woiowal ziemie Polska, przyszedt pod 
lohatyn îi Rohatyn spalit i doby y bardzo wiele pobral slarbow i ludzi 
i plonu wszelakiego, byt w ten czas i pod Lwowem i potym zas puscil 
woyska pod plony i sila zamkow i miast popalil i ludzi wiele przywiodi 
do W'oloch, potym do Soczanvy ciagnal. (2) | 

Anno 1021 (== 1513), 22 Augusti, przyszli Tatarowie, palili ziemie 
woloskq az do Jassy, spalili i wiele s|z]lody poczynili w ludziach i innych 
plonicch, ktoryeh zabrali. (3) 

Anno 1022 (== 1514), 27 Februarii, przyszedt Tryfail (N. Tefad) do Wasluşa (N. Waslyen), ktâry cheial bye hospodarem; poymal go Bogdan 
i dal go sciac. (4) 

Anno 7025 (= 1517), 22 Augusti, umari Bogdan woiewoda w miescic Ilussiech (N. W ussiech), ktâry byt hospodarem 12 lat, 9 miescey. Potym 
byl woiewoda albo hospodarem syn jego Stefan, za lkt6rego -ziemia 
byla w polkoju od wszystlich stron. (5) 

Anno 1026 (— 1518), Augusti 14, przeszli 'Tatarowie do W oloslicy 
ziemie naprzod na miasteezl:o na Prucic SjzJarbanla (N. na Usczie Sar- bath). Nad tamtemi 'Tatarami byt Alb Soltan, i lazat ziemie palic, a Ste- 
lan woiowoda woyslo swe zbieral y poszed! do niego na gore Prutem sam, i postat do Karabocza, wielliego dolneao (N. do Lesnego) dwornika 
siwego, aby przeszedl Pruth ze wszytka, ziemia, dolizna i kazal mu w Po- 
nedzialel rano na rozswicie, aby sie z Tatary uderzşi, i bit i ude- 
rzyl ten dwornik na nie i porazil ie, i wiele ich pobito, i 4 nich wiezniow 
bardzo wiele poimali i dwu Murzy wielkicn, a innşch gonili przez pole, 
hiiac i sickac a7 do Niestra, az ledwie z malem ludzi ucielt ton Alb 
Soltan, a Stefan wojewoda wrocil sie do Chorlowa (N. Grotona), bo tez i sam byl w toy bitwvio. (6) E 
„Anno 1032 (==1523) (N. 7030), Septombris 7, zdradzili tego Stelana
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woiewode jego panowie i: chcieli go zabic, i Pan Bog mu pomogl, i pobil 

ich i povmal nielktoryeh, hostia (N. Nufia) purkulaba niemiechkiego, Ma- 

xima wisternika (N. Wistremba) i Iwaszka (N. Iwanka) logofeta i dal 

ich poscinac w Romanslim Torgu (N. komanjach tochu), a inni po- 
bicgli do Wegier. (7) 

Anno 7034 (-— 1526), Februarii 4, ci asual Stefan woiewoda na ha- 

dula wojewode Multanskiego do miasta Terguszora (N. Terafara) i odtad, 

pomierzyvwszy sie z Radulem, wrocil sie do ziemi swey. (8) 

Anno 1035 (=== 1526) (N. 7034)(*) uman Piotr, i tego Stefana, 

Septembris 20. (9) Tegoz roku, Januarii 14 (N. 4), umari ten Stefan 

woiewoda w Chocimiu i pogrzebion w Putnie (N. Putrei). Byl hospo- 

darem s[zJesc lat. (10) 

'Tegoz [rolul], Januarii 20, zostal Piotr wojewoda hospodarem, nic 

pisze czyi syn byl, bo go sobie obrali w Chorlowie (N. Chorlonic). (11) 

«Anno 1036 (-= 1528) (N. 1035) tenze Piotr woiewoda ciagnal do 

czalielsliey ziemie do Wegier i mial dwie woyszeze, ono na dwa pulii, 

i szedl dwiema drogami do ich ziemie i zjachal sic 7 ich pany zewszedy 

i pobil ich i rozpedzil, i nabrawszy ludzi i plonow niepospolityeh (N. 

pospolitych), wrocil sie do Woloch ;:nabrano Czaklow .(N. Zaklow) i 

Sassow 7 soba hardzo wiele. (12): 

Tego; roku, Julii 10, pomicrzyl sic z Piotrem woiewoda Jan (N. Ste- 

fan) krol Wegierski y obiecal mu byl Bystrzycki zamek.i z dzierzawa 

wszytka Bystrzycka i z dochody, ale panowie Wegierscy nic zwolili, 

wszalze wielkie slaărby z ludzi, Czaklow i Sassow, ztamtad do W'oloch 

przyenal. (13) 

Potym tenze Piotr woiewoda woiowal ziemie Polska. trajkroc, Poku- 

cie palil i u Sereta naszyeh porazil, ale u Obertyna (N. Bertmia) dobrze 

po glowie.od Polakow- wzial, a7 ledwo sam uiachal y w szythich slkar- 

how i dzial co mial z soba odbiezal. (14) : 
Potym anno, jalo oni pisza, 7046 (:— 1538) Zyamunt krol Polstii 

poslal woysko swe do Chocimia, nad ltorym, byt hetmanem Jan hrabia 

4 'Tariowa, i dobywal Chocimia dwie e niedzieli az. byl Piotr woiewoda 

pasagit : cu «legoi Tout i . " | e 

(*) 7034 în copia lui Naruszevi icz „este 0 .g&reșe dă ev videntă; altii-lelti ar începe acesti
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do niego przyjacha! i tam sic hetmanowi krolewskiemu poklonit y Przy- 
sicgal krolowi Polslicmu ze wszylkiemi pany swemi. 

Tegoz czasu Soltan Soliman], cesarz Turecli, przyciasnal sam z woy- 
shkiem swoim do Woloch, Dunay przeszediszy daley nic smial ciagnac; 
a w ten czas prosit Piotr wojewoda Wolosli hetmana, krolew'sliego, aby 
mu ludzi dal za pieniadze na 'Turki, czego hetman krolewski uczynic nic 
chcial, przez te przyezyne iz krol mial przymierze 2 "Tureclkim cesârzem. 

Pod tym ezasem tenze Piotr wojewoda porazit by 'Tatary u Stepano- 
Wiez na glowe, a cesarz 'Turecki poki slyszal o ludzicech krâlewskich 
(N. 'Pureclkich) pod Chocimiem, z miejsca sic_nie ruszyl, az ludzie kro- 
lewscy ruszyli sic od Chocimia, dopiero on sie ruszyl z woyski swemi 
ku Soczawie, a Piotr woiewoda do W'egier przed nim uiachal. (15) 

Cesarz 'Turecki przyciaenawszy postawil voiewodg inszego, Lokuste 
(N. Lokusze), i panowie odstapili Piotra, woiewody, a cesarz 'Turecki 
pomicszlkawszv malo w Soczawie poszed! nazad do' Trek. Zicmi nie 
lkazal psowac w ni czym, ale przecie zamek: ieden Woloski wzial pod 
ewa moc, Tehinia (N. Thaessia). (16) 

Ten Lolusftja byl hospodarem pultezecia lata. Za jeo hospodarstwa 
dali byli Wotochowie polowice ziemi 'Turlom, i potym tego Lolkusltje 
zabili panowie, a Turli co byli przy nim w- zicmi poscinali i wszytlko 
pobrali i ziemic im zas odjeli. (17) Sa 

Sultan Soliman, cesarz Tureclii, dowiedziawszy sic tego, poslat po Pio- 
tra woiewode do Wegier i postawil go zas na woicwodztwo, a Kor- 
nia (N. Konie), ktârego oni sobie byli obrali, kazal by do siebio przyslac 
ale Piotr woiewoda nie postuchal go w tym, dal go sciac, i innych panow 
bardzo wiele dal poscinas; talie by! hospodarem a do smierci. (18) 

„ Szalonemu synowi swemu Stefanowi. hospodarstwo- porzucil, lt6- 
rego polym panowie zabili; by! hospodarem. dwic lecie, a -7o0ld q: hos- 
podarem postawili (N. zostawili) i dziewke Piotra woicwody zan dali. * 

Przed tym Stefanem Iliasz, brat tego (N. jego) Stefana, by! hospo= 
darem lat 4 (N. 10), potym sie poturezyt y do 'Turelk uszed!. (19) 
„Anno 1552 Zygmunt August, krol Polski, postawil woiewode Wolos: 
lkiego Alexandra, tez narodu W oloskiego, a Zolde pbimawszy Wolo.- 
chowic nos mu urznli i postali. go w klasztory. (20)
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Tenze Alexander, gdy zostal hospodarem, dal stara one Piotra wo- 

jewody udawic (21), a core jey, te co byla za Zolda, mia! sobic za zone. 

Potym anno 1561 Laski Polak przyszedi z Despotem do Wolochi 

wygnal tego Alexandra, a Despota na hospodarstwo zostawil i Chocim 

sobie Laski wziat, ktory potym Despotowi puscil; a ten Despola poczal 

sic YVolochom nic dobrze zachowywad i lkoscioly im lupic (22), ktorego ” 

oblegli na Soczawic i dobywali go dlugo, a Dymilrowi Wiszniowieckiemu 

lazali przşisc na hospodarstwo, ktârego zdradziwszy 7 nic malym pocztem 

Polakow i Yolyncow postali do 'Purel, a drugim nosow narzozawszy 

nazad do Polshi puscili. (23) Pod tymze czasem obrali sobic hospodarem 

nieialiego Tom sze 2 Orchiowslkiey (N. Iloynowskioy) dzierzawy, lktâry 

Despota dobywal na Soczawie, ale go doby6 nie mogl, az gdy icdnego 

Wegrzyna, co tam byl na zamku przy nim starszym nad Weery, sam 
na poloiu o zdrade zabil; potym ci Wegrowie wyszli od niego 7 zamku, 
[ze sic nie mia! z kim bronic. Takze wsiadiszy na kon wyjachal z zamhu] 

do tego Tomsze proszac, aby mu gardla nic brat, ale nic uprosil, dal go 

sciac zaraz, i sam go naypierweoy bulawa uderzyt. (24) 

„Cesarz Turecki, skoro mu Wisznioweckiego przywiczli, zaraz go na 
hal kazal powiesic i z Piaseclkim (25), a innc tak Polaki jako i Wolynce 
za morze postal na galery; potym postal zas na hospodarstwo togo Alc- 

xandra, co byl od krola, Polslkiego postanowiony. Ktory gdy do ziemie 

przyszedi, mial z soba wiellkie wojsko Tatarow, ktârzy na ten czas pul 

zieme Woloskioy spustoszyli; a Turcy przy nim samym byli, ostatek 

ziemie sic.mu poddali, a 'Tomsza z Moezokiem i Spanczokiem (N. Zmo- 

czynkiem Panyezkiem) do Polsli uciehili, ktoryeh lirol Polski tenze Zyg- 

munt kazal poscinac we Livowie, za to iz tak wicle ludzi jego do 'Turel 

poslali, a drugim nosy porzezali. (26). 

'Tenie Alexander, gdy przyiachat na hospodarstwo, iednego dnia dat 
panow woloshkich 60 Turlom zabic, prosiwszy ich na, ezes6, a [poltym 

bardzo wiele ich porazil. (27) Temuz Alexandrowi rozkazal Soltan Soliman 

zburzy€ zamek w -ziemi Woloskiey Niemecz. (28) Za tego: Janusz, kro- 

lewicz Wegiershki, wzial zas do ziemi Wegierslkiey Balte i Czyezew (N. 

Ciesaune), zamki ltâre byl podarowat krol Mathias Stefanowi woia- 

wodzie. (29) Mză E | - 

o 
me
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- Powialy we wszytkiecy ziemi W otoskiey. 

Powiat Belgracki (N. Bertacli), 'Tehinechi (N. Czelnecli), Kidziacli, 
Popusinski, Walsinishi, Orehyowsli (N Iloryowsli), Soroczki, Chocimski, 
Crornowiecli, Soczawski, Chorlowsli (N. Chorkowsli), Dorosinshi, Kujr]- 
ligatorski, Jashi, Felezyniski, Irohorlowshki (N. Pohorlow'ski), Teluczow'sli 
(N. Iorniczowski), Putynski, Iadziowski, Tutowski (N. Thotowsli), 'To- 
teuski (N. Foltrusli), Bakowski (N. Bukol:ow'shi), Romaniski, Niemicezli (30) 

Summa wszytkich powiatow 24; takze wiele Purkulabow i Watahow, 
to jeststarost albo chorazych. (31) 7 tych wszytkich powiatow bywa ludzi 
ku bitwie i strazam (N. szezarzam) 8000, a kiedy ieno nemsowie (32% 
bywa ich 3000, ale teraz pusto. | 

Urzednicy woiewody Woloskiego. 

Iletman dwornil; gorny dwornik (N. Ilorezyn); dolny dwornil: (N. 
dolinuz), co przy hospodaru tenze i marsralliem; logofetow trzey, po na- 
szemu lkanclerzy; wisternikow trzey, po naszemu podslarbich; stolni- 
low albo krayezyeh trzey; poharnikow albo podezaszych trzey; dia- 
kow star[sz]yeh co nad pisauzy îrzey; usarow trzey co nad usarami, 
iakoby komornicy; kurtianow (N. kontfizanow'), iakoby u nas dworza- 
now, nad nimi starszych-trzey; koniuszych (N  ulonuszych) albo lomi- 
sow (N. lkonusow) trzey; lkuchmistrzow albo sokarzow trzey; armasow, 
co na lata gonia, starszyeh nad nimi tezey; aprodow co przy hospo- 
daru w komorze tezey; pitarow (N. pitan6w) co nad chlebem tezey; piw- 
niczych trzey; spatarow (N. sipatarow) albo po naszemu miccznikow 
trzey. (33) Kazdy z tych urzednikow maia mtodszyeh pod swa moca 
nie maly poczet, a kiedy co ktâry wystapi, nie karza slowy, ieno kijem; 
o rozne rzeczy a o zdrady, o ktâre tam ni trudno, sam hospodar 
larze zaraz gardlem; on sam sadzi. , 

Summa wszytlich hospodarow dwadziescia osm; summa wszytliega 
z tych hospodarow panowania 214 [lat] îi 2:/, miesiqca,
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CRĂBĂHIE BEPATILB O MOTA BCRDIN'D TOCYAAPEN'D, OTROIT 
HAVTACA MOIIOBCRAA BEM. 

Di 1BT0 „„swăa. (6567 == 1359) or rpaaa Bnr TDiUAONIa Ana 
Gpara : Poxarr ja Biaxara, Bo xpuerisuberkii BB eyuur, u3OBroma or 
TOLICiia peri ua Xpuerisue ui Npinttona 155 Mbero uapiizaeoc Crapul 
Pur a coazanta cod; TpășTi 110 IMEHIL CBOCMY, Pomanrb, ui unse ara: 
OMUL II POL USD, AOROII OTIVunrest Popmoc „Mana OT5 upaBociania Br ia- 
TDIULETRO. 

, 
IL no orayuenin pr Xpuerori coaaama ce6 “Lara norii TpPaAB ul 

npospana ero Honraii Par ur zana 17, cel Ii AATBIuberBo POManonI- 
Ho 155» Honbrii Pur; POMANOBLIUL Se HE BOEXOTĂIIA, 11 uauana (7) Be.ilo 
Gpatrb ED IUL MITUL 11 He OTIUNMACIL OTI, BIpoI XDIICTOBLI; 1 OTE TOr0 
“KE (Ț7) Bpexeuur Grama BO pan 40 AprbitaBrl Baa urciaBa RODOIIL Yropbe- 
Oro. A Baaiueanr paz 6% Gparenr cur Cant, apxienitenony Cepwirbe- 
ROM, ÎL EDEIIICIID GHICTI» OF HCLO 11, Aprstta rile By XpieroBy 0 cepiuur 
TAIIIO, a SI3BIROMD IL EpA-IGBDeRIDI, YEpanteniev'r Gnue IATBLHIrb. 

IL Bo ara Baazune:rapa ROpă-ICWBCTBa (FîŢ) posagiriasees ua Sepi Spaur, 
Orb Tarap'B, Or tusa HCuMeTa CL COX, ROVEBNIIIL, €b pbabr Ilpyra 1 
€b Pbabl MOIAABBI, UI IIpCIrpora “Pes'b BDICORIC TOPLI 11 NOIEPErL BEM yro- 

    

(1) P.S.R.L. Boexorkura, iatatuia. 
(i) P. S.R. L. orr, zero. 

Ira (1-77) Astu-feli aă tote copiile folosite în P.S, R. L. Probabil insă că aci e de cetită: BI, UICIa BORA LOPOICBLCTBA, :
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prenia Epaczur, n upinorna na play Mopenir 31 cra Ty. IL erbunanb se X- 

ropueniii paap BIaMeraBr HaXOenie TaTaprenoc, 11 NOGTana BEOPb Br 

Parars 1D RECADIO 11 MArĂ, AAOBI MICUL ID EMY IA MOMOIAD, IE CTapeIWb 

Punto ur PomanoBnemwr noesanta se. Hogrre înc PuMIsure 1 craprIe 

PUMIANE COBORYININACI II Nina BO YIpoI BIapUrGIaBY ROPOIO Ha 

OMONIM. 

Honnre sie Pumrbue noesanta rpaMoTY 10 BIa/MIeTABY ROPO:LO ŞrOPLEROMY 

raiinro: «Be:unomy Rpaio BIaureraBy, BIATBIUL DATORI PERIE, YTOPLeROMY. 

Iuiorr e Ha Gpau 0 BDT Craprle PUNTE, HE XOTHNIC CD HAMIL BL 

NOBDLUĂ DIDI'BERDI SAROH'D IL SEHBSAIIE BO rpeueenoii B%p Bo crapoarr Pur (4) 

a uIrbua Onu BE UpiNAONA EL HAMIL 1 TOT Ia. IOMOIIND, CAILDL ACUL II 

ATI Madre VeraBirita BO Crapomur Pub; 11 MBL CM GI TOG0I0 CHI 

SAROITD, MDÂNTETEM'B CBONMT CEMIL BAOMUVD IDĂNTEIIL IL UCUDIATEICI CBO- 

TIND CEMIL BAOAUID HEUDINTEIIL ; a IX! Op CCI NOGIATE NANpPet BEBX'D A10- 

aci nporunb Tarap'b, UT06BL Oul NOGUTII OPIU, MIL OT TABOBBIXD IX 

Dor CBOGOAUITI, IL Th GL IX'b OCTABILTID Y CO BO CBOCĂL BEM, TO.AL:0 Obi 

HI HE ROBBPATILUICI BO CTaDOii PHIL, II MDL CNI IX I-ATI MOCMICMD NT 

Cod pb PUMERDIĂ BARON, 

IL He MHOrY BDEMENIL MIHYBIUY, 11 Oper (7) Gura Beinna BaIanGIaBy 

uopo:no Yropeexouy er 'Parapri, er Hewmezoarr ruuzerr, ua ph una 'Tuct, 

II MOir/oma Crapule Pune nanepeib BEBXL 11 ONG MHOrie U0;uL YrpoBe 

IL PUNDINNE OA AATIIUDERII Bano, UI NOGma Tara upeiie cTapbre 

Puirirbue 11 MOTO Yrpone WI PAMaNOBOBE, IL VEMIIOTO MAXONIA €TAPHIX'D 

Purtat, | 

pai aie BaaueraBr VrOPBERDII BEILMIL PANOBANICEI 0 TAROBPMD ILOCO- 

Gin Domn, a CTADIIXD PUMIAH'D BEIMUIL SAŞA II MILIVIL Ba IIX'6 XPaGDOCTE, 1 

NORABAINĂ MD FPAMOTY HOBBIX'D PIMIIIUD, UT0 0 111% (FA) MICA IL 11 0 U0x%3 

CIAD IL BOBBANIA IIX'D Wb COGR CIVRUTII, MOBI HE NOI BL Crapoii Put, 

ja HE NOTHOIII OTIL HOBLIX'D PMB. ÎL CMOTPAUL RODOICBA IMNCANia II HE 

(6) In loculii imperfectelori xuziune și ainpsune pote să [i fostii in originalulii medio- 
bulgarii participiile xorane și unante (î. 1. d. :runzure), ce sunt mai potrivite aci. 

(47) P. 8. R. Li. Guuua, ce este o cvidentă creșclă in codice, 

(IT) P. S.R. L. ou. ,    
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nare (7) pGpuL 1 upocnua y RODOIA MOBI. HD O61060;UL:7b NOCIATII 00132 plru Crapruii Pur: cert, ai INCILDI IND AGE nt br? IL NOII AOuIa NOGTANHĂIL 11 BOBBParIInLa est BOCROPĂ 11 CRAMA ID : Pap aut Ca puri Pur paoperrb OICTr 1 SAC 14 XGTL Uauut nonMaur noBue Puse BO CROIL AATPIHDEROI BAROLn. 
Our înce Guma ue.ouu, BiaAetaBY ROpO.n0, 360 131 are YEIONILID Bp SATBUUDCROIL BARON IL LOBBOLUITI (CT) Goi ur apusrtaru XDIICTIAUDeROIĂ 3a- ROI Tpetecipiii 11 Aa GL 306 Ia MPORITOLD BEM, Biaanielan, ie OPEL Up IXD CD BEANEBIMD SOTĂIiCArI, 1 „ale 13 ex:010 i Mapaaro- peur; (Fi), Meir paasun Mopentewr ui 'Ticelo (Tri), napriacaroe ulero hpurnit (*), 1 7y Beoaruntacst 1 COGpantaest PIINE 1 AURIE. TY IL OAIE Bă CGI sienibl YTOPEGI OTL 0701 ICIt0L0 SUROIY BO €Botv BBpy xpnierisupe- EYID Aaa (*%) 11 a0arrurb, 

e IL GE 0 ur (***) neon paavetrr u MYIRCCTBEIET, IIMEne'r ŢI p a- TO Ip (5%) ar Nona cod; co APYtntoio Ha „100 aBbpurer ui naiiiona Ioa TOPAMIL BBICORIIMIL CIV TypOD 1 HOMO CTRL 38 TFpONT uper, "ODbL BHICORIE 11 UpeIsIonta BpIcoria IANUTDI, CÎIL Pere TOpur, 1 urpinonta să T$podrL Ha Mera moanie ui epacurbiturie a alx rta Typa Y phaer ua Gpery HO,țb BEDO010 11 Cro VGA N MaebiTHInaes OTI “I0Ba eBoero. IL npinr:te rii Orb Bora BO cepe Mprear, aa Gr (î) pazeorpuair ce ua "RITEILCTI30 MICTO 11 Bee:ntanca( ff) 7y 11 evBoryinrnracs CĂIINOMBIMICHO 11 BOCXOTI;ILa. BCĂ UpeOnITI TȘ IL BOABPATIIINACII BOCIIITI, 11 noBkitautta enonar BEBE 0 iipa- COTĂ 0-1 11 0 PLRaxT, 1 0 RPIMNINAX'D, AAGBI BECIIETILEA TV; IL IX, Apy- ARIA MDICUL IX MOXBASTIIIA IL BOCXOTĂIILA TOTUL Tao ral; Onu Grauta, 1 ArGcro sara rara, Baneine 0 arbero IIYETO 11 'Bonpaii TATapLeRBIx'D ROE- 

(î) Probabilă că și aci originalulă mediobulgarii a avutii, partie, "Ante (î.1 d III), 
(Th) P.S. R. Le nonozurr, pote o groştlă de tiparii. : (IP. S.R.L. Mapomapyur. Origr, mediobulgarii a avutii probabilă numai două forme ale acestui cuvintiă: Mapamopenus şi Ma pasa peur. 

(i) P. S. R. L, Tie. Este cvidentii că aci se vorbesce despre Tisa. (*) In loci de hpunr sati hpuuruur, 
ODP.SR. Ie aa, 
(5%) P.S. BR Le sr ut Gl 

(%%%) P. S. N. LL. paroar, 
1) P. 5. RL. Gurxr, greselă, (7) > Bic? 

«9. R. DL. Bcezuea, preselă, Ti) P.S.R.L greşelă
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BILD, II GIA WCIOML BIa;UICIaBy ROPOIIO ÎTOPLEEOMY, AOL IX OTNŞC- 

TI NONTII ; BIa/UICIABD NE ROPOIL OTIIVEZIL UX'T CB BEIIROIO MILIOCTII0. 

IL uomtonă our OT Mapamypenta (7) co BCCO APYIIIOIO 1 Ce AenaMIt 

JE ATU Meper ron Bbieonie, 030 IbEL Npockraa, 0BO RAMCHi€ IIpOVII- 

past, IL peron ropur Bosriero nomonţito 1 upinpoua ua MBCTo, ratb jlpa- 

TONIGT VDă YOU, 1 BOBIOOIULA 11. Beesurnaes Tu BriGpanra (47) ua epocii 

APYRUHDL CeGb MyAta paBYMIta, UMCIICM'D /Îparonra, 1 Hasnanra ero ceGt; rocy- 

Xapesre 21 BoeBo;ov. IL orro% nauacs (ff) Bonn» uporsBoenier MOI- 

ABERASI BEM, 

JE |parounv noenoza acaju npBoe MBero [Booypenn] (5) ura pb ua 

MoaaBl u noro nacajurua MCTO Bau IL Ie META IO PBRAIB II 110 

FDINNIAND IL VUIA CEO INEuaTE BOCROJACEYIO BO BEI0 3EMIIO TYPI10 .I0- 

J10BY ; IL OCIIO/WETBOBATD Ha BOCBOACTBE IbTa (Ba. 

ÎL 110 ue BOCBOACTBOBA Club €ro Cac BOCBOIA IPTA WCTLIPE. | 

IL no Caci; epurr ero ÎLuTun0 BOCMb IGTI, 

Jloroarr, TOCYAaPLeTBOBA Bora BOCBOAA TTL MICETL. 

IL noro, TOCYAAPLETBOBA. Ilerp” 'p BOCBOJA, CbIH'D MYIIATIITD, HICCTLHAT- 

HATE IGTI. | 

Ilo uexwr Gparr Ilerpons, Ponanr'b, Tpit Bra. 

„Tlo nem roenoerBoBa Gparn cro Crevan' IT CeMD. 

Ilo uexr rocinonerBoga IOra Boenojta Ira Ba. 

Be IGT0 „pupa. (6915 == 1407) rocnoaperBoBa ATERCANAP'b BO6- 

Boa (**) abra „ag. (32) n vbeanp n. (6). 
Ilo nem La r 411% BOEBOZA, Np'bBbrii CpIH'P €r0 (***), rociroIPeTBOBA CAM 

ABa aGra 11 Mbs „a. (9), a cn Gparoarr cBomrD CTeoaroM' TOcno- 

cTBOBa BEşIIk; IEI -3. (€). Slrr Creoaub BoeBo;a GpaTă CBOCTO Ifasura Boe- 

BOAy 11 ochii ero; a Crcoaurb BOCBO ra oc Gpara CBOCTO OCILOADCTROBA 

(P.S. R. L. Mapamypua. . 

(Ţ) P. 8. B. L. nwipa. 

(OD P.S. RR. L. natamacr, ereșelă. 
(%) Cf. Studiul, p. 68. , 

(**) Toxtulă trebue restituitii aci astit-felii: 1 rbro „ste. [uacTa Ha TOCIIEABETBO) Azereiat- 

ap boeno;ta [ni] roenoapezona .... Cuvintele puse in parentesă au fostă omise saii de com- 
pilatorulă cronicel voskresenskaja saii de vre-un copistit posteriori. 

(**) P. S. R. L. abro caut, erur ev,  
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IBT .3. (7), ui orebue Crevauy raany Ponaurb, eri Gpara ero Ilruma 
BOEBOABI. 

II rocnoapereona Poma u'% CAUNO 10, | 
IL no Hear roenoAnerBona ILerp'w, evurr ATCRCANAPa BIOBOALI, CAUIIO 

ro; ui aa; Ilerp'r, Ieaero Tpax' Şrpoxwr. 
Ilo near roenowersona U 06epr(1) noenoza „e. (2) sfesua. 
[Io ue rocioanerBoa A ereu Hp" (7) nocnoza, erai Tarsma BO- 

CBOALI, A, (4) ara. Me 
Ilo Aenean,ph (ÎI) rrenozb roenoapernona Bora BOEROA, eBIIrI 

ACICREAHAAA BOCBOAIL, „e. (2) ra, a oreur Creoana BOCBOZALL ș IL OTCĂue rura- 
By euy Ilerpr, oenoza, penomprii Apon'r, | 

A car Ilerp' BOCBOAI TOeNOACTBOBA «E. (2) abra; ur upu near na- 
MAGI AUG ȘUUITIL Eyes; 11110 vrbrco.ruraţ BDEMCUIL OTEȚIE riaBy cup 
Creoaatr BoeBo;a, eprirr, Borsa BOCBOABI. | 

Br 1570 „sur. (Îţ1) (6975=— 1-465) Creoarri, noenozta, evit, Bor- 
Aaa BOeno;ui, here rpate y Yrporzr Our NAZAL BIT. 

Di 670 „suc. (6992—1485-0) upinae uapr Baa, 'Typrenoii ui 
B3U y Ureoana Apa pata : hezero ui DIirepazeree 

Br 1610 „pat. (7005=—149 €) upinae par Jsruuriii Andepro (*) ua Cre- 
OI BOCBOAY IL NOMIIDIICA CL CTCOanoMr, -1CC7i!0 11 ILOIAC BO CROIO BEM-II0 
IVILIML MĂETBL Ir AOCOMIL Cro Creoarri, Ia Bynonuub 1 noGur ero. 

Bir IB70 „pati. ( 1012==150-0) (*5, ioaua „a, (2), upecranurcia Oreoarri, 
BOCBOJIa. . 

Â y Creoanra Gera -A, (£) eviti : Ilerpr, Oazeneap' n Apa (**%) Doraana, 
Ă_ 110 HEAT Hava TOCHOALETROBATI CLIC, CIO Boraan', 

  

(î) Una din copiile cronicei vosliresensliaja (cod. Raramzin) are [orma Uiwneas, (HI) P. S. R. L. are în aceste locuri: Aenteanapezrr, Axdeneanapeirl, formă ce se găisesce într'ună singură codex (cod. voslresenskij, celi mai vechii); ct Studiuli, p. 64. (i) P.S. BR. L. 6990. In tote copiile se află data 6903, pe care editorii P. S.R.L. o îndreptă în 6990. Data originală a fostii 6973 (.„suor.) și greşetla Sa întrodusii în copil prin omisiunea lui 70(9): i. |. d. „suo. s'a cetită «pure 
&%) P.S. R. L. Apare. 

0) P. S. R. 1.7017 (-,aa.). Editorii P.S. R. Li. Gredă greşitii că 1017 trebue îndrep- tatii în 7010, Luna trebue cetită: Troas «3 „8. este omisii în tote copiile. 
(?*) P. SR. L. penteu n ana admite ana. 
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POVESTIRE IN SCURTU DESPRE DOMNII. 
MOLDOVENESCI, 

Ă 

Cronica şi analele putnene. 

In anulă 6867 (== 1359) dela facerea lumei, cu voca lui Dumne- dei, sai începutii țâra Moldovei, (1) Și sai începutii astii-felii : 
Venili-ati Dragoșă vocvodiă din Maramureşă, dela țra. Ungurâscă, “la vinatii după unt zimbru Și aii domnit 2 ani.(2) 
După elii ati domniti fiului stă Sasă vocvodi 4 ani și ai muritii. (3) 
Bogdani voevodii at domnită 4 ani Și at muritii. (4) 
Fiul sâii Lafco.voevodii ai domnitii 8 ani Și au murită, (4) 
Detru voevodi, fiulă lui Mușat, ati domnili 16 ani Și au muritit. (5) Fratele stii Bomană voovodii ati domnită 3 ani. (6) 
lar după clă ai domnitii fratele sti Ștefană vocvodi 7 ani. Acesta ait bătutii pe Jigmuntă, craiul ungurescii, la Ilindăi şi ati muritiă. (7) „Iuga voovodii Ologulă ai domnit 2 ani. (8) | 
In anulu 6907 (— 1399) sai ridicati în domnie Alezandru vocvodi și ai domnit 32 de ani și 8 luni şi au murit. (9) | 
Iliaști voevodi, fiul celt mai mare altă lui, ai domnit 2 ani, iar îm- preună cu Iratele săi Stefani voovodii domniră 7 ani, dar Ștelanii voe- 

vodii prinse pe fvatele stii Iliașii voevodit și-lii orbi și domni singurii 5 
ani, până ce-i tăc capul Romani voevodiă, fiulii lui Iliașii voevodiă, (10) 

18
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„Și at domnită Romană voevodă 1 ani. (11) 
Petru voevod, fiulii lui Alexandru voevodă, ati domnitii 1 anti. Acesta 

atu dati cetatea Chiliei Ungurilorii. (12) 

Ciulărit voevodi ai domnită 2 luni. (13) 
Alevandru voevodă, fiulii lui Iliașă voevodii, aii domnitii 4 ani. Pe 

vromea lui se duse împăratulii grecescu și patriarhulii 'Țarigradului și 
mare mulțime de mitropoliți la soborul din Florantia, la papa vechiului 
Rim, și fură adomeniţi de Lătini și mulți dintre dinșii se întorseră cu 
Dbărbile tunse. "Toti pe vremea lui sait sfinţitii kir 'Peoctistii mitropolii 
de cătră, patriarhulii sârbesc Nicodimit. (14) 

Bogdană voovodi, fiulă lui Alexandru voevod, tatălă lui Ștefanit voe- 
vodă, ait domnită 2 ani și l-ai tăiatii capulii Petru voevodi, numitii 
Avon, la Răuscni. (15) | 

In anulii 6965 (== 1457), luna lui Aprilic în 12, în Joia mare, veni 
Ștefană voovodii, fiul lui. Bogdanii voevodi, din țâra Muntenscă și 
bivui pe Aron voevodii mai întâiii pe Siret, la vadulă de la Doljesti, 
iar a doua luptă i-o dete la, Arbici și iarăși birui cu ajutorulir lui Dum- 
nedeit Ştelanii voevodii. (16) : 

După acâsta s'aii adunată totă țra, dimpreună cu prea luminatulii 
mitropolită kir 'Teoctistii, și Tai unsit domnii pe Siret la loculă ce 
se chiamă până astăqi Dereptate, și ai luati Ștelanii vocvodii schiptruli 
țărei Moldovenesci. (17) 

In anulă 6970 (== 1462), Iunie în 22, îlă loviră cu pușca în-călcâii 
la cetatea Chilici. (18) 

In anulii 6971 (== 1463), Iunie în 5, şi-ait luată domnă pe Evdo- 
chia, sora țarului Simionii din Chievii. (19) 

In anul 6973 (==1465), Ianuarie în 23, Joia pe la medă-nâpte, 
încunjură Ștefanii voevodi cetatea, Chilici, iar Vinerea diminâţa înce- 
pură a surpa cetatea și se bătură până sâra, Sâmbătă se închină cetatea, 
iar Ștefanit voovodit intră în cetate şi stătu 3 dile îmblândindii pe 6meni, 
și le puse. părcalabi pe Isaia și pe Buhtea şi se întârse, apoi în scaunulii 
sâit din Suceva. (20) . a 

- In anulii 3974 (1460), unic în 4, ai începutii: să zidescă,: mâ- 
năstirea de la Putna. 21) ze   
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In anuli 6975 (= 1466), Noemvrie în 19, sai porniti Matiaşia 
craiulii ungurescii cu tâtă puterea ungurescă și ai năpădită în 'To- 
truși și aă veniti la târgulti Roinanului şi Taă arsti și ai veniti apoi 
până la Baia. Iar Ștefani vocvodă at luati pe Dumnedeu în ajutoriă 
și at năpădită asupra, lori noptea, și -ai dată Dumnedeii în mânile 
lui Ștefanii voevodi și ale oştirei scle, și fârte mulți fură tăiați, iar alții 
arși în casele ce se aflati pe ulițele târgului. Insuși craiulii Matiașă fu 
săgelatii și cu rușine se întârse în țera sa pe o altă cale, strimtă și ne- 

" pălrunsă. (22) | 
In acestii anii r&posă dâmna Evdochia. (23) 

„După o scurtă trecere de vreme s'aii împăcată Ștefană voevod: cu 
Matiaşi craiuli ungurescii, care i-ai dăruită în urma acesta două cotăți 
în ț6a Ardlului, anume Chichilvara, ce so mai chiamă Balta, și Ciceulii; 
amândouă trăescii până astădi. (24) 

In anulii 6978 (— 1470), Augustii în 20, veniti-ai o mare mulţime 
de Tătari şi i-a biruitii Ștefanii voevodii la Dumbrava dela Lipnița, 
„aprope de Nistru (25), iar după ce sait întorsă, veniti-ati Și ai sfințitii 
hramulii prea sfintei născătâre de Dumnedei dela Putna, cu mâna, prea- 
o-slințitului mitropolită kir Teoctistii și episcopului Tarasie, fiindii de față 
egumenii tuturorii mânăstirilorit şi întregii clorulii preoțescii în numără 
de 64 de inși, Septemvrie în 3, sub arhimandritulă Ioasaf. (26) 

Intr'același ani ai prădată Ștefanii voevod Brăila Și at arsit-o. (27) 
“In anul 6979 (=— 1471), Martie în 7, bătu Stefani voevodii pe ha- dul vocvodă la, Soci şi tăe mulţime de Munteni. (28) | 
Int'același anii, Augustii în 29, ai fostă cutremurii mare peste totă, 

ț6ra acesta. (29) | Ir 
In anul 6980 (— 1472) si-aă luată Ștefanii voevodii dsmnă pe Maria, din Mangovit. (30) . | . o 
In anul 6981 (= 1472), Noemvrie în S, saii porniti Ștofanti voe- 

vodii împotriva Muntenilori și, după ce-ati împărțită oştilorit sâlo steagu- 
rile la Milcovii, ati mersii împreună cu Laiotii Basarabii împotriva lui Tadulii voevodii şi întâlnindu-se în 18 a aceleiași luni la loculii, ce :se chiamă Cursulti Apei, sai bătuti 3 dile și ai fugiti Radul voevod noptea cu totă, Gstea sa în scaunuli săi dela Dâmboviţa. In 20 a ace-
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leeași luni ait ajunsii Ștefanii voevodi cu tâtă oștirea sa la cetate, ati 

încunjuratii-o și ati luatii-o în aceeași n6pte, după ce Radul voevodă fu- 

gisc dintrinsa. Şi ai luatit Ștefariii voevodă pe soția lui Raduli voevodii 

și pe fiica lui, domniţa Maria, și tote comorile lui, și după ce aii petre- 

cutii în veselie 3 dile acolo, lăsatit-aii în domnie pe Băsărabii, iar eli cu 

oștirile scle sait întorsii în țera sa. Radul vocvodi însă fugindii la 

Turci și adunândă 15.000 de Turci ai veniti împotriva lui Băsărabi şi 

Tai biruit. Acesta, după ce aii domnitii 1 lună, ait fugiti în țera Mol- 

dovenâscă. (31) 

In anul 6983 (=— 1475), Ianuarie în 10, bătută-ati Ștefanii voevodii 

oștile turcesci la, Vosluiii și tăiatit-ati o mare mulţime de Turcă; pe mulți 

i-au prinsă de vii și i-ati tăiată, lăsândi în viață numai pe, fiul lui 

Salibașa; peste 40 de steaguri ati luati dela ci. (32) -. 
In anulii 6984 (== 1476), lunic în 26, veni Mahmeti-Begii, împăra- 

tul turcescă, cu tote puterile sâle și Băsărabi cu totă 6stea sa și 

Dătură pe Ștefan voevodi la Valea Albă și-i tăiară 6stea și-i  prădară 

şi-i arseră ţâra până la, Suceva. (33) , 

In anulii 6985 (— 1476), Noemvrie în $, roposă proa-0- sfințitulii 

mitropoliți Teoctistii. (34) 

Intracelași anii, Dechemvrie în 7, răposă roba lui Dumnedeii, domna 

Maria din Mangovi. (35) - 

“In anul 6987 (== 1479), Iunie în 16, răposă robulit luă Duninedeii 

Bogdanii, fiuli lui Ştefanit voevodii. (36) 
In anulii 6988 (= 1479), Noemwric în 21, răposă robul lui Dum- 

nedeii Petru, fiulii lui Ştefanii voevodi. (36) 

In anulii 6989 (== 1481), Iulie în $, at fostii răsboiti cu Ț ipăluşii la 

Rimnică, și cu voea lui Dumnedeii și cu ajutorulii și puterea stiritului mu- 

cenicii Procopie i-ai biruitii Ştefanii voevodă, i-ai tăiată și, i-ati măce- 

Jărită şi ati făcută multă morte printe inșii, iar pe 'Ţăpălușii Pai alungali 

din țâră. Intracestii răsboiii ai peritit Şandrea. Lăsându-le domnii po 

Vladi Călugărulii se întorse Ștefan voovodit în țâra sa. (37) 
In anulit 6990 (— 1482), Martie în 10, ati 'iuatit SPtelanii voevodit 

cetatea, Crăciuna. (38) - | 
In anulii 6992: (== 1454), Marlie în 15, în Mercure ca mare pe la
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m6dă-n6pte ai arsi întrega mânăstire dela “Putna până în tenielie. (59) 
Intr'același anti, Iunie în 14, at veniti împtratulii turcescii Baiazilti 

cu Vladi, voevoduli Ungrovlahiei, de ai luatii cetatea Chilici; în 5 
Augustii luatii-aii și Cetatea Albă. (40) | a | 

In anulti 6993, (= 1484) Septemvrie 1, sai întâlni Ștefanii voevodii 
cu Cazimirii craiulii leşescii la Colomiia, ia» Turcii cu Ironelii veniră și 
prădară și arseră țâra până la Sucâva. (41) | | 

Pe aceeași vreme, Octomvrie în 8, r&posă Iosifă, arhimandritulti Put 
nci. (42) | 3 

Intr'același an, Noemvrie în 16, bătu Ștefanii voevod oștile turcesci. 
și pe Marcolci la Cătlăbuga. (43) N ă Ma 
“In anulă 6994 (== 1486) puse Ștefanii voevodii ali: doilea egumenii, 

la Putna pe arhimandrituli Paisie (44), iar după acâsta at lostii răshoiia 
cu Ilronetit la Șcheia, de pe Siretit. Intr'acostii răsboii ati cădutiă Ștefan 
voovodi de pe calii, dar Tati feriti Dumnedeă și at r&masti întregi ; lui 
Ilronetii însă i-ai tăiat capul. (45) : | 

In anulitt 6998 (==1490) ati muritii craiulă ungurescii. Matiași (46); 
întracelași ani, în Mercurea mare, răposă cnâzulit Ionii, fiulă marelui 
cnâzii de la Moseva. (47) o 
«Ta anulă 7004 (== 1496), Iunie în 26, r&posă robul lui Dumneqei 

AMexandru, fiulii lui Ştefant voevodii, și-l îngropară în mânăstirea, de la 
Bistriţa lângă străbunuli săi Alexandru voevodii. (48) | | 

In anulii 7005 (=== 1497) se porni Alberti craiul leșescii, numiti și 
polonesci, cu tote puterile sâle asupra lui Ștefani voevod, prefăcendu-se 
cu șiretenie că merge asupra cetăților Chilia şi Cetatea Albă. Ștefanii 
voevod audindi de acestea trimese soli înaintea. lui pe Tăutul logo- 
IGtulă și pe Isaci visterniculă cu multe daruri; elă însă îi prinse Și-ă 
trimese legaţi la Liovă, iar însuși veni până la cetatea Sucevei şi o în- 
cunjură, dar după ce o surpă multă vreme nu isprăvi nimici, ci cu rușine 
se duse îndărătu. (49) | e i a 

In anulu 4012 (— 1504), Iulie în 2, r&posă în veci pomenitulă I6nt 
Ștefanu voevodii după o domnie de 47 de ani și 3 luni, (50) : | 

In anulii 7012 (== 1504) sau suiti în domnie fiul sii Bogdană voe- 
vodii și ati domnitii 12 ani și 10 luni. (51) |
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In anuli 7025 (==1517), Aprilie în 22, Sai suită în domnie fiul 
stii Ștefani voevodi. (52) 

In anulii 7026 (== 1518), luna, lui Augusti în 9, bătu Ștefanii voovodii 

pe Tătari la Prută și-i goni peste câmpii până în Ciuhru, omorându-i şi 

prindendu-le căpeteniile lori. (53) 

In anul 7029 (— 1520), Soptemvrio în: 16, au luată Turcii Bel- 
gradulv. (54) a 

In anulu 7034 (==1526) sau porniti Sulimană, împăratulii turcescii, 

cu tste puterile și oștile lui de r&săriti împolriva craiului unguresci 

Loiși și ali trecuti peste țâra Sirmiului și pe câmpul de la Mihaciti ati 

bătutit pe craiului Loiși și i-au tăiată t6tă stea, iar craiuli Loiși fu- 

gindu din luptă cu puţini ostași sait înecati în rii; şi câte cetăţi se aflati 

în ţ6ra Sirmiului, pe t6te le-aii cuceritii până la scaunului crăcscii din 

Buda, și ai arsi până din sustii de Buda, ati dărămatii și ai pustiiti co- 

tatea, Buda, şi apoi saii întorsă îndărătii, (55) 

In anulii 7034 (== 1525), Septemvrie în 25, r&posă robuli luă Dum- 

nedeii domnulii Petru, fiulă lui Bogdanii vocvodii, lo Ilârlăi. Vecinica 

luă pomenire, (56) ! 

B 

Cronica lui Macarie. 

Cele de până aci le-aii adunati și cu meșteșugii le-ait întocmitii și ni 

Je-aii lăsată nout, copiilorii loră, spre scumpă moștenire scriitorii dinainte 

de noi; nu scimi cine anume, se vede insă că omeni iubitori de Dum-. 

- nedeii. 

Să ne silimit dar și noi, după putinţele nâstre, a duce mai departe și- 

rulii povestirei şi a-l aduce până la domniile vremurilorii nâstre; nu ca 

să, ne fălimiă cu umflături ritoricesci, ci ca să împlinimii domnescile po- 

runci ale strălucitului și pentru dușmanii sti înfricoşatului Petru voevodi, 

feciorulii lui Ştefani voevodiă 'celă Vitezii, precum și ale marelui: lo- 

gofătu lir Teodori (1); căci îmi-porunciră nemerniciei mele, celui de . 

pe urmă între călugări, smeritului Macarie (1), a nu lăsa ca faptele în-
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template în vremurile și domniile trecute să rămână învăluite în mor- 
mîntulă uitării, ci a le preda, istorici; dar astă-feli ca nici prin scurțime 
să se pară, că voimi a viri sabia în tâcă, nici făcând: multă vorbă să so pară că golimu riulu cu lingura, nici ca să ne îngâmlămi din pricina ajutorului Dumnedeescă, nici din pricina, pedepsei să. ne per: demi cumpetulă, ci ca pentru t6te să dămi laudă lui Dumnedeiă, celui 
co pe tote spre lolosulii nostru astii-felii le-ati întocmit. Să începemi 
dar a împodobi cununa, povestirei cu vorbe în aurii împletite. 

După mortea, în veci pomenitului și .strălucitului prin vitejie Ionii 
Ștelanii voovodii luatii-ati schiptrulă domniei fructuliă. copselorii stlc, 
Bogdani voovodă, fiind atunci cursulii anilorii 7012 (= 1504), Iulie 
în 2. (2) 

| | 
Și după trecere.de unii anii, ațâțatii fiind de Radul, voevodult Mun- 

tenescii, cu tărie se 'buluci asupra, lui, de și cu drepti, însă necroşti- 
nesce, de 6re-ce amândoi erati creștini. Aflându-se dar Bogdanii vocvodii 
între hotarele țării Muntenesci gata de luptă, iar Radul dându-și mari 
silințe pentru a isbuti, gata eraii să pregătâscă prin vărsare de sânge 
nemărginită bucurie dușmanului (*), dacă milostivult Dumnedeii nu i-ar 

„Îi împedecatii prin obicinuita lui iubire de Gmeni și nu le-ar fi tri- 
mesi împăciuitoră pe Maximit Despotulii, cu adevărații fiti ală luminci, 
carele nu mulli după aceea cu vrednicie fu ridicată în scaunul de 
mitropolitii de către arhiercii moldovenescă și până la mârte sluji drepti 
Pod$bă scaunului din Cetatea-Albă. Deci acesta vorbi cu unulii și cu 
altulit despre pace și, în nădejdea sa ncinșelându-se, îi trimise pe amân- 
doi împăcaţi în ale lori. (3) | IE 

Și iarăși după uni ant, ne mai putendii suferi r&utăţile Leșilori, porni 
cu râshoiă asupra, lori și fiindă-că nimeneă nu i-se împotrivea, ajunse 
prădândi până la strălucita, lori cetate, ce de obiceii o numescă Leovii, 
și încunjurândă cetatea cu oştire, tăiă și arse în tâte părţile şi se în- 
torse apoi îndărătii bătândi cetăţile, și aducândii multă pradă cu dinsuliă 
ajunse cu bucurie în cra sa. 

Dar nu multă după accea porni craiulii leșescăi mai lotă, puterea sa 
  

(*) Se înțelege dusmanul obştescă, adecă T'urculiă,
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asupra țării Moldovei; ardendii și înfricoșândit pe 6meni ajunseră până 

la Botoșani și prin apucături viclene prinseră pe câţi-va din boerii dom- 

nesci și pe tote ale scle le luară îndărătit, (4) 

In anuli 7022 (-—1514) venitit-aii o mulţime de Tătari din Perecopii 

și ati năpăditii de odată și fără de veste asupra țării” Moldovei și ai 
prădatii o nenumărată mulțime de dobitâce şi mulţi 6meni aii luati în 
robie; prădatiă-aii dela Nistru până la Pruti, toti lungulii Prutului şi 

Jijiei, dela Chighciii până la Ilotinii, și luatit-ati tote vitele de câmpii și 

în pace's'ait întorsii, împlinindu în acestit chipii mânia Dumnedesscă.(5) 

„In ală 10-lea anit ali domniei sâle se arătă fără de veste din țâra 

Muntenescă și încă în vreme de iarnă, când toti ostașulă se odih- 

nesce și r&sboiulă încetâză, unii 6re-care Trilăilă, ce se numea, pe sine 

lit de domni, și năpădi asupra țării Moldovei, neliniștindă râă pe lă- 

cuitorii acestei țări, dar -bătându-se.- cu oştile domnesci la poduri, din 

josit de Vasluiii, își perdu acolo sufletul, Perdondi și pe mulți alţii îm- 

preună cu sine. (6) 
In anul 7025 (==15117), luna lui Aprilie, lait ajunsă sfirşituli vieţii 

în Iluși. Lăsatii-ait domnia fiului săit Ștefani voevodii cel 'Linării, carele 
"atunci era'numai de 9 ani.. Binecuvintarea mirului o primi Ştefania 
voevod din mânile prea-o-sfinţitului mitropolit lire “Teoctist în stră- 

lucita cetate a, Sucevei. (7) 

Intr'ală doilea anti ali domnici acestuia, în luna lui Augusti, se 

porni Albi, sultanulii tătărescu. din Perecopii, cu o grămadă de Tă- 
tari spurcați și trecură fără de „veste apa Nistrului și ajunseră până 

la Peută şi începură a jefui, după obiceiulă lori, ţâra de jurii împre- 

jurii. Audindi despre ei Ștefan vocvodu, se sculă fără intârdicre cu 

ostea asupra, lorii și-i. înfvînse în tâte părţile, făcândii mare omorii între 

dinșii,: Mulţi s'aii înecatii în Prută și în Ciuhru, iar pe câţi ai rămasti 

vii i-au gonită până la, Nistru, şi acolo se inccară, în fuga cea 6rbă; alţii 

ati fostă prinși de vii, iar Albă Sultanulii abia ai scăpatu cu puţini 

de ai săi, rănitii şi elit în capii. Rămășițele, ce ati pututii să fugă, o 

luară pe josă, goi și lără arme, și cu rușine ajunseră în locurile lori. 

Mărire Domnului nostru Isusii Hristosă, celui ce ne-ai r&sbunatii astiţ- 

fel asupra vrăjmașilorii noştrii. (8)
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Socotitii-ami că nu e de prisosit a spune 'cova și despre domniile 
străine pentru cei ce dorescii să asculte. : 

Pe aceeași vreme domnea asupra 'Turcilori în Ţarigradă Selimi, 
liult împăratului Baiazitii. Acesta deci adună mulțime: de Turci și cu 
putere mare se porni din 'Țarigradă, trecu marea şi se buluci împo- 
triva Izmailtenilorii și a împerăţiei Sofi, ce. se află la. răsărită, și le dete 
luptă crâncenă, dar nimici nu isprăvi, ci perdu o mulţime din ostașii 
sti și se întorse îndărătii. Pregătindu-se din nou, merse impotriva Pa- 
lestinci și.o luă împreună cu Erusalimulă, iar de. acolo merse împo- 
triva Egipetului, numită astăqi de către “Turci Misirit, și luă cetatea 
Alexandriei (*) şi tăiă mulţime de Misireni și do fruntași de-ai lori și 
se întorse. apoi biruitorii în: scaunul stă diri Țarigradă. (9) . 

In. anul 7030 (==1522) pornitii-ati împăratulii Solimanii după MOr- 
tea tatălui său Selimă din 'Țarigradi şi sai: indreptatit: în “sus. pe 
apa Dunărci și ajungendii la hotarele țării Unguresci începutit-aui a prăda 
Și a arde (cra, iar ajungendă la Belgradi ai începută a-l surpa, și 
nu sciii de ce se înspăimintară aşa de râu Ungurii, că:nu-i doteră nici 
unit ajutorii, nici nu. eșiră împotriva “Turcilorii; în sfirșitii se predară 
Belgrădenii Turciloră și luară Turcii Belgradul și multe alte cetăți,“ 
iar după ce prădară cra Sirmiului, se întârseră îndărătă, ducândă cu 
sine la Constantinopolit mâștele maici nostre, prea. sfintei Paraschive 
din Belgradi. (10). o... 

Intr'acelaşi anii, luna lui Septemvrie, + r&posă în Domnule Basaraba, 
voevodulii țtrii Muntenesci, iar în loculii lui se aruncă unit Turci! cu nu- 
mele Mahmelii, ce se trăgea din seminția lui. Dar ce minunati amestecii 
alu luminci cu întunereculă! Se l&pădait 6menii de dinsulii şi fugcati 
ca de o .năpărcă. Și mulți alţii, așa ziși pribegi, se încercară atunci 
a pune mâna pe domnie — vre-o șâse. inși, dintre carii unora nu li 
se scie nici numele —, dar toți periră întruni singuri ană. Intărindu- 
se în sfirşitii în domnie unit Gre-care Radulii, se luptă cu norocii schim- 
băciosă împotriva 'Turcilori, când bătendu-i, când fiindii bătut do 
dinșii, trecu de patru ori munții în părțile unguresci ca să ia ajutor 

  

(*) YVedi nota de la par. 131.
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de acolo şi nu se odihni până ce nu-i goni cu totulu din țera sa. (11). 
Dar să ne întorcemit iarăși de unde amii pornită, iar despre aces- 

tea să povestimii mai târditi. 
Domnindi, cum sa disii mai susti, Ştefan celui Tinărit și întocmin- 

du-și viața, după sfatulii colorit înţelepţi, vechiuli dușmanii alti neamului 
omenescii nu suferi multă vreme rivna cea bună, ci sădi în inima mai 
susii pomeniţilorii sfotnici mari (*) nesaţiulii, isvorulii zavistici, și vrăj- 
mășie. cruntă semână între dinșii. Umblândă ci cu astă-feli de lucrună, 
ai tăiată Ștefanii voevodiă capulit hatmanului stii, ce-lu crescuse și-i 
lusese dascăli, în luna lui Aprilie 7031 (== 1523) în curţile domnesci 
de la Iămăă. (12) ___ — 

Intr'același ani, luna lui Septemvrie, se sculară asupra, lui Ştefanit 
vocvodii toți boerii lui, ca să-l scâtă din domnie. Ștefanii voevodii, 
neavândii de nicăiri ajutorii, își încredinţă lui Dumnedei: n&cazuliu să, 
iar acesta suflă, asupra lori mânia sa și-i împrăștiă cum sciu clă în 
țările și domniile de prin prejuri. Puţini dintre dinșii își căpătară mai 
târdiii îndărătă locurile lori ; mai toți muriră în ţără străine, după voința 
Dumnedoâscă. = E a 

In anul 7032 (= 1524) spulberă Ștefanii voovodii 4.000 de Turci, 
ce sc întorceaii din țera Leș6scă, la Tărăsăuţi, de cea parte a Pru- 
tului. Puţini dintre dinșii își mai vedură țcra lorit, (14) 

In anul 7033 (== 1525) din noi năvăliră în țera Ungurescă mul- 
țimile turcesci împreună cu afurisitulii lori stăpânitori Solimanii și 
trei ani. după ce cuceriseră Rodosuli răzbiră cu desăvîrșire pe însuși 
craiul cu tâtă stea, sa prin meșterșugi vicl6nit și jofuiră o mare parte 
din ţGră și cuceriră. cetatea crăiască Buda și în pace se întorseră la 
ale sle. Mare. nestatornicie. se născu atunci în acea, ţcră, căci se sculă 
de la meqă-nâpte unii craiă, de lo apusu altulii; cu celă de la apusi 
ținea Sașii, fiindi-că era Nemţii, anume Ferdinandi, pe celu de la 

„ mâqă-nâpte, fiindit-că era, Unguri, anume lanășă, îl sprijinea nca- 
muli săi; și după vremuri, când dintre Unguri treceau în partea, 
celui dintâiii, când dintre Sași în partea celui din urmă; luptândă 

> 

“VĂ Aci avemiă a face cu unii lapsus calami ali lui Macarie, căci până aci nu se vor: 
besce nicăiri de sfetnici mari,  
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astir-felii fără, încetare unulit cu altul, mare pagubă pricinuiră țării. (15) 
In anul 7034 (== 1526) sai sculătii. Stefani voovodi cu tâtă. pu- 

terea, sa impotriva lui Radulă, voevodulă Muntenescii, în vremea câșle- 
giloră, și at ajunsi prădândă și ardendu până la Târgușorii, adulti 
voevod, necutezândi a-i sta în potrivă, 'se rugă de pace, iar Ștefan 
voovodit se întârse îndărătă. (16) 

Dar în tâmna aceluiași anii întratii- ai Ștefanii vocvodii din noii în- 
Wacea ţcră, din pricină că nu. păziseră pacca, și după ce ati trecuti 
pe unde i-a plăculii, sau întorsi îndărăti purtând în trupuliu săi o 
Dolă, de care a și murită la, Ilotinii în anul 1035 (== 1527), luna 
lui Ianuarie. (17) 

Domnia lui Petru voevodil.. 

Intr același anit și lună, din: voința Dumnededscă, fu înălțată la dom- 
nic în Ilârlăii domnul Petru voevodii, fecioi-ulti bătrânului Ștofanii voc- 
vodi — mulţi ani să-i dea Dumnedeii — și fu miruită de mâna prea- 
o-sfințitului mitropolitii kir Teoctistii. (18) 

După unii anii de dile, în 15 Fevruarie 1036 (== 1528), ati adormiti 
in Domnul la adânci bătrâneţe miruitorulti domnesciă. şi: dascălul 
Moldovei, mitropolitul kir Teoctist, căruia, la mortea sa cu drepti î 
puseră marele nume! îngerescit 'Teodorii, fiindit-că de Dumnedeii' fusese 
dăruilii turmei sâle. Era bărbati sciutori ca nimenca, altulii, căci învățase 
din doscă în dâscă cele vechi și cele nouă, și multi bine făcuse în 
vicța lui. Călugărindu-se din tinereţe, toţi câți Pati cunoscutii mai de 
aprope mărturisescii, că ai fostii unit omi făcttoră de bine. 17 ani fără 
cova Sai truditii în egumenia, mânăstirii dela, Nemțu, 8 ani deplinti 
ati fostii episcopii ali țărei de jos; iar în scaunul de mitropolii ati 
stati 19 ani și 8 luni aprope, cu totul ait slujitii lui Ilristosti 60 de 
ani și mal bine. Și ati porniti părintele nostru pe calea cea, lungă, ca 
să-si primâscă, dela dreptul judecători drâpta răsplată a faptelori selc, 
Şi nimenea, să nu-mi bănuâscă pe dascălul şi părintele mei sulie- 
tescii, fiindii-că îl laudit așa de multi. Ori-co omit nepărtinitorii so- 

„cotescii că totii așa Tar judeca. Căci dacă omuli ce povestesce despre
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lucrurile 'lumesci nu '6 în primejdie de a fi bănuită de minciună, cu 
câtit mai: multi n'a trebui: să, fi6 bănuit colti 's'aiă îngrijit de lucru- 
rile cele mai înalte? (*) Unii om câ acesta e vrednici chiar de cu- 
nună. Dar mai alesii ii, carele. cu cuvintele lui sufletesci m'amiă hră: 
nitii ca cu lapte și carele cu iubire părintâscă amiă fostă crescuti de 
dinsulă, nași fi ei vrednici de ocara robului” celui leneși, care şi-a 
ascunsii talantulă în pămîntu, dacă n'ași arăta fructele străduințelori 
scle, dacă n'așă sete la lumină 'pe ună bărbaiti atâtă de bună, dacă 
nași da după putință cinstea cuvenită unui părinte atâtii de iubitori . 
de fiii săi? Și cu atât mai multi: acum, după ce aii încetatii din viță ?. 
Acestii între sfinți r&posată părinte aii losti îngropată cu sfințenie în 
mânăstirea dela Nâmţă, unde din tinerețe fusese închinat lui Dum-, 
neddeii. Dumnedei să ne ferâscă de rele prin rugăciunile lui, amin. (19) 

* Unit anii după acâsta, în vreme de iârnă, ati pornitii Petru voevod 
cu r&sboiii în potriva Stcuilori, neamit ungurescii, și împărțindu-și os- 
tașii în două pâlcuri, trecutii-att pe cele două căi de munte și ait ajunsi 
în fra lori, și bătendu-se în mai multe locuri cu fruntașii lori, pesle 
toti loculii: i-ai biruitia pe Stcui, iar cu puscile de răsboiti at spartii 
una din cetăţile lorii, iar pe eci ce se aflati într'însa pe toți sub -ascu- 
țișulii săbici i-ai trecuti. Deci după ce-i supuse sic-și, so întorse Pe- 
tru 'voovodii la ale sele. (20) - | 

Intracelași ani, luna. lui “Iulie, la rugarea craiului Janăși ca să-i 
lie de ajutorit în potriva domnilori acelei țiri, ce nu voiau să i se 
supună, după ce-i făgădui cetatea Bistriţei 'cu totă ţinutulii dimprejuruli 
ci și cu tote veniturile și alte multe” făgăduindu-i, dacă va, pune mâna 
pe domnie, trimese domnulii Petru vocvodit pe celă dintâiu dintre boctrii 
săi, pe Grozavii marele vorhicii, și dându-i o parte din Gmeni le porunci 
să i€să în fața Braşovului pe drumul de josi, iar altora. le porunci să 
m6rgă totii acolo pe drumulii de sustii ali Sucevei. Protivnicii Unguri, 

  

(*) Acesti pasagiu obscură pare a avea ințelesulă, că dacă ai credăminti ccă ee po- 
vestescii despre lucrurile Zumesci, din afară (exubtumiaia), cu atătă mai multă credâminuii 
trebuesci să aibă cei ce povestescii despre faptele duhornicesci (umesutaninaa), POLe că Macarie 
sa gândită la împărţirea lucruriloră în exteridre şi înteridre (isuriza şi Eswzigu), de care 
va fi cetită de bună sâmă în traducerile bulgare ale filosofilori bisericesci bizantini, d, 
p. în Damaschină. .
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dacă audiră de acestea, se gătiră bine în potriva amândororii oști, dar-de 
cei de susii nu se îngrijiră așa de multii ca de cei de josu, și adunându- 
se nu puţini din domnii Ard6lului și din episcopii altorii ţinuturi, avândi 
pusci grele cu dinșii, se apropiară do cei de josii, cară se aflau din susă 
de Brașovii, și începură a se sumuța unii pe alții la luptă. Protivnicii se 
arătat a fi forte tari, căci aveai o mulțime de arme, ce le diciă pusci, și 
altele mai mici asemenea acestora (*) : pe unele le slobogiaii, iar pe 
altele le aveai gata încărcate. Stcuii, ce se prefăcuseră a, fi supuși, se 
uniseră și ci cu protivnicii, Creștinii începură bătaea, chemândii ajutorul 

„lui Dumnedei. Protivnicii dândă dosulii O luară dindată la fugă, lăsândii 
după sine tâte puseile de care am vorbitii mai susii, cu care și. cu călă- 
veţi cu totii: cei ce se pricepi la asti-feli de lucruri sciu forte bine de 
ce folosi ne-ai fostii ele (*) atunci. Căduti-ati forte mulți dintre dinşii,. 
străpunși de sulițe și măcelăriți la apa Bâvsei: și crai ca unit noroi de 
lutii, cum (ice psalmistulă . despre Avimă cel. vechii și de .seminție 
străină la apa Chisului: Intorcându-se din răsboiu cu biruință creștinii 
și fruntașii loră luară multă pradă dela dușmani și cu mare cinste o adu- 
seră domnului Petru voevodii, Iar cei de susiă, despre .cari amii pome-. 
nită mai 'nainte, făcură nu mai puțină izbândă asupra dușmanilorii și 
întorcându-se închinară și ei partea lori de pradă celui ce i-ait trimestă. 

Audindă craiulă lanășii despre acestea, se bucură și pe lângă cetatea 
făgăduită adause încă una, anume Boluanășii. za 

După aceste întocmeli trimisit-at Petru voevodă în cetățile dăruite pe 
boerii sti; Distriţenii însă nu voiră, să. predea, acestora cârma ce li sc. 
cuvenea, iar pilda lorii o urmară și alte orașe, anume Braşovuli şi cele 
din prejurulă lui, și cu totele se lăpădară de craiul Ianășă. Atunci vi- 
tzulă domnii Petru vocvodi se repedi clă însuși asupra, lori pentru a 
doua 6ră, în Septemvrie ali aceluiași anii, și întrună mersi minunatie 
prin ț6ra lorit le dete dovedi de fapte voinicesci. Deci unele din cetăţile 
pomenite mai susă, silite fiindă de novoc, se supuseră craiului lanășii, 

(*) Armele, numite aci pusci, sunt tunurile de astădi (în vechime numite pusei după slavon. nous, în limba veche germană buhsâ), iar cele-lalte, asemenea lori, sunt puseile de adi. : a a | (**) Se înțelege puscile.
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altele de: frică, audindii că cele-lalte nu se putură împotrivi vitezului 
Petru vodă, se spăriară, începură a se clătina şi în sfirșitii trecură şi ele 
în partea celoră supuse. După'o strălucită biruinţă și bune orîndueli se 
întorse Petru voevodiă la ale scle, ducendi cu sine o mulţime de talanți 

de aurii și alte multe lucruri luate dela lăcuitorii acelei țări spre lolo- 

sul și îndulcirea domniei. Luândii: lăcrurile unii astii-felti de slirșiti, 

Sati sumețitii ai noștrii. Dar să trecemii peste cele-lalte întâmplări, fiindiu 

prea lungi, și să le lisămi altora mai sciutori decât noi spre povestire, 

iar noi să mergemii mai departe cu istorisirea, (*) (21) 

In anulu 7039 (--=1531), luna lui Augusti, îngrijindu-se domnuli 

Petru voevodi și îndreptându-și ochii în tâte părţile la ale sâle, trimesti- 
au la craiul Leșescii cu. rugăminte, să-i întârcă partea de moșie, cea 

„ruptă de ei în domniile de mai 'nainte: Craiulii n'a voitii să scio nimici 

despre acâsta, iar domnului Petru vocvodit sat hotăritii a o lua cu 

sabia. Dară vrăjmașii fură mai tari decât . noi — așa aii voiti Dum- 
negeulă nostru celi iubitorii de omeni—-, îngâmfaţii prinseră inimă 
și răi își bătură. joci de (eră. (22) . | 

Ajungândii: însă, aci cu.povestirea trebue să amintescit că în cursulii 

aceluiași anii, rostogolindu-se. rota bisericescă de la unii la alţii, 'mă 

ajunse în “suișulii €i şi pe mine smeritulii și m& puse în scaunulii epis- 

copescii. ali țării de.josă, Aprilie în 23. Acum să iati iarăşi firul po- 

vestirei. (23) | | 

Văqendi așa dar cu. jale Petru voevodă cum Leșii strimtorati țera 

Moldovei și. socotindă a nu fi. vitejie, ci o slăbiciune neiertată pentru 
omulit vitâzi, să nu-și r&sbune batjocura suferită, eşi la luptă aprinsii 

de mânie, și ajungândit în ţera lori, cădea trupurile Leșilorii dinaintea 

lui ca spicele,: răzbia, peste totii loculi pâlcurile loră şi dobora la pă- 

mintii pe căpeteniile lori; asti-feli ai acoperiti totii câmpulii de prin 
prejiri cu trupuri, iar apele le-ati amestecati cu sânge, cetăţile cele 
întărite le-ai luată cu năvală și pe Leși i-ati siliti să se tragă în țera 
lorii. Mulţămindă lui Dumnedeii de biruință se întârse Petru voevodii - 

  

(*) Acesti pasagiii nare nică ună înțelesă aci; cl este o imitare a unui pasagiii a- 
nalogii din Manasses. 
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în anulii de la facerea lumei 7047 (1539), în vremea, câșlegilorit. (24) 
Dar, precum mi se pare mie, nu este nimici “neschimbăciosă în 

acâstă, vicță, nici puterea domnâscă, nici bogăţia, și nu este fericire în 
viGță, care să nu fie turburată de întristări și vifore. . Dar ce vreau să 
dicii prin aceste cuvinte? Dumnegeii voindii să ne mustre pentru gre- 
ș6lele nostre, întocmai ca pe încercatulă Iovu, şi-ati împlinit pe căi 
ascunse gânduli săi și de împlinitoră ai alesii pe boeri. Ce şi cum 
Sait întomplatii acesta, vino-mi în ajutorii, cuvîntule, și povestosce celorii. 
doritori de a sci lucrurile vrednice de aducere aminte și de istorisire, 
"Așa dar întracelaşi anti cra unii re-care Mihulă,  boerit mare, Ar- 

bănașii de ncamti și, cum se spune, omii fârte viclâniă, care sumula 
și răsvrătea, pe toți cci-lalți boeri; pe faţă clă.se prelăcea că are iu- 
bire curată către Petru voovodit, în taină însă țesea viclenii și sfaturi 
pline de clevetiri și îşi împrietenea pe toți cei: doritori de a pune mâna, 
pe lucruri străine, iar pe ale sâle a și-le întârce pe căi. nedrepte. In 
curândii sămînţa necredinţei începu a da, râde şi bocrii trimeseră pe as- 
cunsit scrisori la marele împărat turcesci, cerândi ridicarea lui Petru 
voevodii din scaunii. Impăratulti nu perdu vreme, ci suflândiă ca, vân- 
tul năpraznicii de la apusit și ca .vijelia, ce geme din greii, cu urletii 
de leit s'a sculati luândit cu sine mulțime de leghisne. Pe lângă 'Turci 
se alipiră 'Tătarii cei cu chipul de fiară, și căpeteniile oștilorii Mun- 
tenesci, iar de la meqă-nâpte Leșii cei greoi la minte, scurți la haine 
Și lungi la piciore (*), cari ca o apă turburată — căci şi ci aveati a- 
celași gândii cu Turcii — cu vuctii so vărsară asupra țării și -ca, o 
ligvă îngâmfată (sic) voiaii să înghiță “cetatea Ilotinului cea cu ziduri 
și lurnuri întărite. Cu unii cuvîntă, tâtă păgânătatea de prin prejurii 
ati porniti-o Solimanii, prea îngâmfatuliă stăpânitorii alt 'Turcilorii, în: 
tocmai cum o pasăre cu aripele mari aliposce pe lângă sine altele mai 
mărunte. In mijloculii lori se trudea capulă oștilorit Moldovenesci: De 
ajutorii nu. putea fi nici vorbă. Iar cei câ plănuiseră -acestea, adunân- 
du-se unii lo, alții, își. dădeati pe faţă îndrăsndla, și drăcâsca lori vi- 
clenie pe încetul se descoperi. O, minţi de pămînteni, rătăcite și orbite 
ri 

(*) Aceste atribute sunt luate din Manasses ; cl. totuși Urechiă (C, 13, 218): acă cumu-și sunt Leșii de se gătează prea încetii.»
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în. faţa celorii viitâre!. Dar păzitoruli. patului domnescii, ce se chema 

Ilâra, aflândi de acestea, le descoperi pe tâte voevodului și-i diso: vai 

nouă, voevodule, boerii se sfătuesci să te părăsescă. Audindii de acestea 
Petru voevodi, i-se cutremură. şi i-se umplu de spaimă inima, lacrămi 

îi curgeaii din ochi și oftări neîntrerupte îi eșiati din fundul inimei scle. 

Jalnică și vrednică. de plânsit era. înfăţoșarea lui. Ce rtutăţi nai făculii 
atunci boerii, cari ca nisce câni turbaţi se repediai asupra lui? Petru 
voevod, poruncindi să păzâscă bine pe cei răsvrătiți, cui inima. ră- 
nită și. cu fața udată de lacrămi și-ai luată copiii și ai părăsitii :po 
r&sculați, Septemvrie în 14. (25) | 

Nu oltezi aci, dreptate? (*). Ce vorbe. poti descrie cele întâmplate 
atunci? Se pare că le-ati mersit vestea, de la mărginele răsăritului până 
la. ale. apusului. Și cum mergea, el înspăimântată și cu grabă, oco- 
lindii. pâlcurile de din dărătă ale Tureilorii şi cu ochii aţintiţi neîncetată 
spre munții cei cu virfurile ascuţite, ajunsii-aii spre sâră la mânăstirea 
Bistriţei, unde fiindi primită fără pedecă, voia să se odihnâscă;. dar 
mojicii și reutăcioșii simțindii de acesta încunjurară mânăstirea şi ca 
nisce .capre stlbatice năvăliră asupra ci. V&dendi eli acestea. și des- 
prețuindi tote, aii încălecalii pe uni cală iute și ait căutatii scăpare prin 
lugă, dospoiatii de toti ce avuse, întocmai ca, unit robii fugarit. O, a totii 
vedătorule sâre! Ce cuvinte poti spune cele întâmplate de aci "nainte? 
Mai întâiă soții lui de fugă, înaintândă în munţii nepătrunşi, se împrăş- 
tiară, în tâte părţile, unii fără voc, alţii de bună voe, până ce nu.rtmase 
nimenea, cu, dânsuli și fu, sâraculii de cli,-mai goli decât văzduhulii. 
T'ugea nesciindii încătrăii ca lucclărulă ce se ascunde sub pămintă Sati ca 
Dătrânulii IIronii, luna lui Septemvrie în 18. Şi dete de locuri prăpăstiose 
și muntose și de văi pădurose, peste care nu putea, trece călare; își lăsă 
dar acolo iubitulii sti cală, pe care nimenea altulii nu. încălecase, și 
începu a merge pe. căi nepătrunse de 6meni şi lăcuite numai de fiare săl- 
batice, pe piscuri înalte; golă,- rănitii la mâni și desculți mergea ma- 
rele în vitejii și furiosulă ca unit leii în lupte — mă biruesce mila, și la- 
crămi îmi, storce din. ochi, — iar. munții din faţă îi aducea aminte   

  

0%) Grecesce (ed. Bonn, + 44292, p. 181): 6 sh scevâters, der; 7 
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nenorocitului de :perderea 'copiilorii Și a puterei. Astii-fel: a umblati rătăcindii 6 dile, măsurândi adândimile sălbaticăi pustii, flămând și făbă 
hrană, fără să vorbescă; o vorbă cu' cine-va și fără să vadă față 'de omu, până ce la unii părăti ce curgea în spre (era Săcuilorii Tai aflati 
nisce pescari din acele părți — Dumnedceii se îndurase de dînsulti — și dacă Tai cunoscuti, Tai dusi la căpeteniile lori, caii cu cinst6 Tată primită și Vaii petrecuti până la întărita celate ă, Ciceului, în' 28 a ace- leiași luni. (26) i e “ 

Dar căpeteniile cetăţei, puși mai dinainte de elă, aveai: gândi răi asupra lui și voia să-l pârdă cu ori-ce preţii.  Voevoduli însă, ca omii cu minte, vădendii acestea îi scâse cu meșterșugii din cetate, iar celalea o dete pe 'mâna Ungurilorii, Astă-feli scăpă de potopul cotro- pilori și ca unii ală doilea Noe își mântui neâmulii să în cetatea Ciceu: lui, unde cu puţină mai înainte" îi trimesese.” Ce se întâmplă apoi? Pelru vocvodii își întinse brațele sâle și cu dragoste părintescă îm: hrăţoșindu-i îşi săruta pe micii sti copii, întocmai ca unit vulturii ce-și acopere puișorii fără de pene, Și iarăși întindându.-și braţele s6le îm- brățișă pe înțelâpta, sa soţie, dâmna Elena, care încleştându-se do gâ- lulă lui plângea cu jale și-lu săruta din totă inima; nu ca ucigătorea, .Dalidă pe Samsonii, ori' ca Tindarida: pe bărbatul său, vitâzult croă. 
s In tâte părţile se audiati numai strigăte și suspine, în tâte părţile bă: tăi de pieptă; dar a le înşira “pe tote este cu neputinţă, căci 'm'ar a junge “anul, dacă ași vrea, să le istorisescii. 'Do altă parte însă nu se cade a le da pe tâte uitării. | a 

Ajunserămi cu povestea acolo unde trebue să arătâmii pe corbulă mai -negru decât negrâța. Ianășii craiul, de care amii 'pomenilii mai nainte, omiă viclâni Și rGutăciosi, ce linge cu limba -și bate cu coda, dacă, ai auditi de cele întâmplate, ati trimesti îndată părtași de ai sti să păzescă, bine “cetatea, să închidă porţile şi să nu 'dea druniulă nică în- tr'unii chipii lui Petru vodă, avândit de gândi ori să-lă arunce josi de pe zidii-ori surpândă: zidulii să predea morţii întregii neamulă lui, aţă= țati fiindă la acesta de lăcomia banilorii. Și fu astii-felii Petru voevodi ca unit ali doilea Inderihit cu fomeea Şi copiii sti, după ce pe Ianăști îl încărcase cu prisosință, de bino-faceri, precum amit apucat a spune 

14
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mai susii. (*) O, aurule, vrăjmașule, tirane fără rușine, făptură a vicle- 

nici, tu deschidi gura celui fără de glasii și o închidi celui vorbareții, 

tu calci legile și aședămintele și gonesci rușinea!(*F) Deci lvică mare 

îlu cuprinse pe voevodii, râsulla, greit şi se întrista și cu bătăi înă- 

dușile își otrăvea pieptuli săi, iar spre Dumnedeii trimetea rugăciuni 

din funduli sufletului s&it. 

Dar destulii ami bocitii despre acestea. Sati înduratii în sfivșitii Dum- 

nedeii de dinsulii și văqendi norii de lacrămi i sau lăcutii milă de 

celii ce cu atâta osârdid i se ruga şi l-ati luminatii ochii, iar clii, deș- 

teptându-se ca dintrună somnii, trimese îndată şi pe ascunsi o seri- 

sore împăratului turcescii, cerândii ajutorulă lui prea puternicii. Au- 

(indit de acestea sumețulii împărată ali Turciloră şi v&gendit cele în- 

template, i se făcu milă de Petru voevodi şi porunci craiului Ianășii 

să-i dea drumulii — Ungurii plătea atunci haraciii marelui împăratii 

Soliman —. Până și varvarului Turcii i se făcu milă de domnulii sule- 

ritori și-lii chemă la sine să-l facă din noii voevodii. Petru voevodii 

primi cu bucurie şi lăsă pe dâmna cu copiii în Cicei, iar elit în grabă 

se porni spre țera tureescă, scăpândii astii-felii de cursele rele ale Un- 

gurilorii. Iar după. ce aii întrată în prea frumosul orașii împerătescii 

Constantinopol și sati aflati între zidurile lui întărite, se ivi lără ză- 

bavă, dinaintea marelui împeratii și pe neaşteptate îmblândi sufletulii lui 

varvarit. Elă se uită cu dragoste omenâscă la voovodii şi-l învrednici 

de odilna. cuvenită lui. In loculii valuriloră și neliniștei îi zimbi acum 

liniștea prin liniștea ta (***), stăpănitorule! (27) ! 

(*) Petru Rareşă e comparată aci cu Inderihii Pl/23:405), prinţul Vandalilori, prinsi 
de Gelimeră (eipzg5s) şi închisă cu femee şi copil cu totă, cu scopulii ca să-l în dom- 
nia. Acestă istorie o cunâsce Macarie din Manasses, ed. Bonn, v. 3125 sq, iar isvorulă 

acestuia pare să fi fostii Procopius, de' bello vandalico, 1, 9 (Corpus scriptorum historiac 
byzantinac, p. II, vol. I, Bonnae 1835, p. 350 sq.). Inderihă e numiti aci "rtiztyos. 

(**) Prasei din urmă ii cor&spunde în slavonesce n snaun rsuuuu, ce se află și în cro- 

nica lui Manasses ca traducere a grecescului: ari zi aid îozs. Noi amit tradusi aci 
după orig. grecescă, de ore-ce cuvintulii bulgarii snaun este încă ncexplicatii. Mikl. nu-l 

are în lexiconulu sti. | 
(5%) Amă tradusă pe slav.s Tugseru vase cu «prin liniștea (av, cu tote că după origina- 

lulii grecescă ar trebui să avemii aci unii vocativă (îi ris parieze că, spa seie 

“ms6s 300, aerzgutăginy mare, cd. Bv. 3897—98, p. 146). Și în adeverii rugsern e în va- 

calivii, rase însă în instrumentală, - 
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„” Acestea se întâmplară în anii din urmă. Dar pe când Petru voe- 
vodi se afla încă în cetatea Ciceului, r&shoiit varvarii și crâncenii purtati 
Turcii în Moldovlahia, jelucaii lăcuinţele și se încărcat de prădi. Atunci 
și prea frumosa, cetate a Sucovei se supuse 'Turcilori și o batjocoriră ca 
pe rOba cea, din urmă și ca pe o curvă de pe drumuri. lar după ce Turcii 
se umplură de nesecatele bogății domnesci, se întorse sumețulii lori 
împărată biruitori la "Țarigradă, lăsând dreptă locţiitoră alti împărăției 
pe unii Ștefană vodă, care nu multă după aceea lângă patult dom- 
nescit ai b&utii neînduratuli pahari alti morții (28) După acesta unii 
„Alezandru vodă, poreclitii Cornea, numai câtii își unse buzele cu mic- 
rea domniei și pieri fără vreme. (29) | 

Dar să ne întârcemit iarăși la povestea nâstră, ca so isprăvimii, 
Mărinimosulu Petru voevod, cum petrecea în Țarigradă, își arăta 

din di în Qi mai multă puterea sa și în cursulii celorii 11 luni elă era 
în gura tuturorit diregătorilorii “Turci. (*) (30) Şi ce să mai lungescit 
vorba ? Marele stăpânitorii i se arătă mai milostivii decât ai sti și 
împreună cu marele săi comisă îli trimese să-și ia din noii domnia, 
ce 0. perduse în răstimpulii domniilorii lui Ștefanii şi Alexandru voc- 
vodi;. ridicându-lă din înjosire la înălțime, îl făcu apărătorulti împă- 
rățici sele. (**) Deci se repedi Petru voevod ca fiara, din cursă și 
ca vulturulă din capcană (**) și ajungendă la Dunăre întră în Brăila 
Muntenilorii. Atunci boerii Moldovenesci, îndată ce aflară de acesta, 
se luară cu toții —-atâtii cei ce slujeati la curte câtii și cei ce sc tră- 
geaii din neamuri de frunte și strălucite — și: părăsiră, pe nenorocitulă 
Cornea și ca întruni sborii ajunseră la Brăila, unde cu braţele dos- 
chise primiră pe domnulit loviti și cădândă în genunchi fură iertați pen- 
lu îndrăsnâla lori. Dar pe cei mai de căpetenie, pe mai susi pomeniții 
Mihuliă și 'Fotruşanii marele logofătii, îi lăsară sub pază în Cetatea Nouă 
cea întărită. Nu multi după aceea și Cornea fu prinsit de nisce Gmeni 
şi adusi lui Potru voevodii. Elă fu jertfitit” focului și săbici în anulă 
1049 (=— 1541), luna lui Fevruarie. 
a, 

(*) Va să dică: toți vorbeaă și se ocupati de dinsulă. 
(**) Asupra acestui pasagiăi cf. explicarea dela p. 80.. 

(5**) Grecesce (ed. D., v. 6609-—10): aş Vip î7 “pahstețerae, 68 în Borspiduy dzate 4 -
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Din noi vădu deci Petru voevodi diua slobodă și din noi luă. în 
mânile scle domnia, și cinstea de mai "nainte. Era atunci ală treilea 
anii curgttori de când o perduse. Nestându-i nimenea în potrivă intră 
în cetatea domnâscă Suceva, însoţitii de boerii domnesci. Adunândii 
apoi pe cei ce se r&svrăliseră, siliti de împrejurări, se pune pe chin- 
siuiră și pe ferecații mai susii numiți îi măcelăresce, le belesce feţele 
și le teimete marelui împărati, iar pe prințulii turcescii îl dăruesce 
cu daruri forte bogate. Nu multă după aceea își aduse din Ciceii pe 
inbita sa domnă [Elena şi pe doriţii sti fii Iliaşii și Ștolani, odraslele 
s6le alese. (31) 

Astii-felu se sfirşiră tote aceste întâmplări, iar noi le-amii povestitii 
după socolința nostră, mai pe scurlit și mai lămuritii, fiind cursulti 
anilori 7050 (-— 1542), în luna de primăvară (Martie). Iar domnulă 

Ay Petru voevodit își hrănesce cinstitele bătrăneţe cu hăi și băutură şi mân- ? 

cără, întocmai ca o lebedă cu penele aurite asupra unei clădiri. (*) (32) 

C 

Cronica lui Eftimie. 

Până aci sait scrisă cu ostendla prea-o-slințitului părinte ali nostru 
Macarie, episcopul de Romanii. Iar cele ce sai întemplată de aci 
înainte evlaviosulii Ion Alexandru voevodii mi-aii poruncitii mie, icro- 
monahului Eftimie, celui din urmă între egumeni, a le serie pe scurti, 
ca nu cum-va cu trecerea vremilorii să se cufunde și acestea, în adân- | 
culă uitării. (1) 

Deci nu multă vreme după acestea și întracelași anii, după așo- 
darea într'a doua domnie a sa, sai sculatii Petru voevodii furiosii ca! 
unit lei, şi înarmându-se cu mânie, sai bulucitii cu tâte puterile sele 
asupra lui Mailat, voevodulii ungurescii ali Ard6lului, și ati îndem- . 

(*) Așa este orișinalulă slavonii în Macarie și Manasses (ua aAanin, ua zAantuya); în ori. 
greceseii (ed. B.,v. 6689, p. 231) adaosul «asupra unei clădiri» lipsesee. Pole să se fi 
atlată în manuseriptuli traducătorului bulgară, cu tote că p'are loci în verzi, Vedi a- 
cestii pasagiă reprodusă în Studii, p. $1—52,  



  

  

POVESTIREA ÎN SCGRTĂ DESPRE DOMNII MOLDOVENESCI 213 
  

natie pe Raduli Călugărulii, vocvoduli Ungrovlahiei, precum și pe câți-va 
din pașii turcesci, să-i fie soți do r&sboiit. Mailat audindi de planulti 
dușmanilori sti, fu cuprinsi de frică și cutremurit și trimese daruri 
mari” și multe lui Petru voevodi, rugându-lit de pace. Dar Petru voc- 
voii nu voia să scie nimici despre acestea, ci stătea ncînduplecatii 
pe lângă hotărirea sa, căci voia să-și răsbune de rtutățile, vicleșugulu, 
necredința şi cursele, ce avuse să îndure mai. 'nainto de la Mailat. 
Se puse deci pe lucru. cu bărbăţie și eşi de-adreptulă pe calea Bra- 
șovului, iar lui Radulă, vocvodulii Muntenescii, îi porunci să-i i6să înainte 
pe obicinuita lori cale de munte Și să-lit ajungă în părţile unguresci.. 
Indată ce audi și vădu acestea Mailatii, își pierdu cumpătulii de temă 
și de rușine și nu îndrăzni câtuși de puţinii să stea împotriva lori, ci 
în grabă au fugiti și sai închisă în cetatea întărită a lăgărașului. Polru 
voevodli, simțind de acesta, ati mersti cu tote oștile s6le împotriva, ce- 
lății Făgărașă, și fiindă în apropierea ci, ai chemalii pe Mailat la 
sine pe credință, trimițendii drepiit zălogii în cetatea, Făgărașului în lo- 
culit lui Mailatii pe marele logofăt Matiaști, Mailatii veni din cotate la 
Petru voevod, iar acesta fără întârdiere puse mâna pe clă, îl logă 
bine în lanţuri de feri și-l trimise marelui împtratii alt 'Tureilorii So- 
limanii, Astu-feltt cădu Mailatii în cursa, din care n'a mai fostii cu putință - 
să scape. Iar domnulă Potru voevodă se intârso Diruitoră în ț6ra sa. (2) 

In tâmna anului următori, luna lui Octomvrie, s'a gătiti Petru voc- 
vodă din not împotriva Ungurilorii, ai întratii în țâra, lori Și ai cu- 
ieeralii-o în vreme de iârnă, adunândi mulțime de taleri de aură de 
la bocrii „acelei țări, și sau întorsti apoi îndărătui pe calca Listriţei. Iar 
când ai ajunsi la Rodna, i s'a îngloditit acolo puscile cele mari. Ve- 
nindă apoi în scaunulă săi de la Sucâva sai odihniti de ostenelele 
scle (3) și sai dusi după aceea la Ilârlău, unde ati tăiatit capetele 
lui Șeptilică și lui Avram Rotămpani, în luna lui Ianuarie. (4) > 

In anulă 7052 (= 1544), luna lui Maiii în 15, at teimesi Petru 
vocvodă pe fiulii stă coli mai mare Niașii la 'Țarigeadii, la marele- 
împărat și stăpânitorii, co se chiamă şi Porta împărătescă, și ati pe- 
Ireculii însuși Petru voevodă cu dâmna. sa [Elena și cu toți boerii cei
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mari și cu toti sfatulu Doerescii și cu toți arhierei și egumenii mol- 
dovenesci până la apa Dunărci. (5) 

Domnia luă Iiașă DMlahmetă. 

In anulit 7054 (— 1545), luna lui Septemvrie în 3, r&posatit-ait Iâni 
Petru voevodi în ceiatea Sucevei și sau îngropatii în mânăstirea Po- 
brata, zidită din temelie de dînsuli. Domniti-aii cu totuli 19 ani și ju- 
mâtate și lăsatit-aii domnia pămintâscă fiului Săi lliașii voevodu. (6) 

Acesta mergea bine la, începutii, se arăta cuviosii și blândă către 
toți, iubia pe boeri și po toți câți îli încunjuraii, dar în fundulă inimci 
s6le viclene încolțea bâla de mai apoi. Deci într'alu doilea ani alti dom- 
nici s6le, prin zavistia diavolului, vrăjmașulii neamului nostru, — căci 
nu-i venea lui la socotelă să sufere în lume pe Gmonii purtători de 
numele lui Ilristosii — ai tăiatii Liiașii voevodă capulii celui mai de 
frunte sfetnică ali săi, hatmanului Vartici. (7) 

De aci ai luati începutii semința necredinţei în Iliașii voovodii şi 

aii începută a se schimba și a se întorce dela adevirata şi drâpta în- 
țelepciune și părăsindă sfatulii bătrânilor și îndemnulă tovarășilorii sti 
de copilărie ai începutii a se l&păda şi de legea lui IIristosti. Si cu 
tâte că din copilărie fusese crescută în tainele creștinesci, mai târdii 
îi plăcu legea turcâscă. Asti-felit lepădă drâpta pentru râua credinţă, 

„bine-facerea pentru vicleşugu și r&utate, și începu cu osârdie a crede 
și a se ținea de legea tureescă și de mincinâsele ci învățături. S'aii 
împrietenitu și și-au făcutii sfetnici și dascăli pe nisce afurisiți de 'Turci, 
dintre cari celi mai viclenii și mai r&utăciosii prin diavolescă lui învă- 
țătură, și vrăjitorie era unulă cu numele Ilădări, stricată la năravuri, 
dar mai stricati la sufletii. Cu acesta își petrecea vremea Iliașii voc- 
vodă, lăcuindi chiar împreună cu clu și ascultând învățăturile lui 
amare și pergătore, Și aii primiti Iliaşă s&mințele, pe care satana le-a 
arati și s&mânalii în amândouă sufletele lori (*) şi ca întro undiță 
amăgitore sai prinsă fără de mintele Iliaș; căci diavolulti srămădise 
la uni loci t6tă otrava răutăţii sâle și amestecândii-o cu închipuirile, 

  

(?) Se "'nţelege alu lui și alu lui Hădără,
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cugetului stă ai scosti din ea o amestecătură veninosă pentru sufle-. 

tul lui și pe amăgitulu şi de toti stricatulă Iliașui lait târttii pentru 

tolii-d'a-una în prăpastia perdării; o, nenorocitulii și nepriceputulit de 

clu! Ce este dar mai vătămătorii omului decât cuvintulii și învâță-- 

tura, ce nu pornesce dela. a toti milostivuli Dumnedeii?(%) Căci dacă 

vorbele rele potit strica bunele năravuri, cu câtă mai multi obiceiuli _ 

de a umbla şi a vorbi cu cei vicleni? Nu m& miră dar că Iliașii Sai 

făcută și mai rău, că s'a îngâmfată peste măsură, iar inima i sati 
înăsprilă ca arama; deci începutit-aii a face nedreptăți mari, şi ca și: 

cum ar fi fostii ajunsi în afundimea relelori, umbla ca unii nebuni. 

și, ațățatii de diavolu, de tâte faptele necuviinci6se se apuca, în cătii 

ți Se părea că printr'o întunecare fără de veste a minţii aii fosti cu- 

fundatii şi înecatii în păcate. Trimesiă-aii dar să-i aducă pentru multe mii 

de asprii şi galbeni de aură curve spureate din țcra tureâscă și în- 

ceputii-ai, nerușinatulii, a nu mânca carne de porci și a nu bea vinil. 

Şi ce să mai îndrugă multe? Se împotrivea în tâte cuviosci nostre 

credinți ortodoxe, iar sfintele icâno, precum și chipuli lui Ilristosit şi 

ali prea sfintei născătore de Dumnedei şi alu tuturorii sfințilorii, le nu- 

mea idoli, clii care se închina necuratului și era prietenii cu diavolulii ; ura. 

pe preoți ș şi pe diaconi, pe călugări îi numia vrăjmaşi și diavoli, elit 

care cu adevăratii şi dela începutii ai fostii fiulii și moștenitorului diavo- 

lului celui de Gmeni ucigători, Şi în multe alte chipuri hulea și batjoco- 

“vea credința nostră cea adevărată, pe care mai cu deamăruntulii nu 

lo-amii scristi, ca să nu lungesci povestirea. Mercurea și Vinerea, pre- 

cum şi în postul celii mare, ce se châmă păresimi, și în cele-lalte 

sfinte posturi mânca carne. 'Lote aceste nelegiuiri ereticesci le făcea, 

Iliaşi în taină împreună cu afurisitul dascăli şi vrăjitori ali sti Iă- 

dără, iar lucrul și îndelctnicirea lui era joculi cu pastrile. 

După tote acestea la îndemnulii mumei sâle, dâmnci Elena, se puse 

a munci și a căzni şi a perde pe boeri: pe unii îi lipsia de vedere, 

pe alţii îi dădea morţii în tote chipurile, pe alții iarăși îi sugruma în 

temnițe și cu alte felurite munci îi chinuia şi-i ucidea. Dacă vădură atâta 

(*) După originalii cuvintii de cuvintă: ce nu sunt părtaşe celui prea fericitii,
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reutate boerii,. îi cuprinse pe toți frică mare și începură a pribegi în 
țâra Leşescă. Deci ]liașii, carele fu numiti și Mahmetă, n'aiă putută răbda 
îndelungii să, nu-și verse totii veninulii ascunsă. în lăuntruli inimei s6le 
viclene și ai pusi pe toţi boerii mari și mici şi pe toti sfatulii-hoc- 
rescii birii mare; at mai poruncitii și vătafiloră din tâtă (era, de la 
celui mai micii până la celit mai mare, precum și mitropolitului, epis- 
copilorii și tuturoră mânăstirilori din țera Moldovei, în sfirsit popilori 
și diaconiloră, să dea toți haraciii mare. Și co să mai vorbescii multe ? 
Tote treburile creștinesci și bisericesci se afla în mare învălmășelă! 
Iar necuratulii lliașt trimetea pe ascunsii scrisori marelui împerată alti 
Tureilori cu făgăduințe și juruințe strașnice, că elit mărturisesce și 
doresce să îmbrăţișeze legea turcâscă, Impăratulii îi porunci atunci să 
vie în grabă la Țarigradu, ca să primescă legea musulmană dorită de din- 
sulii. Să vedeți acum cu ce minciuni și vicleșuguri ait.cătatii să se acopere 
și să so ascunqă! Ce-ati iscodită dar și cum sau prefăcutii r&utăciosulti ? 
Se arăta blândă și cu vorbe dulci dicea: «ci iubescii legea creștinâscă și 
mă țin de ea, mă ducii însă la împtratuli, ca să ușurezii și să micşoreozii 
haraciulit țării și ali straciloră, iar nu, cum dică Gmenii, ca să mă tur- 
cescii; iar cei ce r&spândescă astii-felă de vorbe asupra mea să scie 
că cu capetele lori le voră plăti». Apoi trimese în grabă slugile scle 
peste totă țâra, ca să adune întregă birulă amintiti mai susii, dicendi 
«că-i trebue pentru cheltuelele de drumi până la Țarigrad». Astir-leli 
voia, eli prin prelacere și blândoțe să-și ascundă crudimea : cra lupii 
în piele de die. Adunândii apoi pe toți boerii de curte și de ţcră şi 
pe întregi sfatulă bocrescă în grădina, de la Iluși, le vorbi multe cu- 
vinte înșelătore, când cu lingușiri și laude, când cu amenințări și în- 
fvicoșări, «ca nu cum-va să se lase o fi ademeniți în altă parte, de 
ore-ce ei, dise, mă! ducii la marele împărată, dar în curând mă în- 
torcii îndărăti». Și sati jurată cu mânile pe crucea prea curată înaintea, 
poporului întregii, că se ţine de legea creștinescă, și că nare de gândi 
să se turcâscă ; dar în aceeași n6pte aii sfărămatii crucea, pe care so 
Jurase, și aii aruncatit-o în parachilie (*). Şi pe prea-o-sfințituli şi, prea 
  

() = reteradă; am intrebuinţată cuvintulă din textă, fiindă-că nu cunoscii corăspunilăto» 
rulă lui în limba veche românâscă. C(. asupra lut napakesz glossariulii de Ia p. 100,
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curalulii arhiereu şi: dascălii ali Moldovei, lir Macarie episcopuli de Io- 

manii, pe nedrepti, fără judecată şi fără soboră Tai alungati din scaunii 

cu sfatului și îndemnuli mumci sle Elena și a lui Nuorii și Mitrofanii 

fostii episcopii. ($) După tote acestea atâtea nerusinări ai făcut, încâlii 

ți se părea că o fermecatii și mai râu decât uni câne turbatii. Și dacă i-ar 
li fostii cu putinţă, ae fi sburati prin văzduhiă până la Ţarigradu, ne- 

gândindu-se nici la domnia ce o perdea, nici la -mumă-sa, nici la fraţii, 

nici la bocrii, nici la tovarășii sti din copilărie. In sfirșitti pornită-ai 

luândii cu sine o grămadă de averi: talanţi de aurii şi asprii de ar- 

ginti fără numără, vase de aurii şi de arginti, rtimase dela domnii 

cei bătrâni ai Moldovei, și t6te comorile agonisite şi păstrate de aceştia. -- 

lar când sai pornitii. la drumiă, mai că nat luată cu sine pe toți 

bocrii și oștile, ce mergeaii după dinsulii cu multă întristare și scârhă, 

căci se temeait să nu-i predea perdării celei de pe urmă. In sfirșitii 

când se vădu spureatuli de Iliașii la hotarele țării turcesci, se umplu 
de bucurie si ajungendu la "Țarigradii se arătă marelui împăratii şi-l 

cinsti cu multe daruri. "Turcii primiră cu mare bucurie pe amăsitulii 

Iliașie, îl luară, de-lu turciră după legca lori şi-i puseră nume Meh- 

metii. Astiă-felă se prinse Iliaș în capcană spre bucuria diavolului, 

lupului celui sufletescit! Jar câlii. după socolința mea, n'ar groși cine lar 

numi întâiulii născută 'altt satanci și fiulii perdării, căci și-a perdulii 

impreună cu domnia și sufletul, care arde acum în loculii nestins 

al Geenci. Bocrii şi oștenii se întârseră la ale scle. (9) 

Domnia luă Ștefană celui 'Tinrăi. 

In anulti 7059 (== 1551), luna lui Iulie în 11, luă schiptrulii dom- 

niei moldovenesci Ștefanii voevod cel Tinăriă,-alii doilea feciorii ali 

lui Petru voevodii. (10) Și acesta la începută se arăta a [i-Dunii și 

iubitorii de Dumnedei și îmblândia pe toți și se îngrijia de biserici 

şi se purta cu cuviință creștinâscă, iar pe arhierei, pe preoți şi pe 

călugări îi cinstea, cum se cuvine tuturorii domnilorii buni să-i cin- 

stescă. Dar nu multi după acâsta se schimbă fără de veste și râutatea, 

ce pare a nu [i fostii îndestulată cu jertfele de mai nainte, umplutiă-ait
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din noii ţra. Incepu Ștefan voevodii a călca pe urmele fratelui stă 
cu gânduli și cu fapta, ba în unele chiar a-l intrece; adusi-aui și 
elă curve turcoaice și hogi turcesci, începuliă-aii a vorbi aspru cu 
omenii şi a înfrunta pe toți. Era turbatii de nebuni, și fiindă-că din 
turbare se nasce pofta de lucruri necuviinciose, ati împlinit cu virfii 
tote soiurile de r&utăți, tote nedreptăţile și chingiuirile ; ucigașii fără, 
de lege şi sugttori de sânge, era plinii de mânia femeescă și bărbă- 
tescă și în tote necuviinţele se spurca : în curvăsării și în hoţii, în 
omoruri și mituiti și în altele asemenea acestora. Ucigătorii crudii și 
amarii, pe mulți cu felurite și nenumărate munci îi omora, Din pricina 
acâsta cra oropsiti și blestemat de toţi; cu toții începură a se în- 
torce dela dinsuli și a fugi de cl ca de unii ș6rpe îngrozitorii. Pe 
mulți îi lipsea de vedere, altora le tăea nasulii şi urechile, pe alţii îi 
arunca în afunqimile apelorit. După ce aii nesocotiti astii-felii judecă- 
țile Dumnedeesci și aii călcatii drepturile nepărtinitorei judecăți și ale 
Indelungci răbdări, fu încercatii pe drepti de mânia Dumnedeâscă cea 
neprefăcută și neîndurată la -podulă dela 'Țuţora, lângă laculi Prutu- 
lui, unde lu omoritii de boori şi dospoiatit dintro dată de domnie şi 
de viță, Astii-felii şi-au luatii/după vrednicie răsplata, r&ulăţiloriă sâle şi 
prin morte rea și-ait slirșiti spureata lui viţă, în anul 7060 (== 1551), 
luna, lui Septemvrie în 30. Domniti-aă 1 ană, 2 luni i și 2 septâmâni.(11) 

Domnia lui Alexandru voevod celui Vitezii și Noi, 

Intracelași ant și întraceeași lună la însuflarea Dumnedeâscă fu 
alesii și ridicatii în domnie vitâzuli și prea înțeleptulii ostași, minuna- 
tulii Alexandru, carele se afla atunci în ţera Leșescă cu toți pribegii mol- 
dovenosci și căpâtase multi ajutorii dela craiulii leșescii şi. dela boerii 
cei mari ai acelei țări: călăreți viteji și mulți pedestrii, pe cari după 
obiceiul lori îi numescii drapi. Și acesta este unulii din feciorii în veci 
pomenitului Bogdanii voevodii, dar fusese ascunşii ca odinidră lumina 
sub obrocii, ori ca lucâlăruli sub pămintii. „Acum însă Sati arătatii ca o 
stea strălucitore dela medă-nopte și Și-au îndreptată cursului să spre 
meqă-di, spre țâra sa, ca 'să ica domnia Moldovei. Dindată ce ajunse
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la Nistru împreună cu toți pribegii și cu căpeteniile oștilorii loșesci, 
boerii -moldovenesci şi lăcuitorii țerci audindu de acesta se îndreptară 
spre dinsulă şi-l primiră cu bucurie şi i-sc închinară; iar Alexandru 
vocvodi cu privirea, senină și cu faţa prea [umosă se uita la toți cu 
milă și înduioşare. 

Dar Gavrilă marele vornică și Sturza - hatmanul nu ținură, de felă 
scmă de făgăduințele și jurămintele, ce le întăriseră mai "nainte prin 
scrisori și le trimiseră pribegilorii, ci împreună cu alți câți-va părtași 
ai lorii își aleseră domnit pe ticălosulii Joldea la Şipote. Mărinimosulti 
Alexandru voevodii audindii de acestea sat umpluti de mânie și turbare 
și au pusii pe Moţocit vorniculit în fruntea oştiloră și Laii trimesii împre- 
ună cu cci-lalți pribegi și cu Leșii, toți bărbaţi viteji în lupte, și cu tâlc 
cele-lalte oști, ce ca unii singuri sufletii crai pentru Alexandru vodă. 
Aceștia năpădiră noptea la Sipote asupra. lori și-i bătură, iar pe Jol- 
dea şi pe toți bocrii, cari se aflati cu dinsuliă, îi prinseră și-i aduseră 
lui Alexandru voovodiă; dar Alexandru voevod, ca omii cu minte şi 
prea înţelepli şi milostivă, po toți i-ai iertată. După aceca adunându-se 
toti poporulă și cădendă în genunchi so închinară lui Alexandru voc- 
vodă cu multă bucurie și veselio. (12) | 

Vocvodulu Alexandru cel Bunit și Noii ai poruncitit apoi să dea dru- 
mul tuturorit celorit închiși în temnițe și aut iertatii pe toți cei alungaţi 
din țâră. Iar după ce ai ajunsi la Botoșani cu oștile amintite, i-ai 
cinstită frumosi și i-ait dăruit cu multe daruri pe bocrii leșesci, carii sc 
întorseră apoi în țera lorii. Iar de Dumnedeii alesulii Alexandru voevodii 
Sati dusi la Ilârlăti, unde cu sfatulii tuturori și cu destoinicie fu ridicati 
în scaunul domnescii și miruitii. Deci veneait din l6te părțile şi din tote 
locurile Gmenii, ca să se indulcâscă de vederea, feței lui, de bunătatea, de 
blândețea și de frumsețca lui, şi so uitati la chipul vocvodului ca la chi- 
pulii lui Ilristosii, căci li se părea a [i în vist, iar nu acvea, când ÎȘI 
aduceaii aminte de foştii domni necurați din neamulii lui Petru vocvodii. 
Cu adevăratii creștinesculii Alexandru voevodii vorbia cu dulcâță și cu 
înduioșare tuturori, avea, cumpătare cuviinci6să în vorbă și blândeţe și 
liniște și bună, rândudlă, și toți câți se uitai la dinsulii înălțau laudă 
mulțămitore Dumnedeului a totă țiitori, fiindii-că era buni şi milostivia
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cu toți 6menii. Bocrii și-at primiti cu toții boeriile și averile de mai 
nainte, iar celorit nedreptăţiți şi celorii ce în obeze amare și în temnite 
pe nedreptii fuseseră osândiţi, tuturorii le-ai arătatit mila sa. 

Astii-lelă fiindă, at auditii şi marele. stăpânitori, împeratuli turcescii 
Sulimanii, de bunătatea, năravului și de înțelepciunea lui, și vedondiă că 
are apucături domnesci ; înțelepciune, virtule şi tote bunele î însușiri, tri- 
mesti-aii pe unulă din boerii sti turcesci la Alexandru voev odii, de i-ai 
întăriti domnia cu unit minunată schiptru și cu mare cinste și de lati 
dăruitii cu daruri împărătesci şi ati închoiatii pace adâncă cu cli. Voe- 
vodulii cinsti bine pe Turcii şi încărcându-lă cu multe daruri îi dete 
drumuli și porunci să-lii petrâcă până la Țarieradu. 

Evlaviosulii și marele domnii Alexandru voevodii, după ce aă luată 
in mânile sâle totă stăpânirea Moldovei şi și-a făcută pace Dumne- 
(eescă din tote părţile, făcu multă, cinste la bisericele și sfintele -mâ- 
năstiri ale țării Moldovei. Și petrecea Alexandru vocvodă în sărbători, 
vesolii în sufletulă stă și mulțămindit lui Dumnedeii pentru atâtea .și 
atâtii de .mari bunătăţi, împreună cu prea iubita sa mamă Anastasia, 
evlavidsa domnă, și cu: toți boorii și oștenii ce se aflaă în palatulti stă, 
Do lângă acestea pace adâncă domnea, în tote părţile și audurile omeni- 
lorii se înveseliait ascultândii cum se propoveduia pretutindenea pa- 
cea. In (0lă lumea se lăți vestea înaripată despre evlavia, osârdia și iu- 
birca lui de Dumnedeii și de sfintele biserici, iar numele lui r&suna în 
tote părțile și imprăţiile de prin prejură. (12) 

In anulii 7061 (== 1553) saă porniti Alexandru vocvodii din porunca 
marelui împăratii turcescii mai întâiii cu r&sboii în potriva Muntenilorii;. 
cli însuși aii mersi în țera lori, ca, să gonâscă din scaunti pe uni „re- 
care Radulii, ce se aruncase asupra acelei domnii din țcra Ungurescă, 
Iadulă voevodi, dacă simţi de acâsta, dete dosuli și fugi în era Un- > 
gurescă, iar domnia Ungrovlahici o luă din noii Mircea voevodu cu 
ajutoruli lui Alexandru voevod, nefiindă cine să li se împotrivâscă, 
Apoi se întârse Alexandru voevodi și ajunse cu bucurie în ale sâle. (13) 

După unii alti ani, în primăvară, aă trimesti domnul Alexandru 
vocvodi pe celii d întâiii: dintre boerii-sti, pe Nădăbaicu marele vonnicii, 
cu o parte din Gmeni, ca să scâtă din domnie pe Mircea voevodă din
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pricina năravurilorit lui celorii rele și din pricina vicleșugului și necre- 
dinței lui; Mircea, voevodii avea gândi rtă asupra domnului nostru 
Alexandru voevod, dar vitâzuli domni Alexandru voevodă, audindi 
de gânduli lui, ait trimesti să dea domnia Muntenâscă lui. Petrașcu. 
voevodi în numele marelui împtratii turcescă Solimaniă. Petrașcu luă 
domnia, iar Mircea voevodii fu chemati la 'Țarigradii. (14) 

Intralui doilea anti alti domniei lui Alexandru voev odi, în luna lui | 
Augustii, i sati născulii prea iubitulii săi fii. Dogdanti voovodă..(15) 

In anulit 7062 (-=:1553), Septemvrie în 3, Dumnedeesculii domnii 
Alexandru vocvodi se aprinse de ritna Dumnededscă și de căldura. 
iubirei de Dumnedeii și hotări a-și zidi sieși o sfintă mânăstire și unit 
prea Îrumosii hrami cu numele stăpânci nostre prea, sfintei născătore 
de Dumnedeii şi deapururea, fecisrei- Maria precum și a sfintului ci acal- 
listă; și se porni din slăvituliă să scaunti "'Sucâva și sc îndreptă spre 
Valea Sccă, să alâsă loci de mânăstire și să încâpă a zidi. Dar dia- 
volului — vechiulă și răutăciosulii vrăjmașii, alti neamului Omenescii, za- 
visiniculă binelui — nu-i venea la socotâlă să sufere acâsta, ci precum 
unit nouri întunecatii acopere radele luminosului sre €, astii-felă şi elii 
se încercă să olrăvâscă cu scârbă și întristare pe iubitorulii de Dum- 
nedei și: prea cinstitulă domnii Alexandru voevodi, ca să-l întârcă și 
să-l împedece dela bună-voința, și osârdia lui. Şi 'să vedeți ce ai is- 
coditi răutăciosulti diavoli! Mergendă, cum amit spusă mai susi, Ale- 
xandru voevodă spre Slalina, când se afla, între satele Corlătesci şi Lo- 
deresci, pe la mijloculă apei Moldovei, i-se împedecă, calulă și cădu cu 
voevodi cu toti în apă; riulă cra umflatit pe atunci. Domnul Alexandru 
voevodii se aruncă atunci pe unii altii calii și merse mai departe spre 
loculii doriti, căci ca uni omii cu minte ce era, înțelese că acâsta. era, 
o faplă a diavolului și n'o luă în sâmă, ci cu privire veselă în ochi 
și cu inimă slobodă merse mai departe și ajunse la locul hotărită și 
de Dumnedeii alesii pentru a se zidi mânăstirea și hramulit prea cu- 
ralci născttore de Dumnedeii. Și vădu Alexandru voovodii loculii sil 
îndrăgi forte și mulțămi lui Dumnedeii și puse nume mânăstire «Sla- 
lina» și alese pe Iacobii, ce se chema și Molodeţiă, de întâiulti egumenit
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și proistosi (*) ali ci şi întări sfintulă lăcaș cu sate şi cu metoșe 
și cu alte rândueli, ce sunt de trebuință lăcașului, și se întârse apoi 
mărindu pe Dumnedeii şi pe adevărata născătore de Dumnedei, pe 
prea curata maică Maria, și veni iarăși în prea slăvita cotate a Su- 
covci. (16) 

Scrisu-saii acestă carte de Isaia din Slatina, 

(2) Ami tradusi pe naersiarean .cu proislosii, grecesculii zpnezats, ce pe lângă altele în 
semnă și «the superior of a monastery», E. A. Sophokles, p. 929 (Greek Lexicon of the 
Roman and Byzantine periods, 1838).



  

CRONICA MOLDOPOLONA. 

Cronica ţircă Aloldoreă și « Domniloră, et, cum dintrontâii aă venită Moldo- 
venii în țera Moldorenescă și cine ai fostă întâiulă lori domnu saă voevod, 
în anulă dela facerea limei 6867, iar dela nascerea lu Ihistosii 1359. 

Iași 1566, Octomrrie 28, 

Cn voia lui Dumnedeii întâiulti voevod Dragoșă ai veniliă ca vână- 
torii din țera Ungurescă, dela loculii și apa Maramurăşii, pe urma unui 
zimbru, ce Lai ucisii lângă apa Moldovei, şi sat veselitii acolo cu boc- 
rii sei și i-au plăcută țcra și ait remasă întrînsa și ait descălecatii-o cu 
Moldoveni din țera Ungurescă și le-aii fostă domnit 2 ani. 

După elit ati domnit fiulă s&ă; nu sc serie ce nume ait avulii. | 
După aceea ai domniti Bogdan 4 ani; nu se seric alti cui fi 

ai fostii. 

După aceea aii domniti Laţeo, fiulii lui Bogdan, 8 ani. 
După aceea aii domniti Petru, fiuli lui Mușatii. 
După aceea aii domniti Romană, iuli lui Petru, $ ani. 
După aceea 'aii domnitii Ștefană, fratele lui Romanii, î ani. 
După aceea a domnilii Iuga 2 ani; nu se seric alti cui fiii ai fosti. 
In anulă 6901 (== 1399) s'aii făcută domnit Alezandru vocvodii și ati 

domnilii 32 de ani și 8 luni. Nici despre acesta nu se serie alti cui fiii 
ai fostii. 

După aceea ait domnitii liașă voevod 2 ani și 9 luni singurii, 
iar împreună cu fratele săi Ștefană domniră amândoi 7 ani. Dar Șle-
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fanii vicleni după aceea pe fratele săi Iliașii şi-l orbi, iar după orbi- 
rea fratelui sti domni 5 ani. 

După elii ait urmată Romană vocvodii și ati tăiat pe Ştefanii; şi af 
domnit acestii Romanii, fiul lui Iliaşii voevodă, 1 anii. 

După el ati domnită Petru, fiul lui Alexandru, 1 anii. Acesta dele 
Chilia craiului ungurezcii, ca so apere împotriva Tureilorit ; nu se serie 

cărui craii anume, 

După elii ai domnitii Ciubiră voevod 2 luni. 
După aceea ait domnită fiulă lui Iliașii voevodii Aezandru 4 ani. In 

vremea acestuia începură vlădicii și mitropoliţii a se sfinţi de patriar- 
hulii Nicodimii din țâra Serbâscă, sub craiulii Gheorghe Despotit. A- 
cesti Alexandru aii murită în Cetatea, Albă din Moldova. | 

In anulă 6962 (== 1454) sau făcut domni Bogdan voovodu, fiulii 
lui Alexandru voevodii. Domnitii-aii 2 ani și Taii tăiat Petru voevodii 
celt poreclitii Aron la Păusâni (%). Acesta ait domnilii apoi 2 ani. In 
dilele acestui voevodii începură Moldovenii a plăti biră 'Tureiloră. 

Apoi ai luati domnia Ștefanii vocvodi și ati tăiatii pe acesti Pelru, 
după ce domnise 3 ani. 

In anulii 6965 (— 1457), Augusti în 12, în Joia mare, venilit-aă din 
(âra Muntenâscă Ștefanii vocvodă, fiului lui Bogdanii voevodit. 

In anulii 6969 (-==1461), Iunie în 5, ai prădată Ștefanii voevodii 
țâra Săcuescă. 

In anul 6970 (==1462), Iunie în 22, Tai rănitii la piciorit pe Sle- 
fanii voovodi Ungurii din Chilia. 

In anula 6971 (=— 14683), Iunie în 5, i-ati adusi lui Ștefanii voc- 
vodii novastă dela Chiovi, pe sora ţarului Simconă din Chievil. 

In anulii 6973 (— 1465), Ianuarie în 23, Joia, aii venilii acesti 
voevodii sub Chilia, ai încunjuratii-o totă Vinerea, Sâmbăta ai luatii-o 
dela Unguri și ai pusti întrînsa pârealabi. pe Isaia și pe Buhtea, iar 
cli însuși sai întorsii îndărătii la Sucâva, mulțămindit Domnului Dum- 
nedeii pentru izbândă. | 

(*) Yeai nota 15 asupra lui Iarnazan.



    

CRONICA ' MOLDOPOLOXĂ - -: 225 

“In anulă 6974 (== 1466), Iulie în: 20, ziditii-at mânăstirea sfintei năs- 
cătore de Dumnedeii dela Putna. i 

In anulii 6975 (= 1467), Noemvrie în 19, venitii-ati noulă crai un- 
gurescii Matiașii cu oștirea sa în ţ6ra Moldovei, nai întâiti până la 'To- 
truși, apoi-până la terguli Romanului Și au absti terguli, după acocă 
ai venitit și la Baia din Moldova. Atunci ati veniti asupra craiului 
Matiași Ștefanii voevodii cu oștirea sa și Tai bătulii cu" desăvârşire, 
însuși craiul Matiași lu' vănitii de dinsulă și de-abia scăpă cu ruşine, 
fugindi -cu puţini 'Omeni Și pe 0 altă cale spre țera Ungurâscă, 

Intr'același ană ai nuiritit soția lui Ștofanii vocvodiă, Eidochia cea 
-dela Chieviă. 

După aceea sait împăcatii Șlefanii voevodii cu craiul Matiași și i-ati 
dăruit craiului Matiaşi lui Ștefanii voevodii două cetăţi în țera Un- 
gurescă: Balta și Ciceulă cu tinuturile lori cu totii în țâra, Ardâlului, 
„În anulii 6978 (= 14170), Augustii în '20, venitit-aii o mare 6ste tă- 
tărescă în țera Moldovei și sai hătulii cu ci Ștefanii voevod la dum- 
brava” dela, Lipnița pe Nistru Și i-au biruit și le-ai luată tâtă prada. 
Tătarii se întorceau atunci din Podolia, unde le tăiaseră calea ai noştrii. 
După acâsta ai sfințită mânăstirea dela Putna, mulțămindi. Domnului 
Dumnedei pentru izbândă prin însuși mitropolitulă Teoctistiă și cpis- 
copulă Tarasic, | Si 

Intr'același ani, Fevruaric în 21, sau certati cu Radulă, '“voevodulă 
Muntenescă, și i-ati arsi Brăila și alte ţinuturi. | 

In anulii 6979 (==1471) ati tăiată pe Isaia vornicul, pe Negrilă 
paharnicul și pe Alexa stolniculiă, | i | 
"Și întracelași anii at avulii r&sbâiă cu Radulii, vocvodulă 'Munte- 

nesci, la apa dela Soci în țâra Muhtendscă: Şi at Dătutii pe vocvodulii 
Muntenescii și forte mulți 6meni i-ati omoritii și le-ati luati steagurile 
— până și steagulii domnescii Tată luati — Și mulți prinși ai făcută și 
pe toți i-au tăiatu, afară de doi boeri mari, Stant logofătuli şi Mircea 
comisul, pe carii i-ati lăsată în viață. | | 

Intr'acelaşi anti, 29 Augustii, ai fostii unii mare cutremură de pă- 
mentii peste totă lumea, po vremea, prândului. _ 

In anuli 6980 (== 1471), Septemvrie în 14, și-au luată Ștelant 

15
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voevodii nevastă pe Maria din Mangopi, unde se afla o domnie cre- 

ștină sub ţarulii dela Perecopii. 

In anulă 6981 (— 1472), Noemvrie în :8, mersă-aii Ștelanii voe- 

vodii în țera Muntenescă asupra lui Radulii voevod, și sati întâlnit 

amândoi cu oștile lori la Părăulii Albă în țcra Muntenâscă ; acolo sati 

bătulii 3 dile; după aceea fugi Radulă vocvodi dinaintea lui în cetatea, 

sa de pe Dâmboviţa; Ștefani merse după dinsuli cu ostea sa și-lii 

încunjură în Dâmboviţa. Dar Radulă fugi şi din cetate, iar Ștefanii 

voevodii cuprinse cetatea și puse mâna pe soția lui Raduli voevodi 

și pe fata lui și pe tote comorile lui, câte le avea acolo; și aii pe- 

trecuti în cetatea aceca trei dile şi sai întorsii apoi la. Sucâva, iar 

pe Basarabii Vai lăsată să domnâscă acolo, în ţera Muntenescă. Și ai 

domnitii Basarabii acolo 1 lună, iar Padului vocvodă aii fugitii la Turcă 

şi ai luati cu sine 15.000 de Turci și ai năvălitii asupra lui Basarabii 

și i-ai bătulii 6stea, și i-ai luată toti avutulii, i iar Basarabii ai fugiti 

în țâra Moldovei. 

In anul 6982 (== 1473), Octomvrie în 9, Sati bălutii Ungurii cu 

Muntenii; peste Unguri era 'Țepeluşii, şi ati fosti bătuţi Ungurii. - 

In anulă 6983 (— 1475), Ianuarie 1, fostii-aii răsboiii în țâra Mol- 

dovei [*) între Moldoveni şi Turci, și cu ajutorulii lui Dumnedeii i-aii 

Dătută Ştefanii voevod și pe toți i-aii omoritii, afară de unii singurii 

Turci, fiul lui Salibașa, fiindi-că tatălii săi fusese capii peste acei 

Turci, ce număraii 40 de steaguri. Cu Moldovenii ai fostii și nisce Leși. 

In anul 6984 (== 1476), Iulie în 26, venitii-aii împăratul turcescii 

Mahometiă cu' tote puterile lui și cu Basarabi vocvodi cu ostea lui 

asupră lui Ștefanii voovodă, carele sait bătutii cu Turcii la Valea Albă, 

în ţinutulti Nâmţului din țera Moldovei, și Lai bătutit împăratul tur- 

ceseit şi i-ati prădatii totă țâra și I-ai arsi Sucâva. 

In anul 6987 (== 1478), Noemvrie în 8, răposă fiul lui Ștefanii 

voevodi Bogdanii; apoi r&posă și ali doilea, fii alu sti Petru. 

In anultt 6989 (=— 1481), lulie în 8, ai fosti r&sboiii cu Țepelușit 

pe apa Rimnicului, în țâra Muntenâscă, și Vai bătut Ștefanit voevodu. 

Intr acel răsboiii i-a omoiitii pe hatmanulit Șandrea. 

(*) CE. asupra Joldorei în loci de pastuiit p. 56.
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In anulit 6992 (= 1484), Martie: în 15, venitiă-ati Sultanulă tur- cescii Baiazetii sub cetatea moldovenâscă, Chilia, Atunci ai luatit Chilia, iar în luna următore Cetatea, Albă; acestea sati întemplatii în Iulie și Augustii. Toti atunci at pusi donini în țera Muntenâscă pe Vladii, In anulu 6993 (== 1485), Septemvrie Î, ati mersit Ştefanti voevodii de s'a întâlnită cu craiulă leșescit în Colomoia; pe vremea aceca ati vo- nită "Turcii până la Suceva, aducândii pe lromotiă la domnie, Și au arsit Sucâva și ati prădată ri mai totă țcra Moldovai. 
Toti pe atunci, în 16 Noemvric, aă bătutiă Ștefanii voevodii pe Turci la Cătlăbuga; acolo ati fosti și Leși cu dinsulă. | 
In anulii 6994 (== 1486), Fevruarie în 15, ati bătută Ștefană vocvodii pe Ilromotii, care venise cu Turcii asupra lui; Și aii cădutii de pe calit într'acea luptă, dar nu Sai vătămatiă de fel; pe Ilromotii Vai prinsi și lati datii să-lă tac, 

- | | In anulă 6998 ( =— 1490) ai r&posatit Matiașii, craiul ungurescit ; în: tracelași anii ati r&posatii feciorulti marelui cnâzi dela Moscva, Ivanii ; după aceea răposă și Alexandru, fiul lui Ștefanii voevodă. - In anul 71005 (= 1497) aii venită Albertă eraiulti leșescii cu 'oștile sele asupra lui Ștetani voevodii, carele se dusese împotriva, Turciloriă, și au trimesă Ştefani voevodii la dinsulă pe solii sti, pe 'Tăuti logofătulii . și pe Isaiia visterniculi, cu mari daruri; craiul ai luată darurile, iar pe soli ati poruncitit să-i pue în fiare Și i-au trimesti la Leovit; el însuși aut venitii asupra Sucevei și ati încunjuratii-o Și ai bătutii-o cinci săp- lămâni și n'au pututi-o lua; iar Ștefanii voevodii și-a adunatii tote 0Ş- tile sâle (*) în târgulii Romanului, afară de acesta, fratele craiului le- șescii, Vladislavi, trimesese voevodului Moldoveneseii împotriva fratelui stii 12.000 de Unguri în frunte cu voevodulit Ardâlului Birtocii, cuscrulii lui Ștefanii vocvodă ; Radul, voevodulii Muntenescii, îi trimesese și el . Gmeni într'ajutoriă ; și ai începutit Birtocti. a ruga pe. Ștefanii voevodit să se împace cu craiulii leșescu, și s'au. înduplecatii spre pace Ștefania voevodi și saii împăcatii cu craiulti leşescii, însă cu așa tocmâlă,.. ca craiulii să se întârcă cu 6menii săi pe calea pe unde ai veniti. Birtocu,. 
PI II 

(*) Mot ă mot; tâtă ţera sa.
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după ce Tai dăruitii Ștefanii vocvodi cu riulte daruri, . sait întorsii în 

țera Ungurescă, iar craiul ăia plecati ci oștile 'sele spre IIotinii pe calea 

pe unde veniseră, numai câte-va districte de ț&reni ncascultători ai apu- 

cati spre Bucovina și ai făcută mari pagube, mergendă fără grijă și 

fără pază. Atunci Ștefanii voavodi trimese după ci cu 6ste pe marele 

său vornicii Boldură, carele i-ai și bătutii acolo, tăindii asupra lori 

pădurea 'de la Cozminii. L-ai pedepsiti Dumnedei, fiinidit-că, erai peste 

mâ&sură nesupuși în 6ste și prea fără grijă, afară de asta făccati stri- 

căciuni și nu ascultai de hatmanii lori; li sai luati atunci 'nu puține 

steaguri de districturi, ba și multe tunuri, și -pe mulți - dintre dinșiă 

i-aă prinsă. 

"In anulii 1006 (— 1498) prădatit-ati fera Leșescă, Malcociiă Moldo- 

vânuli și ati ajunsi cu stea până aprope de Leovit; după 'aceca sati 

dusii-și Ștefanii voevodii la țâra Leşescă, ati prădatii-o şi ati luati două 

cetăți, 'Terebuli și i Podhaiețulii, şi le-au arsă, şi mulți Gmeni ai dusii | în 

țera sa. 

In anuli' 7012 (== 1504), Iulie în :2, ati răposatii Ştefanii voevodit. 

Acestia Ștefanii era fiul lui Bogdâni voevodii și fu îngropată în mâ- 

năstirea sa, dela Putna. Fostii-aii domnit ori voevodii 47 de ani, 2 luni şi 

3' săptămâni; cra bărbată vilezii, norocosi și cu frica lui Dumnedeii. 

« In anul 7015 (== 1506), Octomvrie în 28, mersii-aii Bogdani voe- 

vodii cu oștile sâle asupra țărei Muntenescă și aii ajunsit lo locului ce se 

chiamă Retozaţii, lângă movila Căiatii, de amândouă părţile Râmnicu- 

lui, și acolo ati venitii la dinsulii cu solie dela Radulii, voevodulit Munte- 

nesci, călugăruli Maximă, fiul lu Despotiă, și s'aii rugati de Bogdanii 

voevodii să se împace -cu Radulit voevodiă şi multe alte lucruri ai vor- 

bitii cu dinsulă; iat Bogdanii voevodii la dorința lui Radulii voevod 

„făcu pace pe voia lui și trimese cu aceli Despoti pe uni soli alu săi 

la Raduli voevodii, iar acolo înâintea solului săi i-ati jurată Radulii 

voevodii împreună cu boerii sti pe slînta evanghelic, că va ținea pace 

vecinică cu dinsulii, iar granițele să rămână cum sait pomeniti din 

bătrâni; totă aşa ai lăcutii și Bogdanii voevodii și S'aii întorsii apoi 

în ţera să. (1) | | 

In anulii 7017-(==1508), 29 Iunie, Vinerea, ai treculii Bogdanii 
e
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voevodii peste Nistru cu. oștile sele, iar Sâmbăta ai veniti sub Ca- 
meniţa, iar Dumineca la 1 Iulie ai înaintatii.cu oștile sele începândi 
dela malul Nistrului până, la granița Litvci și ati arsi şi ati prădatii 
f6ra Leșescă, și ati venită sub Rohatinit și lat luată și. Pai arsi şi 
forte multe .odâre și meni și. felu de felă de pradă ai dobândită; 
fostit-aii atunci și sub Lcovă şi datit-aii drumă oștiloră să. jăfuâscă şi 
multe cotăţi și orașe ati arsă și mulți Gmeni aă dusi cu sine. în țera 
Moldovei, întorcându-se la Sucâva. (2). 

In anulit 7021 (= 1513), Augustii în 22, ait veniti Tătarii .și. ati 
arsi țera, Moldovei până la Iași și ai făcutii pârjolii Iașii și multe daune 
ai făculit în Gmeni și în alte lucruri, ce ai prădatii.(3) .. 

În anulu 7022 (== 1514), Fevruarie în 27, venitit-aii Trifăilă, care 
voia să se facă domni, până la Vaslui; dar Bogdani lati prinsi și 
laă tăiati. (4). | | a 

In anulă 7025 (=— 1517), Augustii în 22, aii răposatii. Bogdană 
vocvodi în oraşul Iluşi; domniti-ati 12 ant și 9 luni. Si 

După clă ai fosti «domni sait voevodă fiulă săi Ptefană, în dilele 
căruia țâra avea .pace din tâte părțile. (5) | e 

In anulii 7026. (= 1518), Augusti în 14, ai veniti 'Tătarii (n f6ra, 
Moldovei, mai întâitt. lo, terguşorulii 'Şerbanca, de pe Prutii. Albă .Sol- 
tanii, ce se afla, în fruntea loră, ai poruncită să dea, foci țării, iar Şte- 
fani voovodă și-ati adunati 6stea sa, și ai plecati clă însuși asupra 
lui pe .Prutii în susii şi ai mai trimesti pe Cărăbăţi, marele vornicii 
ali, țării de josă, să trecă Prutul cu tâtă ț&ra de josii; şi i-ai poruri- 
citu să se lovescă cu Tătarii Luni diminâța, în dori.de di, și i-aă lovitii 
acelu vornicii și i-ai întrântăi; mulți. din că al. pieritii .și forte . mulți 
au fostii prinși, între aceștia doi mârzaci mari ; pe alţii i-au gonitii peste 
câmpii până la Nistru bătându-i și tăindu-i, astă-felă că .de-abia, ai scă- 
pată cu fuga acelui Albi Soltaniă Și cu puţini Gmeni; iar Ștefan voevod 
Sait întors lo Iârlău,. căci și elu fusese .într'acea luptă. (6)... 

In anulă 7032 (== 1523), Septemvrie în 1, lati vicleniti pe Ştefanii 
voevodi boerii sti și. at voilit să-lit omâre, dar. Domnul Dumnedei 
Lai ajutată și i-a risipitii Ștefanii voevodă; pe unii, anume pe Costea 
pârcalabuli dela Nemţii,. pe Maximii visterniculti și pe. Ivașcu logof-
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tulii, i-a prinsă și i-au tăiati în târgului Romanului, alții aă fugiti în 
țera Ungurescă. (1) 

In anul 7034 (== 1526), Fevruario în 4, ai mersit Ștefanii voo- 

vodii împotriva lui Radul, voevodulit Muntenescii, până la oraşulă Ter- 

gușoră și de aci, împăcându-se cu Radulu, saii întorsii în țera sa. (8) 

În anulu 17035 (—1521) au murită Petru, fratele acestui Ştefania, 

Septemvrie în 20. (9) Intracelaşi anii, Ianuarie în 14, muri și Ștefanii 

vocvodii în Iotinii și Tu îngropatit la Putna. Domnitii-au 6 ani. (10) 

Intr'același ani, Ianuarie în 20, aii luată domnia Petru voevod ;, 
nu sc scrie ali cui fiă au fostă, căci și-lai alesi domnii în Hârlăti. (11) 

In anulii 7036 (=== 1528) ati mersi Petru voevodi asupra S&cuilori 

la țera Ungurescă și avea două oști, adecă dout pâlcuri, și saii dusit 

pe două căi la ţâra loră, şi întâlnindii în tote părţile pe bocrii lori, 

i-ai bătutu și i-ai împrăștiati, și luându cu sine omeni și pradă peste 

s6mă, sai intorsi în Moldova; adusii-aii cu sine forte mulți Să&cul şi 

Sași. (12) | 

- “Inteacelaşi ani, Iulie în 10, sait impăcatii Ianășit craiulit ungurescit 

cu Petru voevodi și i-ati făgăduitii cetatea, Bistriţei și toti districtulia 

Bistriţei cu veniti cu toti; dar boerii ungureosci nu s'aii învoiti la acesta; 

cu tote astea Petru voevodii aduse de acolo în țera Moldovei mari avuții, 

luate dela, Săcui și Saşi. (1.3) . 

După aceea, ai prădată Petru voevod de trei ori ţâra Leșescă, ai 

arsit Pocuția și ai bătutii pe ai noştrii la Seretu, dar la Obertinii fu 

bătutii cu desăvârșire de Lesi, aşa că de abia ai scăpatii cu luga, 

lăsându-și tote odârele și tunurile, ce le avea cu sine. (14) 

„Apoi în anul, cum scriu ci, 7046 (— 1538), trimestt-ati Zigmuntu, 

craiulii leșesci, 6stea, sa, în fruntea căreia se afla hatmanulii Jan 'Tar- 

nowsli, asupra Ilotinului și bătură Ilotinulii două săptămâni, până ce 

ai veniti Petru vocvodiă la dinsulii şi sai închinatii acolo hatmanu- 

lui crăescii şi at jurati credință craiului leșescii împreună cu toți 

boerii săi. 

Pe aceeași vreme sultanulii Solimani, împăratulii turcesci, aii veniti 

însuși cu stea sa asupra ţării Moldovei și au trecuti Dunărea, dar 

-mai departe nai -cutezati să mergă. Atunci sau rugati Petru, voc-
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voduli Moldovei, de hatmanulii crăescii să-i dea Omeni pe bani în 
potriva Turcilorii, dar hatmanul crăescă nai voit să facă acesta, din 
pricină că craiulu avea pace cu împăratulă turcescă. 

Intre acestea Petru voevodi înfrînse cu desăvârșire pe 'Tătari la Şte- 
fănescă, ia» împă&ratulii turcesc câtă vreme audia că 6menii crăesci 
sunt sub Ilolină, nu sai mișcată din loci; numai. după ce Gmenii 
crăesci aii plecatii de sub Ilotină, sai porniti și clă spre Succva cu 
oștile s6le; iar Petru voevod ati fugiţii. dinaintea lui la, ţera Ungu- 
rescă. (15) 

Imperatuli turcesc, sosindă la Sucâva, puse unii altii voevodi, pe 
Lăcustă. Boerii părăsiră pe Petru voovodă, iar împăratul turcescii, 
după ce zăbovi puţină vreme în Sucâva, sai dusii îndărăti la (ra 
turcescă, Ati poruncitii să nu se facă nici o stricăciune țării, cu tote 
astea ai luati sub stăpânirea sa o cetate moldovenâscă,, anume Ti- 
shina. (16) 

Lăcustă aii domnitii doi ani și jumătate. In vremea domnici lui datit-ati 
Moldovenii jumătate din eră Turciloră, După aceea ai omoritii boc- 
rii pe Lăcustă, iar pe Turcii, ce erai pe lângă, dinsulii, i-ati tăiat Și 
le-aii luatii toti avutul, iar pămonturile le luară înapoi. (17) 

Audindă de acestea sultanulti Solimani, împă&ratulii turcescii, ai tri- 
mesi după Lttru voevod la ţâra Ungurâscă și Tati pusi din noti în 
domnie, iar pe Cornea, pe care și-laii fostă alesii ci, ait poruncit să-l 
trimeță, la, dinsulă ; dar Petru vocvodti nu lait ascultati într'acâsta, ci 
lau dati morții împreună cu mulți alţi boeri, pe carii i-ai tăiati.. Și 
asti-leli ai domniti până la mortea, sa, (18) 

Lăsatii-att domnia fiului săi nebunii Ștefană, po care apoi Lai ucisi 
boerii. Domnită-aă doui ani, iar după elii au pusti domni pe Joldea şi 
i-au dată de nevastă pe fata lui Petru voevodii. | o 

Inainte de acesti Ștefanii aii fostii domnitii 4 ani fratele săi Jliașă, 
carele mai apoi s'a tureitit și Sai dusă în era 'Turcâscă. (19) 

La anulti 1552 Zigmunti Augustă, craiul leșescii, ait pusii domni în 
Moldova pe Alexandru, Moldovână de neami, iar pe Joldea, prindân- 
du-li Moldovenii, i-ai tăiat nasult: și lau trimesit la mânăstire. (20) 

Acesti Alexandru, după: ce se făcu domni, ai poruncită să sugrume



932 CRONICELE MOLDOVENESCI INAINTE DE URECIIIĂ 
  

pe bătrâna văduvă a lui Petru voevod (21), iar pe. fiica ci, cea care 

lusese după-Joldea, -şi-a luatit-o de soție.. 

Apoi în anulu 1561 ati veniti la -țâra, Moldovei Laski: L6huli cu 

Despotă și ai alungati pe Alexandru, iar pe Despoti Vaii pusii în domnie; 

Laski şi-a luatii pentru. sine IMotinuli, dar mai târdii Vaii lăsatii lui Dos- 

potit. Acesti Despotii ai începutii a se purta răi cu Moldovenii şi a lo 

jefui bisericele (22); de aceea Pati încunjuratii în Succva şi Lai. ținută 

multă vreme încunjurati, iar la domnie aă chemati pe Dumitru Viș- 

novieţchi, pe care însă Lai viclenilii mai apoi și lati trimesii la Turcă 

cu nu puţini Leși și Volineni, iar pe alții, după co le-ai tăiatii na- | 

sul, i-ai lăsată să se întârcă,. în .țâra Leșescă, (23) 'Lotă atunci și-ait 

alesii domnă pe unii Gre-care Tomșa din districtului Orheiului, care aii 

încunjuratiă pe Despoti în Sucâva, dar nai pututii să-lă ia, până co 

acesta nu ucise pentru hănudlă de viclenie, în .odaia lui și cu mâna 

lui, pe unit Unguri, carele era mai mare peste Ungurii din cetate; a- 

tunci acei Unguri ceşiră de la celă din cetate, așa că nai mai avutit cu 

cine să se apeie.. Deci încălecândii pe calu, ai ceşiti „din cetate și sait 

dusi la 'Tomșa să-lă roge a nui. lua vicţa, dar nai pututi să-l îndu- 

plece, căci Tomșa:a poruncită numai decât să-lu tae, și clii însuși ai 

loviti! celă diîntâiu cu buzduganulii. (24) . 

Imp&ratult turcesc, îndată ce-i aduseră pe Vișnoviețehi, porunci 

să-l spândure do cârligă împreună cu Piaseţehi (25), iar pe cei-lalți, 

atâtii pe Leși. cât și pe Volineni, i-au trimesi peste mare.la galere, 

iar la domnie! aii trimesi pe Alexandru, celui ce fusese pusi de craiulit 

leșescii, Acesta, când veni în ţcră, avea cu sine o mare ste tătărescă, 

care pustii atunci jumătate. țâra Moldovei; iar Turcii ai remasit .pe 

_Tângă dînsulu, până ce țâra întregă i sau închinată, iar Tomșa cu Mo- 

țocii și cu Spanciocă aii lugili în țâra Leșâscă; pe aceştia craiulii le- 

șesci Zigmuntii ai poruncitii săi tac în Leovă, din pricină că trimiseseră 

atâţia 6meni de-ai lui Turcilori, iar altora le tăiaseră nasul. (26) 

Același Alexandru, când sosi la domnie, dete într'o singură qi 'Tur- 

cilorii 60 de boeri moldoveni să-i omâre, poftindu-i la ospăţă, iar după 

acesta pe forte mulți dintre dinşii i-ati stinsă. (27) Aceluiaşi Alexan- 

dru. i-aă poruncitii sultanuli Solimanii.să dărăme cetatea Nâmţului în .
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țera Moldovei. (28) Și toti în dilele lui prințulit ungurescii Ianășii ai 
luată îndărăti pentru țâra Ungurâscă Balta şi Ciceulii, cetăţile ce. le- 
ati fostă dăruită Matiaşii craiul lui Ștefanit voevodiă. (29) 

Ținuturile din tătă ţdra Doldovei. 

- “Ținutul Cetăţii Albe, Tighinci, Chigeaciului, Lăpușnei, Vasluiului, Or- 
heiului, Sorocii, Ilotinului, Cernăuţului, Sucevei, Ilârlăului, Dorohoiu- 
lui, Cărligăturei, Iașiloră, Fălciului, Covurluiului, Tecuciului, Putnci, 
Agiudului, Tutovei, Totrușului, Bacăului, Romanului, Nemţului, (50) 

Numărulii tuturorii ținuturilor 24; totii atâtii de mulți părcalabi și 
vătafi, adecă, staroști și stegari. (31) Din tote aceste ținuturi so adună 
ostaşi și grăniceri 8000, iar când sunt numai nemeșii 3000; acum 
insă ce pusti (32) 

Diregătorit voevoduluă mollovenescii. 

Ilatmanuli vornici; vornicul ț&rci de sustii; vornicul țăvei de josit, OI CUI Du 
ce face pe lângă domnii și slujba de mareșali ; logofeţi trei, ca la noi 
cancelarii ; visternici_ trei, ca la noi «podskarbi» ; stolnic sati «lrajezy» 
trei; paharnici sai «podezaszy» trei; diaci mai mari, ce sunt peste 
scriitori, trei; uşeri, co sunt mai mari peste cel-lalți ușori, trei, cam 
ca la noi «komornicy»; peste curteni, cari sunt ca la noi «dworzano», 

. . i + “ vu . sunt trei malmari; comisi, adecă «koniuszy», trei ; bucătari sati «Solarzy » 
trei; peste armaşi, adecă călăi, sunt trei mai mari ; aprodi_ pe lângă 
domnii, în odaia lui, trei; pitari, cari ingrijescii de pâne, trei; pivni- 
ceri trei ; spătari sati după noi «miecznicy» trei. (33) 

Fie-care din acești diregători are sub mâna. sa, mai mulți diregători 
mici, iar când vre unul dintre ci greșesce, nu-l pedepsescii cu vorba, 
ci cu ciomaguli ; câtii pentru alte felurite lucruri și mai alesii pentru 
hiclenii, ce nu sunt rare acolo, le pedepsesce îndată cu mârte însuși 
domnulii ; eli singuri judecă. 

Numerulii tuturorii domnilorii e 28, iar num&rulii tuturoriă aniloră de 
domnie ali acestori domni 214 ani și 2 luni și jumătate.



    

  

CRONICA ANONIMĂ,. 

Povestire în scurti despre Domunii AMoldovenescă, de când sai începută, 
(era Moldovencscă. 

La anul 6867 (= 1359) pornitit-au din cetatea, Veneţiei doi frați, 
lomanii și Vlahata, ce crai de legea creștinescă și fugeait de gona 
ereticilorii în potriva, creștiniloră, și ajunsii-aii la loculă ce se chiamă 
Vechiuli Rimi și și-au zidit sicși cetate după numele 'lorii, Romanii, 
Și șl-ail trăitii traiulă, ci şi neamul lorii, până ce ai treculii Formosă 
papa dela pravoslavie la lătinie. 

Și după despărţirea lege lui IIvistosti și-au zidit Lătinii o nouă 
cotate și i-ai pusi! numele Noului Rimii și at chemati pe ltomăneni 
la sine în lătinie, în Noului Rimii; dar Romănenil nai voiti, ci ati 
începutii luptă, mare cu dinșii și nu saii despărțitii de legea crești- 

„n6scă. Și de atunci încâce ai fostii merci în luptă unii cu alţii. până 
la domnia lui Vladislavii, craiul ungurescii. Iar Vladislav craiulă cra 
nepotii de frate lui Sava, arhiepiscopuli sărbescii, și fusese botezatii 
de dinsuli și se ţinea de legca creștinâscă în lăuntrulii inimoi sâle, 
dar după vorbă și după podobele crăesci era lătinii, 

Și în vremile lui Vladislav craiulii sati porniti! cu r&sboiit în po- 
triva. Ungurilorii 'Tătarii cu cnâzuli Neimetii din pustiile (1) loră dela 
apa Prutului şi dela apa Moldovei și aut trecutii peste munții cei înalţi 
din Ardeli: și dela țâra, Ungurescă Și ai ajunsii-la apa Moreșului şi s'ati 

  

(1) Cu «pustie» ami tradusă pe rusesculă noteniune loci unde rătăcescii nomadii; s'ar putca traduce și prin «stepă». Terminulă «pustie» se găsesce cu acestii înţeles în cronicari. .
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oprită acolo. Audindi Vladislavi, craiulii ungurescii, de năvala, Tăta- 

rilorii, trimese îndată la Rimi, la împăratului şi la papa, să-i vie în 

ajutoră ; trimese și la vechii Rimleni și la Romăneni (1). Atunci sai 

unitit noii Rimleni cu vechii Rimleni și ai veniti la țera Ungurescă 

spre ajutoră craiului Vladislavit. , 

Dar noii Rimleni at trimesii în taină craiului Vladislavi scrisore, 

în care scriea: «Marelui craiii Ungurescii Vladislavi. Vechii limleni 

sunt în luptă cu noi din pricina legei, căci nai voitii „să trecă cu 

noi la legea nouă lătinscă, ci trăescii în legea grecâscă în vechiuliu 

Rimi. lar acum ai venilii “cu toţii împreună “cu noi spre ajutorulii 

t&i, lăsându-și în vechiulă Rimii numai femeile și copiii cei mici. lar 

noi suntemii de aceeași lege cu tine, prietinilori tt suntemi prietini, 

dușmanilorii t6i duşmani; decă bine ai face, dacă, i-ai trimete pe că îna- 

intea tuturorii celorii-lalți 6meni în potriva 'Tătarilorii, că doară vori 

cădea cu toții în luptă; iar dacă Dumnedeii îi va feri de Tătari, să-i 

lași în țâra ta, ca să nu se mai întorcă în vechiulii Rimii, iar pe le- 

meile şi copiii lori îi vomii lua în legea n6stră lătinescă». 

Şi nu după multă vreme s'aii datii luptă mare între Vladislavii craiulii 

ungurescii şi între Neimetii cnâzulii tătărescii la apa 'Tisci; și mai în- 

tâiti de toți ai întratit în luptă vechii Rimleni, după că: Unguri mulță și 

Riimlenii cei de logea lătinâscă, şi ati bătutii pe Tătari mai întâi vechii 

Rimleni, apoi Ungurii și Romănenii (2), şi n'a peritii mulți dintre vechii 

Rimleni. Su 

-Yladislavii, craiul unguresci, forte sat bucurati de. acesti ajutorit 

dumnedeescii, iar pe vechii limleni i-ai cinstiti și i-ati miluiti forte” 

pentru vitejia, loră şi le-ati ar&tati apoi serisorea noilorii Iimleni, ce 

i:aui fostii scrisii-o aceștia, de ci și de femeile lori, și i-ati -chematii la 

sine în slujbă, ca să:nu so mai întârcă în vechiuli imi și să peră 

de mâna noilorii Rimleni. Vădândi 'că scrisârea: crăâscă n'aii creduli, 

ci sai rugată de craiii să lo îngădue a trimete Gmeni, cari să caute 

(1) Acesta e uni pleonasmii, pricinuit probabilă prin greșela unui copistii, care a pusti 

în textul rusescii cas, crapul Pumasiomr ui i Pomanonesr» în loci de cr Hobinrp —». 

(2) Şi aci avemiu a face cu o greșclă i în textul rusescii, care are Posanonione în loci 

de nonrze Pirate,
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și-să vadă dacă mai trăescă ori nu în: vechiul: Rimii femeile Și co: 
piii lori. Și Sati dusi soli și sat întorsă curindă și le-ai spusi: 
cetatea nostră, vechiulă Rimi, e dărămată, iar pe femeile și copiii 
noștrii i-au luatii noii Rimleni în legea lori lătinâscă. 
"Atunci saii rugată de craiul Vladislavii să nu-i silâscă a trece la 

legea, lătinâscă, ci să-i lase a trăi în legea lori creștinâscă, în legea 
grecâscă, şi să le dea pămenti de traiă. Iar Vladislavii craiulă cu 
mare bucurie i-ai primiti şi le-a dati pământi în ) Maramor&șii, între 
apele Mortșului şi 'Tisci, loculi ce se chiamă Criști, şi acolo sai a- 
dunati și sai aședali Rimlenii, și. trăindit acolo, ai începutii a-și lua, 
femei Unguroaice de legea lătinâscă și a le întorce la legea, lori cre- 
știnescă, și astii-felii trăescii până astădi; 

Și era între ci unii bărbati cu minte'şi viteză cu numele Dragoșit 
și Sati porniti odată cu' tovarășii sti la venatit de fiare sălbatice și 
ati datii pe sub" munții cei înalți de urma unui zimbru și Sau dusi 
pe urma, zimbrului peste munții cei înalți şi a trecuti. munții și atu 
ajunsi toti pe urma zimbrului la nisce șesâse și prea frumâsc locuri 
Și ati ajunsi pe zimbruli la ț&rmulă unci ape, sub o răchită, și Lai 
ucisi şi Sai ospătatii din venatulă lori. | 
Și le-au venită dela Dumnedeii gândi: în inima. lor, să-și caute 

locii de traii și să se aşede acolo, și sau uniti cu toții și ati hotâ- 
rilă să r&mâe acolo, și sati întorsii îndărâtii și aii'povestită tuturorii 
celorii-lalți de frumseţea țirii și de apele și de isvârele ci, ca să se 
aşede și ci acolo; şi le-ati plăcutii tovarășilorii lorit gândului acesta, 
și ai hotăriţii să mârgă și ci unde. fuseseră tovarășii. lori, şi ai cău- 
tati să-și al6gă loci, căci de jură împrojurii 'era pustiu, iar pe la 
mărgini Tătari rătăcitoră cu turmele, și sait rugatii. apoi de.Vladislavii, 
craiului unguresc, să le dea drumulii, iar Vladislav craiul cu mare 
milostivire i-a lăsatii să plece. a 

Şi plecatii-ait din Maramortși cu toți tovarășii lorăi și cu femeile și 
cu copiii lori peste munții cei înalți, și tăind pădurile și înlăturând 
petrile, trecutit-aii munţii cu .ajutorulii lui Dumnedei şi venitit-au la 
locul, unde Dragoşii omorise zimbrulii, și lo-ait plăcutii loculii și sait 
aședati acolo și și-aii alesii dintre dinșii pe uni omă înțeleptă, cu nu-
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mele Dragoșii, și lati numitii sieși domni şi voevod. Şi de atunci 

saă începutii cu voia lui Dumnedei ţâra Moldovenescă. 

„Iar Dragoşii voevodii aii descălecatii întâiul loci pe apa Moldovei, 

[anume Bourenii] (*), mai apoi at descălâcatii loculă Baia și alte lo- 

cură dealunguli apelorii și. isvârelori, şi si-a făcută pecete domnâscă 

pentru tâtă ţera uni capi de zimbru. Şi ati domnit Dragoșii voc- 

vodiu 2 ani. 

Iar după clu au domnilii fiulu sti Sasa voevodii 4 ani. 

Iar după Sasii fiulii săi Laţco 8 an. 

După aceea aii domnili Bogdană voevod 6 ani. 

După aceea ai domnilă Petru voevodi, fiului lui Mușalii, 16 ani. 

După aceea fiului lui Petru Jomani 3 ani. 

După celt aii domnitii fratele săi Ștefană 7 ani, 

După cli ai domnilii Jaga vocvodă 2 ani. 

In anulii 6915 (=— 1407) au luată domnia Alezandru voevod și aii 
domnit 32 de ani și 8 luni. 

După el ati domnitii Iliașii voevodit, feciorul celă mai mare ali 

lui, 2 ani și 9 luni singură, iar. împreună cu [ratele săit Ștefan voe- 

vodă aii domniti 7 ani. Luatii-aii apoi Ştefană voevod pe fratele săi 

lliaști voovodu şi Tai orbită; iar Ștefană voevodii după orbirea fratelui 

săi ai domniti 7 ani. Şi f-ai tăiatii lui Ștelanii voevodii capulii No- 

„manti, fiulu fratelui s&u Iliașii voevod, 
Şi ati domnitii Romană 1 ani. 

„Tae după el ai domnit Petru, fiulă lui Alexandru voevodi, 1 ani. 

Și ati datii Petru cetatea Chilici Ungurilorii. 

După elii ati domnilii Ciubără voevod 2 luni. 

După clu at domnitii Alezandru voevodii, fiulii lui Iliașit voevodi, 

4 ani. 

După Alexandru voevod ai domnilii Bogdan vocvedii, fiul lui 

Alexandru voevodă și tatălii lui Ştefană voevodiă, 2 ani; și i-a tăiatii 
capulă Petru voevodă, numitit Aroni. 

lar Petru voevodi ai domnilii 2 ani. Sub celt aii începutii a se da 

  

(*) Adăogată de nor. CL p. 68.
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birii Tureilorii. Dar după scurtă vreme i-ati tătatii capul Ștefanii voc- 
vodă, fiulă lui Bogdanii voevod. 

In anulu 6973 (— 1465) Ștefanii voevodii, fiul lui Bogdan voe- 
vodă, ait luati îndărătii dela, Unguri cetatea Chilici. 

In anulu 6992 (— 1484) venitii-ată împăratul turcoscii Baiazitii și 
au luatii dela Ştefană voevodii două cetăți: Chilia și Cetatea Albă. 

In anul 7005 (=—1497) veniti-ati craiulii leșescii Alberti împotriva 
lui Ștefanii voevod și s'aii împăcatii cu vicleșugii cu Ștefanii voe- 
vodă și sai întorsii la țâra lui prin locuri nevâtămate, și Lai gonitit 
Ștefanii voevodii și Tai ajunsi la Bucovina şi Tai bătută, 

In anulii 7012 (— 1504), Iulie în 2, sai s&verșită Ştofanii voevod. 
Ștefanii voevod ai avutii 4 feciori: Petru, Alexandru și doi Bog- 

dani. 

După el at începulit a domni fiul sti Bogdanii. 

o ei italy
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Note la cronica şi analele putnene. 

(1) Data, în care cronicele nâstre vechi punit începutulă țării Moldovei, va- riază forte multii la istoricii noștrii vechi și noi. Ne vomit permite deci unit micii excursii asupra acestei chestiuni. | 
Urechiă (C. 12, 133) pune «începutulit domnilor ţării Meldovci» la 6867— 1359; acestă dată a împrumutatii-o, fără nici o îndoclă, din cronica putnână. - Că ca este data celei mai vechi cronici moldovenesci ne dovedesce afară de cronica putnenă a) cronica anonimă (e. 1504), ce-și începe povestirea despre Romanii și Vlahata cu 6867, bj cronica lui Moxa (1620), în care se spune: «ei au fostii ani 6867, atunce sau începută a se descâleca -ţara Moldoveci». Iasdeii, Cuvente den Bătrâni 1, 405, - - 
Cu data 6867 nu se împacă următârele isvâre : a) Cronica moldo-polonă, cunoscută până acum din singura copie fOrte rca a muscului Czartoryski, care are 1342. Acestă dată se apropie mai multi decât tâte cele-lalte de data pro- abilă a descălecării Moldovei prin Dragoșii, n'o putemii însă admite pentru originalulă de care s'a serviti traducătoruli polonti dela 1566, de 6re-ce în copia Czartoryski anului 1342 îi cor&spunde 8624 dela facerea lumci. Proba: Dilti că amândouă datele sunt corupte. Ci. D. Onciul, Zur Geschichte der 

Bulkowina, Czernowitz 1887, p. 28, A. Czotowski, Poczatki Moldawii i wWy- prawa hazimierza Wiclkiego r. 1359, Lw6w 1890, p. 25 şi darea. de sâmiă 
asupra acestui studii în Convorbirile literare, an. XXIV (1890), p. 542. Aci 
am admisti după Nicolae Costin și Ilasdoă (Archiva istorică III, p. 5 şi 19) ca puneti de plecare ali cronicci putnene anulii 1352, o părere ce acum mi se pare greșită. b) Nicolae Costinti în Cartea pentru descălecatuli de 'ntâiă (C. 1% 83) pune începutulii Moldovei la 6860 — 1352 și observă «iară ce scrie Ureche vorniculii, că aii fostii velâtulii 63)7 la descălicarea ţirii cu Dragoşii vodă, nu se tocmesce». Eli a avută deci în mâni o copie a cronieci lui Ure- chiă, care în loci de 6567 avea 5807, o greşelă forte ușorii de înţelesii, dacă
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ne gândim că copistulii a scăpatii o literă la însemnarea datei și a scris 

„„swa. (6807) i. 1. d. .„swăa. (6867). Nic. Costinii n'a împrumutatii 1352 din vre-o 

cronică anterioră lui; clă- a ajunsă la acestă dată printrunii calculii erono- 

logicii aproximativii; c[. 1. e. c) E interesantii a constata că şi manuscriptulă 

lui Miron Costinii avea data 6807. In poemulii polonii clii dice întruni loci 

că «durata Moldovei arc abia 380 de ani» (Arch. ist. 1], 1, 167), iar întraltii 

loci numără patru secole dela Maramurășenulii Dragoșii și dela Oltânulii Ne- 

grulă (ibid. 160). E sciutit că dedieaţia regelui Sobiewski e făcută în an. 1654 

(Operele complete ale lui Mironii Costină, cd. V. A. Urechii, Buc. 1888, p. 75); 

dacă admitemi însă că Costini lucra la pocmulii săi pe la 1679—ceca ce este 

fârte probabil — căpătămii, scoţendii 6807 — 1299 din 1679, toemai 380 de 

ani. Acesti calcul nu l'a pututii face Mironit Costinii decât pe la 1679, avenulii 

înaintea lui unit manuseriptii alti lui Urechiă cu data 6807 — 1299. Deci părerea 

că Mir. Costinii ar fi admisă data 1304 (Ilasdei, |. e. 167, Xenopolii, Istoria II, 

38) este greşită. d) O ereșclă de copist trebue să admitemit şi în manus- 

criptuli lui Dimitrie Cantemir, după care (Chroniculii Româno-Moldo-Vlahi- 

lori II, 400) Urechiă ar avea data 6821=—1313. Dacă amii putea admite în copia 

cronieci moldopolone 6824 i. ]. d. 8624, star apropia data acâsta de a lui Can- 

temirii şi sar putea presupune că înt”'o serie de copii ale eronicci lui Urc- 

chiă se afla una sait alta din aceste două date; hipotesa acâsta n'ar avea însă 

nici unii radămii. | 
Astii-felii observaţiile făcute de d-lti Xenopolii în Istoria II, 38 trebueseii rec- 

 tificate în acestii chipit: data croniecă lui Urechiă. nu este 6807 (1299), ci 6807 

(1339), i iar cronica putnenă nare 1342 (6350), ci 1339 (6367). E o altă ches- 

tiunc, care din aceste date este mal aprope de adevărulii istoricii; aci amii 

voitii numai să stabilimii, care din cle sa aflatii în cele mai vechi cronici 

moldovenesc și în Urechiă. 

(2) Urechiă |C. I:. 133) are: «şi ati domnitii doi ani Dragoși Vodă și s'aii 

stvârșitii. 'Textulii completii ali eronicci putnene a trebuilii să fie așa dar: 

H rOcnoAnertota „E, aka n ovaip'k'rn; cuvintele u'owupkra sunt lăsate 

afară în copia nstră. "Totti doi âni de domnie îi daii lui Dragoșii cronica ano- 

nimă, și moldo-polonă. 

"5 Urcchiă (C. 12, 133) traduce astii-felii acestii pasagiti: «După Dragoșii 

Vodă ai stătutii domnii fiulii-stă Sasii Vodă și at domnitii 4 ani și sait să 

„vârşitit». Ceva mai pe seurtii e redactată cronica anonimă ; cca moldo-polonă 

are «după aceea domni fiul sti, nu serie cum i-ai fostii numele». Deci exem- 

plaralii cronicci putnene, folositi de traducătorulii poloni, n'avea pe Sasă  
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pomeniti cu numele, nici numărulti anilor lui de domnie. «Nic pisze iako mu byto imie» e adausulii traducătorului dela 1566. 

(4) In tocmai așa cronica moldo-polonă, cu adausulă: nu seric alti cul fit a fostii. Originalulă acesteia cra deci identicii cu copia nstră. Cronica ano- nimă și a lui Urechiă se deoschescti aci de cronica putnână. Amândouă punii după Sasă pe Laţeu, căruia îi daă 8 ani de domnie și îlă numesc fiulii lui Sasu, iară după Laţcu punti pe Bogdani, căruia îi dai 6 ani de domnic, nu sciti însă alt cui fii a fosti. Laţcu este deci după unele cronici fiul lui Bog- danii, după altele fiulii lui Sasii; despre Bogdan nu seid nică uta ali cul [iti a fostă: 
| a Asupra lui Sas și Bogdan avemă prin urmare 2 versiuni în cronicelo „vechi moldovenesci: a) versiunea cron. putnene și moldo-polone, bj versiunea cronicci anonime și a lui Urechiă. Originalulă acestuia, păstratii cu Oro-cari prescurtări în cronica anonimă, va fi fosti astii-lelii : 

IL ne nea (sc. Dragoșii) rocnoaneraoa chin sro Caci ECEROAa A. a'k'ra 2 ovatp'kra. PS 
Ghinin ere Ăanne RoetoAa PSENOARCTEORA „0. ARTA ui otaiprlra.- 
H ne "roam reenoAnereena ROrAann BOEROAa 3, aka ui ovawp'kra. Versiunea a) este cea mai vechiiă şi singura în acordă cu faptele, versiunea b) sa născută prin greșsla vre-unul copistit, care a pusti pe Laţeu după Sasti în locii să-l pue după Boodanti.. Acâstă greșclă s'a sirecuratii într'o copic a cronicci putnene înainte de 1504 şi s'a continuatii până în timpul lui Ure- chiă. Pomelniculi dela Bistriţa, £. 2 b., nu lasă nică o îndoclă că Laţeu a fosti fiul lui Bogdană. Cf, Xenopolii, Istoria II, 133—134, 

(5) 'Totit-aşa cronica anonimă și Urechiă (0. 1, 1834), care traduce și aci cronica putnână. Cron. moldo-polonă nu conţine numărul anilorii de domnie. 

(6) 'Tolii așa cronica anonimă și Urechiă (0. 12, 134). Cronica moldo-polonă are 8 ani în loci de 3. ! 

(7) Despre acestii Ștefan Vodă Urechiă (C. I?, 184) spune următârele: «După lomanii Vodă ati stătutii la dorânie Ştefanii Vodă, care au avută doi feciori, și ati domnită 7 ani». Cronica anonimă și moldo-polonă spunii că a fostii fra- tele lui Romani şi a domnitit 7 ani. Nici una nu amintesce de lupta lui cu regele Sigismundă. Existenţa acestei lupte o dovedesce însă, afară de cronica putncnă în copia nâstră, însuşi regele Sigismundă, care în două diplome date locuitorilorii Brașovului şi comitelui stcuesci Ștefan: amintesce de ajutorulti ce i lait dati aceștia în potriva lui Ştefană domnulă Moldovei, «contra Ste-
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phanum terrae Moldaviae vayvodam». Cf. diplomele din 18 Fer. 1395 (lejer, 
N, II, 294) și 1401 (Fejer, X, IV, 53), citate de E. Picot, Chronique de Mol- 
davie, 24. Lupta între Ștelani şi Sigismundi s'a întâmplatii pe la 1394 sati 
1395, căci în 6 Ianuarie 1395 (ov Ann cRATOrO BOrOABARIina HA Bpeiartenihe 
POCNOAnIE ăi ă 7) Ştefan împreună cu fratele săi Mihailă și cu bocrii 

închee în Suceva unii tratatii do alianță cu Vladislavi Iaghello în contra re- 

gelui ungurescăi în primulă locii și în contra altorii dușmani comuni [vocro- 
duli Băsăribesciă, Turcii, 'Lătarii şi Rușii). Acestu tratati fu încheiatii în urma 

luptei dela Ilindăti de tema unei noui invasiuni a regelui unguresci. Cl. 
Fast, Marepiail UL UCTOPIL BBAIMHLIXD Ornonieniii Poccin, loa, Mos- 

aanin,' Baaaxiu n Typuiu BL ALIV — AVI np., Mocuna 1887, p. 8 — 9. Mindăă 

(Nu enz) pare a fi Ghindăoani din judeţulii Nemţii, plasa de Susii, cătunii 
alt comunci Grumăzesci; Ghindăoani se numesce și o pădure din j. Nemţii, 

plaiul Pâtra. Frunzescu, Dicţionarii topograficii şi statisticii alit ltomânici, Bu- 

curesci 1872, p. 212. 
Versiunea primitivă a cronicci putnene asupra acestui Ştofanii trebue să 

lie cea păstrată în copia nostră. In cronica anonimă şi moldo-polonă sati lă- 

satit afară pasagiuli despre lupta cu Sigismundit. De asemenea în cronica 

putnână a lui Urechiă. Acesta mai udaugă dela sine (*) «care ai avuti 2 fe- 
ciori», referindă la acestit Ştefanii spusele lui Dlugosz, Kromer, Bjelski ș. c. 
despre Petru și Ştefană, fiii unui domni Ştofanii pe la 1359. Cf. Urechiă ce. 
2 (0, 1:,'134—136) şi Bjelski, Kronila, ed. Turowski I, 404 sq. Combinaţiu- 
nca greșită a lui Urechiă a primitit-o A. D. Xenopolii, Istoria II, 145 — 147, 
unde întregii capitoluli despre Ştefanui I Mușatii și fiii sti Ștefanii II și Petru 
II este greşită ; acești: fii ai lui: Stefani Mușatii n'aii existatii; ci nu poti fi 

puşi la 1395 —- 1399 pe tomeiulă unci naraţiuni ce-i arată la 1359. CI. D. 
Onciulti, Convorbiri literare XVIII, No. 1 și XX, No. 3. Deci Stetanii, fiulii lui 

Alexandru celt B., trebue numiti Ștefanii II, nu III, iar Petru, unii alti fiii 

alu lui Alexandru B., Petru ali II, nu III. Despre Ştefanii şi Petru cei dela 
1359 veqi A. Czotowski, Poczatli Motdawii i wyprawa Kazimicrza W'iclkiego 
r. 1359 și darea de semă din Convorbirile literare XXIV, 538—551. 

(8) CL. 'Urechiă (C. 1, 136): «şi ai domnitiă 2 ani». Totii așa cronica ano- 
nimă și moldo-polonă, care mai adaugă «nu se spune ali cui fii a fostit». 
Epitetul ovyaorniu, ologulii, sc găsesce numai în redacţia nostră a croni- 

ccă putnene; redacţia traducătorului poloni pare să nu-lă [i avutii. Ami putea 

deci numi pe acestii domnii Juga Ologulă în loci de Iuga II, cum îlii nu- 

(%) CEC. 12, 184: ară letopisețulit nostru de feciorii lui Ştefan Vodă, ce pomenimii mai 

sustii, nemică nu scrie, i “   
a
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mesce Xenopolii II, 148 pe temeiulii. unci hipotese fârte nesigure că Iuga, 
predecesorul lui Alexandru celt B., n'ar fi identici cu Iuga Coriatovici de 
la 1374 — 1375. Argumentele d-lui Xenopol, 149 — 150, nu sunt de felti 
convingătâre. Cî. Onciulu, Convorb. lit. AVIII, No. 1 și XX, No. 3. 'Iâto cero- 
nicele vechi cunoscii uni singurii Iuga; totă așa pomelnicul dela Bistriţa, 
care până la Alexandru B. numără următorii domni: horăana, Aaaa, Roc- 
"E, Ierpa, Poatana, Grejana, IOra, [. 2b—3a. 

(9) Cf. Urechiă (C. I:, 137): «letopiseţulii nostru celt moldovenescii serie că 
ait fosti cursulti aniloră 6907, când ati stătutii domnii Alexandru vodă celă 
Bunii», iar întraltii locti (C. IL, 141): «într'acolași ant (1433) ati murită Alc- 
xandru vodă, după ce ati domnită 32 de ani și 8 lunb». Cronica anonimă are 
6915 i. 1. d. 6907; dealtmintrelea ca presentă acecași redacţie cu cronica put: 
nenă, în câtii-va alterată prin compilatorul rusii 'alii «voskresenskoj lâto- 
pisi». 6915 n'a pututit fi în redacţia primitivă. Cronica moldo-polonă nu este 
decât traducerea verbală a celei putnene; 38 i. 1. d. 82 este o greşclă de 
copistii. IL! de notatii că nici una din cronicele vechi nu dă lui Alexandru 
epitetulii de Bună; acesta se găsesce întâiuși dată la Urechiă. 

(10) Toti așa cronica anonimă și moldo-polonă, cu deosebirea că ambele" dati 
lui Iliași în prima domnie 2 ani și 9 luni, iar cea din urmă dă lut Ştelantă 
singură 7 i. |. d. 5 ani de domnie; modul de redacţiune este însă același 
în tote trei cronicele. Urcchiă a împrumutatii din cea putnenă următârele: 
«Sati împăcatiă Stefani vodă cu frate-să lliaști vodă... și at domnită îm- 
preună 7 ani» (C. 15, 143). «Află vreme Stefani vodă ca să se mântuscă de 
Irate-s&ii Iliașii.., Tati prinsă şi l-ait scosi ochii. Dupi accea ati domnitii Ste- 
fană numai 5 ani, iar împreună cu frate-săti ati domnitii 7 ani» (C. 12, 145). 
Pentru istoria lui lliașii și Ştefană Urechiă a folositi afară de cronica putnenă 
o altă cronică moldoventscă, în care se descricaii cu detailuri precise cele 5 
răsboie dintre ci până la împăcarea lori (0. 12, 142—143). Caracterulii aces- 
tori notițe nu lasă nici o îndoslă că Ureche le-a tradusi aprâpe verbalii din cro- 
nica sati mai bine analele până acum nedescoperite. Cî. Studiulă, p. 127—129. 

Pentru a precisa data morţii lui Stefanii II atragemit atențiunea asupra 
unci notițe, păstrată pe nisce file dela 1443 [*) în biblioteca mst. dela Nemţii 
şi comunicată de cp. Melchisedeci în Revista pentru Istorie, Archeologie şi 

  

(*) In Notiţe istorice şi archeologice, Bucuresci 1885, p. 5—6, ep. Melchisedec nu- 
mesce manuscriptulii, in care se află acestă notiţă, amărgărintii slavonii» scrisă de mo- 
nachulă Gavriilă în veculă 15-lea. E de regretati că .p. Melchisedecă n'a comunicatii-o 
în originali,
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Filologie, an. II, vol. I, fasc. |, p. 140. După acesta capul lui Ştefanit s'a 
tăiată, de Romanii, fiul lui Iliașii, în 13 Iulie 6955 (1447), iar trupulit i sa 

înmormintatii la 16 Iulie în mst. dela. Nâmţii. D-lui Xenupoliă II, 170 i-a scă- 
pată din vedere acâstă notiţă, singura ce conţine o dată precisă pentru mor- 
tea lui Stefani II. 

(11) CE. Urechiă (C. 12, 1:45): «după ce ati domnitii Romanii vodă 1 anii». 
“Poti așa cronica anonimă și moldo-polonă. Pomelniculit dela Bistriţa îl nu- 
mesce: Pomana BOEROAA [ai iamenuua, [. 3a. 

(12) In tocmai așa cronica anonimă și moldo-polonă, cu deosebirea că acc- 
sta din urmă adaugă dela sine motivulă pentru care Petru ar fi cedată Chilia 
Ungurilorii, anume «ca so apere de Turci». 1%) Urechiă împrumută din cro- | 
nica putnână următârele: «Iară Petru vodă, după ce ait dată Chilia Unguri: 
loră, ai domnită 1 ani și at muritib» (C. 12, 146). 

(18) In tocmai așa cronica anonimă şi moldo- -Dolonă. ct Urechiă (C. I:, 

146): «letopiseţulă celă moldovenescii .. . dice că după mârtea lui Petru 
vodă aii domnitii Ciubării vodă două luni». O copie a cronicci voslresenskaja, 
cod. Karamzin, are în loci de Yionăpu alti cron. putn., “iorepn alii cron. anon. 
și moldo-polone, forma Wire nean. Dacă ami întălni acâstă formă şi în alte 
copil ale croniceloră vechi moldovenesci, amii putea presupune că în redacţia 
loră primitivă a fostii Vionephn sai ionopn, ce ar fi identici cu Csupor, 
celă care, după Engel, Geschichte der Moldau und Wallachcei II, 198, a aju- 
tată lui. Petru la ocuparea scaunului domnescit.. Din “ensan ali cronicelorii 

sa .putută nasce forte ușorit printr'o etimologie poporană Ciulării. Acestă 
transformare ar trebui pusă înainte de 1504, deci în a doua jumătate a sc- 
colului ali -15-lca. Cl. Xenopol, 1 Istoria II, 172 şi scrierile „citate acolo în 
nota 24. 

(14) Spusele cronicelorii asupra. lui Alexandru, fiul lui Iliașă, sa Ale- 
xandru II (**) se deosebesci multit una de alta și merită o discuţiune amt- 
nunțită. Cronica anonimă amintesce fârte pe scurtii de elii şi-i dă 4 ani de 
domnie. Nu așa cele-lalte două. Cronica putnenă amintesce de conciliul de 
Ja Florenţa, ce s'ar fi ţinutii în dilele lui, și de sfinţirea mitropolitului 'Teoc- 

  

(*) In acestă sensii trebue deci reetificată Istoria d-lui Xenopoli, v. II, p. 170, nota 20. 
(**) Spre deosebire de cer-lalţi Alexandrii așă propune să se numâscă acestii Alexan- 

dru, conformă cu pomelniculii dela Bistriţa f. 3 b., Alexandru celă Tine, SlarăauApa use- 
Bo4ă AL aaare. [In pomelniculii dela Bistriţa s'a strecuratii o greștlă, pomenindu-se a- 
cestă Alexandru după Bogdanii, tatăl lui Şiefanii celă Mare].  
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tistii de către patriarhulii s&rbescii: Nicodimii toti pe vremea acestui domnii. 
Cronica: moldo-polonă se deoschbesce de cea pulnână prin aceca-că 'a) n'ae 
pasagiulii despre conciliulti florentini, b) are scirca, ce lipsesce în cronica 
putnenă, despre mârtea lui Alexandru în Cetatea Albă, c) la pasagiulti des- 
pre sfinţirea lui 'Teoctistii de către Nicodimă adaugă «în dilele craiului Gho- 
orghe Despotulii»; afară de acesta în locă de Teoctistii are în wenere «epis- copii și mitropoliţii (se. moldoveni)». Avemii deci în faţa nâstră două redacţii 
ale cvonicei pulnene, amândouă cunoscute lui Urechiă. Dintr'una elii și-a luată scirea, atâtii de multă comentată și cu tote acestea ncesplicată 'până acum, 
despre «soborul ce sai adunati în Florentina, unde mai apoi nemică bună 
nu sait alesi», din alta'a luatii scirea despre mârtea lui Alexandru în Ce- 
tatea Albă (C. I:, 151). Soborulă din Florenţa Ta pusi însă, în” urmă unci 
combinaţii greşite, în timpulii lut Alexandru celă Buntt (1432), sciindii, 'so 
vede, că în timpulă lui Alexandru II (1451—1:455) n'a putută avea loci. Și în adevării, soborul deschisă la 1437 este” maj aprâpe de Alexandru I,:de- cât de Alexandru II ; în realitate elit a avută loci în timpul domnici co- munc a fraţilor Ilie și Stefani. a 

Urechiă și-a luată o parte din materialult: capitolului 5 ali cronicci sele 
(C. I:, 139—140) din: cronica putnenă; acesta resultă din două fapte: a) din 
judecata nefavorabilă asupra resultatului soborului (cf. cu cuvintele «unde 
nemică buni nu sati alesii» spusa cronicei putnene despre arhiereii orto- 
docși că «sati întorsă cu biwhile tunse»), b) din fasa «la care sobori în- 
suși patriarhulit de “Țarigradă și împăratul Ion Palcologu şi cu mulţi cpis- 
copi și mitropoliți ai fostii», ce pare a fi o traducere după cEAnuAc Mapn 
TPEIRCEAII îi NATPIAPN MAPOTPAACERIU 1 AVSFO AISERCTEO MUITAONSAL Ta bă 
czoph». lestulii acestui capitolă e luatti din tradiţia istorică, păstrată în clasă 
boerâscă, asupra activităţii lui Marcu din Efosti ca apărătorulă de căpetenie ali ortodoxici în urma: coneiliului d6 Florenţa. Cf. pasagele: «dicii că în6e- pători .., acestul lucru să fie fostii Marco» și «cum dică unii, pentru pizma grecâscă». 

E curiosii că sfinţirea lui "Teoctist de către Nicodimi, pusă de ambele ver- siuni vechi ale cronicci putnene sul domnia lui Alexandru II, se află la Urechiă sub domnia lu Iuga vodă. Cum se explică acesti lucru? Mai în- tâiti de tote nu încape îndoslă că Urechiă şi-a luatii acestă scire din cro- nica putncnă, care în tâte trei versiunile cunoscute până acum n'are la dom- nia lul Iuga nici o scire de acesti felii, Părerea n6stră o confirmă adaosulti lui Eustratie Lowofătuli la domnia lui Alexandru II: «Află-se scrisă la unt letopiseță sărbescii de Azarie călugărulii, precum în dilele acestul domnit Ale- xandru vodă s'aii hirotonisitii prea-o-sfințitulii mitropolit kir Teoctistii de Nicodimi den țera strbâscă prin Qilele buni credinciosului en€zului Gheorghe
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Despota» (C. Is, 147, nota 1). Acesti letopiseții sărbescă ali călugărului Aza- 
rie nu .pâte fi altulă decât însăși cronica puinână în redacţia păstrată prin 
cronica moldo-polonă. Atributulit serbescă e întrebuinţatii aci, ca și în alte locuri 
din Eustratie Logolătulii și cck-lalți cronicari vechi, în înţelesii de slorenescă 
(. e. medio-bulgari), este deci vorba de unii letopiseţii moldovenescii scrisii 
în limba slavonă. Vedi Studiului p. 26—27. 

Acestă importantă scire a cronicelorit vechi moldovenesci este de acordit 

cu împrejurările istorice contimporane și se confirmă printr”o altă scire pre- 

ți6să, păstrată într'unti sbornici din see. 16 (1557) ali mânăstirei Nemţului. 
Aci se spune: «In anulii 6961 (1433) ai fostă arhiepiscopii kir Iosifă dela 
mânăstirea Nemţii sub evseviosulă domnit Alexandru, și după aceea în qi- 
lele fiului lui Alexandru, liași voevod, sai binecuvîntatii prea sfințitulii 

mitropoliti ir I'coctistă celă Bătrâni de arhiepiscopul scrbescit kir Nicodimii». 
(Rev. 'Toc,, an. II (1684), p. 137). Aci trebue să fie o greșclă, nu scimii: în ori- 
ginalulă slavonă, pe care regretămii că nu ni a comunicatii p. Melchisedec, 
sati în traducerea românscă a acestuia. Alexandru dela 1453 nu pote [i de- 
cât Alexandru II şi deci în loci de cîn dilele fiului lui Alexandru, Iliașii 
vocvodii» trebue cctitii «în dilele lui Alexandru, fiulă lui Iliașii voevodii». In- 
colo notița cortspunde aprâpo cuvântii de cuvântii cronieci putneno, fără să 
fie extrasă din acesta din urmă. Din alte isvore scimit că 'Teoctistii se citeză în acte 
ca mitropolită începândii cu anulii 1454 (Melchisedec, Rev. 'Toc., anului I, vol. |, 

lase. II, 1883, p. 234) şi că în Ohrida pe acea vreme era arhiepiscopii Nico- 
dimu. (Grigorovitp, Ocerl: putezestvija po evropejsloj 'Turcii, Kazanj 1845, 
126 comunică o inscripţie dela .„snă. (0960— 1452), în care se pomenesee 
Nicodimii ; cl. Golubinskij, Kratkij ogerk, istorii pravoslavnyelr cerkvej, Mos- 
lva 1871, 123 sq.) (*) Deci trebue admisi ca unii fapti istoriei ncîndoelnicii, 
că în timpul luă Alexandru II (1451 — 1455), probabili în anulii 1153, Nico- 

dimi, arhiepiscopulă din Ohrida, a .sfinţitii pe 'Teoctistii de mitropoliti ali Mol- 
dore), (**) . | 

Cronica putnenă a pusi în legătură acâstă sfințire cu conciliulii de Florenţa 

  

(*) Acestii Nicodimii este predecesorulii lut Doroteiă, celă cunoscuti prin corespon- 

“denţa sa dela 1456 sati 1457 cu Ştefanii celă M. Eli e numiti patriarhii sati arhicpiscopit 

-sărbescii, fiindă că arhiepiscopii întregei Bulgarii și ai primel Justiniane (Ohridei) se nu- 
mcaii şi arhiepiscopi sorbosci. Ohrida a stati cam dela 1334 — 1555 sub stăpânirea și 

influenţa serbescă. CE. Golubinskij, 1. e. și Jireăek, Geschichte der Bulgaren, p. 167. 
(*%) C. Erbicenu, Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, Bucuresci 1858, p. LVI, pune 

începutulii arhipăstorici lui 'Teoctistii (pe care îl .numesce alti doilea) la 1154, il face 
«Bulgară de neamii» și «Sârbii de origine», precum și fostă arhidiacon ali lui Marco 
din Etesă, care Var fi indemnat să ia sfințenia dela Ohrida, fiindi-că patriarhului din 

Constantinopoli iscălise hotăririle conciliului din Florenţa.  
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în înţelesulii că acesta a fostii pricina care a înduplecatii pe domnulii mol- 
dovenescă să se îndrepte la Ohrida, după ce patriarhatulii Constantinopoli- 
tanti primise unia. Acâsta este idea fundamentală și în naraţiunea lui Mironti 
Costinii despre solia imaginară a lui Ţamblicii în timpulii lui Alexandru celt 
Buni la: Constantinopolii, solie ce a avutii 'de resultatii aducerea în Moldova 
de preoji și cărți serbeser dela Ohrida (C. I:, 140, nota 1.) Se pare că și aci 
Alexandru cclă Buni e confundati cu Alexandru II. 

Data precisă a slinţirei lui 'Teoctistii nu ce stabilită încă. Ep. Melchisedeci 
în Cronica Romanului 1, 57 și 110, crede că ca s'a [ăcutii la 1451, explică însă 
rolulă patriarhului scrbescti Nicodimi întruni chipii forte confustt. Sfinţia sa 
crede că acesta trebuca să resideze în Ipecă și admite o rivalitate între Ipecii 
şi Ohrida, precum și o preponderanţă a celui dintâi asupra celci din urmă; totii acolo însă admite că catedra de Ohrida putea să [ic pe atunci (1451) va- cantă. Tote aceste presupuneri sunt zadarnice, odată ce scimă că Nicodim 
cra arhiepiscopă ali Ohridei. Picot, Chronique de Moldavie, p. 93 observă că 
sfințirea lui 'Leoetistii s'a: pututu face numai la 1457, după mârtea lui V isariontă, 
anunțată de Ştefanti celt Mare patriarhului serbeseii Doroteii prin 'scrisârea 
dela Aprilă 6964, indictionult 4 (1456, iar după Picot, 1. e., p. 90, 1457 din pri- 
cina indictionului 4); toti acolo, p. 109, crede Picot că Teoctistii numai la 1457 
urmă lui Visarionti și că la 13 lunie:1456 (6964) elit era episcopi de Romanii, 
CI. Cronica Romanului 1, 114. Aceste păreri sunt cu totuli greșite. Ep. 
Melchisedecii admite cu mai multă probabilitate că Visarion a fosti mitropo- 
litii de Romană și că Ştelanti celă Mare prin serisGrea de la 6964 (1456) cere 
dela arhiepiscopulă din Ohrida sfinţirea unui mitropolitii lă Romani, nu la Su: 
câva. (Visarionă este pusti între episcopii Calistu şi 'Tarasie de:Romanii). Acâstă 
părere e confirmată de faptul ncîndoclnicii că la 1456 găsimi în documente 
po Teoctistă ca mitropolităi de Sucâva. Eli figurâză în 13 Iunie ală acestui 
ani în fruntea martorilorii din documentul de închinare alti lui Potru Aronă 
către Turci. Uljanichkij, Materialy, 86—87;In același anii și în aceeași qi figurâză 
ca martorii într'o donaţie făcută de Petru Aronii mânăstiri Moldoviţa. Cronica 
Romanului, 114 (+). La 1455 este pomenitit de asemenca într'unti actui de do- 
nație ală lui Petru voevodă (2 Iulie 6963): ekpa atwrrponeanra Haniere Hip 
Qrorrnera. Uljanichij, l.*c., 84. Greșesce deci Picot, 1. e. 109, credândi că 
Teoctistii figureză în acto ca mitropoiitii numai de la 1463 încâce; este gre 
şită și citaţia din Archiva istorică I, 1, 115, căci în documentulii publicati 
aci (15 Augusti 6979==1471) nu e vorba de mitropolitulă 'Teoctistii, ci de 
unii egumenii 'Teoctistii dela mânăstirea Pobrata. In fine greșesce Picot, |. PI 

(4) P. Melchisedecii a cetitii greșitii 1455 i. 1. d. 14156 pentru 6964,
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e. 156, admiţendit pentru mârtea lui 'Teoctistii data 20 Ianuarie 1478 (trebuia 
cetitii 1477, căci Ianuarie 6985 cortspunde anului 1477); 'Teoctistăi a muritii, 
după epitafuli de la Putna, la 18 Noemvrie 1477 (6986), iar după Urechiă la 
8 Noemvrie 1476 (6985). 

Ami relevatii aceste greșeli ale lui Picot și p. Melchisedeeă parte pentru 
a atrage atenţiunca și a împedeca propagarea loră, parte pentru a da unu 
exemplu de încurcătura în care se află istoria veche a bisericei nâstre. E de 
regretatii că documentele nâstre interne zacit încă nepublicate prin mânăstiri 
şi archive; fără de cle vomit dibui încă multă vreme prin întunerecii. Astii- 
felă pe 'Teoctistii nu-lă putemi urmări în documentele publicate până la 
mortea lui. Il putemiă cita încă în doc. dela 1468 (28 Iulie 6976) şi 1470 
(10 Aus. 6978). Uljanickij, 107, 108. 'Teoctisti coli din documentulă de la 
1490 (Oct. 6999), Uljanicliij 118, este unii altul, care ar trebui numitii ală 
doilea, iar "Teoctist celii de la 1509 sait 1508 până lu 1528 ulii treilea. Cf 
nota 19 la cronica lui Macarie. 

(15) Intocmai așa cronica anonimă, o Povc'kun este omisit din greşelă. Cro- 
nica moldopolonă se deosebesce de cea putnenă prin următorele: a) ea pune 
începutulii domnici lui Bogdanii II la 26 Augusti 6962 (1454), o dată gre- 
șită, căci Boudanii domni între 1449—1451, b) dă lui Petru Aronii 2 ani de 
domnie și spune că în timpulă acesta a începutii Moldova a plăti tribut Tur- 
cilorii [*) c) îl numesce pe Petru Ifarnazan («Petr wojewoda, kldrego zucuno 
Aron Harnazan» și «Petra Harnazana»), unii nume ce nu se găsesce decât aci 
și a remasit până acum necesplicatii. In redacţia avută de Urechiă J/arnazan 
nu se afla; dacă sar fi aflati, de bună semă Par fi primitit Urechiă așa 
cum a primiti și porecla Aroni, el. «lui Petru Vodă, celui poreclită Aronti» 
(C. 12, 149). Este probabilă dar că și aci avemiă a face cu una din nenumă- 
ratele corupțiuni ale copici Naruszowicz; noi amă explica pe Ilarnazan c: 
o corupție din u Rausan (ef. Multa din Aloyur'k ue) sati u Rauser, 
mdblg. o Pzoyekun, cu atâtă mai multi că și loculii lui Harnazan din tra- 
ducerea polonă corăspunde lui Pee” knt din originali. Cuvîntulii Jarnazan 
a fosti priviti de unulă din copiştii ulteriori ca nume propriii și în acesti 
sensit. l'a întrebuințată mai josă în pasagiulti: «dat sciac tego Petra Iurna- 
zana». 

Imprumuturile lui Urcchiă din cronica putnână sunt următorele: «Pre 
Bogdanti Vodă îl scrii (se. unele letopisefe) fecioră lui Alexandru Vodă și cum 
să hie rămasă pre urma lui la domnie» (0. 12, 149); «după 2 ani a domniei 
lui Bogdană Vodă, scrie letop'sețulă moldovenesci, că ai venită fără veste Pe- 

  

(*) Aceste două notițe le are și cronica anonimă la domnia lui Petru Aroniă.  
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tru Vodă Aronii şi aă aflati pe Dogdanii Vodă -la sati la Răuseni... și a- colo i-ai tăiatii capulit» (ibid.); «iar Petru Vodă ai domnit 2 ani» (C. LE, 151) și «ăcestii Petru Vodă Aroră at începutii și aă izvodită a da biră 'Tur- cilorii» (ibid.). Comparândii aceste pasage ale lui Urechiă cu cronicele ante- riore, vedemii că redacţia cronicci putnene avută de dinsuli cra în partea despre Bogdanii și Petru Aronă identică cu cea păstrată în cronica mollo- polonă și deosebită cu totulă de redacţia păstrată în copia nostră, Acesta se confirmă și prin data luptei între Alexandru II și Bogdanii II, care la Ure- chiă e 22, în cronica moldopol. 26 Augustit 6962 (1454). Redacţia lui Ure: chiă se mai deosebea de a nâstră prin accea că avea o dată precisă pentru mortea lui Bogdană II, 16 Oetomvrie 6963, dată de altmintrelea greşită. Afară de cronica putnenă, ce pare s'o fi avultii în mai multe redacţii, Urechiă so fo- losesce și de tradiția păstrată. în clasa hocrâscă asupra lui Dogdanii ; cf. «însă mulți dicăj că n'aii fosti Bogdan Vodă feciori cu cununie, ce copil lui Alexandru Vodă» (C. 12, 1:17). Sub Alexandru este de înțelesti Alexandru I celt Bună, nu Alexandru II. Vedi Xenopolii, Istoria II, 173. 

(16) Intrega povestire a lui Urechiă (C. 1, 151) despre venirea lui Stefani cel Mare din țcra Muntenescă și luptele lui cu Petru Aronti este împrumu- tată din analele puitnene. Elă adaugă însă — după o altă reacție a analelorii putnene (*)— că Ştefan după lupta de la Orbicit ai tiiatii capulii lui Petru Aronii, o notiță, precum scimi, falșă. Acestă notiță s'a păstratii în cronica anonimă și moldopolonă, a cărorii redacţie e forte scurtă și deosebită de a nostră. Cronica anonimă și moldopolonă nu presentă redacţia primitivă a analeloră putnene.. Cf. Studiulă, p. 46—47, 
flpiuisa în copia nâstră pare a fi 6 greşclă în locti de Opoutz, Ur. Orbiei, Două sate cu acâstă numire se află în județul Nemţii, plaiulti Bistriţa. Frun: zescu, Dicţionarii topograficii, 334. Din potrivă Joldescă din ediția lui Cogăl- niceanu este o greșclă; trebue înlocuită cu Doljesci, pea:teajuua, ce sc giisesce chiar în unele manuseripte ale lui Urechiă, di p. în ali lut Șincai. Doljesci este unii salii în județulii Romanii, plasa Siretul de susă. Frunzescu, 166. Unit noua 97 Acaz:eţin sc află în pomelniculii dela Bistriţa £. 19 b., pote 

ÎN aa 

- (>) Cf. Ureeiă (G. 12, 176) „letopiseţulii moldorenescit seric, că dacă aii veniti Ştefanii vodă cu oste muntentscă s'au loviti cu Petru vodă pre Siret la Doljesci și ală doilea rândă la Orbieii, unde totă aă izbânditi Ştefan vodă și aă prinsă pe Petru vodă şi i-ai tăiată capul.“ Mironă Costin observă la.acestea (C. 12, 151, nota 2): aMăcarii că scrii unele Ie- fopisețe moldorenesci că aii-prinsii pre Petru vodă Aronă și Vai omoritii Stefani vodă, ci nu-l adevăratiin. Sub cunele letopiseţe moldovenesci» M. Costină nu înţelege-numai pe Urechiă ei și alte lotopiseţe, între care probabilă și 0 cronică putuenă în redacția eronicel anonime sai moldopotone,.
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popă alii unei biserici ridicată acolo de Ștefan celii Mare în urma biruinţei 
sele. In acâstă Diserică pare a fi fostii îngropatii hatmanulit Sendrea. In U- 
rechiă (C. 12, 162) ar trebui cetită atunci «biserica din Doljesci» i. 1. d. Dol- 
hesci. Doljesci — Orbicii corăspundă direcțiunci ce a luati Ştefanii în cuco- 

rirea Moldovei, iar Petru Aronii în fuga “spre Ungaria. In acesti sensti 

trehuescit îndreptate expunerile domnilorii Xenopolii, Istoria Românilorii II, 
263 şi "Tocilescu, Manualii de istoria română, 1856, 140. Asupra lui Doljesci 

cî. și 'Tocilescu, Studii critice asupra cronicelori române, Revista pentru Is- 

torie ctc., 1884, p.263. Doljesci Latinea, Latiu sunt nisce corupțiuni din „Doljești 

la Tină* (0. 2, 151), slav. o Acațiu, na "ruină (copia nâstră na rit 9 
Aca:keaui), tradusă r&ă de Urechiă și neînţelesii de copiatorii sti. "run trebue 
tradusi aci cu radă, o însemnare ce se găsesce, deși forte rari, în limba veche 
slovenescă. Cf. Miklosich, Lex. palacosl., s. v. Zina ca nume de localitate 

(unii sată) se află o singură dată în județulii Vâlcea. Frunzescu, 484. 
192 August i. 1. d. 12 Aprilit (6965) în cronica moldopolonă este o greștlă. 

Cf. Xenopol II, 264, nota 2. 

(17) Narațiunea lut Urechiă (C. 13, 152) despre ridicarea lul Ștefanii M. în 
scaunii este o traducere a analelorii putnene, înfrumsețată, în scopit retoricii, cu 
o «oratio directa» între Stefanit și poporii. Cf. «și cu voia tuturorii (nac”k 3eata'k) 
Vai ridicată domni și Vaii pomăzuitii la domnie 'Teoetistă mitropolitulii (ea... 
MUTPONOANTOAM Rp OESETUCTOAÂN.. MI NOMABA Er9 Ha roensAcra9) și de acolo 
ai luati Stelanii vodă sehiptruli ţării Moldovei: (n npuarrn curg Aloaaat- 
cKula aema'k)». Despre Dereplate, locul în care Ştefanii a fostii proclamatii 
domni, d-nulti Papadopolii Callimachii crede că este în legătură cu familia 
unui Luca Dereptate, pomenitii în nisce documente dela Mircesci. Analele Aca- 
demici Române, tom. X (1889), 22. Intrâsă acestă naraţiune lipsesco în cronica. 
moldopolonă și anonimă. 

(18) Urcchiă (0, 12, 152) traduce cuvîntă de cuvîntă analele putnene, adăo- 
gîndi dela sine «în alti G-lca anti a domnici lui Stefani vodă.» Cronica moldo- 

polonă spune că Ungurii Pau loviti po Ștelanii cu pușca. | | 
Copia nâstră a analeloră putnene are înainte de anulii 1462 o lacună, ce se. 

pste întregi prin cronica moldopolonă și a lui Urechiă. E vorba de expediţia 
dela 1461 în ţâra Stcuilori, asupra căreia avemii 'notița forte pe scurti din: 
acâstă din urnă cronică. După textulit lui Urechiă ami putea restitui cronica 
putnenă cam în, modului următori: «In anulit 6969 s'au ridicati Stefanii vodă 

cu tâtă puterea sa şi sati dusii la Ardâli de aii prădatii țâra săcuscă, și 
nici ati avută cine să-i iâsă în potrivă, ce după multă pradă ce ai făeutii 
Sai întorsă cu pace înapoi fără de nice o smintelă.» Urechiă amintesce de -  
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dout ori că acâstă notiţi a luatii-o din «lelopisețulă moldovenesciăi» sati «leto- pisefulă nostru», care «măcar că serie mai pe scurti, însă le însomneză tote» 
(0. IE, 159). 

(19) Tradusă verbală de Urechiă (C. >, 152) cu adaosulă «în ali 7-lea anti alii domnică scle» și 5 Iulie î. |. d. 5 Iunie, de buni semă o sreșelă, de 6re- ce și cronica moldo-polonă are 5 Iunie. 

(20) Intocmai așa cronica moldo-polonă, cu deosebirea că spune dela cine ai 
luată Ștefan Chilia (dela Unguri). Aceeași versiune, însti forte prescurtată, o are cronica anonimă. Urechiă parafraseză în genere textulii analelorii putnene, 
face însă greșela că pune în același timpi și cucerirea Cetăţii Albe, care la 
1:65 era încă în mânile Moldovenilorii. C(. Ilasdeii, Istoria critică, Bucuresci 
1875, |, p. 9, notele 6 şi 7. Elă mat numesce pe Isaia și Buhtea părealabi 
al ambelorii cetăţi, pe când ci aii fosti numai părealabii Chilici. 

După Urechiă Ştefanii a cuceritti Chilia dela păgână. Sub păgâni pare să fi înţelesii cl pe “Turci, cari în adevăr dăduseră Chilia lui Radu, fratele lui Vladi "Țepeșii, după prinderea acestuia de către Mateiti Corvină (1462). Chilia 
fiindit a Muntenilori, iar aceștia sub suzeranitatea turcă, Urechiă putea dice 
că Ștelanii a luatit-o de la păgâni. (5) 

Nepotrivirea lui Urechiă cu cronica moldopolonă provine de acolo că redacția primibtă a analelorii putnene nu amintea cu numele pe stăpânitorii Chiliei : 
astii-felii unii și-a închipuitii pe Unguri, alţii pe Tuyci. In ce privesce cronica 
moldo-polonă nu putemii sci dacă adausulă «dela Unguri» e pusi de tra- 
ducătorulii polonii din 1566, sai dacă s'a aflati în modelulti mediobuloară ce 
a serviti acestuia la traducere. (**) 

  

(*) CE. Picot, Chronique de Moldavie, p. 97, Xenopolii, Istoria I1, 294, Tocilescu, Manuală 142. D-lă Xenopolii greșesce credendi că «cronica puinenă spune că în 1465 Stelanii a luatii Chilia dela păgâni.» Acesta o spune numai Urechiă; cron. putn. are limurită : Dobyi so 2 pod Wegry. " | 
(**) Presupunerea dintâi mi se pare mal probabilă. Traducătorulă, care cetise sub dom- 

nia lui Petru vodă că acesta a dati Chilia Unguriloră, cetindă sub anit 1462 şi 1465 că Ștefană s'a incercati mal întâi s'o iea îndărăt şi că a doua dră a izbutită chiar în între- prinderea sa, era forte naturali să-și inchipucscă, că elă n'a pututi-o lua decit totă dela Unguri. Despre ocuparea, Chilici de către Vladă Tepeșă traducătorulă polonii nu putea sei nimica, de dre-ce analele puinene nu amintescii despre acesta. Astii-felii conjectura d-lui Hasdeu, Istoria critică, p. 9, că în loci de Ungurii trebue cetitii în cronica moldopolonă Uu- grorluhi, adecă Munteni, mi se pare ncîntemeială. Dacă originalului analelorii putnene ar fi avută în adevării in pasagele de sub 1462 și 1465 cuvintulii aOyreponsayz», ar fi trebuii să avemă în traducerea polonă corăspundătorulă stă aMueltai», ca sub an. 1484, unde eBaasa
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(21) Urechiă (C. I:, 153) are 70 Idie i. |. d. 4 Iunie și adaosulit cîn ali 
10-lea anii a domnici s€le.» Cronica moldo-polonă are 20 Iulie. Care din a- 
ceste date este exactă nu putemii spune. 

(22) 'Totă aşa cronica moldo-polonă cu forte ncinsemnate prescurtări. Urechiă 
(0. I:, 153) completeză naraţiunea analelorii putnene cu scirile istoricilorit po- 
loni, adaugă o întroducere asupra pretenţiilorii lui Matiaşii şi la sfirșitit o ex- 

clamaţic filosofică asupra nestatornicici norocului celorii îngâmfaţi. Veqi des- 
pre acestea Studiulă, p. 110 sq. 

(23) Toti aşa cronica moldo-polonă şi Urechiă, -cu deosebirea că acesti 
din urmă adaugă «în 23 a lui Noemvwrie.» In copia nostră acestă dată trebue 
să fi fostii omisă de copiști; Urechiă n'a luatii-o din altă parte. 

(24) Intocmai așa cronica moldo-polonă. Urechiă (C. 12, 154—156) amplifică 
versiunea analelorii putnene citândi ca pricina împăcării primejdia comună din 

partea 'Turcilorii. Cf. cu textulii analelorit următorele cuvinte ale lui: «Nu 
peste multă vreme... Matiaşi eraiu şi cu Stefanii vodă s'aii împăcatii și s'ati 
aședatiă și... ai dăruită Matiașii eraiă pre Stefanii vodă cu două cetăți mari 
la Ardelii,; anume Balta și Cicculii» (C. I:, 155 

Inaintea capitolului despre împăcarea lut Ştefanii cu Matiașii Urcchiă „are 
unii altulti «despre prădarea St&cuilorii», ce lipsesce în redacţia nostră precum 

„şi în cca moldo-polonă. Nu încape îndoclă că în redacţia completă a anale- 
lorii putnene el se afla, de ore-ce Urechiă Ta luati din «/etopisețulii mol- 
dovenescă». Judecândiă după textuli lui Urechiă, acesti pasagiii asupra prădăril 
de la 1466 trebue să fi avutii în analele pulnene o redacţie aprâpe identică 
cu pasagiulii de sub an. 1461. Cf. nota 18. 

(25) Intoemai așa cronica moldo-polonă, cu adaosuli «i wszystek plon im 
odbil», ce se giisesce și în Urechiă: «şi le luă totă plenulii». Urechiă a îm- 
prumutatit acestă adaosii și întrega naraţiune (C. I2, 156) din analele putnene. 

'Traducătorulii cronicci moldo-polone a adăugată de la sine «Tătarii vencaii 
atunci din Podolia, unde ai noştrii le tăiasoră calea». Veqi asupra acestei no- 
tițe autorii poloni citați de Picot, 1. e. 109. | | | 

(26) Cronica moldo-polonă presentă aceeași redacţie, în câtă-va prescurtată 
de traducătorii. Urechiă (C. 12, 157) reproduce în totuli analele putnenc. 

ROHBCAA eYrrasBaaținernu» e tradusă cu aWlada do'Multan». Alară de acâsta analele putnene 
intrebuințâză adj. eyrrponaayineeu numai în fiul domnilor (ca sub 1484), când insă e 
vorba de ţcra Muntenâscă, de Munteni, ele intrebuinţeză cuvintulă Alopurkuu, Cf. anii 1457, 

1471, 1479, 
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(27) Cronica moldo-polonă are o altă redacție, care pare s'o [i avutii și Urechiă 
(C. 15, 157); întrinsa urma după prădarea Brăilei o scire sub an. 6979 (1471) 
despre tăierea capetelorii câtorii-va boeri în Vaslui. 

(28) Cronica moldo-polonă şi Urechiă (C. I?, 158) dait o desericre cu multă 
mai detailată a luptei de la Sper. Ambele ai avutti prin urmare dreptii isvorti 
o altă redacție a analelorii putnene. Asupra acesteia cf. Studiul, p. 113-114, 

(29) In textul nostru s'a omisti na unsa NARHINIE, Ce sc gisesec în cro- 
nica moldo-polonă (w potudnic) și în Urechiă («în vremea ce ati ședutii dom- 
nulii la masă de prânqiă» (0. 15, 158). ” 

(30) In textulii nostru s'a omisti 74 Septemerie (A. Genremnpia), co se află 
în cronica moldo-polonă și la Urechiă (C. 1, 158). Cea d'intâiti are afară de 
acesta o glossă asupra Mangopului, care spune că «acolo se alla o împărăție 
creștină sub hanulă de Crimii». [î) Noi credemi că acestă glossă. este inter: calată de trăducătorulii poloni; analistulă din Putiia scia forte bine că fami- 
lia domnitore de la Mangopii, cu care se înrudise Ștefanii, cra creștină. Vedi * pomelniculit de la Bistriţa, unde la [. 5 a. se pomenescii rudele lui Stefani 
cel Mare: Radulii, voevodulă Muntenescii, și soţia lui Maria (la marginca 
lei: aSnr"kutc), apoi mai mulţi membrii ai familici princiare din Mangopii : 
Manoilă și soţia lui Ana, Avraami, Ana, Isaacă, Iacovii, Melchisedecă și Da- 
vidii (la margine: [8] manrena). 

(31) Cronica moldo-polonă se deosehbesce de analele putnence într'atâta că nu 
amintesce de împărţirea steasurilorii la Milcovii, nu însemnă data luptei dela 
CursultiApci (18 Noemvrie) şi traduce greșitii pe Ierom Ioana [| cu «Biaty Potok» (Riulit Albii). Urechii (C. I:, 159—160) după o frumâsă reflexiune asu- pra motivelorii ce Var fi îndemnatii pe Ștelanii să întreprindă ală doilea r&s- boiii în potriva lui Radulă, povestesce acesti rEsboit întocmai ca analele . 
putnene, cu tote detailele lori, adăogândii însă şi unele din istoricii poloni. 
Asupra acestori din -urmă veci Picot, 1. e. 121, nota. Compară cu analele putnene următorele din Urechiă: «I6topiseţulii nostru -scrie, că dacă ati 'so- 

    

(î) Așa traduce d-lă Ilasdeti [rasa c«ezarstwo (am byto z Przekopskim ezarem Îrzesciansey», înlocuindiă pe 2 cu pod Și pe Arzesciansey cu Frzesciansl-ie, De ore-ce însă prin «carstwo chrzesciansey» traducătorulă polonă a voitii să dică că familia domnitâre de la Mangopii cra creştină, sar putea înțelege acestă expresie ca paristwo Drohojewsey, panstwo Wit- kowsey ete, a Me : ” (î-7) Iloroni Bosna (Isana este o gveşelă de concordanță în locii de haita) este tradu- ceren verbală a numelui «Cursul Apeb, locă în jud. Rimniculti-Sărată. 'runzescu, 182, 
” 

1%
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sită Stelanit Vodă la margine, Noemvrie în 8, ai împărțită steagurile oștii sale 
pre Milcovit și de acii s'a împreunatii (eron. putn. czneauut ca) cu adulă Vodă, 
Noemwrie în 18, Gioi, la loculit ce se-dice Cursulii Apci și. . . s'ati bătutii acolo 

până în sară, așijderea şi Vineri și Sâmbătă până în sară. Iară noptea spre 
Duminecă... . ati fugitii (Radul) cu tâtă 6stea Ia scaunul sti la Dâmboviţa. 

Iar Stefani Vodă sati pornită după dinsulii cu totă stea şi... în 23 (4) aă 
încunjuratii cetatea Dâmboviţa: şi într'aceca n6pte ati fugiti Naduli Vodă din 
cetate. .. Iar Stefani Vodă în 24 acestei luni au dobânditii cctatea Dâmbo- 

vița... şi ait luatii pre domna Radului Vodă și pre fiică-sa Voichiţa o ati 

luati şie domnă (4) și totă „averea lui... și acolo s'aii veselitii 3 dile și 

de acii sau întorsti la Sucevă.. . Iar pe Basarabit Laiotii Tai lăsatit domni 

în ţara Muntenescă şi ai domnitii o lună. Iar Raduli Vodă ai năzuitii la 

Turci... dacă ati luatii agiutorii dela “Turci a întratii în ţara Românscă cu 

15 mil de Turăi... și at dată războiii lui Băsărabi Vodă Gioi în 23 Dechem- 

vrie(-ţ-[) și Vai răzbită. . . carele (Raduli) ati năzuiti iarăși la Moldova.» 
- După lupta de la Cursulu Apei, 1472, eronica moldo-polonă are o notiţă, 
ce lipsesce în redacţia nostră a analelorii putnene, asupra unci lupte din an. 
6982 (1473), Octomwrie 9, între Munteni și Unguri sub comanda lui 'Țăpălușii. 

Aceşti din aumă ar fi fostii bătuţi. Sub același anti (6982) aro Urechiă (C. 12, 

160) urmiătorele trei notițe, ce parii a [i traduse verbală din analele pulnene ; 
«In anul 6982; (1473), Octomvrie I, aii luati Stefanii Vodă cetatea 'Teleajnei.» 
«Intracâstași lună, în 5 dile, ai fosti războiit în țara Muntenescă și... ai 
izbânditii Stefanii Vodă și aii bătută pre Unguri șipre 'Ţăpălușii cu războiii.» 

«Intwacecași lună, în 20, au răzbiti şi pre Băsărabi.» 

T6te aceste sciri aii r&masii până ăcum ncexplicate. Ce răsboiii a putută fi 

între Munteni și Unguri la 1473, cine este 'Țăpăluşii, cine este Băsărabi şi 
dela cine a luatii Ştefanii 'Teleajna ? 

D-lui Xenopolii, Istoria II, 421, crede că "Țăpălușii din Urechiă şi cronica 

moldopolonă este Vladă 'fepeși, care pe la 1474 jrecto 1473, căci 6982 Oc- 
tomerie corăspunde acestui anii) ar fi eşită din închisârea, în care îl ținuse, 
Mateiti Corvini dela 1462 încoce, și ar fi încercatii cu ajutoră ungureseii (1-1) 

a ocupa tronulit ţării Muntenesci. Iiindă bătutii de Laioti Basarabii, Țepeşii 
se întorse în Ungaria, unde așteptă până ce la 1476 i se oferi ocazia să pue 

  

(7) Anal. putn. 20. , 

(îi) Anal. putn. ai Maria î. |. d. Voichiţa și nu spunii că Ştefan ș şi-a luatit-o de s0- 
(ie, ci că pe lângă cele-lalte Stefanit a luată şi pe «fiica lui (adecă a lui Radul), dom- 
niţa Maria». Urechiă traduce aci pe rsensaa cu obicinuitulă «dâmnă» i. |. d. adomniţă.» 

(irrț) Anal. putu. n'aă acestă dată, i 

(iii) Acestă ajutoră e motivată prin aceea că «Ungurii doriaă să scape câtă mai cu- 
rândă de costisitorea lui găzduire.» 

  
-  
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mâna din noii pe domnie. Luarea Telcajnci şi bătălia lui Ștofanii cu unii Bă- 
sărabii, puse de cronică în aceiași lună cu întimplarea antecedentă, d-lt Xeno- 
polii nu le pote explica, ibid. nota 5. La acestea e de observatii că întreprin- 
derea lui 'Țepeșii din Ungaria la 1473 nu este dovedită prin nici ună altii 
isvorii; afară do acesta amit aștepta ca eliă să fie numiti Vladi, Vadă Draculii 
sai Dracula, nu «Czapalusi» (Țăpălușii), o poreclă dată extlusivii lui Basarabi 
celă 'Tinăriă. (4) i 

Picot, |. e. 124, crede că Băsărabi celă biitutii de Ştefanii la 20 Oct. 1473 
nu pote fi decât Basarabii celă 'Tinără, fiulă lui Radu, că clii a urmatii ace- 
stuia în domnie la 1472, anulit morţii lui Radu după analele scrbesci (4), 
şi că a fostii poreclitii 'Țepeluşii. Pe acesta Ștefanii voia să-lit seotă din domnie, 
ca să pună în locu-i pe unii favoritii ală săi, ibid. 116. Picot mai admite îm- 
preună cu d-lii Hasdeit că în cuvintul «Ungurii», de care e vorba în Urechiă, 
avemii a face cu o greşâlă de traducere a acestuia,care pe slav. Ovrrponaayii 
Ta tradusii cu Unguri î.l. d. Munteni. Dacă acestă presupunere este adevă- 
rată, atunci tote trei notițele din Urechiă își găseseti explicarea lorit naturală, 
admiţendii că în ele e vorba de uni răsboii ală hi Ștefană celă Mare cu Pa- 
serală celă 'Tintră, poreclită epeluși, în luna lui Oclomrrie 1473, în care răsboit 
Ștefunii Ta bătută de 2 oră pe Țepelușă și t-a luată 'Teleajna. (*) Despre resul- 
tatulii acestui răsboiti cronica nu spune nimicii; e de presupusă însă că după 
lupta dela 20 Oct. 1473 Ştefană a pusi din noii în domnie pe Laioli Dasavalii, 
celii alungati de Radu cu unt anii mai nainte. Acâsta nu împedecă pe Laiotti 
la 1476 să lupte împreună cu “Turcii împotriva protectorului stii. (**] 

  

(i) De altmintrelea d-lă Xenopolă se contradice însuși prin următorea notă dela p. 
423; «că nu pole fi vorba de a identifica pe Țepelușii cu Vladi Țepeș se vede, în afară 
de dovedile aduse că 'Țepeluşii era L.aiotii Basarabii, și din aceea că nici odată isvorele 
timpului nu numescii pe Țepeşii decât Vladi Dracula». Pentru ce dar «Czapalusi» din 
cronica moldopolonă este identificatii cu Vladi Țepeși ? 

(i) CL. Picot, |. e. 116. 
(*) 'Teleajna trebue căutată in jud. Prahova, nu în Vaslui, cum face Picot, |. e. 122. 

Ea a fostii probabil o fortăreță pe apa Teleajenului. D-li Tocilescu, Manualii, 117, 0 pune 
lângă Ploesci, i 

(**) Scirea cronicei moldopolone de sub 9 Oct. 1473 rămâne obscură. Aci este În po- 
sibilă a admite o greşelă de traducere (W egrowiepentru Oyrrpsnaaen), de Gro-ce amii vădulii 
la nota 20 că traducătorulii polonii scica să deosebescii acești doi termenii. Atari de acâsta, 
dacă amii admite în tote tră locurile Oyprrpoeaacn i. |. d. Wqgrowic,amii avea în (rasa din- 
tâiă contradicţia : Unrovlahii s'aă bătuti cu Muntenii (bili sic Wegrowie z Multany). 
Nu puteimii admite nici confusia între Multar şi W olosza, ce se întâlnesce forte desi 
până şi astădi în scriitorii poloni (ef. raportulii lui Jabtonowshi în Memoriulii congresului 
istoricilorii poloni din Lemberg, 1890), de ore-ce traducătorulii de la 1566 nu face acestă 
confusie, Se pare că întregi acesti pasagiii a fostii coruptii şi în oiiginalulă traducăto- 
rului poloni și în a lui Urcehiă. O lămurire a lul este de așteptată numai prin descope- 
rirea unor copii nouă ale analelorii putnene
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Țăpăluşi din Urechiă nu pote fi identici cu Laioti Basarabii, cum presu- 
pune d-lit Xenopolii, |. c. 423, credendiă că Laiotă a căpătatit acestă poreclă 
în a doua domnie a lui (1476—1481 după d-sa); acesta ne-o dovedesce și usuli 
cvonicei pulnene, care numesce pe Laiotii sai haczpanz, haczpanz, haczpată, 

sat Bacapata dara (sub anii 1472, 1476), nicr-odată altii-felii. Ilznaaovutin 
Ianaaeyum sub an. 1481 este Basarabii celă 'Tinării. 

Asupra identităţii lui Țepelușiă cu Basarabi celi intri nu pote încăpea nici 
o îndoclă; cine a fostii însă acestii Basarabi celui Tinări ce erei de hotăritii, 

Picot, 1. e. 116 —117, îlă socâte, cum amii vă&dutii, fiul lui Radu şi crede că 

sa numiti și Radu; Xenopolii îlii identifică cu Laiotii Basarabii, eredândii că 
acesta s'a numitit în timpuli tinereţii scle ccli Tinării şi că mai apoi a lostit 

poreelitii "Țepelusii (*); "Tocilescu, Manuală, 95 şi 159, îlii face fiului lui Laioti 
Pasarabii.. Hipotesa d-lui Picot mi se pare cea mai aprâpe de adevări, fiindii 
în acordii cu întâmplăvile de la 1472—1473; ca e lipsită însă, ca și cele-lalte, 
de dovedi convingătore. Ă 

(32) Bătălia dela Vasluiti este descrisă în cronica moldopolonă în tocmai 
ca la analele putnene. Asupra deosebirilor întroduse de traducttorii vedi Stu- 
diulii, p. 56. Urechiă (C. 15, 160—161) reproduce tâte cele conținute în analele 
putnene: data, loculii, prinderea fiului lui Isan-pașa (Ur. Isacit-pașa), stegurile 

văpite (Ur. 100 i. 1. d. 40), le completeză însă eu scirile istoricilorii poloni. Cf. 
adaosulit lui Nic. Costinii în C. 1%, 161, notă. 1: de admiratit concordanța lui 

Urechiă cu descrierea trimisă regelui Mateiti Corvini de ună anonimi Îl 

(ile după bătălie ; cf. Picot, 1. e. 128. 

(33) Cronica moldopolonă presentă o traducere aprope verbală a analelorit put- 
nenc, cu deosebirea că are 26 Iulie i. 1. d. 26 Iunie şi conţine după Valea 
AlDă ună adaosii alti traducătorului polonii «în ținutulii Nemţi, în ţera Mol- 

dovei». Urechiă (C. 15, 164— 165) completâză naraţiunea cam scurtă a ana- 

lelorii cu istoricii poloni; aprope tote expresiunile analelorii se regăsescii în 
textulii lui. Data se potrivesce cu a cron. moldopol. 

(84) In tocmai aşa Urechiă (0. 12, 165— 166). Cronica moldo-polonă nare 
acestă notiţă. Data morţii din inscripţia pusă de Stefani celi M. pe mo» 
mîntulii lui “Teoctist dela mânăstirea Putna nu e de acordă cu anal. putn. 

Aci ectimit: 6986 (1477), ) Noemvrie 1$, dincolo 6955 (1476), Noemwrie S. No- 

vista lui “Tocilescu, 1883 (an. I. vol. 1, fase, II), p. 953 și fie. 5 din tăbliţa 

  

(*) Istorja II, 420. Nu se dă însă nici o dovadă pentru acestă identificare,   
a
s
e
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11. (5) Into notiţă dintr'untt shornică din sec. 16 ală mânăstirei Nemţului 
se spune: «in anulu 6935 ai răposatii prea-o-sfiuţituli mitropolitit kir 'T'eac- 
tistii celă Bătrânii», Rev. 'Toc., an. II, p. 137. E de presupusii că data ade- 
vărată esto cea de pe mormîntii și că în analele putnene avemă a face cu 
o ereşclă de copistit. 

(35) Urechiă (C. 12, 166) arc 7 în locă de 1Y Dochemvrie. Toti așa inscripția 
de pe petra mormintală din mst. Putna. Rev. 'Toc. 1583, p. 237 şi 260, tă- 
blița 13, lig. >. 

(35) Datele analelorii putnene corăspundă în totulti cu inscripţia de pe mor- 
mintulă comuni ali lui Bosdanti și Petru dela Putna, cu singura deosebire 
că acesta are pentru mortea lui Dogdanii 26 Iulie î. 1. d. 26 Iunie. Rev. 'Toc: 
1853, p. 237, tabl. 13, fig. 3. Urechiă (0. 12 166) are în locă de 6987, 26 
Iulie — 6986, 25 Iulie, iar în loci de 6988, 21 Noemvrie — 6987, 15 Noem- 
vrie; aceste abateri trebuescii puse pe socotâla copiștilorii. Cronica moldopo- 
lonă are și ca o dată greșită pentru mortea lui Bogdanii: 6987, 8 Nocmvrie. 

(37) Cronica moldopolonă prescurteză în câtii-va naraţiunea analelorit: put- 
nene și omite scirea despre Vladi Călugărulii. Urechiă (C. 12, 166) reproduce 
analele putnene, le încurcă însă combinându-le cu scirea lui Dtugosz asupra 
răsboiului dela 1-476, cf. Picot, 1. e. 161. «Fostii-ati războiii în țara Muntenescă 
de s'aii bătută Stefani Vodă cu 'Țăpăluşii Vodă la Rimnici şi cu mila lui Dum- 
nedeii.. și cu ruga marelui mucenici Procopie ati biruitii Stefanti Vodă şi mulţi 
Munteni aii pieritii... și pre “Țăpălușii încă Tati prinsi vit și l-au tăiată capul 
(an. putn. Han aemaa ngorna=flii goni din ț6ră). Dela Stefani Vodă încă ati 
pieritii Omeni de frunte, boeri (an. putn. Illanapk). Și aă pusă Stefană Vodă 
domnii ţărei Muntenesci pre Vladi Vodă Călugărul... cu mare laudă s'a în- 
torsit la scaunulti săi la. Sucâva». 

Urechiă a înlocuită aci într'adinsii pe ÎI au A p"k ali analelorii putnenc cu 
«Smeni de frunte, boieri», fiindi-că mârtea lui Şandrea o pusese cu' multi 
înainte, într'o luptă totă de lângă Râmnicii, ce ar fi avutii-o o parte din Ostea 
lui Stefani sub comanda cumnatului săi Şandrea hatmanul cu Radulit după 
lupta de la Podul Inaltă, 1478. «ȘI acolo ati peritii şi Sendrea hatmanulii, 
mai giosii de Râmnicii, unde multi s'aii pomeniti movila Șendrii» (C. 12, 162). 
Pe aceiași vreme (1475) cuceri Stefani, după Urechiă, ţinutulă Putnei, o &roşșelă 

  

(î) In Archiva lui Cogălnicenu II, 312 acestă dată este cetită ureşitii: 6965, 20 Ia- nuarie. Picot, i c. 156, greșesce şi dinsulii transcriindă-o cu 1478, 20 Ianuarie, î. |. q. 1477, 20 Ian, |



2602 - CRONICELE MOLDOVENESCI INAINTE DE URECHIĂ 

ce 'şi are originca, ca și cea precedentă, în mutarea faptelorii de la 1481—14182 

la 1475. C[. nota următore. 

(38) Cronica moldopoloni n'are acestii pasagiiă. Eli este forte preţiosti, cică 
lămuresce chestia atâtii de încureată a ocupării ținutului Putnci de Ştefan 

M. Analele putnene spunii lămurită că în 70 Martie 6990 (1492) Stefani M. 
a luatii, cetatea Crăciun e Urechiă (C. 15, 162) pune acesti evenimentii la 1475 

«Şi at luatii Stefani Vodă (după lupta dela Rîmnici, 13 Ghenaric) cetatea Cră- 
ciuna cu ținutii cu totă, ce se chiumă ținutul Putnei, și ai lipită de Moldova 
și ati pusii părealabii sti pre Vâlcea și pre Ivani». (--) 

Acestii pasagiii a lui Urechiă a. datit multă de lucru comentatoriloră lui. Picoi, 

|. e. 135, îlă explică astă-felă:; d-sa crede că Stefani a cuceritii Vrancea în- 
tâiași dată la 1471 după lupta de la Soci, iar a doua ră la 1475 după lupta 

dela Poduli Inaltii, și acesta pe motivului că la 1473 se găsesce unit lâtu 
părcalabă de Cetatea Nouă, care n'ar [i alta decât Crăciuna, numită astii-felii 

fiindii-că cra de curînd cucerită de Stefană. Pe Picot Pa indusii în erore 
unit Vâlcea, pomenitii ca părealabii de Cetatea Nouă (Iotorpaaa) la 22 Maiti 

14476. Pe acesti Vâleca Ya creduli identici cu celii din Urechiă. 
Ilipotesa d-lui Picot se răstornă prin iaptulă că unii părealabi de Cetatea 

Nouă și anume același lâtu de la 1473 e pomenitii la 1470, deci înainte de 

lupta de la Soci: ere, napaaată STA HOta rpaaa, în doc. dela 6978, 10 

Augustii, și ere, naptaaata Hokorpajckiu, doc. de la 6979, 10 Septemvric. 
Uljanicliij, Materialy, 108. Afară de acâsta Cetatea Nouă nu pote fi identi- 
ficată cu Crăciuna. 
“Epp. Melchisedecii, Cronica Romanului 1, 12, crede că Cetatea Nouă, ce se 

amintesce, după sf. sa, în mai multe chrisâve vechi începândit de la 1495, este 

cetatea, ale cărci ruine pe timpulă lui Dimitrie Cantemiră se numiait Srio- 
dova sait Smerodora. Despre acestă cetate aflămă la Urechiă următârea scire: 
«In anulii 6991 (1463) Stefani Vodă ati începutii a zidire cetatea de la târ- 
ulii Romanului, ce so chiamă Smeredova» (0. 12, 167). Existenţa acestei cc- 
tăţi o dovedesce și adnotaţia lui Nicolae Costinii la cronica lui Urechiă, co di- 
ce: «care aii căduti și s'ati răsipitii de apa Moldovei (1-1) cu vreme» (C. [:,167, 
nota 1). Notiţa lui Urechiă asupra Smeredovei este luată fără îndoclă din ana- 
lelo putnene, faptulii relatată de dinsa pâte [i deci priviti ca unii faptii isto- 
vicii. Identificarea Smeredovei însă cu Cetatea Nouă nu csto aşa de sigură, 

(4) Crăciuna se afla, după Mironii Costin (C. 12, 24) «pe Milcovă, mai susit de Focşani, 
deasupra Odobescilori».; ea este una din cetăţile, cărora pe vremea lui Mironă Costinii «le 
stau năruiturile», : 

(7) Ep. Melchisedecii, 1. e. observă că aci trebue cetitii apa Siretului.  
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Din documentele citate mai jos resultă din potrivă că Bomanuli a purtati 
câtii va timpii acestă din urmă numire. 

La 1470 Smeredova nu exista și cu tâte acestea avemti, cum ami v&dulii 
mai susă, unii părealabii alt Cetăţei Nouă în acestii anii. Afară de cele dou 
documente, unde părcalabulii de Cetatea Nouă este amintiti împreună cu 
părcalabii (sai staroştit) de Ilotinii, Cetatea Albă, Chilia, Nemţii și Orheiu, 
cf. următorele documente : 6982 (1474), 26 Aug.: (ere, n. Ionorpaas (doc. 
din colecţia Lukasevi&r, publicatii necompletii la Uljaniclij, Nr. 97 e., p. 109); 
6996 (1155), 17 Aug.: Gesapa, npataaană HSEorpasctiare, (Uljaniclij, Nr. 100 a., 
p. 117); 6998 (1489), 26 Nocmerie: Dă Genapa, NApRAAAA HOROTPAACESTE (Lu- 
kaxevi&r, necompletit la Uljan., Nr. 100 c., p. 118); pe lângă Sceară sunt a- 
mintiţi părcalabii de Iotină, Nemţii și Orheiti; 7007 (1499), 12 Iulie : Iana ps, 
NpABAAAEA NOBOTpAACRIN, po lângă care se amintescii părealabil de Iotină, 
Nemţii, Suceva, Cernăuţi, Orheiii, Soroca şi patru fără indicarea orașelori, 
unulit din aceștia probabilii celă do Ilrlăi, unde sa scristi actulit (Uljan., 
p. 176); 7011 (1503), 2 Februarie : același Sandru, pomenitii împreună cu -păr- 
calabii de Ilotină şi Nemţii (col. Lukasevitr); 7023 (151:0), 21 Dechemerie : 
Ierpuni, napaaaa NSRorpaacneră, pe lângă dinsulă cci de Ilotinii și Nemţii 
(col. Lukatevitr), ș. a. m. d. 'Tâte aceste documente dintre 1470—1514, în care 
se pomenescit părcalahii de Cetatea Nouă, dar mai cu s&mă doc, dela 1470, 
10 Augustii, datii în Romană (ov AcaneatA "rpar$), ne permită a deduce că 
sub părcalabii de Cetatea Nouă este înţelesii părealabulă de Romanii, de 
Gre-ce în casulii contrarii toți cci-lalți părealabi de frunte ai țări Moldoici 
ar [i pomeniţi, numai celă de Romană nu. Este naturali deci a presupune că 
acesta nu vine sub numirea poatanenin (precum se găsesce poaanezin “para 
Sail pomanistA 'rpar4), ci sub cea de nonerpaacnint. Romani a pututi [i numitii 
HSEhIII rpaăz dela o cetate zidită de Ştefanii înainte de 1470, pote chiar dela 
Smeredova, ale cărei fundamente nu sunt puse la 1483 (6991), ci cu multi mai" 
"nainte. Insemnătatea strategică a Romanului (consideră d. e. rolul ce a avulii 
acesti orașii în campania dela 1497) va fi îndemnat pe Ştefan celii Mare 
din primii ani ai domniei sâle să se gândescă la întărirea lui (+). 

Revenindit asupra anexărci judeţului Putna, notămii că o parte din istorici 
o punit după Urechiă la 1475 ([asdeu, Istoria Critică, ed. 1, p. 54. cd. II, 
p. 10, Xenopolii, Istoria II, p. 331), alţii (Tocilescu, Manuală, p. 159) la 1481. 

  

(*) Ci. şi «Cetatea nouă Romanulii, ce i sai surpatii pămintulii și ati căduti» în C. B, 
319 [Eustratie logofătulă și cel-lalţi compilatoră at lut Urechiă]. In C. 12, 201 cetimu la cuvin= 
tulă «Cetatea. nout» din textul lui Urechiă glossa lui Simeonă dascălulă ce Romană. 
D-lă Iasdeă, Arch. istorică I, 1, 76 traduce și d-sa PE NpaKanăsă HSRCTpaACESrO CU apărca- 
labi de Romani (Cetatea Nouă)». : : ,
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În urma textului nostru alti analelorii putnene nu mai încape îndoclă că acestă 

din urmă dată este singura exactă. Ce Ta îndemnatii pe Urechiă să puo acesti 

evenimentii la 73 Ianuarie 1475 nu putemi sci. Avemii a face probabilii cu 
o combinaţie de a lui, care pote să fi fostii provocată de o scire a analelorit 
putnene (nepăstrată în copia n6stră) asupra unci lupte dela 13 Ianuarie 1482, 
ce a premersii ocupării și anexării definitive a Crăciunci cu judeţuli Putna în 
10 Martic ali aceluiași ani, 

(39) Acestă notiţă nu so allă nici la Urechiă, nici în cronica moldo-polonă, 

(40) Cronica moldo-polonă pune venirea lui Baiazidă sub Chilia la 75 Mar- 
tie 6992 (1184), iar cucerirea ci-și a Cetăţii Albe în Iulie și Augustii. Urechiă 
(C. 12, 167) pune luarea Chilici în 7-4 Julie, iar a Cetăţii Albe în 5 Augustă. 
14 Iunie în copia nâstră a analelorit putnene pare a [i o greștlă de copistii. 
De altmintrelea asupra acestorii date istoricii nu sunt de acordă. CI. Picot, 
1. e. 165, nota. Cronica anonimă, care dela 1465 până la 1484 nu înregistreză 
nici ună faptă din domnia lui Ştefan M., amintesce pe scurti de luarea a- 
cestorii dout cetăţi sub 6992, fără date precise. In urma acestorit şi altorii 
notițe (cf. Picot, 1. e.) data 6991 a cronicci ncogrecesci publicată de C. de 
Door, Nioephori Archiepiscopi- Constantinopolitani opuscula historica, Lipsiac 
1890, p. 224, este greșită: Eros s'a... aa uzră du 371 (0991) Eozpăzavss 
“ară Kehirb. ai, "Aonprtatpon, 

„Asupra pasagiului din Urechiă şi traducerei polone cel. Studiuli, p. 148, 

(41) Cronica moldopolonă și Urechiă (C. 12, 168) ati în tocmai acocaşi re 
dacţie, cu deoschirea că cea (intâiii numesee pe Npenera alti analelori put- 
nene «Chromot» (Chromoisem este o greșelă i. ]. d. Chromotem, cf. sub 1486 
Chromota și Chromotha), iar Urechiă 1/oet și IIoiot.- Urechiă are şi data ar- 
derci Sucovei: «19 Septemvrie, Luni și Marţi», omisă în copia nostră. 
„Presupunerea lui Picot, |. e. 168— 169, că Ifomot ar fi unii nume pro- 

priti slavonii. și.că sub clii ar trebui înțelesii unii căpitanii cehii ce, după 
mărturia lui Miechowski, ar fi atacatii: pe Ștefanii lângă Colomeia, nu este de 
admisi. Cf. Xenopoli, Istoria II, 370—371. 

(42) Judecândă după Urechiă (C. I:, 168) în copia nâstră este omist data 
«Octomvrie 19». Cronica moldopolonă nare acestă notiţă. 

„. (49) In tocmai așa Urechiă (0. 15, 168) și cronica moldopolână. Acâsta are 
ună adausii. ali. traducătorului; «acolo (la Cătlăbuga) ai fostii (Moldovenii) 
cu Polonii la uni loci».  
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„Ediţia d-lui Hasdeii, Archiva istorică III, S, are în loci de «na Kutlabudzie» 
— «na hakoicu», ceea ce Picot, 171 și "Tocilescu, 162 traducit prin Rahova 
(Racova). Cum s'a întrodusii acestă lectură în ed. d-lui Ilasdeii nu scimil ; 
ea este de bună semă greșită. 

(44) CE. Urechiă (C, I>, 168) «Pusi-ati ali doile arhimandritii în mânăstirea 
Putnci», fără dată precisă. Urechii a omisii aci numele arhimandritului Pai- 
sie. Instalarea lui Paisie, s'a făcutii la 1486, şi dacă admitemit că în cronica 
moldopolonă «15 Vebruarii» se referă la acestă instalare, nu -la lupta cu 
Ilronetii, avemit data că precisă. Vei Studiuli, p. 55. Paisie e amintiti într'p 
evanghelic a mânăstirei dela Putna la 6997 (1489), Rev. 'Toc. 1883, p. 265, 
şi în pomelniculii dela Bistriţa, £. 5: apkiatanapirra Ilancia (la marginea [lilcă 
e serisii cu roșu IlSrua). 

(45) Cronica moldopolonă nu traduce cet haarapern ua Cuperk». Urechiă 
(C. 12, 169) arc: «In anulti 6994 (1486) venitii-ati Hroioti cu Oste de la Unguri 
asupra lul Stelanii Vodă, căruia fai cșitit Stefani Vodă cu ste înainte la 
Scheie pre Siretă și dând r&sboiti... Martie în 6, ati perdutii Hroioti răsboiulă 

“şi ostea, mai apoi și capul, însă cu mare primejdie lui Stefanii Vodă, că i 
sai pornitit calul de at cădută giosă, câtă puţinii aă fostă să încapă în mâ- 
nile vrăjmașilorii sti». Pentru ce Urechiă a schimbati pe 'Lurci în Unuri nu 
scimi ; în originalul analcloră putnenc ai fostii de bună semă : nhieTh pazei 
ex Xponeroatn ui ex Sprint (el. eron. moldopol.: Chromota.... 2 'Turli și Urechiă, 
C. 1%, 168: IIroetă cu Tureii), în copia nostră cn ca TSprini» s'a lăsatii afară. 
Urechiă ne-a păstrată înst data luptei de la Șcheia, 6 Martie, omisă și în co- 
pia nostră și în cron. moldopol. Acestă împrejurare confirmă părerea nostră 
de mai susi, că 15 Februarie ală aceluiași anii se rapârtă la instalarea lui 
aisic în mânăstirea de la Putna. . e 
Anal. putn. ne dati o interesantă dovadă despre faptul că Bulgarii și co- 

loniile bulgărescă din ţările nostre se numâă în vechime rel, Șeheia. Ov 
Bazrapeyn traduce :Urechiă cu la Șchtie, deci lazraginn cu Șehei. Aceeași lo- 
calitate la 1569, 2 Aprilic, o găsimi sub numirea «lllea ua Onpera». Cronica 
Romanului, p. 199. | 

(40) 'Totii ușa cronica moldopolonă și Urechiă (0. 2, 169). 

(47) Cronica moldopolonă omite data (Mercurea Mare), iar Urechii (C, 12, 
169) pe lângă acesta mai are și adaosulii «nepotulii lui Stefani Vodă». Elă 
[igureză și în pomelnicul de la Bistriţa, £. 4 b.: Ileana Il aperi.
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(18) Urechiă (C. T:, 169) traduce întocmai analele putnenc, are însă 25 Julie 
i. |. d. 26 Iunie. Care din aceste două date este adevărată; nu putemii hotări- 
Alexandru, de care e vorba aci, este fiul cel mai mare ală lui Ştefană, năs- 
cutit din Mărușea. Cl. pomelniculii de la Bistriţa, £. 3 b.: AlzpSunna, asa flar- 
Xanagponu, Intre fiil lui Ștefană M. Alexandru e pomenitii celă dintâiii în po- 
melnicii. Vedi Xenopolii, Istoria II, 399. 

(19) Versiunea analelorii putnene asupra luptei din codrulii Cozminului este 
discutată în Studii, p. 115—118. Asupra lacuneloră ce presentă copia nostră 
între anii 1497—. 1501 vodă totii acolo, p. 35—386. 

-[50) Urechiă (C. 12, 178) şi cronica moldopolonă presentă o altă redacţie 
asupra morţii lui Ştefanii M. Cf. cu textul poloni: «In anulii 7012 (1504)... 
Stelanii Vodă... cu mare jale ati r&posatii, Marţi, Iulie în 2». «Ingropalii-aii 
pe Stefani Vodă în mâniistirea Putna». «Domnitit-ati Stefani Vodă 47 de ani, 
2 luni și 8 săptămâni». Nu putemi sei dacă frumâsa caracteristică, ce se află 
la slirșitulii notiţei despre mârtea lui Ştefan M. în cronica moldopolonă (ezlo- 
wick byt waleezny, fortunny i nabo/ny), sa aflată sai nu în originalul ana- 
lelorii putneno. Este mai probabilii că nu s'a aflati, de ore-ce astă-felii de ca- - 
racteristice nu se întâlnesc în ele, iar dacă s'ar întâlni, ar fi în contradicere 
cu modulii de expunere alti acestoră anale. Avemii deci unii adaosă alti tra: 
ducătorului polonii, care și-a resumatii pe scurtă și întruni modii forte dibaciti 
judecata sa despre -Ștefanii. Traducitorulii a avutii același gândi cu Urechiă, 
a cărui măcestră caracteristică (C. I2, 178) este îndestulii de cunoscută. - - 

(51) După Urechiă (C. T?, 179 și 186) Bogdanii Vodă celă Orbă și Grozavit 
își începe domnia totă la Iulie 7012 (1504), domnesce însă numai «ll ani și 
9 luni și 3 săptămâni». Mortea lui o pune «în anul 7025 (1517), Aprilit în 18»; 
calcularea anilorii de domnie este deci greșită |dacă nu cum-va 11 este o gre- 
șelă. de copistă, pentru 12). Dela 2 Iulie 7012 până la 18 Aprilie 7025 avemii 
12 ani, 9 luni și aprâpe 83 săptămâni. Analele putnene în copia nâstră ati 12 
ani și 10 luni. In cronica moldopolonă lipsesce scirea despre suirca lui pe 
tronii, iar mortea lui o pusă la 22 Augustă 7025 ; se mai spune că a domnitii 
12 ani şi 9 luni și că a muritii la Jluși. CL. Ureehiă (0. 13, 186): «în târg 
în Huşi» şi Macarie: co Xeoveoyn ... anpnak avkeana». Adevărata dată a 
morţii lui Bogdanii o aflimii în inscripţia de pe mormintuli dela Putna: 
20 Aprilie 7025, singura dată ce corăspunde exact cu anii de domnie 12, 
luni 9, săptămâni 3. Rov. Toc. 1883, p. 254 și fig. 1, tăbliţa 12,  
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(52) Cronica moldopolonă n'are o dată precisă ; Urechiă (C. 12, 186) omite 
diua (22 Aprilie). 

(53) Asupra acestei notițe, ce se găsesce sub o altă formă si mal amplilicată . , 

în cronica lui Macarie, vedi nota 8 dela acestă cronică. 

(51) Nu se află nici în cronica moldopolonă, nici la Urechiă. Asupra faptu- 
lui cf. notiţa analelorii serbescă de sub an. 7028 sati 7029 (1520 sati 1521): hu 
WkTO sz359. upuatui mapa Covartatanin TPAAR CACROVaţ heanrpaan ui uitie 
Stgherule rpaAn: In anul 7029 luată-ati împeratulti Suleimanit strălucita ce- 
tate a Belgradului și alte cetăţi de prin prejurii. Stojanovic, Spomenik III, 
1-7. CI. ibid. 442, 153, 157. (Srpska Nraljevska Alademija, u Beogradu, 1890). 

(55) Nu sc află nici în cronica moldopolonă, nici la Urechiă. Cf. analele sâr- 
bescă sub an. 7034 (1526): Din kre 344. BABETR  tdph Govarntatarin la- 
PAANR HA ACVHAROV 1 ȘTHAE Ha Oprpk na Aaoura pastă 4 VERII ra Ha 
Meyyaseye n npiitaut Bona, ersaniu PAR ECO, H IACOU BEAMAIS OVrapenot 
pacii : In anulii 7034 luatii-ati împăratulii Sulcimanii Varadinulă de pe Du- 
năre şi sai dusi împotriva Unguriloră și a craiului Laușii şi Pati bătută la 
Muhaciii și aă luată Budimultă (Buda), scaunulii stii, și tâtă țera Ungurescă 

"ali risipitito Stojanovic, Spomenik III, 147. CL. ibid. 142, 153, 157, 

(56) CI. Urechiă (C. 1, 189): «Intr'acâstași vreme, Septemvrie 20, în anulii 
7035 (1526), prestăvitu-s'ati Petru Vodă, Iccioruli lui Bondană Vodă, fratele 
lui Stelanii Vodă celui 'Tintrii». Care din aceste date ce adevtrată: 20 Sept. 
7035 sati 25 Sept. 70342 Cronica moldopolonă are pe cea dîntâiii. In pomel- 
niculii dela Bistriţa, £. 4a., Pelru este alii 3-lea lit ală lui Bogdană (cel d'in- 
tâiti e Ioanii Stefuni, alti doilea Petrașcu).



Note la cronica lui Macarie. 

-(1) Asupra lui Macarie și Teodori vedi Studiulă, e. V. 

(2) Aceeași dată ati analele putnene. Cf. notele 50 şi 51. 

(3) Macarie face o greșclă spunând că Maximii după împăcarea lui Radu 
cu Bogdanii (1507) a fostii ridicati în scaunulă de mitropolitii «de câtre 
arhiereii moldorenesci» şi că până la mortea sa a împodobită «scaunulti de Ce- 
tatea Albă (nprkeroan t'kaorpaacnii)y. Din tote cele-lalte isvore e cunoscutii 
că Maximit a fosti mitropolitii în Juntenia și că a muritii în mânăstirea înte- 
meiată de dinsulă în Oruședolă (Sirmiu) la 18 Ianuarie 1516 (4-). In cele-lalte - 
are dreptate, spuncnadii că începătorulii dușmăniilorii a fostii Radulii; aceeași 
pricină o. dă și biograful lui Maximit. Cl. cuvintele acestuia: AfAnoan Roan- 
CEA Eh CEPANE ROERCAN PaAoyaS Ba05.... EpABASEATII Ha Boetoia Bor- 
Aaa (Glasnil,: vol. XXI, 181) cu vorbele lui Macarie: crp'kuenin Bhith OT 
Paaovaa. Acesta o confirmă și Urechiă, care după ună isvorii încă necunos- 
cutu spune că Radu aii mersi în Moldova împreună cu uni Romani Pri- 
begulii, deci cu unii pretendenti la tronă (C. 12, 181). 

Despre Maximi Călugărul [numită de Urechiă (C. I, 121) şi 'Tocilescu 
(Manualii, 99) Maximianii] se crede în deobște că a negoţiatii pacea între Radu şi 
Bogdanii ca simplu călugării și că îndată după acesta, 1507 sat 1508, a fostii 
ridicată la rangulă de mitropolitii. Cf. Picot, 1. e. 232, Tocilescu, 1. c.; Xe- 

  

  

(î) CL. analele serbesci sub an. 1516: ln atre 354. npheranii ce Alaăva, Bia MIRe Lant 
„MeneTey ipari, a citit Orsţiana AcenoTa, ninte Rh BpeyueAcacș, rieneyașia „ni. Spomenil: III, 142; vedi 
ibid,, p. 122, 127, 147 și vicla lui în Archiva istorică II, 68. Acestă biografie are pentru 
istoria lul Maximă și a relaţiuniloră lui cu Muntenia unii preții deosebită, de dre-ce e 
scrisă de uni contimporanii. Cf. îrasa: spună toţi câți a fostii de faţă la mortea lui (us- 
BĂCTRSIOTA e Bzeii NpkAcTOUjtn Ma HegoAk ASuuc eri),  
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nopolă II, 469 îl pune mitropolitii după Nifonă fără să preciseze data. S'ar 
părea însă, după biografia interealată în: Popoeaonie cepricrin magen, Glasnik . 
ANI, 1867, p. 272—273, că Maximiă a fostă sfinţită episcopii înainte de 1507 (*). 
Fiindii că acestă biografie are câte-va date ce lipsescit celei-lalte (reprodusă în 
originali și cu o traducere de Ilasdeă, Arch. Ist, II, 65--68) şi fiind că ca 
pare a fi rămasii necunoscută istoricilorii noştrii, traducă aci dintr'însa păr- 
țile privitore la istoria Muntenici. | 

După ce povestesee despre mârtea părințilorii și a fratelui stă, biografia 
spune că Maximit a luată cu sine moştele tatălui săi, ca să mergă cu ele în 
Muntenia, și continuă apoi astă-felii: «Și după aceea plecă Maximti icromo- 
nahuliăi la Radulii, voevodulii țării Muntenesci, fiuli lui Zonă Călugărulii (lw- 
anna Alonaţa) (%), ce fusese mai "nainte vocvodii alti țerii Muntenesci. Radulii 
vocvodii primi cu bunătate și cuviință pe Maximil ieromonahul, iar mai 
apoi îlă făcu pe Maximii ieromonahulti episcopi. Şi nu după multă vreme 
îl ficu arhiepiscopii al fii Muntenesci. Scurtă vreme după acesta diavo- 
lulii, sămenătorulii răutăţii și pagubci sufletului omenesceii, semină în sufle- 
tulii lui Radulă voevodii rtutate și îngâmfare și dușmănie în potriva lui 
Pogdanii, voevodulii moldovenescti. După acestea Maximii arhicpiscopuli îi 
înduplecă și-i împăcă și-i aduse la dragoste și încredințare pacinică, că nu 
vorii mai purta răshoiii unulit în potriva altuia nici o dati. După acesta în 
scurtă vreme Nadulii voevod cade la bolă și de-acâstă boli more, iar după 
elii se pune domnii J/ihailii celă Tăutăciostă iALuxanan noeteaa za9Sauu(; eee) 
Acesta deci trimete pe Maximti mitropolitul la regele ungurescit Vladislav 
pentru pace, să curme r&utatea dintre ci. Și veni Maximii. arhiepiscopul la 
regele ungurescii şi rugă pe rege și-lii înduplecă spre dragoste şi pace între 
elă și Mihailti voevodi». Se povestesce apoi cum Maximii s'a întorsti la ai 
sti în Sirmiu și a fundatii mânăstirea Cruședolă, apoi se continuă: «Și după 
accea Îu răsturnat Mihailtt voovodulă țârii Muntenesci și ală Ardelului (Alu- 
NaAh BEROAA BANANE, RApARAAUIEtI, epăeaciiit) (7) și în loculii lui se puse. 
Neagoe voevodă (Ilaroe ROEROAd). (+1) Acostii voevodit cu multe soliă Și ru 

  

(*) Elă se călugărise la 1495, înr Sirmiula il părăsise după mortea fratelui săi, la 
1502, Are dreptate deci Ruvarac, Glasnik XLVII, 182, punendit sfinţirea lui între 1503 
— 1508, 

i . (%) Aci e vorba de Viadă Călugăruli; în textă este o greşclă i, 1. d. lana Bazaa Alo- 
Maya. ” 

| 

(*%) E vorba de Jihuca celă Rei, 1508 — 1510, : (7) nananaauu însemnă aci românescă, deci: voevodulti (rit Românesc și Muntenesei, Cf, EAANSAANAANIICEAA atasa ÎN aceeași cronică. 
(î7) 1512. Intre 1310 — 1512 domnosce VIăduță. - | ,
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v 
gări chiamă pe Maximii arhiepisecopulii să vie în arhiepiscopia sa, numită a 

țării Muntenesci. După atâta rugare Maximii mitropolitulii se duse acolo. La 

sosirea lui fu cinstitii forte de voevodii și de boeri. Apoi Maximă arhiepisco- 
pulii îi închină pe nepota sa lui Neagoe vocvodii dreptii soţie. (*) După accea 

se rugă Maxim mitropolitul de Neagoe voevodi să-i îngădue a se întâree 

în ţcra sa, în Sirmiu, și f-ati dată drumul ginerele stii Neagoe vocvodă cu 

multă avere şi multe daruri». 

Cronica din care extragemiă acestea este o așa numită «Gencalogie (Poas- 

caoniiie) a domnilorii sârbesei», continuată până la 1716. 'Tote cele privitore 
la Maximii at fosti luate dintro biografie cu multii mai veche-a acestuia. 

Vremea în care sa scrisă acestă biogralie şi raportulii ci cu cea publicată 
în vol. NI din Glasnik (1359) nu le putemă precisa, de ore-ce cronica este 
editată de Panta Sreclovic fără nici o critică. Ea nu pote fi însă mai târzie 
decât jumătatea see. 17. Redacţia cronicci publicată în Glasnik este de la 
1764, când a fostii scrisă de ună proigumenii Ştefan în mânăstirea Vrdnik din 

Fruska Gora, în părţile unde se află și Krusedol-ulii. 

(4) Asupra expediţici lui Bogdanit în Polonia şi incursiunci Poloniloră în 
Moldova la 1508 vedi nota 2 la cronica moldopolonă. Macarie scie prea puţinii 

despre aceste evenimente. In prima expediţie cli pomenesce numai de Leovi, 

în a doua numai de Botoşani, iar naraţiunea se mișcă în termeni generali: 

o dovadă că elii n'a cunoscutii originalul cronicci moldopolone.: 

(5) Acestii pasagiti pare să fi serviti de isvorii lui Urechiă, care în capito- 
lulii «Când ati prădatii 'Tătarii în mai multe rânduri țara Moldovei» (C. 12, 
183—185) descrie a doua incursiune a 'Tătarilorii din an. 7021 (1513), 25 Au- 
gustii, astii-felii: «ati prădatii ţara până la Iași şi au arsit târgulă și ţinutul 

Cârligăturei şi ai agiunsă și până la Dorohoi și până la Ștefănesci, iar alţii 
ai prădatii în giosi la Lăpușna și la Chigheciă și... multe suflete în Nistru ati 
înceatii» (0. 1, 184). Cf. Macarie: «ora luerrpa n A9 Ilpovyra, Ilpovyrru nea 

n 1henua OT4 Buraua As Xorima» şi cronica moldopolonă : «palili ziemie 
wotosla a7 do Jassy». 

Este aprâpe cu neputinţă a restabili după Urcchiă textul originali alti ero- 
nicei moldopolone asupra invasiunilorii tătăresci, de ore-ce Urechiă a com- 

binatii scirile ei cu ale lui Wapowski și a încureată cronologia. CE. Picot, 

  

  

(*) Soţia lui Neagoe a fostă deci nepotă lui Maximii (ermsnruS ces, anajiers). Ti vorba de 
Despina, despre care Ruvarac, Glasnik XLYVII, 1$4, crede că nu pâte fi fiica ultimului 
despotă serbeseii Lazar, cum ait credutii cronicarulti serbescă Brankovic, istoricul Rai şi 
Nenopolii 1, 4s2. Ea a fostii insă firă îndoclă din familia despoțilorii serbesct. -  
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|. e. 244—945, note. Data 25 Aug. 7021 (1513) a împrumutată-o Urechiă din 
cron, moldopolonă (22 Aug. 7021); Macarie are 7022 (1514). 

(6) Urechiă (C. I:, 1$5) traduce aprope cuvintii de cuvîntii acestă notiță, 
adăozândii dela sine că 'Trifăilă a veniti «cu oste din fera Ungurescă». E 
probabilii că în copia lui Urechiă se strecurase în locii de «Han 34 Propelinia 
aemark» printr'o greșclă de copistii «Han 9 ropetbia atatia», de aci [era un- 
furescă i. | d. fera muntenescă. Alară de acesta elti completeză data cu cronica moldopolonă. Cf. «In anulă 7022 (1514), Fevruarie 27, în ali 10-lca ant a 
domnici lui Bogdanii Vodă» și «Anno 7022, 27 Februarii, RA AECATOE se 
Akro maperia ere. 

Picot, 1. e. 255, și Xenopoli, |. e. 517, credă că Trifăilă a fostii unt agentii 
ali lui Petru Rareşii, o părere ce nu se radimă pe nimicit. 

(7) CI. Urechiă (C.I, 186): «După mortea lui Bogdanii Vodă ati rămasă la domnie fiuli sti Stefanti Vodă, ce-i dicii celt 'Tinări, și Vaii miruitii 'Teoe- tisttt mitropolitulii în târgulă Sucevei», Epitetulii 'Tinără îlă aro Urechiă dih Macarie (tounun, Madi); acesta spune că Ştefanti era de 9 ani la mârtea tată-stii. Picot, 1. c. 257, şi Xenopolii, 1. e. 517, evedă că cra de 11 ani. Cum vomit vedea din o notă ulterioră, se înș6lă Picot, p. 259, credendă că Ștefanii 
n'a tostit sfinţită de 'Teoctistii mitropolitulii și că Urechiă a pusti la 1517 pe Teoctistii celt mortii la 1478, 

(8) Asupra acestora veqi Studiului, capitolul VII c. 

(9) Acestă notiță se raportă la expediţiunile sultanului Selim în potriva 
șahului Ismail, fuli șeicului Ilaiderii, care domni în Persia. între anii 1500 
— 1524. Ismailă fu învinsti în lupta definitivă dela Cialdiran (23 — 24 Aug. 
1514), Egipetuli, unde stăpânea sultanului Mameluciloră Kansu Gawri, fu 
cuceritii la 1516 în urma luptei dela Ilaleb, Ierusalimulă și Alexandria după 
acestea, C[. Iammer, Geschichte des osm. Reichs I, 716 sq., 753 sq.,:773, 
759 sq. | 

Numirea curi6să do maperno colinenoe pentru imperiulit lui Ismail 
se explică printr'o analogic. falșă cu adj. coginesa din Goga. Din numele 
dinastici persiene Safi, întrebuințată desi şi sub forma Sofi, trchuca 'să se 
lacă adj. cozpaneiia sati codnera, nu codita. 

Citezii pasagele cortspundătâre din analele sârbesci, pentru a se vedea că 
Macarie nu sa lolositii de ele: Tin avkre -r3RB. (Sail „2354.), Avkeeita Aanta „ut. (sai aurăvera „er. ae Geanta aph up'kan avope na Haga Bart at apasa 
Crearea MAMEI 11 ERCEXEAANRIIL MI np'keuerant rpasn Iepoeanain, o 

*
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ERIN PPE PAM Hanu, 4 Mile rpaani "Taao. Jin akTo „p8rie. taph CGr- 
AMatn urâţi npuaut pain Alien, cui p'kun ICrennrn, n Slaeeanapuie, (In 
anulit 7022 [sait 7024), luna lui Mai 8 [sati Augustii 15] trecu împăratuli 

Selimiă marea în potriva lui Cazilti-bași și luă Egipetuli şi minunatul și 
prea lăudatulii și prea slintulii. orașii Ierusalimă, vai! din pricina ptcatelorii 

„nostre, și alte cetăți de pe acolo. In anulii 7025 împăratulii Selimă șahii luă 
orașulit Misiră, va să dică Echipetulă, și Alexandria). Stojanovic, Rodosliov i 

Letopisi, u Beogradu 1883, 106 — 107. Cf. de același autorii, Spomenil 

III, 142. 

(10) Analele serbescă ait sub an. 7029 sati 7030 (1521 sai 1522) următorea 
notiță: lin AkTo za. pita tapn Govanatann D'kanrpaAn 1 MHhie rpi- 

Acne cprkatnee ui na'knunue Gp'kawn ui cneroy Ilernnove oAnnrkane ai cena” Feo- 
Bano u D'kanrpaanue upkranante oi Iapurpain. (In anulit 7030 luă împăra- 

talit Sulimanit Belgradulă și alte cetăți din Sirmiui și pustiiră Sirmiulti și 
răpiră pe sf. Petca şi pe sf. 'Peofana și pe Belgrădeni îi duseră în robie la 'Ța- 
rigradii). Stojanovic, Rodostovi i Letopisi, 107 — 108. Cf. Spomenil II, 142. 
Notiţa lui Macarie asupra acestorii întîmplări este indepenientă de analele ser- 
Desci. 

(11) Urechiă redă acestea în capitolulii «de mortea lui Dăsărabii Vodi» (C. 
I>, 187), traducendii însă greșitii pe Paasan ks cu Radulii Vodă Călu- 
gărulii, de 6re-ce aci este vorba de Radulii de la Afumaţi. Macarie însuși 
greșesce spuindii că Raduli a trecuti de 4 ori munţii pentru a lua ajutoriă 
de la Unguri; elit s'a retrasit în Ardâlă numai de 2 ori. CI. 'Tocilescu, Ma 
nualii, 104—108; Xenopol II, 485—489, nu amintesee de acesta. Radu de 
la Afumaţi în inscripţia pusă de elă la mânăstirea de Argeșii se exprimă aprope 
totii așa asupra lupteloiiii sele cu Mehmedit și "Turcii: SROPAA PONAUI, SASPAA 
ae role, Macarie: RSA EA, CROPAA e noniitaeain, Discrica episcopală 
a mânăstirei Curţei de Argeșii, Bucuresci 1886, p. 44. 

(12) Cf. Urechiă (C. 13, 187): «Intr'acestași anii, în luna lui Aprilă, în ce- 
tatea Iâvlăului, au tăiatit Stefanit Vodă pe Arbure hatmanul, pe care dicii 
să-l fie aflatii în viclenie». Câte-va expresiuni din textuli lui Urechiă (ef. «ca 
acela ce crescuse Stefanii Vodă” pe palmele lut» cu ctsune îe ni npatoa- 
aameak napunaemare», «noroculit fie unde are zavistie» cu CBABICTIL AA'TEBE») 
dovedescii că elii s'a folositi de Macarie; a judecatii însă cu totul altii-felii 
fapta lui Ştefanii Vodă. Macaric învinov ţese pe bocri de vielenie, iar Urechiă 
eaută să apere pe Arbure, care, după părerea lui, ar fi cădutii jertlă invidici 
altorii boeri. «ici» din «(licit să-lii fie aflatii în vielenio» se rapârtă la cronica 

„lui Macarie. La aceeași cronică ă parti a se raporta şi cuvintele lui Nicolae Cos-  
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tinii despre Arbure hatmanul : «serie letopiseţulii ţării, cum stă [i aflată Stefani Vodă în vielenie» (C. 1», 187, nota 3). Letopiseţulă ț&rii pâte fi Urechiă, pste [i însă și cronica putnână cu continuarea lui Macarie la uni locă. 

(13) Asupra r&scâlei bocriloră în potriva lui Ştefanti celt Tinără vedi nota 7 la cronica moldopolonă. 

| (14) Urechiă (C. =, 188) traduce acesti pasagiă astii-felă: «Int'acestași anti (7032) întorcându-se o sâmiă de ste turcescă din ţera Leșescă, ... le-ati cșitii Stefani Vodă înainte pre apa Prutului la Tărăsăuţă și din 4 mii de Gmeni puţini ai hălăduitii la ț6ra lori». Zărăsăucă i. 1. q. Tărăsăuţi din ediția lui Cogilnicenu trebue să fie o greșâlă de copistii, dacă nu cum-va e oreșclă de tipară. . 

(L5i Notiţa asupra luptei de la Mohaciii, pe care Macarie o punc la 7033 (1525) î. 1. q.7034 (1526), nu se află în textulă lut Urechiă ; în manuseriptult luy Mironii Costinii ca se află sub o altă formă toemai la loculii, unde o are Ma- caric, adecă înainte de lupta lui Ştefană celt Tinără cu Radulii. Miron Cos- tinii povestesco pe scurti a) lupta de la Mohacit, D) rivalitatea.lui Iânit Zapolia cu Ferdinand. (C. 12, 189, nota 1). Din comparaţia cu analele putnene resultă că notița lui Macarie este independentă de acestea; cf. nota 55. | 

(16) Urechiă (C. 12, 189) traduce astă-lelii pe Macarie: «In anulii- 7034 (1526), Fevruaric în 5, (M. ua Avkeonoverunika neAcaru) Stefanti Vodă... cu mare ur gio ai întrată în țera Muntenâscă asupra Radului Vodă şi au prădată țera până la Târguşorii, și nime n'a cutezatii să-i stea în 'potrivă, ce cu pace ati nevoită Radulă Vodă de i-aă potolitii sumeţia». Cronica moldopolonă are 4 Februarie. De aci se vede că Urechiă a utilisatii pe amândouă: dintr'una ȘI-A luatii narațiunea, din a doua data. 

"(17) Urechiă (C. 13, 189) și cronica moldopolonă nu sciii nimici de acestă a doua expediţie a lui Ștefanii în Muntenia. Despre mârtea lui cf. nota 10 la cron. moldopol. "n | 

(18) Macarie numesce pe Rareșii «fiulă bătrânului Ștefanii Voevodii». Ori- ginalulii cronicci moldopolone n'avea acestă scire, căci traducătorulii de la 1566 noteză despre Rareșii «nu se serie ali cui fiii ati fostii». Urechiă (C. 12, 190) și-a luati data suirei lui lRareșii în scaunit (20 Ianuarie) (* din cronica Da II 
(3) N'avemii de ce îndrepta acestă dată în 20 Februarie, cum face Picot, p. 239, nota. 

18
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moldopolonă, iar scirea că e născutii de femeia unui târgovăţi Rareș de la 
Ilârlăti o are din tradiție sai dintro cronică. El se provocă și la autoritatea 

mitropolitului «ce s'aă săvirşitit mai înainte de Stefanii Vodă». Pe ce mitro- 

politit a înțelesii Urechiă nu scimi; Teoctistă a muritii după Ştefani Vodă. 
Cf. şi adnotaţia lui Mironii Costinii la cron. lui Urechiă (C. 12, 190, nota: 1). 

(19) Presupunendii că la mârtea sa 'Teoctistit va fi avutit c. 80 de ani 
(ef. oteue a crapocrii Aa45k) căpătămi următârele date aproximative asupra 

vieţii lui: s'a născutii ce. 1445, sa călusăritui c. 1468, a fostii lăcutii cgu- 

menit la Nemţii e. 1483, episcopii la Romani 1500, mitropolitii de Sucâva 1508 
și a muritii la 1528, 15 Februarie. Elă a miruită prin urmare pe Ştefanii 
celă Tinări la 1517 și pe Petru Rareșii la 1527. Judecândii după notiţa păs- 

trată la Urechiă (C. 12, 152) că «la anulă 7017 .(1509), Aprilie 1, sai -pres- 
tăviti Davidă mitropolitulă», 'Teoetistă trebue socotitii de următorulii acos- 

tuia. Deosebirea între datele lui Macarie 'și Urechiă e neînsemnată; probabilii 
că cea din urmă este mai exactă și că Teoctistii a fostii alosit mitropolitii 
la 1509, nu la 1508. Aceeași dată o are Erhiecnu, Istoria Mitro polici Molda- 

vici, 1858, p. LVI, numindu- Ji Teoctistu III. 
Datele precedente sunt de acordi cu următârea notiță dintr'o evanghelie 

de la 1512: «Serisu-s'aii acestă sf. evanghelie cu darea și porunca mitropo- 
litului “Teoetistii de la Suceva, carele ati fostii superiorii sf. locașului acestuia 
de la Nemţii în vremea accea, când se zidea acestă sf. biserică cu darea şi 

porunca iubitorului de Christosă domni alti țării Moldovei Inii Stefani Voc- 
vodii. În aceiași vreme veni și Alberti, craiul leșescii, cu multă putere și 

multii a săpatii la cetatea Sucevei și nu putu lua cetatea şi s'a :întorsi fără 
ispravă. Iară Stefani Voevod a mersi. asupra lui-tare cu oștile sale și la 
doboriti la Cosminii, anulii 7005 (1496), iar alti domniei sale anul: 40-lca 
curgătorit, Octomvrie 16, Joi în diua sf. Dimitrie». Rev. 'Toe. 1884, p. 140. (%) 

De aci resultă că 'Peoctistii, carele cra mitropolitii la 1512, fusese egumenit la 
Nemţii pe la 1496. Din alte date se pâte deduce că între 1500 — 1508 a 
fostii episcopii la lomanii. In cronica acestei episcopii de p. Melchisedecii in- 
tervalulii dintre 1500 — 1508 nu e ocupatii de nimenea. La anii -1487 (nu 

1488, cum citesce p. Melchisedec, |. e. 141, de re-ce avemii 6996, 15 Oc- 
tomurie) şi 1488 se pomenesce unii episcopii Vasilie, ]. c. 135, 141; acesta 

  

(*) Acestă notiţă e scrisă de uni gramaticii Dimitrie la 1512 (na akro pax. "Tensaugret), 
toxtulă evanghelici însă e serisii de Teoctistii ( cuinca inte cin TeTpsevarreaa nprkApenerturtut ATS 

NAT Brsrcttera). Cf. pe lingă scrierea citată a p. Melchisedec și Notiţele istorice și ar- 
cheologice adunate de pe. la 48 de mânăstiri și biserici antice din Moldova, Bucuresci 
1885, p. 2—3,  
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este probabilii urmașulii lut Tarasie, pomeniti pe la 1471, ibid. 133 După Vasilie a urmati Teoetistă cam pe la 1500. Intre anii 1488 — 1513 cronica Romanului de p. Melchisedeci nu amintesce de nici unt episcopi. 

(20) Descrierea primei expediţiuni a lui Petru Rareşii în contra Săcuilorii este făcută aprâpe în aceiași termini la Macarie, Urechiă şi cronica moldo- poloni. Acesta din urmă este independentă de cele-lalte două, iar Urechiă și-a împrumutatii naraţiunea din „Macarie. CI, «și pre toți i-ati supusii și i-ati plecatii șie» cu CIOAPĂMHIERI OVeETpSutn un», ce lipsesce în cron. moldo- pol. Nici acâsta însă, nici Urechiă nu amintescit de cetatea co, după Maca- ric, ur fi luatii-o Rareșii cu asaltă. Compară următârele pasage din cele 3 ISvore : 

In anulă 7036, în ală doilea — Is ABTk înc ApSroan -. ns4- Anno 7036 tenze Piotr wo- ană alti domniei sele, Petru nusie Ilerpz Botksăa.. para na icvoda ciqenal do czakiul- Vodă ati ridicată ste mare "Ganospar, oyepzerkatn aan, n skiey zicmie do W'egier i mial asupra Stcuilorii la era Ungu- pasta RSA RSA Na Aa nazini, divie Woyszeze, ono na dwa rescă și și-a împărţitii 6stea u npkuteAte ropentata ARALA Mae pulki, i szedt dwiema droga- în două pâlcuri şi pre două ema... mi do ich zicmie:., potici... (C. 12, 190). 

(21) Intrâga istorisire a lui Macarie asupra incursiunci a doua a lui Petru + Rareș în Transilvania, asupra luptei din susă de Brașovii, asupra dăruirei Bistriţei și Balvânyos-ului, asupra nesupunerci acestoră cetăţi și a Brașovului. și în sfirșitii asupra incursiunei a treia Și a supunerii lorit a împrumutatii-o” Urechiă cu tote detailurile Și ati tradusti-o în unele locuri cuvîntă de cuvîntti în capitolele «Ali doilea risboiti ce-ati făcutii Petru Vodă cu Săcuii den sus de Brașăii» (0. 12, 190) și «Petru Vodă alti triile rândă at prădată . ţera Ungurescă» (C. 12, 192). Deosebirile sunt următorele: Urechii pune drepti capi ali armatei moldovenesci pe lângă «Grozea vorniculii» (M. Ipoaanu) şi pe «Barnovschi hatmanulii» ; cetatea Balvânyos (M. Boacvanzura) n'o amin- tesce cu numele, ci spune în genere că «şi alte oraşe ati mai dati lui Petru Vodă»; amândouă expedițiile le pune Urechiă la 7036 (1528), pe când Maca- rie pe cea d'intâi o pune la 7036, Iunie, iar pe a doua la 7036, Septemvric. (+) 

(22) Răshoiulii cu Polonii din pricina Pocuţiei îlă istorisesee Macarie forte pe scurtii; se: vede că n'a voit să aducă aminte domnului săi de perderea suferită la Obertini, despre care dice numai că dușmanii ati fostii mat puter- nică. Urechiă (C. 1, 192) împrumută din Macarie numai pasagiulii despre solia PIN 
(1) In realitate acesta a avută locit la Octomerie 1529, cf. Picot, Î. c, 288. Crorica mol- dopolonă are 19 Zulie pentru donaţiunea Bistriţei, . !



276 CRONICELE MOLDOVENESCI ÎNAINTE DE URECIINĂ 
  

lui Rareșii la regele Poloniei pentru a cere Pocuția și hotărirea lui de a o 

lua cu sabia în urma refusului. (*) Răsboiulu e descrisă pe largi după Wa- 

powsli ; cf.-Picot, |. c., notele de la p. 292—298. Data 7037 este o greștlă 
de copişti i. 1.4. 7039. Urechiă schimbă în câti-va motivarea pretențiunei lui 
Rareșii, spunândă că Pocuția lusese cumpărată de domnii Moldovei, pe când 
Macarie spune că ca fusese răpită de regii Polonici de la Moldoveni. Petru 
Rareși s'a gândită de bună semă la împrumutulă lui Vladislav Iaghello dela 
Petru Mușatu şi la amanctarea Pocuţiei. Cf. 'Aenopolii II, 540—541. 

(23) Vedi biografia lui Macarie în Studii, c. V. 

(24) Macarie e aci fârte obscurii. Data 7047 (1539) este greșită, de 6re-ce 
la 1539: domnea în Moldova Ştefan Lăcustă. a 

- (25) După: Urechiă (C, 12 194) causa de căpetenie, pentru care sultanulii 
a hotăritii alungarea lui Rareșii, aii fostii plângerile Leșilorii asupra lui. Eli 

adaugă. însă «dicii că și din ţeră at mersi pre taină jalobă. la împtrăție». 
Acestit «dicti» se rapârtii la cronica lui Macario, de 6re-ce „după Macarie ja- 

loba boerilori a fostii pricina expediției turcesci. De altmintrelea și Urechiă 
„admite că boerik se sfătuiră a părăsi pe Rareșii, îndată ce audiră de întrarea 
lui. Solimani.î în ţâră. Mihulă, urzitorulii jalobci, a fostii după Macarie «mare 
în. diregitorie și Albanezii de nâmi», după Urechiă (C. 12, 200) hatmanii. Data 
ste aceeași în ambele isvâre: 7047 (1539). Cf. şi pasagelo relative la sfă- 
tuirile boerilorii între sine și descoperirea acestora de către JIîrea chelarulă 

QL Măpetsaare. uparora Ypanrean Xappa) 

(26) Fuga lui Rareşii e istorisită la Urechiă în trăsurile ci generale în toc- 
mai ca la Macarie, cl are însă nisce detaile, ce acestuia îi lipsescii. Astii-lelii 
(după pornirea “din Suceva (14 Sept. M.) amindoi îl faci să se odihnescă în 

mânăstirea Bistrița, de unde trebue să fugă (la 18 Sept. M. U.) prin. munți, 
călare și pe Josti. După 6 ile (M. U.) ajunge la o apă unde -dete de nisce 
pescari (A. Săcui), cari cunoscându-lă îlă.petrecură până la. Ciceii, unde a- 
junse la 28 Sept. (M. U.). Urechiă adaugă că Rareșii a dati 80 de galbeni 
pescarilorii, că aceștia Tati dusă întâii la casa unul boerii ungurescii, cuno- 

scută ali lui, unde a fostă primiti cu bucurie de. jupânesa. acestuia și de 

  

(*) Compară cui textului lui Macarie următorele din Urechiă: «In anulă 7037, Avgustii.... 
trimisăi-ati sol! de pofti ca să-I întorcă moșta sa Pocuția, care o aii fostii vindutii domni- 
Jorii moşiloră săi. Ce Leșii nu socotea că cere cu cale... ce sati întorsti solii fără ispravă. 
Dece Petru Vodă... gândi cu sabia să o ia». 
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unii fostă aprodii ali săi ; de aci însoţitii de 12 voinici s'a dusi la unt altii 
prietenii alti s&ă, iar dela acesta întruni carii cu G cal a plecati la Ciceit 
(C. 12, 196). Macarie conţine o alusie la aceste visite pe la bocrii unguri în 
cuvintele: 4 crapkiiuunash CRSIAR ECO OTIEA SUIE n. AocTronu'k or 
HUYR Nou Tenta Bica u ia, Turnee Hat NpPORORA En. 

(27) Petrecerea lui Petru Rareșii în Ciccă și plecarea lui la Constantino- 
poli se povesteseii de Urechiă cu Gre-cari dâtailur, ce nu le are Macarie. 
Amândoi spunii că Omenii puşi de Rareșii să administreze cetatea ati voitii 
să-lă dea în mânile lui Ştefan Vodă Lăcustă și că Petru a datii atunci 'ce- 
tatea Ungurilorii. Urechiă numesce pe trădători cu numele: «Simeonii păr- 
calabulă, carele era pusă de Petru Vodă soeotitorii și tocmitoră de mai 'na- 
inte vreme cetăţii aceia» și «vlădică Anastasie» (C. 1*, 198); ct. npatoypanu- 
"TEAiE î8£ rpaia, (Une) camin np'kanou nr. CE. şi «Petru Vodă... sciindii 
că voru să-l omore, silitii-aii cu meșterșugii do i-ati scosi din cetate. și ati 
dată cetatea Ungurilorii» (C. 12, 198) cu CROEROAA RE MIRO SACRUTA RI 
TpOCTIĂ TRYh UBBEAE, PpAAh RE pKa Ovprpoawn». Despre scrisârea, 
pe care domna Elena ar fi serisii-o în limba: sârbescă către sultanul, despre 
Serbuli, care a fostii însărcinată să o presente acestuia, și despre tratările di- 
plomatice între sultanulii şi Zapolia pentru eliberarea lui Rareși. (C. 12, 199) 
Macarie nu scie nimicii, De altă parte Urechii nu povestesce. nimicii despre 
intenţia lui Zapolia de a omori pe Rareșii, ca să-i ia averile; elă spune 'nu- 
mai că a avutii a suleri multi dela Uugurii co Lai despoiatii: de averi, și 
mai alesă dela Mailat. Urechiă conţine şi data precisă a plecării lui Rareșii 
din Ciceii (Ianuarie într'o Duminecă) şi calculâză totii - timpul câtii -a stată 
elă acolo la 1 ani și 6 luni. Vedi și Studiulă, p. 130—131. 

28) Cf. Urechii «domnia lui Stefani Vodă, oreclitii Lăcustă C.I, 197 ] 
- Și «pentru mârtea lui Ștefan Vodă Lăcustă» (C. 12, 200). El întregesce după 
unii altă iscori naraţiunea de totă scurtă a lui Macarie. Toti ce se află la 
dinsulii despre alegerea lui Stefani Vodă Lăcustă, fiulă lui Alexandru Vodă 
și nepotulii lui Ștefan Vodă celui Mare, despre sfatulti boerilori la Bădeuți, 
«despre solia lori la sultanulii prin Trifană Ciolpanit şi despre petrecerea sul- 
tanului până la Dunăre, e scosti dinti”o cronică moldoventscă contimporană, ră- 
masă până acum necunoscuti. Amănuntele cu care se descrie mârtea lul Ște- 
fani Vodă Lăcustă .nu lasă nici o îndoială despre acesta. Ele sunt de acordă 
cu spusa lui Macarie: npn maper'katn As... SAUNĂ UC eampzTn, Ur. 
«întrunit foișorii... unde odihnea... Vaii omoritii». Din acciași cronică și-a luată 
Urechiă scirea că «acesti Stefani Vodă ai domnit 2 ani și 3 luni» (ef. eron.
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moldopol. puttrzecia lata), pote și epitetul de Lăcustă, pe care la pu: 
tută sci însă şi din tradiţie. 

(29) Vedi nota 31. 

(30) CI. cu acestea cele ce se află la Paulus Jovius asupra petrecerei lui 
Rareșii în Constantinopol și asupra legăturilorit lui cu funcţionarii turcă, cu 
negustorii străini, cte. Picot, 1. e. 328, Xenopoli II, 565. 

(31) Instalarea lui Petru Rareșii în a doua domnie o descrie Urechiă parte 
după Macarie, parte după uni altii isvoră, ce trebue să fi jostii o cronică moldo- 

cencscă contimporană, Compară cu textul lui Macarie următârele din Urechiă: 

«și ai trimisi (sc. sultanulă) pe credinciosulii săi Imbrea Aga... ca să ducă 
pre Petru Vodă la scaunulă ţărei Moldovei (n na npiATie NSCHAdETh £r9 c4 
CROHAMA REABIRIAA KOAVICOAR) . .. și dacă ati trecutii Dunărea, aii sositii la 
Brăila (nocrusaern lerpn ui RA Dpanak . . Bhikh)... iată și Docril ţării Mol- 
dovei... ai sositii în Brăila... cu toţii ati părăsită pre Alexandru Vodă (tace 
MHOZERETRO MOAAARCERIȚh BAACTEAN . . Otăantare Ropul; ocranuiua Hi. . Dpanaă 

nserurouia) şi Vai lăsatii în Cetatea Nouă împreună cu Mihuli hatmanulă și 
cu Trotuşanii logofătul (Aluyoan n "Porpovyinanoyan BEAU ACrOFETA 0- 
CTABUIA BA... HOBRam rpa4;k),... iară alții toți sau dusii de s'aă închi- 
nat la domnulă stă... și sai rugată să-i erte de greșela lorii (naAue 9 Ap43- 
HăTi Hy npoeritta Bzenpiania)». Lui Cornea (M. U.) i so tăiă capuli în le- 
vruarie 7049 (1541). Mihulu și 'Totrușanuli, iară după Urechiă (C. 12, 22) și 
Crasneşii și Cosma şi Petraşeo, fură tăiaţi. Aceste trei nume parit a fi împrumu- 
tate împreună cu următârele amănunte dintro cronică încă necunoscută : a) 
petrecerea lui Rareşii în Berladă la credinciosul sti boeră (+) Hârea vorni- 
cul, care nu este altulă decât Hârea chelarulă de la 1539, b) lupta de.la 

„Galaţi între Alexandru Cornea și Rareşii, c) data precisă a intrărei acestuia - 
în Sucâva («l'evruarie în 19, Luni după slîntulii 'Teodori, în a doua stptă- 
mână de postul cel mare») (4-+), d) număruli dilelorii de domnie a lui Cor- 
nea («2 luni și 3 stptămâni»), e) numirea lui Petrea, feciorulii lut Varticii, în 
postul de hatmanii și părcalabă de Suceva. Sosirea dâmnei Elena cu fiii săi. 
Iliaști şi Ștefanii (Urechiă adaugă: şi cu fiica sa Ruxanda) în Sucâva este cam 

  

  

(7) Vedi Ilasdeu, Archiva istorică III, 25, unde din cpitetulii «credinciosii și cinstită bo- 
iarinulă săii» (sc, Ilârea) se deduce contimporanitatea isvorului, din care a scosi Urechiă 
aceste expresiunl. Intrunii doc. de la 1552, Aprilie 35, (Cronica Romanului, 187—189) se 
amintesce unii Ionii IZără, părcalabă de IIotină; pote să fie aceeași personă, 

(4) Asupra datel cf, Picot, 337,  
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în aceiași termeni povestită la amândoi cronicarii ; Urechiă are și data precisă, 
25 Mai (C, 12, 203). 

(32) Aprâpe cu aceleași cuvinte își termină și Urechiă narațiunea despre 
instalarea în a doua domnie a lui Rareşi: «Petru Vodă, dacă s'aă aședatii 
în domnie, de nemică altă nu grijea, ce numai cu tâtă casa sa petrecea În 
ospeţe și în desmerdăciune». Cu aceste cuvinte a credutii d-lă Hasdeă (Arch. 
ist. III, 28) că se termina memoriulă care, după presupunerea d-sale, a serviti 
de isvoră principală lui Urechiă în capitolele despre Petru Rareșit. Presupu- 
nerca acesta și-a aflatti o lrapantă adeverire în cronica lui Macarie, cu tâte 
că ca nu este singurulă isvorii alti lui Urechiă. D-lă Ilasdeii a credutiă că me: 
moriulii trebue să [i fostii scristi între ebruarie și Iunie 1541, o d ată forte 
aprope de Aurtie 1512, când Macarie şi-a terminati cronica sa.



Note la cronica lui Eftimie. 

(1) Despre Eftimie veqi biografia lui în c. VI din Studiă, 

(2) Urechiă (C. 12, 203—204) se deosehesee în câtii-va de Eftimie. El spune 
că Mailată fu prinsi într'o luptă la 20 Iunie 1541, iar despre vicleşugulii de 
la Eftimie nu pomenesce de felii. Versiunea acestuia este mat aprope de a- 
devării, căci ea se confirmă prin istoricii Istvânfi şi Veranesies, cari atribuescit 
prinderea lui Mailat vicleşugului din partea lui Rareșă și a Tureilori. Cf, 
Picot, citatele dela p. 345—347. Este fârte probabilii că Petru Rarești a dati 
idea trădării și că între ostatecii trimeşi de 'Purci în Făgărașă sa aflati şi 
marele logofătii ali lul Petru, Matiașă. Cf. Xenopol II, 576. Cu tâtă necon- 
cordanţa ac6sta, nu încape îndoslă că Urechiă, și-a împrumutatit narațiunea sa 
dintro cronică moldorentscă contimporană, pe care o citâză însuși prin urmă- 
torele cuvinte: «iar letopisețulă moldovenescă arată adevărată că ati mersă 
Petru Vodă la Unguri, cum serie mai susii, de ai prădat și at arsă și cu 
nimene unii răsboiii n'ai avută» (C. I:, 205). Cuvintele acestea se raportă 
mai multit la a doua expediţie în ţera Ungurâscă (1542) (*), esto însă de ad- 
misi că Urechiă și-a împrumutatii din același isvoră descrierea ambeloră 
expediţiuni. 

(3) Urechiă (C. 12, 204) are câte-va detailură ce lipsescii în Eftimie; după 
dinsuli, Petru a ajunsă până la cetatea de Baltă, unde a statii 6 qile, de aci 
a plecată pe drumulă Bistriţei și trecândă prin Câmpulă Lungă și Baia ai a- 
junsti în Sucâva. Despre îngroparea puscilori la Rodna clii nu scie nimici. 
Versiunea lui Urechiă, luată din letopisețulă moldovenescă, este în acordă cu 

x 

  

(*) Eftimie pune acestă expediţie în Octomerie 1542; Urechiă (C. [:, 204) spune că po- 
runca de a pleca în Ardcli a primitii-o Petru la 12 Septemrrie 1542,    
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scopulii acestei expediţii: Petru a voită să-și afirme dreptul de posesiune asupra Cetăţii de Baltă și Ciceului. Cf. Xenopol II, 577. Necunoscutulii le- topiseţii moldovenescii completâză naraţiunea lui Eftimie, pe care Urechiă n'a cunoscutii-o. 

(4) Acestă notiţă lipsesce în Urechii. 

(5) Urechiă (C. 12, 205) are: «In anulă 7052 (1514), în 15 Mai, purcestt-ati Iliașii Vodă, feciorulii lui Petru Vodă, la 'Țarieradi».. 

(6) Cf. Urechiă (C. 1, 205—206): «Petru Vodă... sau săvirșită la anulă 7055 (1546), Septemvrie în 4, Vineri la meqă-n6pte, și cu cinste Vaii îngro- pati în mânăstirea Pobrata, ce este zidită do dinsulă. ... după ce ati plinitii domnici sele cer de 'ntâiti și cci de a doua 38 de anl»..(In locii de 38 trebue cotit 18). Petru Rareși a domnit 19 anf și 8 luni, dacă socotimii și interva- luli între cele două domnil ale lui :. întâia dela Ianuarie 1527 — Septemvrie 1538, a doua dela Februarie 1541 — Septemvrie 1546; prima domnie a fostii așa dar de 10 ani şi 8 luni, a doua de 4 ani şi 7 luni, intervalul de 3 ani și 5 lunt. Cf. la Macarie: cerperoe TOrAa ixeukue akro SCOLCTROVA» și: cn4 MAPETEOĂIIAtn TpAA/k niz Back EANBHAAEcATuEn avkeantern», iar Urechiă : «petrecândii Potru Vodă în cetatea Ciceului 1 ani și 6 luni». După aceste date intervalulă între cele dout domnii ar (i numai de 2 ani și 5 luni. Efti- mie a fostă prin urmare mai bine informatii decât eci-lalți. 

(7) CL. Urechiă (C. 12, 206): «Iar la ali doilea anii a domniei sele, April 7, în anulă 7056, Sâmbătă după Pasci, Iliaș” Vodă ati tăiată capului lui Var. tică hatmanul în târgi în Iluși și Pai dusti de ati îngropatii în mânăstirea Pobrata». | 

(5) Vedi biografia lui Macarie în Studii, e. V. Notezii în trâcătii că mama lul Iliașii, adecă soţia lui Petru Rareșii, care e numită aci și la Macarie Lena (Eft. are de 2 ori roenetaa Gamma, Mac. de 2 ori taputța Gaena), în pomel- niculă de la Bistriţa este numită Marian, r. Iw Ilerpa ROEROAA MI Ata'Tege ere dlapia u roceno:a a eros Al apiă,t. 4), 

(9) Urechiă (C. 12, 206) este cu multi mat scurti asupra lui Iliașii Vodă; narațiunea lui are de bază unii altii isvoriă, liaști a plecată din țeră, după Urechiă, la 1 Mai 7059 (1551) și a domnitu 4 ani și 8 luni (C. 12, 207). De la 5 Sept. 1546 până la 1 Maiti 1551 avemi într'adevără 4 ani și 8 luni. Nu
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încape “îndoslă că Urechiă și-a împrumutată aceste date precise, precum și 
totii ce spune despre liașii, dintr'o cronică moldoreniscă contimporanii. 

(10) Dupi Urechiă (C. I3, 207) Stefani fu ridicatii la domnie în 15 lunie 1551. 

(11) Urechiă (C. 13, 208) pune mârtea lui Stefanii la Sept. 7060 (1531) și- 
dă 2 ani şi 4 luni de domnie. (In locă de 2 ani trebue cetitii 1). In realitate 
Ștelanii a domnitii 1 anii şi aprâpe 3 luni (după Eftimie L-ani, 2 luniși 2 
stptemâni). Data morţii lui nu este Sept. 7060 (1551), ci Sept. 7061 (1559). 
I: curiosii că aceeași dată se află și pe epitaful de la mânăstirea Seculii: 
1 Sept. 7060. Cf. asupra acestora Picot, 1. c. 378. 

(12) Instalarea în domnie a lui Alexandru Lipusnenulă e povestită în tră- 
surile ci generale la Urechiă (C. I:, 209) întocmai ca la Eftimie, cu deosebire 
că Urechiă nu amintesce de roluli lui Gavrilii marele vornici şi Sturza hat- 
manulii (*), nici. de solul împărăteseti ce întări po Alexandru în scauni, iar 
Eltimie nu scie nimici de nunta intenţionată a lui Joldea cu Ruxanda, nică 
nu amintesce cu numele pe Siniawski, hatmanultă poloni. După ambele isvâre 
însă ridicarea în scaunti se făcu “la Hârlăti și pace adâncă domnea în vremu- 
rile M'intâii ale domniei; elf. enpoure One Atiph FAREORN EZCĂANV BRICTR> CU 
Urechiă: «nu grijea de altă, ce numai de pace în tâte părţile». E de notatii 
că Eltimie numesce pe Alexandru Lipușnenulii fiulii li Bogdan Vodă; do- 
cumentele lui Alexandru Lăpușnânulii nu lasă nici o îndoâlă asupra acestui 
lapti, rămasă lui Urechiă necunoscutii, Cf. Picot, l. e. 8379, Xenopoli IIi, 
57-—58. . 

3 Aci e vorba de Radulă Vodă Iliașii, carele, după alte isvore, veni din 
Transilvania cu ajutorulii lui Castaldo în potriva lui Vircea Ciobanuliz, îltt a- 
lungă pe acesta din scaunii și domni câte-va luni la 1552. Data 7061 din 
Eitimie pote fi cetită 1552 sau 1553, coa d'intâii este mai exactă. - 

Cine să fi fostii acesti Radu Vodă Iliașii nu se scie siguri. D-li Xenopolii 
&reșesce socotindu-lă identici cu Radu Paisie. Dăcă ar. fi așa, atunci cronica 
muntenscă lar fi numitii Raduli Paisie sait Radul Călugărulii. Argumen- 
tele aduse în Istoria III, p. 6, nu sunt scri6se;. părerea -expusă în. vol. II, 
p. 494, și revocată în vol. III, p. 1, că Radulii Paisie a murită cam în acecași 
vreme cu Petru Rareşii, este cu multi mai îndreptăţită. Radu Paisie a murit 
oxilatii în orient, nu scimă la ce anii. Cf, Tocilescu, Manual, 112 — 113, 

  

(*) După Orichowius aceşti bocri se numeaii «Sturdza; magnus procurator» și. «Mogila, 
magister equitum». Picot, |. e. 3831. 
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Urechiă şi cronica moldopolonă nu sciii nimici de ojutorulă dată do Alc- 
xandru Lupușnnulii lui Mircea Ciobanul, 

(14) Aci e vorba de Alircea Ciobanulă în a doua domnie a lui (1552—1554) 
şi de Pitraşcu cclă Buni (1554—1537). Urechiă şi cronica moldopolonă n'ati 
acestă notiţă. 

(15) Cf. Urechiă (C. I:, 210): «ară cu dâmna sa Ruxanda ati avulii doi 
feciori: pre Bogdană și pre Petru. 

(16) CI. Urechiă (C. 12, 210): «Domnindii Alexandru Vodă ț6ră, întru lauda 
lui Dumnedei ai ziditii mânăstirea Slatina :.. și o aii sfințită Grivorie mi- 
tropolitulii, iar la sfinţenie dicii să hi fostii preoți cu diaconi 117, în anulă 
7066 (1557), Octomvrie în 14»... | a 

Iacorii Molodeţi, pe care Lăpuşnânulă a pusii întâiuli egumenii la Sla- 
tina, fu îngropat de viii de către IOnă Armânulii. (Urechiă, C. 12, 225); cl 
e amintitii în pomelniculă dela Bistriţa, [. 14 b.: monaa lantwan, cu adaosulit la margine : Aleacaern. | | Dintre localităţile amintite de Eftimie se pote identifica Goma P-kaa cu Va- 
lea Sccă, o vale ce duce printre munți dinspre riulii Moldova la Slatina, prin 
care a trebuitii deci să trecă și Alexandru, ca să ajungă dela Suceva la Slati- 
na; 0 apă ce curge în apropierea acestei văi se numesce astăi Sula mică ; 
ca se varsă în Moldova. span pâte să fie Corlata, ce se află toemal pe 
calea dintre Suceva la Slatina, spre nordă de apa Moldovei; 'Todevescii de adi 

„Sunt unii satii spre nordi-vestă de Sucâva, aprope de apa Sucevei, nu potii 
fi deci identificați cu 'Foepeui din cronica nâstră. Spusa lui Eftimic că Lă- 
pușnenuli ar fi cădutii de po cal între aceste două sate în apa Moldovei este 
prin urmare ncexactă. Vedi charta Bucovinei de K. K. Militiir-ecographisches 
Institut, 0. 7. Czernowitz, sai charta anexată la scrierea d-lui P, Ş. Aurelianti 
Bucovina, 1876.



Note la cronica moldopolonă. 

(1) Expediția lui Bogdanii celt Orbii în Muntenia e povestită de Urechiii 
(C. 12.181) aprâpe cu aceleași cuvinte. Cf. cu textulti cronieci moldopolone 
de la începutii până la «z Radulem woiewoda» următorele. din Urechiă : «In 
anul 7015 (1507)... ai întratii în ţera Muntenâscă până la Rătezaţi, la mo- 
vila Căiatii, de ceea parte de Rimnicii, 28 Octomvrie, și... acolo de la Radul 
Vodă Lai întâmpinat soli uni călugări, anume Maximian, fecioruli lui 
Despotii, domnulii sârhescii, și sait rugati lui Bogdanii Vodă „să. facă pace 
cu Radulă Vodă». Cf. de asemenea de la «a tam mu przysiegat» până la «i 
granice po staremu» cu Urechiă: «Şi atunci Radul Vodă cu bocrii săi ati 
giurati pe sfânta evanghelie ca să fie pace ncelintită și hotarulii celti bătrânii 
pe unde ai fostii aii lăsatii». 'Traducitorulii. poloni de la 1566 şi Urechiă 
au tradusă prin urmare aprâpe verbală originalul mediobulgară ali analelorii 
patnene. Urechiă spune însuși acâsta (icândă că: «cronicele cele leșesci de 
aceste două povești [adecă de expediţia lui Radulă cu Romană Pribegulă în 
Moldova și de a lui Bogdană celui Orbi în Muntenia) nemică nu însâmnă», 
ceca-ce va să dică că el le-a luată din letopisețulii moldovenescii. In acestiă le- 
topiseţiă a trebuitii să se afle și amintirea despre Romani Pribegulu, ce lip- 
sesce în cronica moldopolonă și în Macarie. Expresiunile stereotipe «s'ait seu- 
lati cu t6tă puterea sa», «sai întorsă fără. nice o smintelă» şi altele aseme- 
nea acestora în capitolul «Răsboiulă lui Radulii Vodă cu Bogdan Vodă» 
sunt împrumutate de Urechiă din analele putnene; cele se repetă forte desi 
în textulă mediobulgari alti acestora, lipsescii însă aprâpe cu totulă în acele 
părți ale cronicei lui Urechiă, ce sunt independente de textul analelorii. 

(2) Cf. cu acestea Urechiă sub an. 7017 (C. 1, 162): «Bogdanti Vodi... ati 
trecută apa Nistrului Vineri, lunie 29, și... Sâmbătă ai sositii la Cameniţă... 
Decă argândi și prădândă ţera s'a trasii la Liovii și ati bătută târgulă... și 
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ait arsă Rohatinulă orașulă și multă avere ati luati... și mulţi țărani și boeri 
ati rohitii... și robilor... le-ati împărţitii hotarii în ţera sa». Acestea și cronica 
moldopolonă ne dat versiunea analelorii putnene asupra expediției lu Bog- 
danit în Polonia la 1508. Macarie, care n'a cunoscutii continuarea analeloră 
putnene păstrată în cronica moldopolonă, n'are detailurile acestea. 

Incursiunca armatei polone în Moldova și pustiirile făcute de ca în țera de susti nu se află în cronica moldopolonă și pare că nu sai aflati nici în re- 
dacţia avută de Urechiă, de Gre-ce elit le istoriseseo după YWapowsli. Cf. Picot, |. c., 2383—241. Macarie în notiţa fârte scurtă asupra acestei incursiuni po- 
lone amintesce între orașele pustiite numai Botoșanii, iar pe boecrii luaţi în prinsore de Poloni și înșirați de Urechiă după Wapowsli (C. 12,183) nu-i a- mintesco cu numele (Atta IRENE TA Apei CATpăllh). 

(3) Vedi nota 5 la cronica lui Macarie. 

(4) Vedi nota G la cronica lui Macarie. 

5) Vedi nota 51 la analele putnene. 

(6) Asupra modului cum a utilisatii Urechiă acesti pasagiit combinându-lti cu Macarie s'a vOhitii în Studii la p. 123 — 124. In loci. de 14 Augustii 
ală cronicci moldopolone, Urechiă. are 18, iar Macarie numai «în luna.lui 
Augustii». Anul este în tâte trei isvârele același: 7026 (1518). 

(7 Urcchiă (C. 12, 188) povestesce astii-folă acestă întîmplare: «In anuli 
7032, Septemvrie 7, vedendă boerii Moldovei . .. mârtea lui Arbure hatma- 
nulă... cu toţii sati ridicati asupră-i, co. nemică n'a isprăvitii ... şi vă- 
(endii că lui Stefani Vodă i-ati venită țera într'ajutorii stati risipit printralte. 
țări, lăsându-și ocinelo şi casele. Iară pro Coste pârcalabulă și pre Ivașco lo- gofătulă şi pre Sima visterniculă .. . i-aă prinsi vii şi le-a 'tăiatii capetele: în târgii în Romanii». Sima visterniculii pare a fi o greșclă în locii de Ma- 
zimi visterniculii, provocată prin o corupție a originalului mediobulgari, ce pare să [i avutii Guma i. |. d. Alaenata, cron..moldopol. Maxima. Urechiă împrumută, cum vedemii, fapta din analele putnene, o. apreciâză însă altii- 
felii. Analele și Macarie spunii că Dumnedei a aptratii pe Ștefanii de boeri (ci Pan Bog mu pomogt», aGTeann ne... RABRBAZKE MA BOTA MEUAAR CASĂ, HE... păacka uțn»); Urechii nu primesce acestă explicare, ci dice că bocrii «n'aă isprăvitii nemică» din pricină că «celui fricos şi spăimântatii. . . nică 
unii locii de odihnă nu-i, nici inima de răsboiii». Eli mal adaugă, nu scimti din ce isvorii, că lui Ştefanti «l-aă veniti țera în ajutoră», cu tote că mai
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susii spusese, că nu numai bocrii, ci şi «lăcuitorii țării» se întristaseră de mor- 

tea lui Arbure hatmanulii. 

(8) Vodi nota 16 la cronica lui Macarie. 

(9) Vedi nota 56 la analele putnene. 

"(L0) Urechiă traduce astii-felii acestă notiţă (C. T:, 189): «Intr'acestași anti 
7035, Ghenario 14 (*), răposatit-aii Stefani Vodă celă Tinără ... în cetatea 
Ilotinului și cu cinste Pai îngropatit în mânăstirea Putna . .. și aă domnitii 
9 ani și 9 luni». (%) Forte interesantă este adausulii lui Urechiă : «scrie la 
uni letopiseții moldorenescă de dice că pre acesti Stefani Vodă aii otrăvitii 
domna sa». Acesti letopiseţii este încă necunoscutii ; clii pte să [i fostii unii 

„Ietopiseţii independenti de analele putnene, pote să fi fostă însă o redacţie 
a acestora, deosebită de a nâstră. 

(11) Vedi nota 18 la cronica lui Macarie. 

(12) Vedi nota 20 la cronica lui Macarie. 

(13) Vedi nota: 21 la cronica lui Macarie In comparaţie cu Macarie croni- 
ca moldopolonă este fârte laconică. asupra acestei însemnate expediţii a lui 
Petru Rareși în Ardelii. 

(14) Acâstă scurtă notiţă asupra invasiuniloră lui Petru Rareşii în Polonia 

și asupra luptei dela Obertinii pare a fi unii resumatii făcutii de traducito- 
rulii polonii din analele moldovenesci. Cu ca începe partea a doua a eronicei 
moldopolone, în care traducătorul polonă a prelucratii cu mai multă li- 
bertate isvorulii stil moldovenescii, îmbogăţindu-lii chiar cu unele notițe, ce 

într” însulii nu se aflaii. 

(15) Povestirea întimplărilorii ce ati precedat fuga lui Petru Rareşii se 
deosebesce în multe de Macarie și Urechiă. Cronica moldopolonă conţine ur- 
miitorele fapte ce lipsescit celorit-lalte : a) mergerea lui Petru Rareşii cu bocrii 

  

() Epitafuli dela mânăstirea Putna nu conține diua morţii, de 6re-ce locuiti ce fusese 
lăsată goli pe :pttră nu a fostii împlută. Vedi Revista lui Tocilescu, 1. c. 255 și tăblița 

„fig. 4: 8 akro „pac. arkeana. Za 2 

i Cronica moldopolonă are din greșclă «szes6 Lat» în locii de adziewi icc lat i dzie 
wic€ miesicey»; dela 20 Aprilie 1517 până la 14 Ianuarie 1527 sunt în adevără 9 anI şi 
9 luni lără câte-va dile.  
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la Ilotini, spre a se închina hatmanului regescii, b) cererea unui ajutori în 

omeni pentru a se opune invasiunci turcesc, c) înlrângerea Tătarilor de Petru , 

lareșii la Stefânesci. Aceste trei fapte nu sunt cunoscute din alte isvâro și 

este forte probabil că ele sai aflati numai în cronica moldorenescă, ce a slu- 

jitiu de originală traducătorului poloni. Acâsta se confirmă și prin expresia 

«anno, jak oni pisza, 7016», care dovedesce că data 7046 a cctitii-o traducă- 

torulii polonă în' originalulii mediobulgariă, prin urmare totii de aci și-a luatii 

și întîmplările istorisite sub acestă dată. Cronica acesta moldorenescă a rimasii 

necunoscută lui Urechiă, căci dacă ar fi cunoscutii-o, ar fi primitii de bună 

semă în naraţiunea sa atâtăi de detailată și cele trei fapte amintite ma! susii. 

Liste probabilii că ca nu conţinea nimică asupra fugci lui Petru lareși prin 

munţi şi prin Ardeli, căci nici cronica. moldopolonă i nu scie nimici: despre 

acesta, 

(16) Scirea despre luarea Tighincă de 'Turci lipsesce la Macarie şi 'la Ure. 
chiă. Asupra faptului cf. Iasdeiă, Archiva istorică III, 32. 

(17)- Scirea că în vremea “lui Șielanii Lăcustă Turcii ar fi apucati în mâ- 
nile lorit jumătate din țera Aoldovei nu se allă la Urechii și Macarie; ca nui 

mi-e cunoscută nică din alte isvâre ale nostre, se confirmă însă prin istoricii 

turcă Pezovi, Aali, Dzelalsade și Ferdi, cari punii formarea sangiacului de Ba- 

sarabia, prin alipirea de teritoriulii Akermanului a teritoriului dintre marea N6- 

ră, Prutii și Nistru, sub Ştefanii Lăcustă, care după ci a fostă fratele lui Petru 

areșii. CI. Ilammer, Geschichte des osmanischen leiches, vol. II:, 152. Xeno- 

polii, Istoria Românilorit II, 561 — 366, nu ia notiţă despre acesta; Tocilescu, 
Manuală, 154 admite părerea | lui Ilammer, Asupra lui Lăcustă vedi nota 25 la 
cronica lui Macarie, 

(18) Asupra lui Cornea și instalării în a doua domnie a lut Raroşii veţi nota 
31 la cronica lui Macarie. . 

„(19) Aceste două pasage și întregi restulti cronieci moldepolone sunt opera 
traducătorului poloni. 

(20) Tăierea nasului lui Joldea se adoveresce şi prin Urechiă (C. 12, 209). 
Eftimie nu amintesce întradinsii de acesta, ci spune că Alexandru Lăpușne- 
nulă La iertatii împreună cu cci-l-alți boeri. 

(21) Urechiă n'are acestă notiţă, iar la Iftimie nu ne putemii aștepta a o 
găsi. Ea pare însă a fi adevărată, dacă ne aducemă aminte de cele ce poves-
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tesce Eltimie despre acâstă femee și despre partea avută de dinsa la crudi- mile lui Iliașă și Ștefan și la destituirea episcopului Macarie de Romani. 

(22) Cf. Urechiă (C. 12, 212): «Bisericile desbrăca, argintăriile lua şi făcea Dani și alto multe lucruri fără de cale făcca». 

(23) Cf. Urechii (C. 1», 216) asupra urmiriloriă luptei dela Vercieani între Vișnoveţchi și “Tomșa: «Unora le-ai tăiatii urechile și i-ati slobeditii, pe alţii împreună cu Vișnoveţehi, stipânulă lori, i-ati trimosi la împărăție». 

(24) Alegerea lui Tomșa și omorulii lui Despotii sunt istorisite de Urechiă (C. 12, 217—218) cu “mat multe detailuri, luate parte din istorici! poloni, parte din o croziică moldovendscă contimporană. Urechiă numesce pe căpitanulă pe- destrimei unguresc omoriti de Despotii Derrici Petru (4), nu scie însă nimieti de originea lui Tomșa din districtul Orheiuluy. (4-4) Despre Despotă spune întocmai ca cronica moldopolonă că “Tomsa «Pai lovită cu buzduganulti». 

(25) Cf. Urechiă (C. 1, 217) : «Dece împăratul at poroncitii de ati pusi în cârlige despre Galata pre Vișnoveţchi şi pre Pisacenschi». 

(26) CE. cu acestea următorele din Urechiă (C. 12, 219—220) : «Şi at trimesti (Alexandru Lăpușnenulii) hochimurile împăratului la 'Tătari, cari îndată s'a porniti, de aii acoperiti ț&ra ca ună roitt până în Prută, prădândii și ardendi. De altă parte elă ati întratii cu Turcii... . Deci 'Tomșa Vodă . .. ati trecută la țera Leșcscă cu... Moţoc vorniculii şi cu Spanciocit spătarulii și cu Veveriţă postelniculii. și s'a aședati în Liovii». «Şi pentru sluția a mulți ce făcuse Tomșa Vodă ati trimis craiulă .... de i-au tăiatii capul 'Tomșii, a lui Mo- țocii vorniculă și a lui Veveriţă postelniculi şi a lui Spanciociă spătarulti». Cro- nica lui Urechiă are așa de mare asem&nare cu cronica moldopolonă, în câtii ami putea fi înduplecați a crede că amîndouă S'aii folosită de acelaşi istorii j PI II 
" (4) Derciei (coresii de Nie. Costinii în Vererici) este o greşclă in loci de Derai. Cf, Picot, Le. 443, 

| (+) Faptulă acesta nu este siguri. D-lă Ilasdeii, Arch. ist, II, 30—31, admite pe temoiulii unui documenti de la Petru Rareș (1535), dati unui Tomșa, părcalabi dela Ciubărciu (Tomua, DpxRAAaRA TA “ospzuioi), că acesti Tomșa Băsărăbenulă este tatăl lur Tomşa celii care a omoritii pe Despotă. Este de notată. insă că în doc. dela 1535 Tomșa este unii nume de boteză și afară de acesta Tomșa pârcalabulă putea să fie din o familii străină lui Tomșa domnulii. Acesta cu atâtii mal multi că despre fiulă lui Tomșa, Ştefanii Tomșa, Mironii Costin spune că se trăgea «din ţinutul Putnei». In lipsă de alte dovedi scirea cronicei moldopolone trebue deci primită cu reservă, 
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este însă mai probabilă că traducătorul polonii, care și-a scrisii cronica într'o 
vreme forte apropiată de evenimentele acestea, le povestesee dela sine. Urechiă 
s'a folositi însă fără îndoială de o cronică mmoldovenescă, precum se vede din u- 
nele detaile, ce lipsescii eronicel moldopolone. Acâstă cronică, pe care de alt- 
mintrelea o citeză elit însuşi, a rămasă necunoscută traducătorului poloni. 

(27) Urechiă (C. 12, 220) are 47 de boiori. 

(28) Urechiă (C. 1», 221) spune că Alexandru Lăpușnânulă a risipit tâte 
cetăţile din Moldova afară de Hotinii și că la acâsta se obligasc în Constanti- 
nopolii, când a primiti domnia. 

(29) Urechiă nare acestă notiţă ; cf. Ilusdei, Arch, ist. III,: 30. 

(30) Numirile ţinuturilorii Moldovei în copia muscului Czartoryski sunt, 
precum se pote vedea din ediţia n6stră, cu totulă schimonosite, E meritulii 
d-lui Hasdeii de a le fi îndreptatii pe tâte. In ediţia n6stră n'amii adoptatii tote 
lecturile d-lui Hasdeii, de 6re-ce unele din ele schimbă textulti copici Czarto- 
ryski și unde nu trebuo. Astii-fel formele Lopusiniski, Walsinski, Do- 
rosinski, Putynski [ed. Masdeii: Lopuszinski (mai exactii ar fi Lopu- 
szynsli), Waslujski, Dorohinsli, Putnenski] potii fi admise ca exacte din pun- 
ctulă de vedere alii traducttorului poloni, ba e probabilii că ele sau aflatii 
chiar în originalul acestuia. Ioriowski Pamii înlocuit cu Oreh yowski(N. 
Iloryowsky și Hoynowski), cele-lalte le-amii lăsatii cu ortografia originalului, 
adecă a copiei Czartoryski, deci Soroczk i, Niemieczki, ete.; schimbă- 
rile admise se justifică prin originalele puse în parentese. 

(31) In redacţia originară pare să fi fostii aci: «starost ș chorazych», de- 
rece starosta corăspunde moldovenescului NpARAAABA, iar chorazy mol- 
dovenescului naray4, două funcțiuni cu totulii deoschite una de alta: cea 
dintâi administrativă, a doua militară. E sciută că pârcalabulă de Ilotinti 
purta şi numele de staroste. (+) Veqi de pildă documentele din timpul lui 
Ștefanii celii Mare, citate în nota 38 dela analele putnenc. 

(32) D-lui Hasdeti a tradusă fârte bine acestă cuvîntii cu «nemeşii», adecă 
«nobilii». Cuvîntul nemeșă, din ung. nmes, trebue să-lă fi audit traducă- 
torulit polonii în Moldova, căci în limba polonă nu e întrebuințată. In Mol- 
dova era fârte bine cunoscuti. Cf. C. I:, 144, nota 2: «și mulţi nemeși ai 

  

-) CI. Urechiă (C. 1:, 161): astarostii de Crăciuna, ce-l dică acmu Putna». (7) ? . 
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peritii»; ibid, 163, nota 1: «rădicatit-ati Stefani Vodă atunce pro mulți dia prostime la statul de nemeși», ibid. 164: «pre nemeși ..,, iară pre prostime». 

(89) Numirile dignitarilorii moldovenesci sunt în copia lui Naruszewicz toti. așa de schimonisito ca ale ținuturilor. D-li Hasdeii le-a îndreptatit pe tâte în ediţia sa. Noi ami admisti în locti de «liomis6w albo koniuchow»— 
«koniuszych albo lomis6w», păstrândit ordinea originalului, ce pune toti da- una numirea polonă după cca moldovencscă și înlocuind pe «koniuchâw», ce este o lormă greșită, cu «koniuszych». Copia lui Naruszewicz are ati: «ulio- nuszych albo lkomisow». 
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Ami notatii în decursulii tipărirei următărele greșeli de tip arii (cifra în- 
tâia însâmnă pagina, a doua șirulti): 9,2 Răreenerriântna : Bărouneriinntă; 81,27 np'krpaoanna : NpRTpAGoAIten 102, overa : OVatetirrn; ll gi.: 1126 crak: erau; 124, (ca) L. 

trebue ștersii; 143, chin: eniuin ; 145 PABEHI: past; 19lsa uk: Uh; 1dlua 19: 9; 168 
265, IKatlabudzie: Katlabudze. Acestea și altele, 
din vedere, sunt forte uşorii de recunoscutii,: 
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