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A DOUA PREFAŢĂ 

Prin lucrarea ce prezint acum ntam ținut de angajamentul 

luat prin broşura intitulată „Scrierile îui Radu Cogofetul Cro- 

nicarul“* şi daii la lumină: Viata lui Costandin Vodă Brân- 

coveanul. 
, 

Am zis cu ocazia aceea că broşura mea sus zisă va servi la 

lucrarea aceasta ca: Introducere ; aşa şi este, căci nu voiii mai 

adăoga nimic aici. 

N'aş mai avea acum de a vorbi nici special de Poevodul nici 

de Cancelariul ori Logofitul stii, căci şi aşa nu am noutăţi al- 

fele de interes important a aduce despre ei; cartea întreagă este 

plină de fapte şi de întimplări, dintr'un întreg pătrar de secol 

al istoriei noastre şi un adese-ori să poate afla atitea atracțiuni 

înşirate, pentru cine voeşte să citească cu drag şi afentiune cun 

Sa trăit în tara noastră pe vremile trecute. Pentru a deştepta 

dar dorinta acesta, am crezut a nu displace cititorului nostra 

dândui ca exphceafiuni şi note documentate cu multe iscătituri de 

la mărturii demne de credămint, şi vederi de clădiri, de biserici, 

de palate vechi, unole chiar streine dar contimpurane de be a- 

funci ; am reprodus şi portrete, costume, tablouri, arbori genea- 

logici, note, care vor începe a Jamiliariza câte putin pe cei de 

astăzi cu bătrini noştri şi cu traiul lor. 

Am voit şi să fac, cu Documente, să fie bine cunoscute per” 

soanele care aii făcut parte din acea legendară familie vestită 

de martiri, căci dovezile nu ne lipsesc şi nu să pot ascunde şi, 

daca s'a interpretat fără temeiii, adeverul adese-ori, asupra lor, 

wa fost altă cauză decât lipsa de pubheațiuni temeinice şi bazate 

pe acte de valoare. În materie de istorie ved cu regret că se lătesc 

zilnic fără sfieală şi nepedepsit la noi, ori ce fel de scorneli unele 

mai fantastice de cât altele şi tinde acest răi a deveni Obicetit. 

Închin dar publicului iubitor de trecutul nostru, această bălrină 

scriere reîntregită cu multă trudă şi răbdare, în starca în care 

a fost ea odinioară, 

Ştefan D. Grecianu.



PREDOSLOVIA 

Prea înălțatuluă şi prea luminatului şi prea slăvitului şi de Dum- 

pedei iubitorului Stăpînuluă și Odlăduitorului I& Costandin Basa- 

pab Brâncoveanu Voevod și Domn a totă Ungro- Vlahia. 

Cu smerenie și plecat me închin Mărci Tale şi sărut Stăpânesca 

pulpana vestmântuluă Mării Tale vugând bre Dumnedeă cel a tot pu- 

zernze, îndurător şi bun să reverse a Să milă şi al săi ajutor din 

cerescul să lăcaș asupra Mării Tale şi se supute pe to vrăjmașul 

la picidrele Mării Tale. | 

Prea luminate Stăpâne. Faptele bune Sunt Zucrurile cele mai mari 

şi mai de folos omului, precum în grecesce dice filosoful, Agerai căci 

întru adevăr virtuțile omului şi faptele Iul cele slăvite, de multă laudă 

şi peste 1ote avuțiile ele mai cinstite îi sunt, şi alți minunată și înfelepți 

Zz-aii scris şi de-aă lăudat şi an așa (virtuos) om este destoinic de a 

fi bine-cuvintat, căci nici de rentatea vrăjmașilor ele biruite nu sunt, 

jar peri, pe 20te de biruesre. Așa este tot dauna bine să se ferescă omul 

de lucrul cel ră, câck daca Jace binele şi se apără de fapta rea și 

fapta cea bună lesne o împlinesce. Cum dice David proorocul, psahu 

337, Ig: Asemenea virtutea lungesce omului pămîntesca sa vittă dân- 

du-i pe ceea de veci care va veni. Mulţi sunt Împărați şi Stăpânitori 

care aă CÂȘTigat Uh NUME neuitat şi fără sfîrșit pe acest păminl, 

cum scrie filosoful şi Grigorie Teologul Jăudând virtutea : E votă 

nul săl laud, căci el a dat să fie lăudată virtutea. Mulţi 

1 ao dobândi și putini sai învrednicit de ea, căci fără 
sai strădu 

siluire este și Jără temă de puterile umescă şi ea prin bună voință 

um şi Sf. Ion 
aste de sus dăruită sufletelor cărora Îi se cuvine prec 

Gură de Aur dice: Virtutea fără silă și numai cu inimă voidsă 

se dăruesce. Peniru aceea filosoful Dioghene la lumina dilei a aprins 

luminarea prin târg şi dacă Pai întrebat a răspuns că: el caută cu 

d că omul fără &gsri) nu este socatit 

Jumînarea oimenă. Acesta ara 

om a fi. Şi Platon filosoful & dis: Ori cât aur sai argiut sar afla 

prin pămtul, cu fretul virtuței nu Se 

—St. D. Grecianu. 

gre Dom 

potrivesce. 

Viața luă Costandin Vodă Brâncoveanu.
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Dar, care este virtute mai mare şi mai plăcută lui Dumnedei ca 

a Mării Tale bunătate, prea puternice Stăpâne,; căci vrednică este 

da fi încununată cu tote mai sus pomenitele laude și încă şi cu mat 

multe. Destul este să ne aducem aminte de proorocul David despre a 

căruia blândețe însuși Dumnedeăl arată și dice: Fi am aflat în acel 

David, fiui ini Isaia, un om după inima mea. Dar ce dovadă ar fi 

mai mare şi mai de folos ca acesta? Și care virtute este lui Dum- 

-nedeă mai plăcută de cât acestă bunătate saă blândete P Căci chiar 
Flristos pe depin a avut-o în sine, căci însuşi ela arătat și a dis: 

Luaţi învățătură de la mine, căci căi blând sunt şi din inimă îngă- 
duitor. Mat. 77. Și cu acestă virtute a bunătăţii eşti înzestrat Mă- 
ria Ta de da Dumnedeă. | 

Prea înălțate Domne. Dumnedeii însuși te-a ales pe Măria Ta şt 
el însuşi cu Domnia țării aceștia te-a încununat. Și până în diua de 
astădi multe feluri de bunătăți al dăruit Măria Ta la totă suflarea 
din fara acesta și așa și pe mine, plecatul slujbaş al Înălţime: tale, 
72-qă încăldi! în cât nu pociii să-mi arăt mai bine 7ecunoscința de care: 
Sunt cuprins de cât prin alcătuirea acestel Istorie ( Cronograjie) despre 
viața și întâmplările Domnie Inălţimei tale care sa petrecut prin ve- 
derile mele și arătând drepturile şi faptele înaltului neam al Măriei Tale 
care despre tată din Basarabesci (1) se rage, precum şi despre mamă 
din sânge împărătesc de la strălucitul reposatul Jin Cantacuzino (2), 

„dle cărui mari şi vestite politii și fapte de către alți iscusiţi Istorict 
SCrise Suni, nu numai de prin alte ări streine ci și de câtre vred- 
micii de 10tă încrederea scriitori Istoric Greci. 

  

(7) Acestă familie a Basarabeştilor se coboră din ace? nobili din Poma des 
Bre care a începutul aceste? Istorii sa vorbit mai sus şi care din neunirile- 
dintre primele biserici latine ȘZ grece, sati strămutat în vechia Dacie. E? at 
fost apoi puși în Scaunul Domnesc la începutul domnielor.. Voevodilor Ungro-. 
Viahiei. 

(2) Dintre aceşti Cantacuzin? și astă-di se mai găsesc în Constantinopole, dar că se fin ascunși de teama Turciloy ca să nul prardă, 
din Împărați Bisanziului și că chiar de nevoie își ascund 
fenhu ași scăpa vieja. 

căci sunt coborâlori 
numele în acea fară: 

NB. Aceste note sunt ale traducătorului Neamţ (scrise Ze originalul manu Scris incdi! din Biblioteca din Braşov) anume Î. Filstich în anul 7727 fost Rector al Gimnaziului de acob. : 
dili 

St. D. Grecianu.
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Fu, numai faptele Măriei Tale cele mult lăudate şi de 751 su- 

filarea fărei aceștia cinstite şi subite, numal pe acelea am pus gând 

să le povestesc prin condeiul meu şi întâmplările şi turburările ce 

sati petrecut în Ungrovlahia sub Domniea Măriei Tale, pe timpul când 

Dumnedeiasca prohie din a sa milă nesfârșită sa milostivit în a- 

cești ani de neliniște să te fie stăpânilor și părinle al ci, Căci Mă- 

ria Za eşti cu daruri vrednice împodobit şi al îngrijit de acestă fară 

cu o așa adâncă pricepere şi înaltă privighere, cu atâta blândețe şi 

răbdave pornită din sufletesca dragoste ce îi porți, în cât ei pociti 

să dai chezăşie că pohtia luminată şi plină de bunătate a Înălţime 

Zale, este în adevărată asemănare cu înțelepciunea lut” Democrite care 

în învățăturile sale dice: Stăpâni norddelor şi povățuitori lor trebue 

să aibă în toti timpii îugrijirea ca să se arate cu asprime către 

vrăjmaşii țărei iar către supușii lor iubitori şi blând. 

Aceste virtuți le at pe tâte Măria Ta pe deplin, căci ele isvorăsc din 

înțelepciunea și multa bunătate a Înălţime: Tale, şi precum apa potolesce 

focul, tot aşa îți pori potoli Măria Ta ori când voesci, ori cât de mare 

mânie a sufletului în cât să nu te vedi nevoit a o lăsa să isbucnescă de 

Ja se. Și cu acestă idiomă poti purta Tronul țărei Ungro-Viahiei 

fără tmă. Nici nu însufli spaima supușilor Măriei Tale ca alți stă- 

pânitori, căci prin dragoste îi apropii şi le înduplci sufletele supu- 

şilor să se domoliscă și să-ti dea ascuitare. Dice Democrit Sus po- 

menitul că: Domnul de care toți se teme, acela bhebue ca și el de toți 

să se 1/mă şi se unesce şi Aristotel la aceste cuvinte dicând că: acela 

ce altora însuflă frică trebue şi el să se păzescă de toți. 

Cu asemenea bunătăți te-a împodobit pe Măria Ta înlelepciunea sa. 

Și pentru ca să împlinesci sfaturile bine glăsuitorului Demosthene 

care dice că: Stăpânitori trebue să fie renumiți nu pentru putere ci 

pentru bunele dor fapte şi virtuţi să fie lăudați, căci, daca vor fi de- 

părtați de la acea putere să-și păstreze că renumele şi Zubirea Lulu- 

or precum şi la Istoriile Impăraţilor pravoslavnici, cei care sai 

nevoit a-si împodobi viata cu bunele fapte și numele ai câstigat 

mare; nu că doar împărățiele lor au fost mai mari de cât a celor 

alalți Împărați ci fapiele lor au fost mal mari, pentru aceia și mari 

Saă numit, cum marele Costandin şi marele Tustinian şi alti ase- 

nenea dor.
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Cărora dar şi Măria Ta a urma silindu-te și în tot chipul 

spre bune fapte nevoindu-te, mai vîrtos, cu milosteniă, case Dum- 

nedeesci multe den temehe ai pidical, făr de cele ce cu mile ai în- 

zărit, altele cu ziduri ai înnoit şi aă întemeiat, cât pol dice că, mai 

pici o mănăstire Domnesc mai remas neîntărită de mila Mărie 

Tale, şi nu numai aicea în țară, ci și pentralte țări streine, prin 

limbi păgâne, biserică creștinesci ai făcut pravoslaonicilor creștină 

ce prentracele părți lăcuesc, și mal ales în tot chipul pentru sfinta 

Biserică te-ai nevoit, că și cărți multe bisericesci în dilele Măriei 

Zale și cu cheltuiala Măriei Tale săi tipărit. Den poruncă Măriel 

zale tălmăcite” dupre limba elinescă pre limba vumânescă şi pre 

Hmba grecescă fărte frumăse care mai fost mal înainte şi școle de 

învățături elinesci și slovenesci Măria Ta ai făcut şi pururea Spre 

bunătăți necontenit porni: eşti a face, spre folosul de obște spre care 

Dumnedeă să te întărescă cu darul cel de sus al sfintii sale, și să 

ze învrednicescă pe Măria Ta a face mai mult de cât al făcut. 

Fii dar câte am putul ajunge cu Istoria Măriei Tale le orânduesc înc hi- 
nându-mă ca cu 0 mică, plecată şi nevrednică slujbă, cu care, dic, 
Istorie ajungind până ia al decilea an din Domniea Măriei Tale, pre 
Puternicul și milostivul Dumnedeii rog, ca să te trăiască pre Măria 
Ta în multe deci de ani de acum înainte în luminatul scaunul Dom- 
nici: Măriei Tale, sporindu-te întru aceste bune fapte şz învreduicin- 
du-te a face și altele multe și mal mari de cât acestea şi pre mine, 
?0bul Măriei Tale, încă să mă păzescă Sfinția Sa cu viață subt um- 
bra Măriei Zale, și să mă înurednicescă ca si de acum înainte să 
pociii. scrie străiucita politie și cele bune și Dumnedeesci fapte ale 
Măriei Tale până într adânci bătrânețele Mării Tale, rugând şi iar 
rugând necurmat, pre cel mare şi lare a tot puternic şi milostiv 
Dumnedeă ca să păziscă Ze Măria Ta întru înălțatul și luminatul 
scaunul Domniei, care îţi aă dăruit cu lină Bace în anl îndelungaţi, 
cu norocire și ferice, împreună cu prea luminata Dămna Mărie Ti ale 
și cu toti luminaţi Coconi a Mărie Ti ale, învrednicindu-te acelaşi 
Dumnedei, Brecum în viața acesta a? bine plăcut Sfintiei Sale, şi în 
vitirea să te bucuri întru a sa împ 
cuților sei în veci nesfârşiți, amin. , 

A Mărie! Tale mică şi prea Plecată slugă 
Raiul Logofătul Grecianu. 

ărâție cea gătită aleşilor şi plă-
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lată și traducţiunea în litere latine după acele vre-o 5 rânduri 

şi iscălitura din fac-simile reproduse pe versa pagină (No. 5) cu 

litere chirilice: 

<Dumnedei, precum în viiața aceasta ai bine plăcut Sfinţii sale, 

«și în viitârea să te bucuri întru a sa împărăție, cea gătită aleşilor 

<și plăcuților săi în veci nesfârșiți, Amin. 

<A Mării tale mică și prea plecată slugă 

Radul Logofetul Grecianul.



  
Radu Vel Logofăt Grecianu, 

Cronicarul lui Costandin Vodă Brâncoveanu.



ISTORIA ȚEREI ROMÂNESC 
DE LA 

1688—1714 (a) 

DE 

MARELE LOGOFET RADU GRECIANU 

CAP. 1. 

Incepătura istorii vieţii luminatului şi prea creștinului 

Domnului Ţării Românesci, l& Costandin Brâncoveanu 

Basarab Voevod, de când Dumnedei cu Domnia l'aii în- 

coronat, pentru vremile şi întâmplările ce în pământul 

acesta în dilele Măriei Sale s'a întâmplal (1). 

Multe şi vrednice istorii fiind lucrurile și întâmplările ce sai în- 

tâmplat în dilele luminatului şi prea creștinului Domn țării Româ- 

nesci I& Costandin Brâncoveanu Basarab Voevod, şi de vreme ce 

ale altor Domni vieţi şi istorii mai de nainte întru neuitare de alții 

au rămas la I&topiseţul țării, așa și noi a pomeni de viața acestui (2) 

  

(a) La 1846 când N. Bălcescu şi T. Laurian aă publicat în «Magasinul Is- 

toric pentru Dacia» acest manuscris, nu se cunoscea el în întregul săi. Noi 

publicăm acum însă viața lui Costandin Vodă Brâncoveanu până într'al 26-lea 

an al Domniei sale, adică până la anul 1714, Martie, ceea ce este ca la vre'o 

săptămână mai înainte de scoterea lui din Scaunul Domnesc de către Sulta- 

nul Ahmed al duoilea prin un Imbrohor al s&ă numit Rekiap, trimis într'adins 

în Bucuresci. pentru scopul acesta. 

(1) Pentru domnia luminatului și prea Inălţatului creștinului Domn ţării. ro- 

mânesci l& Costandin Brâncoveanu Basarab Voevod (mss. orig.) 

(2) Prea creştin Domn (în mss. orig.).
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Domn 16 Costandin Brâncoveanu Basarab Voevod ne-am ispitit nu- 

mai de câte a ţinea minte am putut, care în dilele nostre și prin 

vederea n6stră s'au întâmplat după multele vrăjbi şi turburări, care 

de la o vreme încoce intre împărăția turcului și a nemțului sai 

întâmplat de când răposatul Șerban-Vodă la Beciă au oștit cu Cara 

Mustafa (1) Vizirul, dimpreună împărăţind Sultan Mehmet leat 71941(2), 

câte răsbdie și turburări între aceste două Impărății sai întâmplat, 

care la viața acestuia-și SŞerban-Vodă pare-mi-se că scrise vor fi, 

iar noi de aicea începem viața acestuia-și care mai sus am dis, cum 

și în ce chip sau rădicat și Domniea ai luat, apucând strămoşes- 

cul Scaun de vreme ce strănepot bătrinului Mateiii Basarab Voevod 
se trage (3). 

  

  

(1) Pașa (în mss. orig.). 

(2) Anul de la zidirea lumei sus, iar jos cel de la Christos. Incă pe atunci 
nu începuse a se admite începutul anilor de la 1 Ianuarie ci se obicinuia anul 
bisericesc, adică începând de la 1 Septembrie. De aceia găsim că lunile Septa 
Oct., Noemb. și Dec,, în fie-care an se înnumără ca făcând parte din anul ur- 
mător ceea ce pentru noi ar fi o erdre de dată. De aceia ori-ce dată vom 
găsi în cursul acestei scrieri o vom corecta cu data conformă acelei ce obici- 
nuim astă-di- Ă 

(3) Pisania Mănăstirii Hurezu. 

«Sfânta și D-deeasca biserica aceasta dupre ce, cum s'a dis şi ştiut este că, 
«din temelie prea luminatul şi blagocestivul Domn I& Cost. Brâncoveanu Voe- 
<vod cu tste câte pre dinafară împrejur se văd a zidit şi a halcătuit, vrut'a şi 
«pe dinăuntru a o împodobi şi a o înfrumuseţa cu de tste şi zugrăvind ca nu 
<alta asemenea. Ma vruta între alta ca S? dunga cea mare bătrână sz blago- 
«?o0dnică. a rodului şi neamului stii atâla despre tată cât s2 despre mamă să se 
“Zugrăvescă și să se pue aică cum se vede într'acestă desfătată, frumâsă și iscu- 
«şită tindă spre slava întâi cea necuprinsă şi neschimbată în vec a lui D-deă 
«celuia ce aă învrednicit pe acest bun și blagocestiv Domn a face acestea şi 
«spre nemârta pomenire a sa şi a tot bun și prea blagorodnicul neamului, 
«vîrșind acestea la al 6-lea an al Domniă sale în anul de la naşterea Fecidre 
«mântuirea lumii 1694 şi de la omul cel dintâiii 7203, 
«men fiind Chir i6n Arhimandritul iar 
<Armaș în urma Pârvului Stolnicutui» 

să- 

Ă şi 
meșeţa Sept 30 și Egu- 

ispravnic fiind D-lui Cernica biv Vel.
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CAP. II. 

* Pentru Domnia lui Şerban Vodă unchiul Măriei Sale, 

câți ani ati domnii şi de mortea lui. 

Domnit-aii dar unchiul Măriei Sale Șerban Vodă ţara Românească 

ani 9 și luni 10, iar când ai fost la leatul 71427 despre sfîrşitul vieții 

lui, pentru cele în cumplite viitâre r&utăți și primejdii care pe tică- 

losul pămîntul acesta să vie era, cum în cea de apoi aii venit, mai 

vîrtos din ficlenele lucruri, și îndemnări ale unora numai răi pă- 

mînteni, care în scurtă vreme după aceea din depărtarea lui Dum- 

nedeii vrednică plată şi osândă şaă luat, 

Întracea dar vreme răposatul Șerban Vodă, tot cele spre ocroti- 

rea și folosul ticălâsei țări socotind, ca nu când-va vre-o primejdie 

țării despre Nemţi să vie, gătitai soli ca să trimiță la Împăratul 

nemțesc (1) anume pe frate-săii /ordache Cantacuzino Vei Spătar 

și pe gineri-săii Costandin Bălăcianu Vel Agă (2) şi pre Șerban Co- 

misul Vlădescul, pe cari la două ile ale lui Octomorie i-aă trimis. 

Iar după acestora soli trimitere cădutai Şerban Vodă în b6lă, și 

solii mergând până în Ardeal, multe zăticniri și piedici acolo li saă 

prins, cât neputându-se numai printr'Enșii trebile a se desluși și des- 

  

vâlbe, trimisa în urmă Şerban-Vodă pe nepotu-săi acesta ce sau 

dis mai sus, carele atuncea se numea Costandin Brâncoveanul Vel 

Logofăt (3), şi cu multa sa vrednicie deslușind trebile, ce era des- 

pre Veteran Ghenerariul, carele era cu oștile nemțeşti în Ardeal, 

s'aii dat solilor cale de sai dus la Beciii, şi Costandin Brâncoveanul 

iarăși fără zăbavă s'aii învîrtejit înapoi la Domnul săi Şerban Vo- 

dă, după a căruia învirtejire pre Şerban Vodă încă bâla îl îngreu- 

iase tot mai spre răi din di în di mergând, până ce și obșteasca 

datorie şi-a dat la leat 7137, luna lui Octomvrie 29 (4), lăsând 
16858 

țării şi politii multă jale de vrednica stăpânire cu care în dilele Mării 

  

(1) neamţului (în mss. orig.). 

(2) Şi pre nepotu-s&i Şerban Cantacuzino biv Vel Căpitan. (în mss. orig.). 

(3) Costandin Brâncoveanu avea demnitatea de Mare Logofăt în Domniea 

lui Şerban Vodă. 

(4) de zile (în mss. orig.).
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Sale ai domni: (1) iar cel ce tâte stăpânesce şi de tâte grijasce 
Dumnedeii, n'ai stricat (2) stăpânirea de vrednicia care ai avut, ci 
cu a sa Dumnedeească pronie iar la asen.6nea stăpân o aii încre- 
dințat, care nu numai cu vrednicia împodobit este, ci și cu buna 
faptă a blândeţilor, pre deplin încoronat este, pentru care mă şi 
adeverez, că faptele Mării Sale nemincinos mă vor scâte. 

CAP. II. 

Cum, după mbriea lui Şerban Vodă, tâtă boierimea s'a 
strâns la Mitropolie de ai făcut sfat pentru alegerea 

de Domnie. 

Atunci dar după a r&posatului Șerban Vodă petrecere (3) numai 
de cât tâtă boierimea ţării la Mitropolie adunându-se și sfat pentru 
alegerea de Domnie facând, așa cu toții de la mic până la mare, 
pre acest Costandin Brâncoveanul Vel Logofăt de Domnie ai nu- 
mit, carele nefiind și de față, lângă oasele lui Şerban Vodă aflân- 
du-se şi de cele ale morții ce trebuia grijind, iar sfatul și tâtă adu- 
narea boierimii ce se afla la Mitropolie, aă trimes pre Preda Bră- 
fășanu Vel Pitar, i Radu Golescu, de Tai poftit ca să mergă acolo, 
a cărui chemări măcar că pricina nu o ştia, iar nici din obşte a 
eşi putea, fără cât a merge, și așa mergend toți numai de cât la 
un cuvint fiind, ca să primescă stăpânirea țării Pau poftit, pentru 
că nu era altul obştii mai plăcut de cât Măria Sa, n u numai pen- 

  

(1) Dăm aci interesanta pisanie (inscri 
satului Mogosdia cu data puțin înainte 
Logofet Costandin Brâncoveanu, 

«Sfânta această biserică cărei hram este sfâ 
«den pajisce, spre slava Domnului celui ce în 
«se măresce şi să proslăvesce în veci, 
«Brâncoveanu Vel Logofăt. Intâiă, ca pr 
«mele al lui Dumnedeiă, nepristan să se 
«pomenire a lui şi părințiior lui în neuit 
“zidit în dilele creștinului Domn 1& 
«1688 Sept. 20 dile. 

(2) streinat (în mss. orig.). 
(3) morte. 

pţie) săpată pe ușa sfintei biserici a 
de acest eveniment, pe când era Vel 

ntul Marele Mucenic Gheorghie, 
trei obraze și o ființă Dumnedeă 

o ai ridicat și o ati făcut Costandin 
ea sfânt numele cel de preste tâte nu- 

are să se lase şi să r&mâe; care s'au 
Şerban Cantacuzino Basarab Voevod leatul



Anexă la pag. 10 (nota 1). 
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tru multa vrednicie și înț&lepciune ce avea, ci mai vîrtos pentru 

multele blândețe și faceri de bine, care spre toţi încă din boierie 

avea și toți de acestea ale sale bune fapte încăldiţi era. 

Căruia dar forte cu greii jugul stăpânirei a-l lua părându-i-se în 

multe feluri sai apărat, îndestulat fiind de tot binele și cu fericit 

traiă întru ale sale trăind; iar nici întralt chip să urmeze putea, 

de vreme ce de la Dumnedeii orânduială era, după cuvintul carele 

dice: «că tot darul desăvârșit de sus este pogorât», precum în urmă 

aevea faptele s'au vădut, că minunate și mari chivernisiri pămiîntu- 

lui acestuia și ocârmuirii ai făcut întru nenorocitele aceste vremi, 

ce aii fost, cât altul lucrurile la cap şi la săvirșit ca acela a aduce 

n'ar fi putut, care mai în jos pre rind le vom dice, până în cât și 

la ce stepenă (1) ticăl6sa acâsta țară ai ajuns. 

CAP. IV. 

In ce chip rădicarea şi înălţarea Domniei ai fost lui 

Costandin Vodă. 

Fiind dar precum am dis mai sus adunărea tâtă la Mitropolie, 

t6tă boierimea ţării şi slujitorii și Dionisie Patriarhul fi arigradului, 

care atuncea aicea se afla și Părintele Theodosie Mitropolitul țării, 

era şi un Capigibașa împărătesc anume Ahmet Aga, care mai na- 

inte venise cu trebi la Domn și alți bogați Agi, cari atuncea în 

țară se afla, | 

Deci vădând şi ei cu toţi alegerea și socotela cea de obște, ce 

se făcuse pentru Domnie, iar Capigibașa numai de cât pre acest 

Costandin Brâncoveanul Vel Logofăt cu caftan Lai îmbrăcat și așa 

boiarii împreună cu Arhiereii luându-l în biserică ai mers și, du- 

cându-l Părintele Patriarhul în oltar, molitvele de Domnie i-ai citit, 

sfîntul preastol înconjurându-l dupre cel ce Domnii se încoroneză 

obiceii. 

“Deci eșind din biserică, îndată și cal de Domnie (2) i-aii adus, 

cu tâtă podâba şi toți slujitorii şi totă orinduiala domnâscă fiind, 

(1) Grade, rang, dignite (Cihac). În mss. orig. găsim: s/ăpâa. 

(2) calul Domnesc (în mss. orig.).
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ai încălicat și la Curtea Domnâscă cu cinste şi cu pompă mare ai 

mers, și întâiii în biserica Domnâscă ai intrat (1), și cântând acsi- 

onul după obiceiă sfintele icâne ai sărutat și jurămîntul acolea cu 

boierii încredințându-se, în sfinta evanghelie ca cu Măria Sa în drep- 

tate să ție, după aceia în casele Domnesci în Divanul cel mare 

suindu-se, în Scaunul Domnesc âă ședut şi cu tunurile dând, mare 

veselie în tâtă politia s'aii făcut de Domnie nouă, care dură plă- 

cerea a t6tă obștea se făcuse; și după acesta a doua di și 6sele lui 

Şerban Vodă ati rădicat, împreună cu tâtă boierimea și toți Arhie- 
reii și preoții, de Jaă dus la mănăstire la Cotroceni, cu fală și cu 

cinste mare ca pre un Domn și făcându-se slujba pogribanii cum 

se cade, lai îngropat în biserică (2). 

CAP. V. 

Cum, după ce s'au aședat Domn, ati trimes boieri în tâle 
părțile, pre unii la Portă, pre alţii la Pașa Seraschierul, 
ce era cu oștile la Baba, pre alţii la Hanul, de s'a, făcut 

lote isprăvile Domnii. 

După aceia Costandin: Vodă,'întorcându-se la Curtea Domnescă, 
împreună cu toți boiarii făcut-aii sfat și socotelă și ai trimes bo- 
iari la Pârtă la Împărăţie, anume pre G/incea Vel Vornic, (3) î Ale- 

- xandru Vel Ciucer (4), i Fărvul Logofătul Cantacuzino și Preda Bră- 
Zășanul și alți boiari mulți, cu Arzumagzaruri de la tâtă tara, dând 

(1) ai mers și ai intrat (în mss. orig.) 
(2) Dăm aci şi inscripția frumos săpată pe marmora mormântului acestui 

Domn aflat în sf. biserică a mănăstirei sale Cotroceni chiar până astă-di: 
«Subt acestă marmoră odihnescă &sele a luminatului și răposatului bun 

«creștin I& Șerban Cantacuzino Voevod nepotul răposatului Şerban Basaraba 
<Voevoda pre carele miluindu-l Dumnedeii cu Domnia acestei țări de aii dom- 
«nit dece ani şi aă chivernisit țera bine şi vrednicesce cu tot cinstitul neamul 
«lui apărându-o de toţi vrăjmaşii întru care iară de 1 
«viața cu cinste aici la scaunul Domniei lui, 
«bun chivernisitor neamul lui, întregă și cu 

a Dumnedei i s'aă săvîrșit 
-lăsându-şi țera iară la cinstit şi 
pace bună, a căruia i-ai fost viata «de ani 54 şi aşa s'a pristăvit întru Christos la Octomvrie 29 letu Z427 (3) Ghincea dis și Ghinea Rustea Văleanul. ia (4) Alexandru Alexeanul sin Ghiorma Banul 

Ale 
(vezi Divanele Domnesci ale acestui timp).



Anexă la pag. 13. 
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în 
Curtea 

Saraiului 
Sultanilor 

saă 
« ua/7a 
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din 

Constantinopole. 
(Copiati 

după 
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în ştire pentru Domniea Măriei Sale, iar pre alţi boiari anume, pre 

Dumitraşcu Caramaniâul Vel Postelnicul, i Socol Vel Medelnicer, i 

Vergo Vel Portar Capi-chehaia pe lângă Seraschierul fiind, i-au tri- 

mes la Paşa Seraschierul anume Mustafa Paşa, care era cu oștile la 

Baba, aşijderea pre alți boiari, anume Mihalcea Șărrarul (1), i Cos- 

zandin Cluceru Ciorogârleanul, aă mai trimes la Hanul Selim Ghe- 

rei, întâmplându-se și el a fi atuncea în Bugeac. 

Deci, după ce ati mers boiarii la Portă și ai: făcut știre la Îm- 

părăţie, cum că nu pohtesce ţara pre altul, fără cât numai pre Mă- 

ria Sa, datat Dumnedeii și. Impărăţii năstav și aii lăsat după a ţărei 

poftă, alegere şi rugăciune și numai de cât și Schimni Agă ai tri- 

mes anume pe Ismail Aga Capegilar Chehaia al Vizirului, cu caitan 

de domnie ; iar după acestea nu multe dile trecând venitaii şi bo- 

iarii de la Pârtă cu stegul Domnii şi cu tuiurile, Și așa t6tă isprava 

şi aşedarea Domnii făcându-se, apoi Măria Sa socotâlă ai făcut ca 

să trimiță la boiarii de la Becii care era duși soli, să le facă ştire 

cum și în ce fel lucrurile sai strămutat; si aşa pre Preda Spăta- 

ul Priscoveanul cu cărți la Becii Lai trimis la boiarii care sat 

dis ma! sus, ce era soli trimiși de Serban Vodă, făcendu-le și lor 

ştire atât de petrecerea răposatului Șerban Vodă, cât și de înălțarea 

Domnii Mării Sale lui Costandin Vodă. 

Deci mergând Preda Spătarul încă pre cale i-ai ajuns pre boiari 

ne-sosiți la Beciii, cărora vestindu-le şi de una şi de alta, despre 

o parte mare întristare coprindendu-i de mârtea lui Şerban Vodă, 

iar despre altă parte de Domnia Mării Sale lui Costandin Vodă sai 

bucurat afară den Costandin Aga Bălăcianul, şi aşa dimpreună până 

la Beciii ai mers, și la Împăratul Neamţului solia şi-au dat, după 

cum rânduită de Şerban Vodă era, așa şi despre Măria Sa Costandin 

Vodă ; şi făcându-li-se primire cu cinste, după aceia toți aceia-l'alți 

la un gând era, afară den Costandin Bălăcianul, căruia vestirea Dom- 

miei lui Costandin Vodă peste voe fiind, altele mai de demult în 

inima lui hrănind și socotind, la mare mâhnire ai venit şi în za- 

vistie vrăjmașul adevărului Diavolul Vai adus şi cu tot felul de 

vrăjmășie asupra țării şi a Domnii sai întors, nesocotindu-și tică- 

(1) Cândescu.
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losul binele și folosul casei și al capului lui și cinstea care de la 

Măria Sa Costandin Vodă era să aibă. având încă din boierie dra- 

goste cu dinsul și frăție ci nu minte cuvîntul carele dice: «că za- 
«vistia nu scie a alege cele ce este de folos» «bâvoc ăp 04 cldă 
npomuăowy mb owyptpoy. Ci multe amestecături ai făcut, cuvinte im- 
protivnice pre la cei mari de acolo semănând, pentru boiarii care se 
afla cu dinsul acolo, adică de Jordache Spătarul (1) şi de Serban 
Căpitanul (2) şi multe rele pentru dinșii dicend, până în cea de 
apoi aceşti doi boiari, acolo la Beciii din porunca împărătescă s'a 
oprit, ca să nu vie în ţară și el luându-și voie să vie, şi pre Serban 
Comisul Vlădescul cu dinsul ati slobozit, cu care împreună şi Cia- 
chi Laslb Ungur de fel om hiclen și înșelător şi mare mincinos, 
de acolo s'aii trimes cu r&spunsurile, care boiarii aceștia solie mer- 
sese. și cu toții până la un loc viind, iar Costandin Aga Bălăcianul, 
cu ficleșug la inima lui fiind și ajungându-l și cărțile de la sâcră- 
sa D6mna lui Şerban Vodă (sârbcă (3) de fel de la Nicopoe (4) 
fata Gheţii neguțătorul de abale), ca să nu vie în: ţară, sau oprit 
la Sibiii, nici de cum în ţară să vie vrând, și așa numai Șerban Co- 
misul Vlădescul împreună cn Czachi acela aă venit. 

Deci Măria Sa Costandin Vodă de a lui Ciaehi venire audind, 
trimis'aă înaintea lui la Tirgoviște pre Zârvul Cantacuzino Vel Stol- 
nic de laii primit ca pre un sol aducându-l cu cinste până la satul 
Mării Sale la Mogoșeia (5) şi acolo împreunare cu Măria Sa at făcut 
și, vorâvă (6) de ce aii fost (7) trebile at vorovit și iar fără zăbavă 
Ciachi înapoi sai invirtejit, 

Insă acest Czacki şi mai înainte în dilele lui Şerban Vodă în 
două rînduri ai venit și multă cinste şi folos și atunci aă avut, iz- 
gonit fiind pentru hicleșugurile lui din Ardeal, iar nemulțumitor pre 

  

(1) Cantacuzino fratele cel mic al lui Şerban Voevod. 
(2) Cantacuzino nepot de frate lui Șerban Vod 

Cantacuzino. 

(3) Sârbdică 

(4) Nicopole, 

(5) Mogoşsia, 

(8 kum.). 

(6) vorbă. 

(7) aă avut (în mss. orig.. 

ă și fiul lui Drăghici spătarut 

moșie şi palat al lui Costandin Voevod spre N. de Bucuresci
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urmă sati arătat, că binele care de la acești Domni văduse, îl uitase 

și cu înșelăciuni și meșteșuguri numai ca să mănânce purtându-se, 

cu Costandin Aga bălăcianul mai pe urmă se alăturase, povețuitor 

spre tâte faptele rele făcându-se, ale căruia isprăvi întru care Cos- 

fandm Aga nădăjduia, deşarte până în cea de apoi sai cunoscut 

şi ati rămas, nici o putere la mâna lui fiind, fără de cât minciuni 

şi cu nădejdi deșarte purtându-l, cum sfârșitul s'aii arătat, 

CAP. VI. 

Cum, aă venit Domnului poruncă de la Impărăţie în anul 

dintâi al Domnii de s'au dus la Cerneţi cu câtă-va 6ste 

într'ajutorul oștilor turcesci, ce era acolo şi de alte poruncă 

ce era a face, şi cum venirea Nemţilor s'aii întâmplat în 

țară a intra. | 

După acestea tâte, într'acea vară în anul d'întâiii al Domnii lui 

Costandin Vodă, venitai poruncă Domnului de la Impărăţia tur- 

cului, de s'a dus la Czznezi cu ste într'ajutorul oștilor ce era în- 

tracolo, dându-i-să poruncă de ai dres cetatea Cladovii și a Ru- 

şavii, fiind acolo Seraschier oștilor turcesci anume Husein Pașa. 

Acolo și Zucheli Groful cu 6stea lui se afla, căruia, Împărăția turcu- 

lui, domnia Adealului didese, carele și împreunare cu Măria Sa Cos- 

tandin Vodă pohtind a avea, odată și de două ori de acestă parte 

de Dunăre viind, sai împreunat și sai ospătat. 

Intr'aceia dar vreme şi într'acel an, Nemţilor isbândă asupra Tur- 

cilor s'aă întâmplat, cap mare tuturor oștilor nemţesci fiind /4do- 

„vic Principul de Baden, fiind Beligradul luat de Nemţi, încă mai 

de nainte în dilele lui Șerban Vodă și lăsându-se mai jos până la 

Niș, aă luat și Nișul. 

Atuncea Paşa Seraschierul care era cu oștile turcesci, vădend a 

Nemţilor biruință și a Turcilor înfrîngere, sai rădicat de acolo și 

mai înapoi cu oștile s'aă tras, a căruia mutare și Domnul vădând, 

sculatu-s'aii de la Cornet şi la Craiova ai venit; iar Nemţi după 

luarea Nişului și până la Diiii sai tins şi ai luat și cetatea Diiu- 

lui, cu r&sboiii tare, mulți turci și acolo perind.
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CAP. VII. 

Cum, au trimis Nemţii sol la Costandin Vudă, făcând 
ştire că vor să intre în fară, şi apoi Măria Sa încă ase- 
menea boiari soli au început a trimete la Nemţi cu ves- 

punsurile soliilor lor. 

Deci alăturându-se Nemţii cu țara Românescă pre decindea, numai 
de cât și soli la Domn ai trimis, anume pre Cylonelul Grof Șlic 
cu cereri ca acestea, să gătescă Domnul zaharele, că cu oștile în 
ţară ca să ierneze vor să trecă, care solie Domnului fârte cu grei 
şi peste t6tă putinţa fu, pentru care lucru sfat cu boiarii făcând, 
trimisa şi Măria Sa boiari soli la Nemţi, anume pre Cornea Brăi- 
Joiul Vel Agă şi pre Șerban Grecianu vtori Logofăt, (1) cu mare 
jalbă şi cu. multă rugăciune, ca să nu vie în țară, arătând și în tot 
chipul dovedind neputința țării, mai pre urmă și acestea arătându-le 
cum că n'aii loc nicăiri în ţară a sta să se apere, când vre-o vreme 
de primejdie ar fi despre vrăjmașii lor, ne fiind cetăți şi altele multe 
ca acestea înainte să le puie, ca dâră sar conteni să nu vie în tară. 

Și după aceia boiarii aceștia mergând acolo, și Gstea nemțescă 
tăbărâtă găsind'o decindea la Cladova, mers-ai de s'ati împreunat cu 
Principul de Baden, care era capul și poruncitoriul, cum mai sus 
sai dis, tuturor oștilor nemțesci, și cele ce s'ati cădut boiarii le-au 
grăit. Acolo şi Costandin Aga Bălăcianul cu ai lot era, care atuncea 
din Ardeal cu Flaiser Ghinărarul dimpreună veniţi era ajutor lor, 
şi prieten fiindu-le, și nu pentru alta venirea lor era, fără cât ca să 
îndemneze pe capetele oştilor, şi la căi ca acelea să-i puie ca să 
vie în țară să facă mii de răutăți, cum ai și făcut, şi cu mijlocul 
lui Flaiser Ghinărarul, care era om trufaș și lacom, să pâtă lua şi 
pe Dâmna lui Șerban Vodă cu avuţia ei s'o ducă în Ardeal. Pentru 
a cărora rea îndemnare și zavistie nu s'at putut nici într'o seamă 
ținea câte boiarii aceştia soli ai arătat de neputința ţării, și de cea 

despre Turci și despre Tă- 

arătându-le Bâlăcianul, cum 

mai mare primejdie ce se pogora ţării 
tari, pentru venirea lor, tâte împotrivă 
că țara nu este săracă nici prădată, ci bogată de tâte, şi nu numai 

  

(1) Al doilea, mai tânăr Logofăt. 
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cu. câte oști Nemţii avea, dicea, ci îndoite și întreite mai multe de 

ar avea le-ar putea hrăni și păzi, și el se apuca a scote acelea la 

cap, pre Domnul și pre boiari neprimitori de binele creștinilor și 

alte multe vindări hicleanul Bălăcianul striga și dicea. 

Deci după reaua lor necontenită pornire care se pornise cu gând 

ca acela, ca să vie în țară întor-sai pre unul din boiarii aceia, a- 

nume pre Șerban vtori Logofăt, la Domnul ca să dea știre de ve- 

nirea lor, iar Cornea Aga a mai rămas acolo. Deci dar viind „Șerfaz 

Logofetul cu răspunsul acesta, aflata pre Domn la satul Mării Sale 

la Brâncoveni, unde împreunându-se cu Domnul, și arătând în ce 

chip gândul și pornirea Nemţilor era, şi de cine aevea îndemnați 

și porniţi sînt, la mare grijă și întristare ai venit și Domnul și bo: 

iarii toți care fruntea ţării era și se afla lângă Domn, vEdend sil- 

nica faptă a Nemţilor ce pusese înainte, care era începătură de stin- 

gerea ţării, însă nu din singura voie și socoteala Nemţilor acelea 

venea, ci cum mai sus s'au dis, din îndemnarea și pornirea hicle- 

hilor şi vîndătorilor țării, cărora capul Bălăcianul Costandin și cu 

i lui era. 

“După acâsta numai de cât și de la Cornea Aga cărți la Domn 

aii venit, scriind cum că și Nemţii cu tâtă 6stea Dunărea ai trecut, 

și de câstă parte la Cerpezi ai venit și în jos sai pornit a veni, 

atuncea şi Domnul de acolo s'aii rădicat, și la satul Mării Sale la 

Șerbănesci aă venit, unde iarăși altă veste veni, cum că și Nemţii 

la Craiova aă sosit. 

Deci și acolea făcând Măria Sa sfat cu boiarii, și socotiră a mai 

trimite și pre alți boiari anume pre Diicul Rudeanul Vel Clucer, î 

Costandin Știrbei Vel Siuger, i Preda Brătăşanu Vel Pitar, şi iar 

Cornea Val Agă, iarăşi cu rugăciuni și cu făgădueli de dare, ca 

dâră star conteni să se întârcă îndărăt, să nu cadă ţara la primejdie, 

   = de vreme ce în ţară vor ședea ei, atuncea și Turcii și Tătarii în 

tu fară vor intra ca să se bată cu ei, şi ca să-i scâță vor sili. Deci 

QC) adunându se atâta sumă (1) de oști într "acestă ticăl6să ţară, şi atâtea 

rele viind pe ea, ce alta se aştepta, fără istovul de pustiirea ei, și 

purcegând şi boiarii aceștia ai mers cu solia acesta la Nemţi. 

  

(1) s&mă (în mss. orig.). 

    

      

Viaţa lui Costandin Vodă Br 

. 
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Domnul încă sculându-se de la Serbâănesci(1), venita iar la satul 

Mării Sale la Pozagz (2); iar Nemţii și după mergerea boiarilor aces- 

tora nici de cum din pornirea lor contenindu-se, nici la făgăduiala 

dării saă la alt ce-va uitându-se sai sculat de la Craiova și at 

venit la Brâncoveni, tot Bă/ăcianul cu ai lui povață făcându-se. 

CAP. VIII. 

Cum, s'au sfătuit Domnul cu boiarii, pentru cele multe 
şi peste putinţă cereri şi pohte ale Nemţilor, cars cerea să 

odihnescă, să nu calce ţara să o strice. 

Atuncea Domnul vădând că nu mai este nădejde de mântuire de 
ei, făcutai sfat cu boiari!, și din două rele cel mai puţin răi ale- 
gând, adică: că și după cererile lor a-i chivernisi, răi era, iar și 
nechivernisiți a-i lăsa, mai r&ă era, iarăși de isnâvă pre alți boiari 
ati trimis la Nemţi anume pre (loc alb) pentru ca să vadă ce este 
cererea lor de iernaticul oștilor, ca să facă rinduială să li se dea, 
dicând, că de nu li se va orindui, să li să strângă iernaticul ca să-l ia 
cu socotelă, vor da oștilor voe de vor prăda și vor jefui de unde 
vor găsi, și vor lua tot. Insă cu tocmelă ca acesta, să se dea oștile: 
de o parte spre munte să șadă la Câmpulung, și cele rânduite de 
iernatic să li se dea, socotind Domnul, după alalte tâte și cu acesta 
d6ră ar scăpa țara de cea de tot prăpădire a ei, fiind ei într'o parte: 

"sub munte, și spre acesta şi ex făgăduință ai dat, că acolo se vor 
trage de vor ședea, numai să li să dea hrană de ajuns, și dâr și 
ei mai fără de primejdie să șadă de vrăjmașii lor, fiind subt munte: 
pohtea. 

Deci măcar că cererile lor era țării şi Domnii cu greutate mare. 
nesuferită și peste tâtă putinţa, iar nu putea într'alt chip să fie, fără cât lucrul acesta la o cale să-] pue, una: ca ţara să nu se calce peste tot de dânșii, alta: ca să se mai lun 
până Dumnedeă alt mijloc de mântuinta 
cea de apoi dâră și cea mat 
Turci ar scăpa, 

gescă vremea trecând aşa, 
lor va arăta și va da si 

mare ce se părea primejdie despre 
lar ei nici cum la un cuvînt nu sta ci unele dicea 

  

(1) Sat în jud. Olt. 
(2) Sat în jud. Dâmboviţa.
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și altele făcea, altele făgăduia și altele r&sulla, că viind la Brâzco- 

venă multă stricăciune şi pagubă Domnului nespusă întru tâte aii 

făcut. De acolo ai trimis Coszandin Bălăcianul cu hoţescul meşte- 

șug de aii adus pre feciorul lui Şerban Vodă (1) de unde era cu 

mumă-sa de la satul lor de la Drăgănesci (2) după alte blestemă- 

„ciuni cu hirea alunecându-se, părându-i că: cum îl:va aduce, Nem- 

ţii Domnii țării îl vor. pune, și așa cu acel nume de Domnie, ei 

ispravnic Domnii și ocârmuitor făcându-se (căci tânăr copil era de 

ani Coconul acela al lui Șerban Vodă), mai lesne pre ai țării boiari 

și lăcuitori îi va trage lângă ei; întru care în deșert nădăjduia, că 

Nemţii nici de cum după a lor nebunie nu umbla, ci numai folosul 

lor și trebile lor căuta și cum vor lua. 

CAP. IX. 

Cum, s'ati dus Principul de Baden la Beciu, şi au lă- 

sat în locul lui pre Haizler Ghenărarul cu oștile în jară, 

și cum ati trimis Domnul boiari la POriă, de ai făcut știre 

cum. Nemţii ai cuprins țara. 

Deci după acestea Domniea și de la Polo? sau rădicat, și la 

mănăstire /4 Corroceni lângă Bucuresci ai venit, pentru că nu putea 

intra în Bucuresci fiind cizză pre acele vremi în tirg, săvai că 

despre istovul (3) şi contenirea ei era acestea tâte, pentru nenu- 

me&rate păcatele n6stre socotindu-le că venia, nici un fel de răi vă- 

dându-se că nu lipsea de pre acest ticălos de pămînt (însă aceste rele 

nu începute era din dilele Mării Sale lui Costandin Basarab Voevod, 

ci mai de nainte cât-va încă din dilele lui Șerban Vodă). Iar Nemți 

după multă stricăciune ce sai făcut la Brăncoveni lăsat'aii un re- 

ghement de nemți acolo, şi alalți sai rădicat cu Principul de ai 

venit pănă la Pitesc? și acolo lăsând iar un reghement rădicatu-sat 

(1) Acest fii anume Gheorghe fu unicul Cocon al lui Șerban Voevod Can- 

tacuzino. ” 

(2) Jud, Prahova pre malul stâng al gârlii cu același nume și din jos de văr 

sarea Teleajenului în Prahova. 

(3) esterminarea.
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Principul cu o s6mă de 6ste de ati mers la Câmpu-Lung, pentru 

că acolo poruncise lui /aizler Ghenerariu să-i iasă înainte viind 

din Ardeal să-i dea oștile ce rămânea în țară pre seamă și el să 

se ducă la Beciă, şi așa Principul de la Câmpu-Lung sad 'dus la 

Sibiiii, ducând şi o semă de ste ce era mai slabă acolo cu el, și 

de acolo s'au dus la fBeciă, lăsând tâtă puterea în mâna lui FJazzler. 

Deci Zlazzler acesta Ghonerariul, cum au luat a fi el mai mare 

oștilor, multe stricăciuni şi lucruri fără de cale ai făcut, om trufaș 

fiind și lacom, precum mai sus s'aii dis, și fără de socotelă fiind, 

pentru că îndată de la Câmpulung s'ai pornit de ai venit la Tir- 

govişte, iar Gstea nemţescă ajungea țara din munte pînă in Argeș 

cu prada și cu jaful, şi spărgea pimnițele boiarilor de mânca și bea 

şi răsipea şi strica tot, desbrăca 6menii unde-i găsea și alte multe 

răutăţi făcea. Atuncea dar Domnul de acolea dela Cozrocenz ai fă- 

cut stat cu boiarii și au ales boiari de au trimis la Portă, anume 

pre Ghiucea Vel Vornic şi pre Dumitraşcul (1) Vel Postelnic, pentru 

ca să facă scire la Impărăție (îimpărăţind Sultan Suliman, şi Vizir fiind 

Mustafa Paşa Chiupralioglu) că Nemţii aă intrat în ţară. 

Deci după ce ai mers boiarii la Pârtă şi ai făcut scire, iar Impă- 

răția numai de cât cu grabnică poruncă ai trimes la Azamet Gherei 

feciorul Hanului Calgan Sultan, fiind la Bugeac el atuncea, să se 
scâle cu Tătarii să mergă să scâță Nemţii din țară, pentru că Ha- 
nul tată-s&u era atuncea la Ischiup în părțile Arbănaşilor şi ale 
Bosnii, fiind coprins și pe acolea Nemţii; iar Haizler Ghenerarul, 

nici la Tirgovişte nu sai oprit, ci și spre Bucuresci a merge sau 
pornit, trimițând încă înainte pre Magne Groful Ghinărarul cu o 

scmă de ste călărime, şi cu dânsul impreună era Preda Proro- 

Car Aa rnrău ona fim. Cei Placi 
Venea dar aceştia ca să apuce pe Domn acolea să nu să rădice 

nicăiri, făgăduindu-i Nemţii și îmbunându-l că ei nu vin pentru vrun rău saă stricăciune Domnii sai țării, 
birea “Turcilor, că ei pentru creștinătate să 
multe ca acestea dicea și scriă; 

ci numai pentru zdro- 
bat cu păgânii, şi altele 

; Şi nici acele feluri de amăgituri și 

  

(1) Caramanlâul.
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de înşelăciuni prelistia (1) pre Domn, că faptele și apucăturile lor 

nu răspundea diselor. Unde dară Domnul mai înainte se gătise, ca 

de sar tinde Nemţii şi spre Bucuresci să n'aibă împreunare cu dânşii, 

şi așa când ati venit Magne Groful cu Preda Proroceanul și Mateiă 

Bălăcianul, Măria Sa încă fiind gata să se rădice de la Cotroceni, 

lăsând la Scaun ispravnici pe Cârstea Popescul Vel Vistier şi pre alți 

boiari ca să fie purtători de grijă a zaharelilor ce era să se dea 

Nemţilor. Şi de tâte de câte trebuia învEțându-l, sai rădicat Măria 

Sa cu Dâmna, cu Coconii, şi cu tâtă casa Măriei Sale, cu tâtă bo- 

ierimea ce era lângă Măria Sa, cu Jupănesele şi cu Coconii lor, 

Părintele V7ădica Theodosie, Episcopul de la Rimnec Ștefan și alți 

Egumeni ce se întâmplase aicea de pre la mănăstiri, și alți preoți 

şi clirici (2) încă împreună cu Domnul era, și mergea unde umbla 

şi toţi slujitorii, afară numai den unii boiari ce nu se aflaii acolea, 

rătăcindu-se după ale vremei curgeri. Atuncea dar Măria Sa şi toți 

cei-Valți la mare turburare și întristare se afla "v&dând că prădase 

Nemţii ţara, cu povățuirea și indemnarea hiclenilor și vindătorilor 

de ţară, care era și venea să apuce și Scaunul. 

Pentru care vestire nici unul din câţi era iubitori de pământul săi 

şi ticniți şi drepți în inimă, nu era fără lacrămi şi fără jale, măcar 

că Dumnedeii pre Măria Sa de tâtă primejdia lau ferit și până în 

cea de apoi iarăşi la cinstea și slava care au avuto laă adus. 

Pentru că dice 6re-care istornic grecesc: poe ăp AprpăTov ThYos 

o5ăv adrapute pare pavijios apasa, -0dre Bopwpăpay PpObpă, navă 

plz ai dy dppovren sii npă Daippet 1] Tâ Dart EvO. 

«Că nici mulțimea banilor nimic îndestulat este spre împărăție 

«zarvă, nici paza cea bună a slujitorilor pote să mântuiască pre 

«Domn saă pre Impărat de nu va fi mai nainte a celor supuși dra- 

«goste». i 

(1) îl puneaiă la îndoială. 

(2) clisiari (în mss. orig.).
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CAP. X. 

Cum, s'au rădicat Domnul de la Cotroceni cu l6tă bo- 

derimea şi cu t6lă gldta, de s'aii tras în jos ca să nu se 

împreune cu Nemţii. 

Așa dar Măria Sa luând pre Dumnedei întru ajutor, ait purces de 
la Cotroceni cu t6tă glâta Măriei Sale şi ati mers la mănăszire /a 

Plătăresci. Acestă dar sculare a Domnului de lângă Bucuresci și 
în jos mergend, iar Costandin Bălăcianul audind s'a bucurat mult, 
părându-i că în țara turcească Domnul se duce și fuge, și apoi că 
mulți alți lângă dânșii vor veni, dicând. Nemțţilor că cum vor merge 
în Bucuresci să apuce Scaunul, tâtă boierimea şi ţara la ei vor alerga 
și acolea încă și de a ţării Gste multe mii vor face, zaharele încă 
vor găsi să apuce de prin jignițile Domnesci ceva fi, de pre la 
mănăstiri, de pre la casele boieresci, de pre la neguțători, și de pre 
la alții, aducând şi 100.000 de ste, întrun an pot ţinea, dicea, afară 
din cea de prin țară ce ar putea strânge. Ci n'aii nemerit hiclea- 
nul și fără de minte om cele ce'i părea și numai cu rea mintea lui 
le făcea, căci Domnul altele socotea, săvai că (el) în jos spre mar- 
ginea țării turcesci arăta că merge, iar nu într'acolo, ci dela P/â- 
zăvescă în sus, apoi s'au întors spre Gherghița şi spre apa Praovii 
pre la Aăsimuice (1) prin vad trecând au eşit la câmp, mergând la 
Ruși (2) la heleştee la satul lui Șărban-Vodă, și ai şedut acolo. 

Atuncia deci au venit Ghepărarul Pagea cu câtă-va călărime de 
ste nemțescă la sat la Drăgânescă unde erai casele lui Șerban- 
Vodă, acolea ședând Dâmna lui de aștepta pre aceia să o ia și 
alte fumuri mai mari acei mueri îi urla în cap, care tâte în desert 
iati eșit, că ochiul cel privitor (3) al lui Dumnedei nici odată nu 
se înșală; cu dânșii fiind şi din cei ce era cu Costandin Bălăcianui, 
anume Barul Bădeanul i Preda Proroceanul văru-săi, 
multe cereri punea pricini înainte că este venirea lor a 
vîrtos și aevea venirea lor era pentru rădicarea Dâmn 

care pentru 

colo, iar mai 

ei aceea, de 

  

(1) Sat pe malul Prahovei, Jud. Prahovei, în jos de Gherghița. 
(2) Ruși, Rușani, sat pe moșia Drăgănesci a lui Șerban Voevod Cantacuzino. (3) privighitor (în mss, orig.).
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o ai rădicat de la sat de la Drăgănesci cum poftea şi o ai dus 

în Bucuresci. Unde împreunându-se cu gineri-săi Coszandiu Bălă- 

cianul după ce ai vădut și bine ai cunoscut că hicleniile și feluri : 

de feluri înşelăciunile lor și ce li să părea că vor isprăvi cu ace- 

lea, nu lesne le ies, ba încă împotriva lor că pogâră pricepea, 

căci lucrurile întralt chip se turbura și se schimba peste tâtă voia 

şi nădejdea lor, s'ai rădicat cu toții și sai dus în Ardeal, şi căci 

că cunoscea că Nemţii nu urma după ale lor fandasii şi. păreri ne- 

bunesci, ci căuta numai folosul lor, că dupre ce veniră Nemţii în 

Bucuresci, câte-va dile trecând și nimica de cele ce le disese Bă/ă- 

ctanul nu să văd, nici nimenea la ei nu vin, ci încă fug și mue- 

rile lor și copii multi, la Domn unde era ia Ruși, şi pricepând ca 

niște Gmeni şi ostași știuţi și păţiți ale Domnului umblete şi pur- 

tări, cum cură şi merg mai cu temei, nu nebunesci și vînturi bă- 

lăcinesci, și temându-se mai pe urmă să nu cadă ei la alte mari 

primejdii, unde s'aii câmpit la Bucuresci pre disele celor ce "i adu- 

cea ai început a se socoti și a păzi mai întralt chip, și la Bălă- 

cianul a nu se mai uita, fără /Zazz/er, ce-l mai ţinea, căruia multe 

sume de bani și altele "i făgăduia (1). 

Insă dar Nemţii la Bucuresci aședându-se, cât aii ședut multă pa- 
gubă și stricăciune aă făcut, că despre o parte ispravnicu Domnu- 
lui care era la Scaun, făcuse orânduială fârte mare şi grea de za- 
barele de da oștilor, iar despre altă parte ei umbla tot jăcmănind 
şi pre afară pre la sate cât putea ajunge prăpădea tot. 

CAP. XI. 

Cum, ati mers Haizler Ghenărarul însuşi de s'aă îm- 
preunat cu Domnul la Drăgănesti. 

Așa dar după acestea tâte fiind încă Domnul tot la Ruşi, pof- 
tit-ai și /lazzier Ghenărarul ca să vie să se împreune cu Măria Sa; 

Măria Sa Domnul încă ai primit şi ai venit însuși cu vre-o 80 de 
Simeni la Drăgănesci de sau împreunat, mergând și Domnul de la 
Ruși acolo, unde împreună într'o di ai şedut mâncând prânzul îm- 

  

(1) făgădui-să (în mss. orig.).
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preună, și seara cela sai întors la Bucaresc?, Domnul ai venit la 

Ruși, şi acestea nu fără de scirea unui Capegibașa împărătesc a- 

nume Ali Aga, şi a lui Mustafa Efendi, turc înțelept şi știut și a 

altor turci 6meni de ispravă, ce tot pre lângă Nlăria Sa se afla, nici 

fără de sfat o ati făcut, ci ca să se împreune pentru multe pricini 

şi adânci socoteli, tâte spre binele şi folosul de obşte, uitându-se. 

Deci dar făcându-i Domnul cinste mare, şi cu daruri lati dăruit, 

tâte acelea făcându-le, pentru că în tot chipul Domnul muncea și 

se nevoia, ca şi pre Nemţi fără primejdie din ţară săi scâtă, şi 

pre 'Lurci și pre Tătari săi oprescă să nu intre în țară, ca să nu 

calce și ei, şi dâră să o şi prade și să robescă aicea în ticălosul (1) 

pămînt, cu pricina Nemţilor, multă vreme ședând de vor veni cu 

care eşirea Nemţilor din țară de se făcea, se destulea Impărăţia și 

nici o ste, nici turcescă, nici tătărască nu mai băga într'ânsa, cum 

şi asemenea gândului lor apoi sai cunoscut că așa era, 

CAP. XII. 

Cum, aă, venit Domnului veste de Calgan Sultanul că vine în 

țară cu Tătarii şi i-ai trimis boiari înnainte, apoi şi Măria Sa 

Gă mers de saă împreunalt cu el. 

După aceea, deci, nu multă vreme trecend, venit-aii veste Dom- 
nului că și Calgan Sultanul la hotar s'aii apropiat, deci indată bo- 
iari înainte i-ai trimis anume pre Dzeu? Vel Clucer, i Vergo Wet 
Portar, cu daruri şi cu multe rugăciuni, ca să nu dea ţara în pradă 
şi în robie că nimenea nu este vinovat de a păţi ticălsa tară una 
ca aceea, nici nimene sabia împrotiva Impărăţii și a lor n'aiă scos, 
nici mâna ai rădicat, ci singuri Nemţii ca nisce isbânditori ce era, 
sai tins într'atâta de ai venit până la Bucuresci. Acestea si le scria 
și le dicea, şi așa Domnul sai sculat de la Ruși şi sati dus la 
Buziil, trimițând de olac şi la Bucvresci scire la boiarii care era is- 
pravnici (cum mai sus s'aii pomenit, că lăsase ca să ocârmuiască 
pre Nemţi să nu se facă atâtea stricăciuni de ei), cum că vin Tă- 
tarii și să spuie şi lui /laizfer şi altor capete aceea ca să se scâle 
să se ducă de acolea de sunt creștini, să nu aducă istovul pustiirei 

  

(1) bietul, sermanul, nenorocosul Pămint.
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țării, iar de vor să se bată, iasă afară, departe în câmp să se bată, 

nu să se închidă în Bucuresci că aceea va fi stingerea nevinovatei 

țări, şi vor da seama la Dumnedeii de răul ce se va face. 
Domnul drept aceea în tot chipul nevoia să-i scâță din Bucuresci, 

socotind că dacă se vor închide în tîrg prin mănăstiri, (1) măcar și în 

curţile boiovănite (că a face șanțuri nu era vreme, iarnă fiind), şi ei tot 

foc având, că era ca la 8, 9 mii de 6sre aleasă nemţească avînd și tunuri 

câte-va cu ei, Tătarii la denșii nu vor merge, nici se vor bate, ci pen 

prejur vor sta departe, după obiceiul lor. Zăbovindu-se deci vremea, 

că singur Dumnedeii când și ce săvirșit ar fi fost lucrul și ar fi 

avut, atunci lăsăm pe fiește-care om cu minte și sciut, să socotească 

ce ar fi făcut 'Tătarii în ticăl6sa de țară, şi la ce o ar fi adus, și 

ce ar: fi mai r&mas întrînsa, 
La Buz&ă iar viind veste, cum și în hotarele țării Calgan Sultanul ati 

intrat. Așa de acolo, lăsând pre Dâmna sa cu Coconii şi cu alte. gidte 

împreună şi cu o seamă de boiari cu jupânesele și cu coconii lor, 

şi cu toți ailanți câți era acolea cu Măria Sa mai multde 4, 5 mii 

de suflete cu ostași, cu femei, cu copii, cu jupânese sărace văduve, 

și alți mulți, mers-aă numai aşa ușure cu câți-va boiari, cu Curtea, 

ca la vre-o 200 de Gmeni înaintea Sultanului și s'aii împreunat la 

sat la Bertești lângă orașul Floci, şi de întâmplările vremilor, multă 

cu Sultanul vorâvă având, pre Domnul de starea lucrurilor, și muite 

ca acelea ai întrebat; Domnul cele ce era și cum sai întâmplat, 

şi cum sunt şi lucrurile cu socotâlă și cum se cade spuindu-le, 

făcuvaă sfat ca acela cu Sultanul, despre baltă să vie și Domnul să 

mergă pre subt munte dându-i Sultanul și câţi-va Mirzaci de trebă 

cu o sâmă de Tătari lângă Măria Sa, şi aşa luându-și diua bună 

de la Sultanul ca să mergă la Buzi4 și acolo mai gătindu-se, și 

că avea Măria Sa cu cazaci pedestrime, 

cu Saragele, cu Seimenii şi cu alți L.efegii ca la 2.000 de 6meni buni. 
luându-și ostași de ai săi, 

lar când ai fost după aceea a doua di, întorcându-se spre Buzăi, 

întâmpinatu-laă de olac viind de la Bucuresci Zănasie Cluceru Pău- 

șescul, carele era şi el lăsat de Domn cu alţii la Bucuresci lângă 

Ghinărarul şi veste aduse Domnului cum că Nemţii din 'Bucuresci 

  

(1) Mănăstirile aveaă ziduri tari în regulă de apărare; curţile boieresci eraă 
pe jumătate întărite, bolovărite.
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Sai rădicat cu totul și sai dus în sus. Deci Domnul numai 'de cât 

de olac sai întors la Sultanul iar, și Lai găsit la oraș la F/oci, şi 

spuindu-i de rădicarea Nemţilor, sai bucurat și el, că nici el nu 

scia sfirşitul lucrului cum va eşi, ci ca să nu i se întâmple vreo 

necinste era bucuros cu dusul lor, așa să se cheme isbânditor, că 
de frica lui fug, însă îndată au gătit doi Mirzaci anume Dimir 
Han Hagi şi pre (loc alb) Capetele Nohailur fiind, cu câtă-va 6ste 
tătărască, cu cari din preună dând din poruncă și Domnul doi bo- 
iari anume pre Cernica Vel Armaş i Maze? Comăneanul Vel Că- 
Zitan za Seimeni, cu câţi-va slujitori, şi mai vîrtos i-ai trimis cu 
cât vor putea să stea și să păzâscă de stricăciunile '[ătarilor 
să nu facă, mai ales să nu robescă pre cine-va, și să nu răpescă ca 
nisce lupi de 6meni ce sunt acei varvari ; ai venit până la Bucu- 
resci şi de acolo sai dus gonaci după Nemţi până la Câmpu-lung, 
unde și cu strejile lor cele după urmă s'au lovit și nimica n'aii făcut. 

lar Domnul mergând la Buzz la Ghenarie 5 dile au făcut Bo- 
boteza acolo, și cu tâtă rânduiala ei făcând slujba în Episcopie cu 
boierimea cu al-alți toți slăvea şi mărea pe Dumnedei de tâte câte 
era și cu tâtă inima toți se ruga ca să se milostivescă sfântul Dum- 
nedeiă pre ticălâsa țară, şi pre Domnul să-l ție și să-l păzescă, ca 
fără de mare pustiirea ei să oteșască (1) focul de oști ce ardea Şi 
cra întrinsa, şi la o linisce să o aducă, 

CAP. XIII. 

Cum, după ce ai făcut Domnul Boboteza la Episcopia de la Buzei, s'a sculat de asi venit în Bucuresci la Seaun pentru că eşind Nemţii din fară, Tătarii încă asi eşit. 

Când ai fost a doua di de Boboteză, ai purces Domnul de at venit la Scaun la Bucuresci drept, eșind înaintea Mării Sale boiarii care se afla la Scaun, și după ce aă ședut în Scaun, ati dat cu tu- nurile făcându-se veselie mare, dând întâiii laudă lvi Dumnedeii si muițumită, căci nu sati scăpat de nădejdea care pusese ia dânsul, ci t6te scârbile şi întristarea trecutelor primejdii spre bucurie le-ai PI 
(1) potolâscă, stingă.
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întors, după scriptura care dice că: Domnul face voia celor ce s& 

tem de dânsul, pre cel ce nădăjduesce spre dânsul, mila îl va în- 

congiura, 

lar Nemţii puținel mai oprindu-se la Câmpu-Lung, ca să vadă la 
ce sfîrşit lucrurile vin şi de mulțimea Tătarilor înțelegEnd, cari în 
țară asupra lor venise, rădicatu-s'aă cu toţii din Câmpu-Lung și aî 

trecut în Ardeal. 

Atuncea dar și Tătarii, vădând că Nemţii sati dus, după multă 

stricăciune care și ei țării făcuse, măcar că porunca Impărăţii nu 

era la dânșii ca să facă vre-o stricăciune, saă vre-o robiciune ţării, 

iar unde călca stea nu pâte locul acela. scăpa întreg, cu cât dară 

mai vîrtos unde neamul acesta va călca. Așa dar cu multe chel- 

tueli despre Domnie, şi cu sume mari de daruri, abia saii rădicat 

şi Tătarii până la z5 gile ale ut Fevruarie, Sai dus din ţară. 

Atuncea săraca de ţară dentr'atâta nespusă nevoe, fiind călcată de 

atâtea oști, începutaii a eși de prin munți, și de prin pălăngi, și 

de pretutindenea cine-și la locul lui, și făcându-se liniște, ai domnit 

Domniea cu pace până în primăvară. 

Intru acest an saă apucat Măria Sa de mănăstirea de la Hurezi 

din temelie a o face cu multă osirdie și cheltuială, ispravnic trime- 

ţând pre Pirvul Cantacuzino Vel Stolnic de ai căutat loc ca acela. 

în care sai pus temelia de sai făcut mănăstirea. | 

Şi fiind acest boiar ispravnic asupra lucrului într'acea vară până 

în tâmnă, după aceea ati venit la Domn de şaii dat seama, și fiind 

la casa lui până în primă-vară, iarăşi din poruncă ai mers la mă- 

năstire ca să se lucreze lucrul și așa într'azea vară întâmplatu-i-s'aă 

grea bâlă, şi ai murit acolo, carele nu puţină întristare Domnului şi 

neamului ai dat, că om iscusit era şi acesta; nepot de frate lui Şer- 

ban Vodă și fecior răposatului Drăghici Cantacuzino Vel Spătar, 

carele nu puţin vrednic și înțelept în pământul acesta ai stătut și 

se pomenesce. Deci după petrecerea acestui boiar, făcutau isprav- 

nic la lucrul mănăstirei pre Cernica biv Vel Armaş. 

Mai făcutaii Măria Sa și alte lucruri și zidiri, întâiă turnul bisericei 

despre Dâmna din Bucuresci, care mai înainte de Gligore Vodă 

făcută era numai așa boltită, iar Măria Sa i-ai făcut turnul și tinda 

bisericei, și frumusețând biserica și cu timple și cu zugrăvituri și
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cu alte tâte împodobind-o. Mai făcutai și casa cea domnească ce 

este pe stilpi de piatră şi este cu trei cafasuri, și cu tote ce se vEd 

întrînsa, care este despre biserica domnească cea mare. Şi alte case 

ai făcut despre Dâmna iar din temelie, însă dou& rinduri de case. 

CAP. XIV 

Cum, aut venit Domnului porunci de la Impărăţia lur- 
cului, ca să se gătescă şi să mergă cu Tucheli şi cu oștile 

turcesci şi tăldăresci în Ardeal. 

Deci dar iar la urma istoriei să venim Când ai fost atuncea tot 
întral doilea an al Domnii lui Costandin Vodă leat 7195, iar Impă- 
răția turcului nică cu atâta sat suferit pentru a Nemţilor venire în 
țară, ci au trimis ferman la /ucheli Groful fiind încă la Nicopoe 
cu oștile lui, poruncindu-i îndată să se gătească de ste ca să mergă 
în Ardeal asupra Nemţilor, îmipreună cu Cerchez Ahmet Pașa Se- 
raschierul cu Gste turcească şi cu Gazi Gherei Sultanul cu Tătari 
şi cu alţi câți-va Pași ca să vie prin ţară, să mergă să intre în Ardeat 
pre unde sar socoti, | 

Trimiţând şi Domnului Costandin Vodă aceiași poruncă cu fer- 
man împărătesc, ca și el de ste să se gătească şi împreună cu oștile 
împărătesci să meargă pre unde ar sci să bage oștile în Ardeal. 
Și aşa după poruncă 7ucheli cu tâte oștile, și cu Sultanul şi cu Se- 
raschierul, și cu toți Paşii s'au gătit, și trecând Dunărea pre la Ni- 
copoe de ceastă parte fâcutaii scire şi 
tară şi sunt viitori. 

Domnului că aă intrat în 

După care dar poruncă şi Domnul de ste gătindu-se, și aflând 
că oștile au intrat în fară şi sunt viitori, nici Măria Sa n'a mai 
zăbovit, ci ai purces de la Bucuresci la Iunie 21, şi tăcând conacul 
la /locăsa, o di pre loc ai şedut, și ai scris cărți 
făcând scire de purcederea Mării Sale la Gste, și de ac 
] satul Mării Sale la Po//0g7, unde și câte 
aii venit împărătescile oști. 

la Impărăţie, 

olea ai mers 

-va dile au ședut până 

Deci acolea fără zăbavă și 6meni de la Marii Ciorogârleanul Vel 
Sluger aă venit, carele mai nainte trimis era. de Domn cu o seamă de Gmeni să ângă £ i i lângă i 

s se afle lângă Seraschierul şi lângă Zzche/z, care scria
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la Domnul de venirea oștilor că sunt viitâre, întinsorea fiindu-le să 

treacă Argeşul pre la Drăgescz. Şi după această veste veni la Măria 

Sa și un Agă de Ciurmuş al lui Cerchez Ahmet Pașa Seraschierul, 

care cu trebi fusese trimis de Seraschierul la Calgan Sultanul, și 

aduse veste că şi pre Calgan Sultan lat lăsat la Prut, de vreme ce 

şi el poruncă avea să meargă la ste dupre Vizirul, și iarăși prin 

ţară şi a lui trecere era, cu conace și cu cheltuială mare săracii de 

țară ca și alte dăţi de câte ori Hanii și Sultanii ati trecut de când 

Țurcul asupra Neamțului cu ste sai rădicat. 

Deci dar după vestea ce venise la Domn de a oștilor venire, 

numai de cât boiari ai rădicat (1) anume rănduind pre Cernica /z- 

voranul Vel Armaş (2) îi Mihaiii Corbeanul vtori Postelnic, i Janache 

Vatafu Văcărescu să meargă să caute ca unde va fi (3) vad mai 

bun pre apa Argeșului, să facă pod pentru trecerea oștilor împără- 

tesci şi găsindu-se vad bun drept satul Coszesci, au trimis pre Bar- 

bul Brătăşanul vataful de Aproei să scornească ţara, să sue tâte 

vasele în sus pre Argeş, până la vadul acela, iar pre Radu/ Golescul 

Vel Agă Pati pus cu slujitorii de ai făcut podul, și dupre aceea pre 

Cernica Vel Armaş înaintea oştilor lati trimis, adică la Seraschierul 

şi la Sultanul și Tucheli, să-i povăţuiască până la Argeș. Şi așa Dom- 

nul de acestea grijind, de la Calgan Sultanul încă un Mirzac au sosit 

cu poruncă de conace ca să li se dea cerşind mai mult de cum rân- 

duiala sa făcut, dicând că mai multe oști sunt est-timp de cât în cei 

Vali timpi, și cum că și Sultanul să fie intrat în ţară ai spus, și 

cum venirea de grab îi este; iar până în seară şi alt Mîrzac tot de 

la Calgan Sultanul mai veni cu poruncă la Domn, pentru rândul po- 

durilor de a Sultanului trecere la Ialomiţa și la Argeș, spuind că 

și Sultanul la A/bozesci ati sosit, spre care acestea și Domnul la a- 

porie (4) mare se afla, încotro mai înainte grijă să aibă, şi a r&s- 

punde că Sultanul venea din jos luând țara în lung, iară ceste lalte 

"oşti luase țara în curmeziş. Ci dar ca un mult înțelept și spre o 

parte şi spre alta lucrurile chivernisea, de vreme ce cerescul îm- 

  

(1) rânduit (în mss. orig.). 

(2) Ştirbei ot Izvoru, 

(3) va găsi (în mss, orig.) 

(4) nedomirire,
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pătat, cum scriptura dice «dă înțelepciune spre ai sti, şi calea celor 

«ce se tem de dînsul păzesce» ; şi așa cu multa sa vrednicie tote 

le ocârmauia, că și de ate Suitanului porunci și trebi ce era, ispravnici 

avea rânduiţi de tâte şi pre Mirzacii aceștia cu răspunsurile înapoi 

învirtejindu-i, nici ceia laltă poruncă și treabă împărătească pără- 

sea, ci în tot chipul sîrguind de facerea podului la Argeș, rin- 

duitaii și mai înainte boiari și slujitori ca să dreagă calea și po- 

durile ce vor. fi stricate din Argeş, până în Praova. 

Atuncea şi Părintele Pazziarhul Dionisie viind de la Tarigrad ah 

ajuns pre Domnul acolea la Zo//ogi de sati împreunat, de acolea 

și pre Costandin biv Vel Stolnic Cantacuzino Lai trimis Domnul 

înaintea lui Zuc/eli de sau împreunat. Jar Cernica Vel Armaş în- 

virtejindu-se de acolo la oști, spus'ai Domnului că i-aă lăsat la Neagra. 

Deci a doua di și Părintele Patriarhul Dionisie șau luat diua bună 
de la Domnul și s'aă dus la Bucuresci, iar Domnul ai încălecat de 
ati mers de ai v&dut podul. Acolea la pod venit'ad și Uşaban Aga 
de Ciurmuși al Seraschierului fiind trimis cu trebi la Domnul, și în- 
Virtejindu-se iarăși înapoi, trimis'aii Domnul cu dinsul pre Daitraşciu 
Caramaniâul Vel Postelnic, înainte la Seraschierul, și Domnul până 
în seră iar la Potlogi învirtejindu-se, nemerit'ată și un Capegibașa 
împărătesci de la Impărăţie, ispravnic fiind trimis peste acele oști, 
carele ai venit de saă împreunat cu Domnul și voroavă de trebile 
oștirii at avut. 

După aceia și Costandin Stomicul de unde aă fost trimis de la 
Tuchehi Saă învittejit, şi mai pe urmă şi Dumitraşcul Caramaulâul 
Vel Postelnic de la Seraschierul ati venit. Şi tot într'acea di şi sol 
de la Zuchek la Domnul ai venit anume Sandru Gaşpar, şi iarăși 

n Mirzac de la Gazi Gherei Sultan. Iar pre urma acestora şi Maze: 
Civrasănleana? Vel Sluger, de la oștile turcesci viind, și Domnului 
spuind că Seraschierul și Sultanul și Zucheli la pod la Argeș, cu 
tâte oștile ai venit și ai sosit, numai de cât şi Măria Sa au încă- 
lecat, și cu toți boiarii Mării Sale la ordiia turcească ai mers, fiind 
stea tăbărâtă tâtă în lunca Argeșului, de la Grecii /ui Șerban Lo- 
gofăt (1) până din jos de Fugpurdni. 

a II 

(L) Acesta este Șerban Logofătul Grecianu.
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Și s'aii împreunat întâiă cu Seraschierul, carele cu cinste mare 
pre Domn lau primit cu caftan îmbrăcându-l împreună și cu 12 bo- 
iară ai Mării Sale, apoi de la Seraschierul ai mers mai sus unde 
Sultanul tăbărât era, și s'aii împreunat și cu Sultanul, apoi de la Sul- 
tanul împreună cu lacpal Aga Vizirul Sultanului încălecând aă mers 
iară la Seraschierul de at făcut multă vorâvă până în seară. După 
aceea aii mers la otacul Mării Sale, unde era din josul ordii tur- 
cesci de aii mas acolo într'acea n6pte fiind înserat. 

lar a doua di întorcându-se Măria Sa iar înapoi și trecând Argeșul 
de ceastă parte unde și Tucheli tăbărât cu stea lui era, sai îm- 
preunat și cu dînsul și multă vorâvă cu Tucheli având, oprit-ai pre 
Măria Sa de ati: mâncat bucate, şi după ospăț multă cinste Dom- 
nului și alaiii făcându-i aii purces de ai mers Măria Sa iar la Por- 
los. Atuncea și doi Tătari de la Calgan Sultanul încă venise, pentru 
poclonul Sultanului, căci trecea prin ţară pre cari fără zăbavă cu 
răspuns i-aii trimis și poclonul Sultanului cu /Jazache Comisul Vai 
trimis. 

CAP. XV. 

Cum, aă purces Domnul de la Potlogi, şi ati ajuns oștile turcescă, 

tătărăsci şi Cruţiă la podul Hrizii. 

Deci după acestea şi Domnul de la Po//ogi cu stea s'au rădicat 

și după cele-lalte oști ati mers de ai sosit la god? FIrzzi?, unde 

tote oștile turcesci, tătăr&sci, unguresci tăbărâte era, și sosind Dom- 

nul la conac, numai de cât la Seraschierul ai: mers de s'a împre- 

unat, şi iarăși vorâvă făcând, şi sfătuindu-se pentru mergerea (1) în 

Ardeal pre unde mai cu pirlej bun ar fi, pre vrăjmaşi cam fără veste 

să îi lovească pentru că socoteala cea dintâii era pre Teleajăn să 

meargă, iar apoi lăsând acea socoteală pre la Tirgoviște a merge 

hotărâre aă făcut, să treacă pre la Rucăr. Şi așa dupre acea soco- 

teală numai de cât a doua di de la Po4/ FIriză cu tâte oștile sai 

rădicat și ai mers până din sus de Tirgovişte de ai tăbărit, 

unde iarăși împreunare având Domnul cu Seraschierul, şi cu Sul- 

ai 

(1) trecerea (în mss. original).



32 VIAŢA LUI COSTANDIN VODĂ BRÂNCOVI ANU 
  

tanul, şi cu Tucheli, şi mai sfătuindu-se, trimis'aă într'acea di 2.000 

de 6ste alâsă călărime din 6stea lui Tucheli şi a Seraschierului si 

a Domnului, streji înainte, ca să meargă să r&sbiască până în Ardeal 

cu care ste şi pre Cernica Vel Armaş Domnul Lai trimis cap. Şi 

aşa cu grabnică pornire până lângă Bran mergând, unde şi strejă 

nemţească era, şi cam fără veste lovindu-i fârte r&it i-au stricat cât 

mai nimenea den Nemţi nai scăpat. 

lar a doua di Zuchefi şi cu Vizirul Sultanului din preună la ta- 

băra muntenească ai venit, și cu Domnul s'aii împreunat și de tote 

lucrurile sfătuindu-se, și bine aședându-le, când aii fost după prânz 

lăsatu-ș'ai toţi agarlicul acolea, adecă-te Seraschierul, Sultanul, Tucheli 

şi Domnul, și numai aşa sprinteni cu oștile purcegând, aii poposit 

din sus de fâinzâna Drăgvescilor, şi fiindu-le masul acolo, iar peste 

n6pte veste. de la Gstea ce mersese înainte la Domnul ai venit, cum că 

streaja nemţească ce ati fost păzind la o palangă ce făcuse la ho: 

tarul țării o ati lovit şi fârte răi i-au stricat, aducând și Nemţi vii 

la Domn, care veste vestindu-se și la cei-lalți adecă la Seraschierul, 

Sultanul şi Tucheli, numai de cât iarăși de dimineață cu toţii de 

grab ai purces, și făcând popasul de prânz la cezazea Negrului Vodă, 

iar de seară ai poposit din jos de Dragoslavele, şi acolea intre munți 

ai mas, și dimineața sai mai mutat până la Dragoslavele, și acolea 

două-trei dile ședând pe loc, de ce era trebile iarăși s'au sfătuit. 
Apoi şi de acolea rădicându-se mers-ati până din sus (1) de palanga, 
ce aii fost păzind Nemţii streaja, și ai poposit acolo de ai mas, și 
de acolo iarăşi dimincța aii purces de aii mers până sub cetatea de 
la Bran, și iarăşi acolea într'acea n6pte aii mas. lar a doua di cu 
toţii sai strâns de s'au sfătuit pentru trecerea oștilor în Ardeal pe 
unde ar fi căci căile era prisăcite și astupate, și la Bran era pază 
tare și cu tunuri, despre altă parte de cea mare strâmtore a locului 
f6rte cu nevoe le era, și vremea grăbindu-i, cu grei și peste mână 
le era, şi mai vîrtos asupra Domnului țării Românesc lucrul acesta 
răzimând, ca cum povăţuitor celor-laiți era. 

Po 

(1) pe din sus (în mss, original).
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CAP. XVI. 

Cum, at intrat oștile în Ardeal cu ide capelele cele 
mari, adică Seraschierul, Sultanul, Tucheli și Domnul prin 

loe re şi strâmi și cu miare nevoe, și cum sati lovi cu 

Nemţii. 

Puternicul Dumnedei, căruia cele neputincidse tâte se pot, pre 

cum mai înainte în trecutele întâmplări și primejdii, Domnului aii 

luminat, aşa și la aceasta după multe feluri de cercări ce făcuse 

cu Gmenii săi ce preste munte poveţe avea, aflatati o cale, măcar 

că fârte strimtă era şi cu nevoe mare peste un munte înalt și cu 

pogoriș r&ă, iar nu era alt mod a face, fără cât pre acea cale a 

merge. ” 

Deci strângându-se tâte oștile ş și, pre Dumnedeii într ajutor luând 

au purces pre plaiul acela tâte oștile, tot tirâș pogorându-se până 
) 

în vale în țara Ardealului, în câmpii Tohanilor; acolo dar tote sfa- 

turile se sfirşise şi tote nădejdile se tăiase, și ale tuturor inimile 

încremenite era, la loc de primejdie ca acela cădând, unde nici 

înapoi nici înainte nădejde de scăpare nu era, de vreme ce oștile 

nemţesci înainte le era, gata fiind de răsboiii, ci fieşte carele nu- 

“mai la Dumnedeii avea nădejde. 

Deci dar Nemţii cum ai v&dut pogorârea oștilor turcesci acolo 

drept Tohani, ei spre câmp din jos de Zărnesci s'a tras, și acolo 

după a lor bună orânduială, orânduindu-se într'acelaș câmp între 

"Tohani și între Zărnesci, unii despre o parte, alții despre altă parte 

„viind, şi apropiindu-se unii cu alții, când aii fost la dece ceasuri din 

di întro Lazi, Avgust unspre-dece dile, sau lovit şi făcând Tătarii 

iureși înainte, întâiă 6stea ungurescă Săcui ai dat dosul a fugi, ni- 

mica stând de r&sboiii, Deci răi ai smintit pre Nemţi pentru că 

o semă de 6ste nemţescă din aripa stângă rumpându-se, și viind a- 

supra Tătarilor, 6stea turcescă pre de altă parte năvală asupra lor 

făcând, și îndată au început pre Nemţi a-i înfrânge fârte răi și 

grozav tăindu-i, și mare mârte într'înșii făcendu-se pe de tâte păr- 

ţile. Că şi aripa care se luase asupra Tătarilor, măcar că luase pre 

Turci pre din napoi, iar apoi întorcându-se Turcii asupra lor, r&ii 

i-aă stricat şi pre aceia, și nu mai mult r&sboiul ai ţinut ca într'o 

Tiaţa luă Costandin Vodă Brâncoveanu+—St. D. Grecianu. , 3
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jumătate de cias, i-ati călcat şi i-ai fărimat, cât prea puţintei vii 
să fie scăpat din Nemți. 

Intr'acestași chip biruință minunată și grabnică aii fost, pâte fi 
că și pre ei osinda de la Dumnedeii căduse, pentru r&utăţile ce fă 
cuse și gândea a face săracii de ţări Rumânesci, că tocmai şi ca 

„petele oștilor, şi sfetnicii şi. povăţuitorii ce-i purta, nimenea n'aă 
scăpat, unii vii prindându-i, alții în r&sboii periţi fiind, şi din că- 
peteniile nemțesci și din boiarii unguresci capete mari, anume 7+- 
leki (1) și alţii au perit. 

CAP. XVII. 

Cum, ai prins pre Haizler vidă în vezboiii şi pre aljii 
din căpelenii, fără cei mulţi ce ai peril. 

Deci dară după contenirea războiului, aducând ostașii tot-d'auna și Nemţi vii, şi steaguri, și de altele, adus'ati tocmat și pre Flair Ghenărarul prins viă din rEsboiii, pre care ducându-l la Zwcheli cu cinste laă Primit, și lângă dinsul alăturea a ședea l'aă pus. Atuncea şi Domnul. Costandin Vodă mergând la Tuchehi, sai îm- preunat și cu //azz/zr, cu carele dând mâna ai ședut între Zucheli și între /Jaza/er, şi câte cevași Domnul cu Haisler vorâvă făcând, îl îmbună cu cuvinte de mângăere pentru ale vremei și ale lumei întâmplări. Care cuvinte de cea 
lui laizler Puțin se atingea, că 
ci și atunci firea lui cea înaltă 

semcță și nebunească megalopsihia 
nu ca un prins și robit răspundea, 
Vrea să şi-o arate micșorând lu- 

» ca și o nimic arătându-le, că cu 
» Și de ai perit aceia mai sunt și alții și ca acestea nebunesci grăia r&spunsuri, Şi Zuchel ce re&spundea le primea, pentru pricinile şi nădejdile ce pri dăjduia, ca să-și scâță muerea de la Nermţi, că oprită era acolo, ficlenindu-se el de către Împărăția neamțului, și galbeni mulți pen- tru dinsul să ja, Și când ai fost mai pre urmă făcând tocmelă Faiser cu Tuchelj ca să-i dea multă sumă de galbeni de aur, pen- tru r&scumpărarea lui, sloboditu-t'ai cu chezășie, lăsând în locul lui pre Marchiezs Doria Ghenerarul cu al căruia mijloc Zacheli pe /7at- 

DI 

(1) Tekeli (în mss, orig.). 

atâta, dicând, lumea nu piere 

ntrinsul a isprăvi nă-
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zler ai slobodit. Apoi nu dipă multă vreme Marchize Doria ai murit,: 
iar /laisler galbeni ce ai tocmit ca să dea pentru răscumpărarea 
lui tot i-aii trimis și muierea lui Ziche/j de la Impărăția neamțu- 
lui încă i s'ai-slobodit de aă venit la dinsul. 

CAP. XVIII. 

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

Atuncea dar după bătaia Nemților, ce s'aii dis mai sus, și Cos- 
Zandiu Aga Bălăcianui acolo aflându-se, nu în r&sboiă ci mai de o : 
margine fiind, și. înfrângerea Nemţilor vădând, cum ati putut și e] 
dosul aă dat, şi ajungându-l Turcii r&ă Tai tăiat ȘI la fărâmat al 
căruia cap la Costandin Vodă aducându-i tocmai în țară la Bucu- 
resci în vederea tuturor laii trimes, Pentru că isbânzile și minunile 
lui Dumnedeii nu se pot ascunde, că altele sunt sfaturile &menilor 
şi altele Dumnedei poruncesce şi cel ce sapă grâpa altuia el într'însa 
cade; că pre acest Costandin Bălăcianul nu-l lăsa, ticălosul, trufia ca 
să-și aducă aminte și de frica lui Dumnedei, ci credea în avere și 
în cai și în arme și în viteții şi în fandasii nebunesci și nu scia că 
nu este Dumnedeii înaintea celor ce nu se tem de dânsul, ci așa 
cu acestea șaii pus și sufletul și viața. Cădutaă atunci şi Cerchez 
Ahmet Pașa Seraschierul carele era cap oștilor turcesci și lovindu-l 
un glonț de pușcă ai perit. Apoi Pașii cei l- alți strângându-se toţi 
și făcând sfat ai ales pre Funduc Mustafa Pașa și l'a făcut Seras- 
chier. Și așa numai de cât după r&sboiu și isbânda ce s'au făcut, 
au scris cărți și aă trimes la Vizirul fiind la Niș de bătea cetatea 
Nișul, adică Seraschierul, Sultanul, Zuchez și Domnul, făcându-i 
scire de tâte întâmplările şi de bătaia și isbânda ce s'au făcut. 

CAP. XIX. 

Cum, ai început Ungurii a se închina la Tukeli vedend 

îsbânda Turcilor. 

După aceea dar și Ungurii isbânda Turcilor vEdend, începutaii 
a veni șia se închina la Zache/ cu stâguri şi cu poslâne. Deci de 

„acolea s'aii sculat Seraschierul şi Sultanul și ZacZeli şi Domnul cu 
tote oștile, și ati mers asupra cezăzii Brașovului de ai tăbărât, însă
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Domnul aă tăbărit împrotiva strejii Brașovului unde păzea Nemţii, 

si acolo ai mas. Apoi a doua di Domnul aii purces de ah mers 

inainte până la Săfcele lângă Timis, de ai conăcit acolo, şi fiind 

Sântă Măria mare, a doua di aii şedut tot pre loc, iar a doua di 

de Sântă Mărie, s'au rădicat şi Măria Sa, și at venit la gura 7e- 

ului drept Prejmer de ai tăbărit, unde şi cele-lalte oști tăbărâte 

era, Acolea Domnului poruncă i-aii venit de la Seraschierul, ca să 

trimiță să strice cetatea de la ziîrful lui Craii, (1) şi să deschidă 

calea de la Teleajen; şi așa după poruncă Domnul îndată pre Ca- 

botă Logofătul aă trimis cu o secmă de slujitori de o aii fărâmat 

de tot, deschidend şi calea pre unde Nemţii au fost astupat (2). 

Acolea la acel conac venita și Marches Dorie Ghenărarul de s'a 

împreunat cu Domnul, carele și el rob cădend la Tătari din r&s- 
boiă, iar Zachelz Vai răscumpărat, deci după împreunare și a doua 
Gră au venit la Domn de și-aii luat diua bună fiind mergător la 
Beciu. 

Și iarăși acolea sai sfătuit Seraschierul cu Zuche/i și cu Domnul 
de ai trimis câtă-va semă de ste spre Făgăraş, şi după aceea 
Tucheli la Domnul ati venit, de s'aii mai vorovit. lar a doua di au 
mers Domnul la Zăce4 fiind și Seraschierul acolea, unde 12 boiari 
unguresci de pre la cetăți veniră cu poclâne și cu daruri de sat 
închinat la Tucheli, pre toţi cu caftane i-aă îmbrăcat. 

Deci făcură sfat ca să meargă spre Beligrad, și așa at purces 
Seraschierul,. Sultanul și Zucheli cu tote oștile de aă mers îna- 
inte, iar Domnul Costandin Vodă ai rămas mai în urmă o di 
acolea pre loc având multă trebă,. şi viind la Măria Sa şi un sol 
Moldovenesc de la Costandin Vodă Domnul Moldovei, anume Mi- 
hăilă Logofăt de ai avut cu Măria Sa împreunare de ș-au dat solia 
ce at avut, 

După aceea sai rădicat și Măria Sa cu stea Mării Sale de ai 
mers după cele-lalte oști unde era tăbărite între Bod şi între Pel- 

" didra, apoi de acolea iarăși cu tâte oștile rădicându-se, au mers 

  

(1) Locul cetăţii 

Teleajen. 

(2) Acesta ar fi o dovadă că Nemţii 
atunci în mâna lor, 

există și astădi ca o movilă pre virfu lui Craii în plaiul 

aveai cetatea de la virful lui Craiă
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de aii poposit la Kiupecerit, făcând o di oturac, de acolea și solul 

Moldovenesc sai întors înapoi. Deci de acolea rădicându-se oștile 

ati mers la Zlomorod unde iarăși o di oturac făcând, venitai iar 

Tucheli la tabăra Mluntenească de sau împreunat cu Domnul, și 

de ce era trebile sai mai vorovit, și de acolea iarăși rădicându-se 

ati mers de ai tăbărit la Leben, şi de acolea aii tăbărit între. Șz- 
= 4 : 

lemberg (1) și între Morghindea, de pre la care cetăți venitai Sașii 

cu poclâne la Domn, şi iarăşi de acolea rădicându se ai: mers la Ay- 

uita şi după ce ati poposit mersaă Domnul la Seraschier Paşa de 

Sai mai vorovit şi viind lA otac, numai de cât ati trimis pre Vâsiz 

Vel Căpitan de Lefegii, îi Vicol Căpitan şi alţi Căpitani cu câtă-va 

6ste dintr'a Mării Sale împreună şi cu Tătarii, de sai dus în lăun- 

tru spre Beligrad cercători, pentru că simţea că mai vin nisce oști. 

Apoi de acolea iarăși rădicându-se ai mers până din josul Sibiului 

la un sat săsesc, și ai mas acolea; de acolea saii rădicat și ai 

mers în luncile Sibiului de aii tăbărât, acolea aii venit la otacul 

Domnului, doi Pași anume Salih Paşa şi Pașa al Serhatliilor, cari 

împreunare şi vorâvă de treba oștii cu Domnul avind, i-ai oprit 

Măria Sa de au și ospătat. 

Deci şi de acolea rădicându-se mersaă din susul Sibiului la un 

sat ce se chiamă Amărujii, la acest conac a venit și G/idimoc vă- 

taful de Călăraşi din Tarigrad, împreucă și cu &menii Seraschieruiui 

şi ai Sultanului, și ai lui Tucheli de la ordia Vizirului cu cărți de 

la Vizirul, aducând şi veste că şi pre Nemţii de la Niş Turcii i-ai 

bătut, și avură bucurie. 

CAP. XX. 

Pentru coronația luă Tucheli, cum s'a coronal a fi 

Craîui Ardealului, iîproci. 

Deci dar şi de acolea de la acest conac rădicându-se mersat 

şi mai nainte până la satul Cfrsfianul şi tâte oștile acolo ai tăbărit, 

la care sat și coronaţia lui Zuchefi sai făcut de care mai pre larg 

vom dice, în ce chip saă “făcut, și cum ai fost, pentru cei ce nai 

vădut să audă, măcar că socotela încoronării la Beligrad era să se 
n 

(1) Şulumbir (în mss. orig.).
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facă unde Scaun Crăesc este, iar Craiul temându-se pentru vre-o 

smintelă de nescare-va oști nemţesci ce se audea că vin din sus; 

el aă primit de s'aii încoronat acolea la acel sat, care și în preajma 

Sibiului este. Deci dară în rânduita di ce era să se facă coronația, 

rădicatu-sau t6tă 6stea de acoio de unde era tăbărită, din poruncă 

cu gătire de alaii, să ducă pre Tucheli Craiu cu pompă mare în 

sat în Cârsfianul să se încoroneze, și trimițând Craiul înainte pre 
boiarii Ardealului câți cu el era, impreună şi cu țara (că până a- 
tuncea se închinase câtă-va Săcuime) care era adunaţi cu toții ca 

la 6, 7 mii, ca să meârgă ei înainte, unde gătirea de corunaţie era. 
Deci venitaui Costandin Vodă Domnul țării Românesci de au 

descălicat la cortul Craiului, şi puţinel cu Craiul şedând în vorâvă, 
venitaii şi Pașa Seraschierul, descălecând iar la cortul Craiului, şi 
ședend puținel în vorâvă cu toţii, până sai rânduit tâte oștile, cu 
alaiii să mergă cine-și după rânduiala lui, veniră și soli de la boiarii 
Ardeleni și de la ţară, cari mai inainte mersesă ia Cârstianul pof- 
tind pe Craiă să meargă fiind vreme de corunaţie. Deci dar atunci 
numai de cât cu toții ati purces, fiesce carele cu oastea-și, și cu 
frumâse alaiuri, mergând înainte pre rind Pașii câți era cu Gstea tur- 
cescă, și după dânșii Sultanul, și după Sultanul Domnul ţării Ro- 
mânesci Costandin Vodă, şi pre urma Domnului mergea Seraschierul, 
iar pre urma tuturor venia Craiul pre carele stea Ardealului aştep- 
tându-l cu pompă mare Lai primit. Așa dar Costandin Vodă tre- 
când în capul oștilor Ardelene, şi aşteptând până aii trecut Seras- 
chierul ca să primescă pre Craiul, iar Craiul însă-și cum. s'aă apropiat, 
luatau pre Domn de o parte alăturea cu dânsul mergând, şi de 
altă parte Capigibașa cel împărătesc, care cu caftan împărătesc de 
la Portă ca să îmbrace pre Craiă venise; și câte trei alăturea mer- 
gend, Craiul la mijloc fiind, iar dinaintea lor de o parte boiarii 
Ardeleni mergea, de altă parte boiarii 
mijloc atât ai Craiului cât și ai Domnul 
cine-și la orânduiala lor cu căpeteniile 
și să ducea înainte, şi așa cu orînduial 
mire, mergând cu trimbiţe şi 

Muntenesci și povotnici prin 
ui, iar 6stea Ardealului stând 
lor şi toţi să închina Craiului 
ă ca acesta și cu bună toc- 

cu tamburhanale și cu tot felul de pompă intrând în sat, ad descălecat în curtea bisericii unde coru- nația era să fie, și întâi în case suindu-se Craiul cu Domnul dim-



DE RADU GRECIANU VEL LOGOFET 39 
  

preună şi cu Capegibașa, mers'aii şi Seraschierul și Vizirul Sulta- 

nului şi alalți Pași toți câți era, pre care Craiul de odată cinstindu-i, 

venit'aă numai de cât boiarii Ardeleni, de ai poitit pie Craiul să 

mergă, că ţara îl chiamă ca să se coruneze. 

Şi aşa sculându-se cu Costandin Vodă împreună în biserică ai 

mers, unde toți boiarii Ardeleni și -altă țară adunaţi era, și fiind 

scaunul Craiului grijit şi gătit înaintea preastolului, întrinsul ai șe- 

<ut; iar de a stânga lui alăturea și alt scaun fiind grijit pentru Dom- 

nul țării Românesci, ședut'aii şi Domnul cu dânsul alăturea. Și mai 

fiind şi alte scaune mai jos și de o parte și de alta, ședutai toți 

boiarii Ardeleni şi Munteni, unii de o parte alții de altă parte. Deci 

numai de cât cu trâmbiţele ai început a dice în biserică, şi cântă- 

reții cânta după al lor obiceiu și rinduială. După aceea contenindu- 

se cântările început'aii popa cel mare al lor predicație a face ca la 

-o jumătate de cias țiind; după aceea sculatu-s'aii boiarii Ardeleni, și 

viind înaintea Craiului aii dis, cum că țara îl râgă și-l poftesce să le 

fie Craiii și bun oblăduitor. Atuncea și Craiul scâse o scrisdre întru 

-care câte-va ponturi scrise era, spre care Craiul poftea țara să ur- 

meze și, în audirea tuturor, Logofătul crăesc cetindu-le, toţi cum că 

le vor ținea primindu-le, sai făgăduit. 

După aceea și boiarii ca despre ţară și despre toți data Craiului 

o carte care era tipărită, de o ati cetit în cap; Dintraceea carte, în- 

tru care era jurămîntul cu care Craii când să pun se jură, pentru 

ca să ție cele ce sunt acolo scrise legături; şi cetind Craiul acelea, 

îndată toţi cu un glas aă strigat, dicând: vivat, vivat, şi iarăși cu 

trâmbițele începând lin afară încă tunurile și pusci: multe da. 

Deci pre Capigibașa încă cu cinste mare acolea aducendu-l, încă 

îndată îmbrăcatai pre Craiii cu caftanul cel împărătesc, căptușit fi- 

ind cu cojoc de samur, și ahtinamelele împărătesci citindu-le, iarăși 

cu trâmbiţele și cu tunurile a da aă început; asijderea și Jacfa/ 

Aga, Vizirul Sultanului, viind împreună cu Capigibaşa, dataiă și el 

scrisdrea ce avea trimesă de la Hanul, ce scria la ţară și tâte a- 

cestea citindu-se, și pre limba ungurescă tălmăcindu-se întru a tu- 

turor înțălegere, mulțumită și Impăratului și Hanului ai dat. 

Atuncea dar și Măria Sa Costandin Vodă cu a sa vrednicie ce 

o are, arătând către Craiă cea cuviinci6să dimpreună bucurie, fă-
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cut'aii Craiului frumâsă orație, pentru norocirea și înălțarea ce Dum- 

nedei îl învrednicise, şi. ca să-i fie întrun cias bun Crăia, și alte 

cuvinte frumose,' După acestea eşitai Craiul din biserică cu Dom- 

nul dimpreună și cu Capigibașa şi Vizirul Sultanului, şi mergend 

sus în case, unde era Seraschier Pașa de aștepta pre Craiul, lau 

primit cu cinste și cu-cuvinte. de bucurie pentru înălțarea Crăiei. 

Apoi. s'aii sculat Seraschierul de s'at dus la otac, iar mai pre 

urmă și Craiul împreună cu Costandin -Vodă, eșind ai mers la Sul- 
tanui, unde era otacul lui, de ai dat mulțumită cum se cădea, ca 

unui Sultan, și eșind 'de acolo s'au dus cine:și la.otacul lui. lar a doua 
di Craiul, făcutaii. ospăț mare Mării Sale lui Costandin Vodă, în sat 
în Cîrsiianul cu mare priimință, cu dragoste și cinste ședând amân- 
doi în capul mesei, şi în jos boiarii Ardeleni de o parte și cei Mun- 
tenesci de altă parte, făcându-se mare veselie până la un ceas din 
n6pte, apoi sculându-se de la masă vrând Domnul a-și lua seara 
bună de. la Craiul, iar Craiul ati încălecat de au petrecut pre Măria 
Sa cu toți boiarii până la un loc, apoi șai luat seara bună unul 
de către altul, și sai dus cine-și la otacul lui, 

CAP. XXI. 

Cum, aă. venit Capigibașa împărătesc de aii adus caflane 
Seraschierului, Sultanului, Craiuluă și Domnului, de i-ai îbr- 

cat pentru isbânda ce ai ficut. 

Deci după acestea venit'ati și Capigibaşa împărătesc de la Pârtă 
cu caftane pentru izbânda războiului 'ce se făcuse, 
mare cinste și cu alaii Seraschierul Lai 
pre. Sultanul, 

pre carele cu 

primit, şi după aceea întâiiă 
Pașa Seraschierul aă trimis de Tai adus cu cinste şi cu alaiii mare de ai îmbrăcat cu caftan, apoi ati adus pre Zucheli Craiul de Lai îmbrăcat cu caftan şi dupre dinsul ai trimes dea adus şi pre Măria Sa Costandin Vodă de ! 

împărătesci, şi viind Măria Sa Vodă ia 
împreună cu Chihaiaua Seraschierului, 
rătesc care scria la Măria Sa. 

După aceea Chihaiaua at îmbrăcat 
cu caltan care. ai citit fermanul, 
Sale cu caftane 

ai îmbrăcat cu cafian 

otac cu cinste și cu alai 
S'aii citit fermanul cel împă- 

întâii pe lazagiul Domnului 
apoi și pre 10 boiari ai Mării îmbrăcându-i pre toţi, s'au întors înapoi. 
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Atuncea viind nisce 'Tătari despre oștile nemţesci ce venea de 

la Niș şi aducând şi un neamț, făcutaii socoteală de ai trimis 

vre-o șâpte mii de ste, Turci cu Tătari, împrotiva acelor oști, iar 

Seraschierul, Sultanul împreună cu alalți, și Craiul și Domnul, sait 

sculat de acolo de la Cirstzanal, şi ai mers pe din Jos de Sibiu de 

ati tăbărit la Viz-ocuă, și de acolo la Șeica are. Aci s'aii strâns 

toți Pașii la Seraschierul, fiind și Domnul Costandin Vodă, de s'aii 

făcut sfat pentru trebile oștilor, și așa sai făcut socoteală să se 

tragă oștile spre Brașov. Deci purcegând de acolea mers'aii la ce- 

tatea Mediașului tăbărând acolo, la care cetate făcut'aii Sașii ospăț 

Craiului, dând şi cu tunurile din cetate. Deci rădicându-se de acolo 

aii mers de au tăbărit din susul cezăzii Sighisorel, la care cetate 

Craiul iarăsi ospăț Domnului făcând, a doua di şi de acolo saii ră- 

dicat, și ai mers de aii tăbărit la /ereghihazu. 

CAP. XăII. 

Cum, la conacul de la Fereghihazu Suit strâns loță Pașii, 

şi Sultanul, şi Orasul, şi Domnul la Pașa Seraschierul, de saă 

sfătuit a se. trage oștile în jos, pentru oștile nemțesci ce venea 

din sus asupra lor, şi pre Costandin Vodă Vaii rânduit să 

meargă să fie de pază la gura Teleajenului. 

La acest conac strânsu-s'aui toți Pașii, și Seraschierul, și Sultanul 

și Craiul, şi Costandin Vodă Domnul țării Românesci, făcând iarăși 

sfat și socoteală în cătrăui se vor trage cu oștile, înțelegând de oș- 

tile nemțesci.ce venea din sus, și rânduind pe Măria Sa Costandin 

Vodă să meargă a fi de pază la gura Teleajenului, îndată și diua 

bună de la Seraschierul, și de la Sultanul, și de la Craiul luându-și 

ai purces spre: gura Teleajenului ; iar Seraschiesul şi cu alalți Paşi 

şi cu Sultanul, şi cu Craiul, împreună cu tâte oștile ai rămas în 

preajma cetății de la Sighişora.
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CAP. XXIII. 

Pentru eşirea oștilor din Ardeal viind iarăşi în luară şi 
, ! N TERTI 7 . -2*p i : - ati pentru 'Tucheli cu ce vrăjmăşie pe urină asupra creştinilor s'aă 

arătat. 

Deci dar Domnul mergând după cum sai rinduit, şi sosind la 

gura Teleajenului, acolo şi 6re ce 6ste Moldovenească era, ce Can- 

zemir Domnul țării Moldovei trimisă cu boiarii, anume Lupul Bog- 

dan Hatmanul, într'ajutorul oștilor turcesci, și mai era un Căpitan 

al Craiului anume Daroţi cu câtă-va 6ste de pază acolea la gura 

“Teleajenului cari de venirea Domnului aflând, eşitati înaintea Mării 

Sale cu alaiă de sai împreunat, și tăbărând Domnul acolo ati fă- 
cut o di oturac. 

După aceea sai rădicat cu tabăra, și ai venit de ai trecut între 
munţi, aprope de virful Craiului, și ai tăbărât. Deci acolo viind veste 
Mării Sale pentru nisce hoţi ce intrase în țară peste Olt, viind din 
țara Ungurească, trimis'aii pre Cernica Vel Armaş cu câţi-va sluţi- 
tori ca să le stea împrotivă, ca să-i scâță din țară, fiind şi Cornea 
Brăiloiu Vel Paharnic acolo ispravnic, fiind trimis de Măria Sa încă 
mai de nainte vreme. 

Atuncea și Jupânesele boiarilor Ardeleni care lui Tucheli Craiu 
se închinase, s'aă rădicat cu totul, şi ai trecut în țara Românească (1), 
pentru că nu era a sta în Ardeal, de vreme ce oștile t6te se trăgea 
a eși din Ardeal, neputând sta împrotiva oștilor nemțesci, care din 
sus grele venea, cât și a se sparge oştile turcesci începuse, și rân- 
duri-rânduri de Turci şi de Tătari cu năvală venea și în ţară trecea. 

Vădend dar și Costandin Vodă că oștile se trag. în țară, Măria 
Sa încă sati mai mutat mai înainte, 
tăbărât acolo; apoi şi de acolo mai mutându-se aă tăbărât la Ce- 
zaşi (2), unde câtă-va 6ste turcescă fugind din tabăra turcescă în 
ţară aii trecut, și pe urma acelora şi Sultanul cu Tătarii aă trecut și 

și trecând virful Craiului ai 

  

(1) muntenescă (în mss. orig.). 
(2) se înţelege că nu pe la Muntele Br 

lejenul, ci pe la virful lui Crai și vama Ta 
lejinelului şi este şi Valea Cerașului, 
jos revenea tot în valea Telcjenul sp 

atocea, pe unde isvoraşte apa Te- 
bla Buţilor, unde isvoraşte apa Te- 

se făcea circulația pe atunci și așa mai 
re Văleni către Ploesci.
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mai pe urmă Seraschierul cu Tucheli cu tâte oștile eșind din Ar- 

deal în țară aă intrat, mai rămâind încă rămășiță de pedepsă de 

păcatele creştinilor, că mai multă călcare și stricăciune ticăi6sei 

țări la întârcerea oștilor din Ardeal s'au făcut de cât întâiii când 

ai intrat în Ardeal, și de 'Lurci și de TTătari, iar mai vîrtos de pă- 

gânii Cruţi, care era în Gstea lui Tucheli, de care mai nainte vom 

tinde cuvintul cu ce fel de mulțămită acest asemenea ostașilor lui, 

“Tucheli, Domnului și ţării. sai arătat, 

Atuncea dar și Domnul, de la Cerași rădicându-se, at venit de ai 

poposit la Văleni și numai de cât mergând Măria Sa de sai îm- 

preuuat cu Seraschierui unde și Tucheli și toți Pașii era strânși, 

făcutaui sfat şi socotelă încătrăii să vor trage oștile, şi ai ales ca 

să se tragă spre Ploesci. După aceea purcesai Domnul de la Văleni, 

de aă mers la Zloesci, unde veste Domnului cu nişte călărași de 

"Țarigrad, de la Vizirul ai venit, cum că Beligradul Turcii aă luat 

şi Calgan Sultanul cu tătărimea și cu stea turcescă în țara Ungu- 

rescă pe la Temișâra ai intrat, 

Deci fiind Domnul și a doua di ședător acolea, venit:ati și Se-" 

raschierul, Sultanul, și Tucheli cu tâte oștile, de aă tăbărât împre- 

jurul Ploescilor şi după aceea numai de cât Domnul la Seraschierul 

ati :mers de s'ati împreunat, fiind și Tucheli acolea, cu care multă 

prigonclă avea și ceartă Domnul înaintea Pașii Seraschierului, pen- 

tru răutăţile ce păgânii lui ostași a face tării incepuse, imputândui 

Domnul și mustrându-l pentru nădejdea cea de prieteșug ce cu 

dânsul avea, gândea pentru multa slujbă și dragoste ce îi arătase, 

iar el cu cât Dumnedeirea de dinsul era depărtată și creștinătatea, 

cu atât și el de prieteșug nu se lipsea, ci după tirănesca și păgâ- 

nesca lui fire ce avea, mai mult asupra creştinilor se sălbătăcea 

și cu tâtă împrotivnicirea da voie hoților lui, stricăciune și pradă 

creştinilor să facă, cari cumplite răutăți țării făcea, nici de Se- 

Taschierul, nici de Impărăţie temere având. Atuncea Domnul păgâ- 

nătatea lui vădnd, ati trimes îndată de ai făcut jalbă la Impără- 

ție, iar despre ală parte și Măria Sa voe ostașilor Mării Sale ai 

dat, nu prost pre Cruţi ai măcelări, dar ce folos, că de niște păgâni 

şi tâlhari ca aceia, nici o pagubă nu era, ci tot de creștini era pa- 

gubă că pre unde îi găsea păgâni Cruţi forte răi îi căznea și le lua tot.
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CAP. XXIV. 

Cin, s'aă rădicat Domnul de la Ploescă de ci venit la salul 

Mării Sale la Tătărani, unde şi alalte tole oştile 

aă venit. 

Deci Domnul rădicându-se de Za Pioesci, ati mers la satul Mării 

Sale Ja Zăzărană, şi acolea câte-va dile ședend, făcut-aii ospăț Sera- 

schierului împreună cu toți Paşii și Sultanului, apoi sai sculat de 

ati mers la fz/zpesci, așteptând până va veni şi răspuns de la Im- 

părăție. Deci atuncea fără zăbavă și poruncă de la Impărăţie cu ferman 

viind, atâta la Seraschierul și la Sultanul, ca să se rădice cu oștile 

să iasă din țară, cât și la Tucheli să nu mai stea să facă stricăciuni 

țării, ci cu stea lui la Diiit să se ducă. Care poruncă dacă ai vă- 

dut-o, întâiti Sultanul ai purces cu stea lui cie sai dus, așijderea 

şi Seraschierul cu toți Pașii împreună cu Domnul ati purces de ai 

mers prin Bucuresci și iarăși acolo Domnul ospăț mare ca unor 

Pași făcendu-le și cu daruri pre toți dăruindu-i, sai dus unii spre 

Nicoposa alții pe la Ruși, ai trecut cu tote oștile turcesci. 
Numai lui Tucheli porunca acâsta nimic nu i-ai plăcut, că gâu- 

dul lui era să ierneze în Bucuresci, ca tâtă vrăjmășia asupra crești- 

nilor pre deplin să şi-o arate, iar de vreme ce porunca Împărăției 

era să se rădice, îndată sau sculat de la Săncesci de unde era, şi 
la Tirgovişte sati dus împreună cu tâtă 6stea lui, şi multe r&utăţi și 
acolo și pre unde ai trecut hoţii lui, ai făcut. Și așa multe dile 
acolo şedend, multă pradă și stricăciune țării aă făcut, muncind în 
tot chipul şi pricini găsind, ca să nu iasă din țară, dicea că va să 
mai mergă în Ardeal şi așa de la Tîrgovişte sculându-se cu hoţii 
lui, fără veaste pre supt munte aii mers de aă lovit Câmpulungul, 
şi nespuse jăcmănii şi reutăți săracilor aii făcut. Deci de acolea 
atlând o semă de ste nemțescă, ce era la cetate la Bran, numai 
de cât câtă-va 6ste de a lui ati trimes peste” munte şi fără veste 
lovinduii forte r&i i-ati 
“cu acea ste aii pierit, 

Deci, Nemţii după aceia, de Tucheli aflând, îndată cu gătire mare sai pornit, ca fără veste şi pre el să-l lovescă să-l ia din Câmpu- 

stricat, cât şi Ghinărarul acela ce se afla 

m
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Lung vii ne-vătămat, şi așa l-ar fi luat, de nu puțin mai "nainte 

veste ar fi prins, de aii fugit nâptea de acolo cum inima lui n'aă 

vrut, şi sati dus de aă trecut Oltul și sai oprit în prejma Diiului, 

şi acolo iarăşi de cele ce știa nu să părăsea, ci iarăşi r&utăți nespuse 

țării făcea. Deci Domnul vădând cea necontenită a lui răutate, tri- 

misau şi Măria Sa căpitanii cu câţi-va slujitori în prejma hoţior 

lui, ca să apere ţara de dinşii şi multă mârte în Cruţi sai făcut 

de a-i noștri. 

Atuncea 'Tucheli v&dând că mare ce să mai facă, ai prins pre 

Căpitanul cel mare den Cerneţi care era acolo de paza mărginii, 

anume Necu/d Ghogoveanul, şi l-ai ţinut multă vreme în obezi. 

După aceea venitu-iat poruncă de la Vizirul Mustafa Pașa Chiu- 

prulioglu, ca să mărgă la Beligrad, să se împreune cu dinsul, și nu- 

mai de cât după poruncă mergând acolo, și cu Vizirul împreunându- 

se, nu cea după nălucirea lui cinste şi priimință i sau făcut, că în- 

destulat era Vizirul de cele ce despre dinsul răutăţi audise, care 

nu numai în creștini ci și în Turci nepristan făcea. Atuncea și bo- 

iarii Capichehaelile țării Rumănesci mergând la Vizirul jalbă de din- 

sul au făcut pentru câte în țară făcuse răutăți, și pentru Căpitanul 

den Cerneţi cum Pai prins şi'l ţine la închisdre, pentru care îndată 

Vizirul cu poruncă aă trimis de l-ai scos fără voia lui. Și așa, și 

altele câte împotriva Domnului a dice pusese înainte, nici întro 

semă i saă ţinut, cât vădând el acestea și tără de voia lui, cu prie- 

teşug a se întârce spre Domnul poftea ; dar cu ce obraz? Acestea 

sunt ale lui Tucheli lucrură şi purtără, dintru care tot cea mai pu- 

ţină parte s'au. scris din câte aii făcut el. 

lar la al Zrezea and al Domnia, şedut-aii Domnul la Scaun. 

Intracel an viind Hanul de la Crîm cu Tătarii den poruncă îm- 

părătescă ca să trecă prin țară să mârgă la 6ste în sus după Vizirul, 

€şit-ati Domnul înainte la fântâna zece, carele cu cinste pre Domnii 

primindu-l, cu caitan l-ai îmbrăcat; după aceea și Domnul dându-i 

poclonul, șaii luat diua bună și s'ati întors la Scaun în Bucuresci, 

ȘI ai şedut cu pace într'acea vară. 

Intracest an, primăvara, ati trăznit clopotnița cea Domnescă din 

Bucuresci care mai 'nainte de Grigore Vodă, făcută era, iar Şerban 

Vodă o mai înălțase mult. Deci fiind o cămară dedesupt la mijlocul
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clopotniţii, din nesocotelă s'a fost băgat acolo într'acea cămară iarba 

  

de pușcă ce era Domnâscă, ca să stea acolo, iar apoi iarba aceea 

ati adus primejdie, că ridicându-se o plâ:e iute într'o di, la lauze 25 

de dile, cu tunete, când ai fost drept acel loc, fârte tare fulgerând, 

tocma acolo în clopotniță în iarbă aă trăsnit, și fiind iarbă multă, 

ai r&sipit clopotniţa până în pămînt, de care trăsnet spărgându-se 

clopotniţa, și aflându-se băgaţi 6meni lângă dinsa aciuindu-se de 

ploie, la câți-va și mârte s'au făcut şi betejăciuni la alţii, iar în casele 
Domnesci nici o stricăciune nu sait făcut. După aceia Măria Sa 
Costandin Vodă atuncea-și îndată aii pus de ait făcut altă clopotniță, 
de iznâvă încă mai bună de cum at fost întâiă puind și ciasnic 
sus în clopotniță, făcându-i și horă împrejur și acolo în hora aceea 
bătea chindiia, care n'ai fost mai 'nainte la alți Domni. 

CAP. XXV. 

Pentru lăcuste când ai venii în ţară de făcea multă, stri- 
căciune, şi pentru venirea boiarilor soli de la Beciă, şi penlru 

morlea luă Iordache Spătaru. 

Când ai fost la al treilea an din Dorinia Mării Sale, aflându-se 
țara la mare lipsă și fomete de stricăciunea lăcustelor, care încă 
din dilele lui Șerban Vodă venise acea urgie Dumnedeiască pe acest 
pămînt, de ati pedepsit șepte ani cu dînsele, de se făcea multă stri- 
căciune și pagubă, și așa Măria Sa Costandin Vodă pentru acea 
mânie Dumnedeiască ce era asupra acestui pămînt, trimis'ai la Sfe- 
tagora și au pohtit pe Părinţii de acolo cu rugăci ui 
capul lui Sfintu Mihail Sinadithi; după ce i a în NR 
au făcut aicea în Bucuresci i întâit ce esci mai întâi rugăciuni şi litanii, şi eșiră. 

a cap, de Lai pur-- 
anume Părintele 

a Vlădică la Sofia, 
ŞI cu mulți Arhierei și preoți, de umbla 

afară, după aceea ȘI 1N țară au trimis sfintui acel 
tat pre unde era lăcuste cu Arl 1 ţ nlerei ŞI cu p eo L 
Acsentie Viădica Sofianul, carele ai fost mai nainte 
aflându-se aicea în tară, 

erea și cu mila lui Dum torul Sfintului, 

an | 
nedeii şi cu aju- sau rădicat lăcustele, şi ati perit de pre pământul acesta, de s'au cunoscut ciudă (1) mare aievea 

acesta, de saii ci 
. 

(1) minune.
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Pentru aceea și Domnul după ce ai adus capul Sfintului aicea la 

Scaun în Bucuresci, aă făcut cunună de aur cu pietre scumpe asu- 

pra capului, şi ai făcut cutie de argint frumâsă de aii aședat capul 

Sfintului, și făcând și către sfinții părinți, care ai venit aicea cu 

Sfintul cap de la Sfetagora, mulțumită și cel după putință ajutor 

sfintelor mănăstiri, saă dus cu capul iar la Sfetagora. 

lar când au fost iarna despre postul cel mare, venitait și bo-! 

iarii de la Beciii, solii care fusese trimişi de răposatul Serban Vodă, | 

şi-i oprise Chesarul acolo, anume /ordache Spătarul î Șerban Că- 

pitanul, cari trei ani ai fost acolo opriți pentru „pricinile ce sau m 

dis mai nainte îăr când îi fost primăvara cădut'aii Jordache Spă- 

Zazul în gica bolă, şi nu mult Vaii lungit, fără cât o săptămână și | 

ş'aii dat obșteasca datorie, lăsând în urmă multă tânguire și jale, nu 

numai pentru îndelungata lui streinătate ce făcuse(1), (căci numai vre-o 

S
e
 

dout luni cu jupâneasa și cu coconii lui după ce ai venit ai lăcuit), 

ci mai virtos pentru cea tânără a lui vîrstă, şi multa vrednicie ce 

avea, de care nu numai fraților şi Domnului pagubă sai făcut, ci. 

tocmai și țării, că ales boiar de cinste și de treabă era, 

CAP. XXVI. 

Cum, la al putrulea an al Domnii luă Costandin Vodă când 

ai fost vara, ai mers Măria Sa la Lirgovişte. 

Inti'aceeaşi dar vară, care era al patrulea an din Domnia Mărit 

Sale lui Costandin Vodă, venitu-i'aă poruncă de la Împărăţie ca să 

iasă din Scaun, să mergă spre munte în preajma Ardealului, ca să-și 

păzească țara de vrăjmași și numai de cât din poruncă gătindu-se, 

purces'aăi de aii mers spre Tirgovişte şi din sus spre dealul lui 

Bărbat aă tăbărit şi tâtă vara acolo fiind, pusaii de ati curățit ca- 

sele domnesci den Tîrgovişte, şi s'ati apucat a le drege, ispravnic 

făcând pre Mihai? Cantacuzino Vel Spătar, şi Stă orînduiala făcând 

ca să se apuce de lucrul caselor. să le facă. | 

Când au fost la Septemurie rădicatu-sati Domnul de acolo și în- ; 

virtejindu-se pe la Po//ogy, ai venit iarăși la Scaun în Bucuresci, și | 

Saă gătit de nunta fiicei Mării Sale Domnei Srancăi, care o au dat ) 

(1) fusese (în mss. orig.).
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| după Coconul lui ///4ș Vodă, Radul Beisadea, a cărora nuntă s'ai 
i y 

„făcut la luna lui Nozmorie, însă veselie domnească mare și infru:- 
|imusețată, care în dilele n6âstre asemenea aceea n'am pomenit. 

CAP. XXVII. 

Pentru Staicu Paharnicu ce era ficlean țării de mullă vrente, 
cum saă rădicat de la Moldova, şi ai mers la Portă ca să facă 

luă Costandin Vodă pâră, umblând și el după Domuie. 

Intr'acea iarnă, s'a rădicat și Staicu Paharnicu de la Moldova, 
de ai mere la Pârtă să facă pâră lui Costandin Vodă, fiind acest 
Staicu pribeag încă mai din nainte vreme, de când luase Şerban 
Vodă Domniea, și umblând când în Moldova, când în Ardeal, iar 
mai virtos în Ardeal multe amestecături țării și Domnii despre 
Nemți făcând, ca un om fârte r&ă și zavistnic ce era, înălțându-se 
și el cu hirea a apuca Domniea și nu se uita că nu se dati acestea 
nici celui ce va, nici celui ce aleargă, ci cui Dumnedeiă va. 

Intr'acestea dar fandasii și el vremea își pierdea, până când vEdând 
că cu Nemţii nimica nu va putea strica lui Costandin Vodă, s'ai 
iăsat de dânșii și aă început a-și pleca capul la Costandin Vodă, cu multe scrisori cercând ca să-i erte greşala și în țară să-si vie, spre „carele și Domnul creștinesca datorie făcându-și, 
carte de iertăciune, că fără de nici o temere! 
ind și la Viferaz Ghinărarul, carele era 
fiind Domnului), ca sx- 

trimisu-i'au 

să-și vie la moșie, seri- 
în Ardeal (bun prieten 

i dea slobozire să-și vie în țară, și îndată Lai slobozit, iar el nu cele ce scria la Domn, ci alt pentru că așa păcatul lui la osândă îl 
vintul scripturii carele dice: 
«la răi»; | 

ele a face gândea, 
trăgea, ca să se plinescă cu. t «că omul păsalnic (1) la inimă căde-va ca nu putea altu a fi asemenea lui în Acest Staicu a fost om de jos, 

Fărcălab de Curte fusese, iar fiu-să 
slugă la Pârzuț Vistieru/ Viădescu; 

r&utate. 
feciorui unui Bărcan, carele şi 

ii acesta, Siaicu, mai înainte era 
după aceea s'au lipit lângă Mares 
oru-sa de lai făcut cumnat. Deci 
iarilor Cantacuzinescilor, cu mij- 
la cinste și la boierie, fiind Mareş 

(1) silnic (în mss, orig).
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Vistier mare (1), pe Staicu Lai făcut Logofăt de Vistierie, apoi şi Vis- 

Zier al treilea ajunsese (2). lar după aceea, trecând câtă-va vreme în- 

tralt chip primenindu-să vremile, și ţara la Domni streini și la greci 

cădând, şi boiarii aceștia Cantacuzinesci la nevoie ajungând, din za- 

vistiile unora și ale altora ca acestora răi pămînteni, și acesta, ne- 

mulțumitor binelui sai arătat, cu aceia alăturându-se cu de tot felul 

-de împotriviri, se arăta (3) mai mult de cât alții, cari vrăjmași fă- 

“țişați neamului Cantacuzinescilor era și măcar că toți aceia mai na- 

“inte de la Dumnedei plata şaii luat, iar nici „Szaicz de Dumnede- 

iasca urgie (4) n'a scăpat, că. el de răposatul Serban Vodă se te- 

mea, şi tot pribeag au fost, din loc în loc fugind, pentru că cu 

-multe feluri de meşteşuguri şi cercări Şerban Vodă printralte părți 

(1) Mareş Vel Ban Băjescu este fiul lui Jupan Gherghe. (Arh. Stat. condica 

-qisă Brâncov. No. 1). 

El a fost căsătorit cu Maria sin Costandin Vel Postelnic Cantacuzino și avu 

de zestre moşia Stefânești. (Acad. Rom. doc. 213, pach. XXIX cu data din 

1649 Aprilie 15). 

Ilinca sin Mareș Vel Ban Băjescu a fost soția lui Pirvu Vel Stolnic sin Dră- 

ghici Vel Spătar Cantacuzino (între ctitorii Schitului Măgurenului din București). 

/ Mareş Băjescu dar era mai mult de cât un om de casa Cautacuzineștilor, 

„era un aliat în gradul cel mai apropiat cu acești boieri. 

(2) Staico biv Vel Paharnic Merișanul era căsătorit cu Marica sin Diicu biv 

Vel Spătar Buicescu. (Arh. Stat. Episc. Argeș, pach. 48, doc. 4 din 1670 A- 

prilie 25). . 

EI este fiul lui Bărcan Cluceru şi Ceaușul, căruia i's'a dis «07 Bucșani». (Arh, 

Stat. Mitrop. Buc. pach. 136, doc. 3 din 1653 Octombre 20). 

Moșul acestui Staico trăia la anul 1621 Ghenarie 24 și se numea Pătru Lo- 

gofătul ot Merișani sin Stoica Banul ot Merișani. (Arh. Stat. Mitrop. Buc. pach. 

289/108 netrebn. No. 3). 

Un moşii al acestui Staico, este cunoscutul Bărcan din Merișani, care de 

moşie se trăgea din Bucșani și care a pierit ucis de Radu Vodă sin Mihnea 

Vodă Turcitul, în I-a lui Domnie aici în Muntenia. (Cronicile ţării). 

Resumăm dar din cele ce preced că: Staico era din neam de boieri români 

neaoşi, aliat cu fiica unui pretendent la Tronul Munteniei şi că părinţii lui a- 

junsese a dovedi că îşi iubesc țara cu pericolul vieţii lor și că membri fami- 

lici lui ajunsese printre fruntaşi boierilor, așa că ei nu eraă numai niște simple 

:slugi după cum Cronicarul cearcă a dovedi. 

(3) se afla (în mss. orig.). 

(4) judecată (in mss. orig.). 

Viaţa lui Costandin Vodă Brâncoveanu.—St. D. Grecianu.



50 VIAȚA LUI COSTANDIN VODĂ BRÂNCOVEANU 
  

îl căuta și-l gonea, ca dâră lar dobândi cu el să-şi isbândescă şi 
nici cum n'aă putut. 

lar Costandin Vodă milă şi blândeţe spre el arătând, Dumnedei 
în mâini i lau dat, pentru că el cum au scăpat din Ardeal, n'aii venit 
în țară la moşia lui, ci în Moldova la Cantemir Vodă sai dus şi 
acolo cu dânsul sfătuindu-se și Cantemir îndemnare făcându-f, scu- 
latu-s'a de aii mers la Împărăţie ca să facă pâră lui Costandin Vodă, 
cu câți-va hoți de ai lui hicleni, anume Preda Mi/coveanul (1) şi Preda 
Proroceanul (2) şi cu /laţaghi Ungureanul fecior de Poște, şi un Jacşă 
Sârbul, cari S'aii ținut în Ardeal cu toții tot de Bă/ăcianul, iar după 
istovul lui, s'a lipit de acest Szazcu de i-au scos la cinste mare ca 
şi pre el. Că mergând la Impărăţie precum sat dis mai sus, mers'ai 
de sai împreuaat cu Vizirul, şi ne-spuse răutăți de Costandin Vodă 
au dis, şi multă pâră făcând şi prihăni aruncând, cu carele, ne-cum 
că nimica inimi șa isbândit, ci mai mult asupra lor rele ai isprăvit, 
că nu minte cuvintul ce dice: «că unde Dumnedei dă, nimica za- 
«vistia nu pote sluji», și iar: «unde Dumnedeii nu dă, nimica truda 
<şi osten€la nu pâte folosi» (3). Pentru că Vizirul, despre o parte, 
cele de tot felul vicleșuguri și umblete ale lor sciind, câte cu Nemţii 
împotriva Turcilor sat purtat, și despre altă parte, cea despre Im- 
părăție dreaptă şi credinci6să slujbă a Domnului sciind, nimica as- 
cultare nu le-ai dat, ci numai de cât în obedi şi în cătușe băgân- du-i, la Costandin Vodă cu un Agă i-au trimis, ca pedepsă ca unor 
În o 

(1) Acest Preda Căpitanul Milcoveanu este fiul lui Ivan Slugeru ot Milcov pe care încă la 1646 Iulie 5 î] găsim ca martor la zapisul lui Radu Banul Bu- zescu prin care iartă satul Cerneţi de rumânie. Preda a fost căsătorit cu Stanca sin Pavl Episc. Argeș, pach. 3, doc. 3 din 1684 Mar d-l C. Colescu Vartic, 1900 Ma 
1676 lunie 5). 

(2) Preda Căpitanul Prooroceanul este fiul lui Pa fiă Radului Cluceru ot Prooroci. 
(28) şi coll. mea de acte cu data 

ache Banul ot Clejani, (Arh. Stat. 
tie 24; a se vedea şi doc. orig. la rtie după care subscrisul posedă o copie, din 

pa Postelnicul şi nepot de (Arh. Stat. cond, Brâncov. No. III, pag. 834
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ficleni de Domnie și de Impărăţie să le facă, rămâind Cantemir 

Vodă rușinat. împreună cu ai lui, care spre acestea îi povăţuia. 

lar în acea de apoi nici pre ei judecata lui Dumnedeii nu i-ait 

trecut, ci în scurtă vreme și lor Dumnedeiască arătare li s'aă făcut, 

că numai de cât după acestea lui Cantemir Vodă scurtare de viața 

lui cea necuvi6să i-aii sosit şi obștâsca datorie şai dat şi cu Domnia 

țării Moldovii, Impărăţia pre Coszandin feciorul reposatului Ducăi 

Vodă aă miluit; iar Cantimiresci împreună cu Cupăresci (1) la Im- 

părătescă urgie aă cădut, cât pre unii în Țarigrad i-ai prins, iar 

alții care ai fost în Moldova, prindând de veste, cum ai putut, 

unii în ţara Ungurescă, alţii în țara Leșască ai pribegit că Dum- 

nedei une-ori și zăbovesce, iar alte-ori curând şi răsplătesce, mai 

virtos la cei ce dintr'a lui Dumnedeii parahorisis ajung la stăpânire, 

ca cum și acest Cantemir, că întâi ai fost herghelegii, apoi Lefe- 

giii, apoi şi Ciauș la Stegul Spătăresc aicea în ţară aă fost(2), după 

aceea ducându-se în Moldova (căci Moldovean era) multă vreme 

acolo fiind (pote fi pentru păcatele creștinilor acelui pămint) /ai 

„adus sorta și la Domnie. 

Intracestași chip fiind, că vrând Impărăţia să mazilscă pre Da 

mitrascu Vodă (3), carele atuncea era în Moldova Domn, om răi 

şi fără frica lui Dumnedei, și acest Dumitrașcu fiind, pentru multe 

r&utăți şi asupriciuni ce făcea țării, cu scirbă mare Impărătescă, de 

Domnie s'aii lipsit; deci întâmplându-se atuncea de pribegise o semă 

de boiari Moldoveni aicea în țară, cu care era și acest Cantimir, 

şi cădând ei la picisrele lui Şerban Vodă ca să le fie ajutor spre 

Impărăție să-şi puie Domn de ţară dintru ei-și şi să nu le mai vie 

Domn strein, şi alegându-și ei pre acest Cantimir, răposatul Șerban 

Vodă prieteşug mare având cu Suleiman Pașa Seraschierul ce se 

afla atuncea la Baba, trimis'ai boiari la dânsul cu cărți și cu ru- 

găciuni, şi îndată pentru voia lui Şerban Vodă, Domniea lui Can- 

temir sai dat. lar el cum ai luat Domniea întâia-și dată nemul- 

(1) Coboritori din Cupari Roset și din neamul lui Antonie Voevod Roset. 

(2) Costandin Vodă Cantemir este fiul lui Teodor. Acte interne de pe tim- 

pul când era aci în Muntenia, noi nu prea am găsit, așa că trecutul lui aci în 

țară este încă obscur şi că cele relatate de Cronicar pot fi adevărate fără însă 

ca noi să le putem susține cu probe. 

(3) Cantacuzino.
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țumitor s'aă arătat, şi spre făcătorul lui de bine Șerban Vodă cu 

multe împotiiviri (1) saă întors, şi neputându-i vremea sluji ca să 

strice ceva lui Şerban Vodă, cât aii trăit apucatu-sati cu mijlocul 

acestui Staicu ca cu vre-un mod lui Costandin Vodă smintelă și 

surpare să-i facă, precum mai înainte sai dis, iar Dumnedeă nu 

Vai învrednicit după pofta ce avea. 

Acestui Cocon dar ce s'aii dis măi sus, l& Costandin Duca Voe- 

vod pre carele Dumnedei cu Domnia ţării Moldovii lati încoronat, 

dintru multa nevoinţă, ajutor și osîrdie a Mării Sale lui Costandin 

Vodă Brâncoveanul despre Impărăţie Domniea i sai dat, pentru 

că era să-l facă ginere după fiica Mării Sale Domna Maria precum 

Pai «i făcut, cum istoria se vede înainte, iar acum iar pentru .Szazca4 

la prochimen să venim. 

CAP. XXVIII. 

Pentru judecata și mortea lui Staicu Paharnicul în ce 

chip ati fost. 

Staicu Paharnicu multă vreme la închisâre împreună cu ai lui 

soţi fiind, de multe ori la Divan sati scos, că măcar că Domnul 
spre mortea lor nu se bucura, iar nici vina și faptele lor era ca 
să scape, ci cu tot sfatul înaintea țării judecată făcându-i-se, şi cele 
ale lor ficlene scrisori arătându-se, şi tâte de față cetindu-li-se, ni- 
meni din câți audia a se milostivi spre dânși era, faptele lor cele 
spurcate și păgâne aevea vădându-se, câte ficleșuguri spre Domn și 
spre țară vindări făcuse, că ei pre Nemţi în țară îi adusese, și pen- 
unacce cat ase şi la primejdie şi de istov prăpădire ţara 

nimeni din creștini, pociii, dice că n'a ră ă 
și de sărăcie scăpați, care de Tătar care de Nem i Lasa Pi j , emţi, 

i de 5 1 lăsând multă 
săracime, care arși de Tătari şi căzniți au murit afară de robii ce 
aii luat. - 

| 
Acele lacrămi ȘI suspinuri ale creștinilor pre ei la osândă ca a- . > + - 

N Ceea 1J-al adus, că «stt igarea săracului a l > scu tă Dumnedei» 

i 
dice lov 

x PR - 
, ” , 

şi David așijderea «că nu desăvirșit săracul se va uita » Și răbdarea 

  

(1) împotrivnicii (în mss, orig ).
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săracilor nu desăvirşit va peri, că am cunoscut, dice, că Domnul 
judecata săracilor va face şi dreptatea meserilor» 9 

Așa dar după faptele lor în judecata lui Dumnedeii cădând, în 
hotărâre de istovul lor ca acesta și apofasis (1) de către tâtă țara i 
s'au ales și pre Sfaicu în Bucuresci la Tirgu-de-afară, la di de tirg, 
în mijlocul oborului tai spânzurat, unde nu puţină mulțime de no- 
rod era; pentru că acest fel de plată i se cădea a-si lua, ca un în- 
cepător și cap răutăților ce era. Asijderea și pre Preda Proroceanul 
Za Ruşii-de- Vede în Zrg lau spânzurat, iar pre IHafaghi, şi pre Iacşa 
și pre Preda Milcoveanul în 'ocnă băgându-i, și câtă-va vreme ză- 
cându-i, apoi Domnul milostivindu-se i-ai iertat. 

CAP. XXIX. 

Cum, ai venit poruncă de la Impărăţie lui Costandin Vodă 

să gătească zahardle şi conace, că Vizirul însuşi cu Hanul îm- 

preună va să vie în țară, să treacă în Ardeal. 

Când ai fost la al cincilea an în Domniea Măriei Sale Costandin 

Vodă leat 7201, la luna lui Iunie, venitai Domnului poruncă de la 

Impărăţie, cum să gătească zaharele și conace, că însuși Vizirul cu 

  

Gstea turcească, împreună și cu Hanul cu tătărimea lui, în țară va 

să vie ca să treacă în Ardeal, să prade ţara Ardealului, şi de supt 

stăpânirea Neamţului să o ia. | 

Care poruncă vădându-o Domnul și tâtă boierimea, la mare grijă 

și întristare aii venit, cât ai încremenit, socotind întâiii cele peste 

putință dări şi cheltueli, care a odihni pre dou& Împărăţii trebuia, 

adică pre Vizirul și pre Hanul, şi a doua, stricăciunea iarăși și căl- 

carea ticăl6sei țări, ce era să se calce de atâtea oști grele și ne-sil- 

nice ca acelea. Care v&ădând Domnul că mintea omenească a o 

cuprinde nu ajungea (2) spre chivernisirea unei greutăți și nevoi ca 

aceea ce venea pre biata ţară, lăsataui tote la mila și chivernisi- 

rea cerescului Impărat, şi de cele ce ale poruncii era după putință 

grijea, până când venindu-i veste cum că despre o parte Vizirul de 

(1) dete hotărîrea. 

(2) nu pote (în mss. orig.).
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la Odriii aă purces, şi cu tâtă puterea împărătească forte tare la 

Ruși este viitor, și de altă parte Hanul cu tătărimea de la Crim 

aii purces și în țară este viitor, luat'aii pre Dumnedei într'ajutor, 

şi spre Giurgiu aii purces a merge, ca întru întâmpinarea Viziru- 

lui să iasă și să se împreune, după cum și poruncă de la Vizirul 

Mustafa Pașa îi venise, ca să-i iasă înainte la Rușciuc și purce- 

gând la June 8 dile, iar la zo gile ale /unei acesteia, la Giurgiu au 

sosit conăcind din jos de Giurgiu în malul Dunării. 

Deci fiind și Vizirul sosit decindea la Ruși, Domnul încă îndată 

cu boiarii, câți cu Măria Sa au tost, Dunărea de cea parte au tre- 

cut, și numai de cât la ordie mergând, cu Vizirul s'aii împreunat, 

și primire cu cinste Vizirul Domnului ai făcut, şi multă vorâvă 

Domnul cu Vizirul avînd; după aceea eşitat de la Vizirul îmbră- 

cându-l cu caftan, și iarăși la Giurgiu unde era conacul Mării Sale 

ati trecut, vesel fiind pentru cea cu cinste primire ce at avut de 

la Vizirul, şi încă a doua di puindu-se într'un caic, cu boiarii în 

primblare, pre marginea Dunării aă mers. Unde dar Domnul pre 

Dunăre me:gând, șăicele ce era cu zahareaua împărătească încă din 

jos venea, și înțălegând cum că Domnul ţării Românesci este, în- 

ceput'ati din tâte șăicele cu tunurile dând, cinste Domnului făcând. 

lar după aceea venitai Domnului veste că și Hanul către Giurgiu 
s'aii apropiat ca să se împreune cu Vizirul; deci dar Domnul nu- 
mai de cât purcegând mers'aii de i-ai eşit înainte la Dasza de s'au 
împreunat, făcând câtă-va vorâvă, și după aceea Domnul iarăşi de- 
cindea mai înainte ai trecut, și până a nu veni Hanul, cu Vizirul 
sai mai împreunat. lar după ce şi Hanul decindea ati mers, şi cu 
Vizirul sai impreunat, şi fiind și Calgan Sultanul şi toți Beii tă- 
tărăsci, şi toți Pașii și tote ogeacurile adunate la stat pentru treaba 
oştilor, atuncea și pre Domnul la stat chemându-l, pusu-i-at scaun 
de ai ședut între Enicer Aga și între Tefterdarul, şi 
de sfat, Domnul încă cele cu socoteală 
ai primit, și așa statul s'aii ales pentru 
pre la Teleajen să treacă. 

Deci după acestea Domnul luându-și 

să vie în ţară la Scaun, 

Vizirului și ale Hanului, 

întrebându-l 
le-aii dat, tâte cei marile 

mergerea oștilor în Ardeal, 

diua bună de la Vizirul ca 
să rânduiască cele ce trebuia de conacele 
ŞI însuși Măria Sa să se gătească de ste,
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să meargă cu Vizirul, atuncea iarăși Vizirul cu cinste mai mare 
pre Domnul ait scos, cal frumos înșălat cu tâte podâbele gătindui, 
și încălecând de la porta Vizirului, cu cinste și cu pompă mare aă 
eșit, îmbrăcând și pre doi-spre-dece boiari cu caftane. 

Deci de la otacul (1) Capichehaielilor țării Domnul mergând, gă- 
titau și Măria Sa doi cai frumoşi înșălați şi împodobiţi, cum se 
cade, unul pentru Vizirul, altul pentru coconul Vizirului și ca gi- 
nerele Mării Sale, Radul feciorul lui Iliași Vodă, împreună şi cu 
alți boiari, i-au trimis şi la Vizirul darui de la Domnul i-a închinat, 
pre care fârte cu cinste i-ati primit. 

După aceia Domnul ai purces și la Scaun la Bucuresci a venit, 
așijderea și Hanul trecând Dunărea iar la ceastă parte înapoi spre 
Dinjesci sa tras, de vreme ce şi Vizirul să se rădice era să mergă 
să treacă Dunărea pre la Zuriucaia, ca cu toții pre la Teleajăn să 

treacă; a căruia dar trecere cu zăbavă multă ai fost până a trece 

şi a purcede. lar Tătarii pre de tâte părțile țara o jăfuia, nu doră 

că avea ei poruncă, numai după obiceiul lor cel păgânesc ca un 

neam silnic ce este și nestăpânit. 

Deci dar după ce Domnul tâte conacele spre Zeleajăn a orân- 

duit, şi și Vizirul de ceastă parte trecând, întinsârea fiindu-le pre 

acolea a merge, iată şi veste de la Beligrad le-aii venit de la Se- 

raschierul de acolo Geafer Pașa, cum că grele oști nemțesci s'a 

pogorit, şi cetatea o ai înconjurat ; ci scria Vizirului să meargă cu 

totă puterea, și cu Hanul dimpreună să apere cetatea, să nu cadă 

la primejdie, care veaste fârte ai îngrijat (2) pre Vizirul, şi soco- 

tind că forte cu grei este a lăsa Beligradul și a merge în Ardeal, 

mai de folos aii ales a fi mergerea la Beligrad de cât la Ardeal şi 

așa întâiă (3) a merge la Beligrad ai hotărât, părăsind Ardealul, 

care socoteli ale lor ţării tot de răi și de stingere era. 

(1) conacul (în mss. orig.). 

(2) întristat (în mss. orig.). 

(3) întins ţîn mss. orig.).
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CAP. XXX. 

Cum, a venit Domnului poruncă al doilea rînd, să rîn- 

duiască conacele în sus spre baltă, până la Cerneţi şi pentrie 

mergerea Mării Sale împreună cu Vizirul până la Diiă. 

Atuncea dar după socoteala ce ai făcut îndată și ferman la Domn 

aul trimis că însuși prin țară până la Cerneţi conacele să rinduiască 

și să facă podurile la Argeş, la Olt, la Jiii, și unde va trebui, ca 

să treacă oștile. Deci dar fiește ce înţelept să șocotească de pâte 

mintea sat putinţa omenească, să coprindă ale lor învirtejiri (1) şi 

sucite porunci, și care mai înainte și cu ce să plinească, că Tătarii 

tot de o parte jefuia. lar de vreme ce, cele ce la Gmeni sunt ne-. 

putincidse, la Dumnedeă tâte se pot, dat'ai sfinția sa, pote fi, și 

celor mari năstav (2) ca și ei neputinței a crede, și tâte iarăși după 

a Domnului și a țării putință, cu ajutorul lui Dumnedeii le-ai o- 

rinduit (3). 

Și cu acestea tote spre carele cu multă nevoință şi strădanie: 

Domnul sai aflat, şi boiari mari pre la poduri ai rînduit; iar ei 

tot nu sai putut odihni ca nisce stlnici ce sunt, ci venind până 

în preajma Giurgiului, numai de cât cu grabnică poruncă pre un 

Agă Vizirul aă trimis, ca şi Domnul să se rădice să meargă 

lângă dinșii ca să se afle. Care poruncă Domnul vădând, îndată cu 
tOtă Gstea ce saă aflat lângă Măria Sa ai purces, şi mergând la 

Vizirul laă ajuns la podul carele se făcuse peste Olt, din sus de 
Nicopoe împrotiva /z/azuli, şi aşa împreunându-se iarăși cu Vi- 
zirul tot cu cinste ca și întâiă Lai primit. Apoi împreună cu „dînșii 
Domnul până la Diii ai mers, unde tste oștile turcesci ȘI tătă- 
r&sci Dunărea au trecut. 

Și acolo câte-va dile Domnul aflându-se, până tâte oștile şi grei- 
mea (4) aii trecut, apoi de la Vizirul diua bună luându- -Și, cu toță 
boiarii dimpreună, att purces Măria Sa și s'a învîrtejit la satul Mă- 

(1) învirtituri (în mss. orig.). 
(2) luminare, îndemnare. 
(31 ocârmuit (în mss. orig.). 
(4) greutatea, mulţimea.
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rii Sale la Brâncozeni, unde câte-va dile iarăşi șădând, după aceea. 
ai purces de ati mers la mănăstirea Mării Sale ZZzzezii, carea din- 

tral doilea an den Domnia Mării Sale den temelie o ati început 

și o ai rădicat, cum sai dis mai nainte. Și încă netîrnosită fiind 

atuncea o au tirnosit şio au sfinţit, fiind Mizzropolitul ţării Kir Teo- 

doste, şi alţi Arhierei, și Părinți şi tâtă boierimea, făcându-se tâte 

cele după obicei orînduite cu cinste mare. | 

Deci după aceea mers'ai Măria Sa iarăşi la a sa mănăstire. Bis- 

trița de o aii vădut, și la Episcopia de la Rimnec, şi la mănăstirea. 

de un Lemn. Și după închinăciunea şi preumblarea acestor sfinte: 

mănăstiri, numai de cât ati purces, și pre supt munte sai pogorit 

a veni la Scaun; și venind pre la Pitesci mers'aii de s'a preum- 
blat pre la tâte viile domnesct: de le-ai: vădut, 

Apoi de acolo aă venit la Tirgovişte, şi asemenea și acolo vre-o: 

di zăbovindu-se, iarăși pre la vii primblându-se, şi la casele Dom- 

nesci și la Mitropolie, purces'aă şi de acolo, şi venind pre la satul 

Mării Sale pre la Mogoșăia, de acolea ai venit la Scaun în Bucu- 

resci leat T202, Szpremurie 23. Pentru că gătire era să facă Domnul 

de nunta fiicăr Mării Sale Domnet Marii, care după Costandin Vodă 

Domnul Moldovei o ai dat, care nuntă nu sai putut face întralt 

chip după al Domnilor obicei, ce nu pot veni unul la altul, fără. 

cât numai apropiindu-se orînduitele dile ale nuntirii, gătit'aă Măria 

Sa pre fiica Mării Sale cu tâte cele vrednice cuvidse şi Domnesci 
4 cinsti şi orîndueli, și împreună cu cinstite şi mari obraze o o ai i trimis, 

3 £ 

neasz Stanca maica Mării Sale. lui Costandin Vodă, și cu cinstitul 

și blagorodnicul (1) unchiul Mării Sale Coszandin Cantacuzino ca- 

rele ai fost div Vel Stolnic, i Diicul Rudeanul Vel Logofăt, i Cornea 

Brăiloiul Vel Paharnic, i Mihalcea Vel Stolnic, i Mateiii Filipescar 

Stolnic, i Radul Golescul Vel Agă, i Bunea Vel Armaş (2), și cu alţi 

mulți boiari și cu jupânese, şi cu multă glotă sai dus la Iași, şi 

acolo” primire cu cinste şi cu- pompe mari făcându-li-se făcutu-s'ait 

și nunta după obiceiti la luna lui MNoepurie în '5 die. 

„După sfârșitul nunţii, boiarii iarăși împreună cu maica Mării Sale 

lui Costandin Vodă, s'aii întors de aă venit la Bucuresci. 

(1) iubitor de Dumnedei. 
(2) Grădişteanu. 
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CAP. XXXI. 

Pentru venirea Domnei Mariei den Moldova. 

Deci într'această iarnă având Domniea pace şi linisce, se afla a- 

supra trebilor și chivernisirilor ţării, împreună cu toți boiarii Mării 

Sale; iar când au fost primăvara fie-să Domna Maria a lui Cos- 

” tandin Vodă, dorind de părinţii ei pohtitai ca să vie în țară să-și 
vadă părinții, şi după a ei pohtă Domnul săii şi soțul ei o ai tri- 

mis, a căreia venire ai fost la luna Imi Masi în 73 gile leat 3202. 

Insă cu cuvi6să cinste ai venit împreună cu sâcră-sa Donma Anas- 
Zasia a Ducăi Vodă şi cu -boiari mari de cinste anume: Vasile Vel 
Stolnic de țara de jos, şi Vasile Cantacuzino Ve zi Spătar cu jupâne- 
sele lor, și cu alți boiari și slujitori. lar și părinții cu mai mare 
cinste o au primit, despre o parte ca pre o fiică, despre altă parte 
ca pre o Dâmnă a unei țări, că după altele, cinste și priimință ce i-ai 
făcut de la hotar „Până a veni aici în Bucuresci, trimis'aii Măria Sa 
Costandin Vodă pre Dâmna Mării Sale împreună cu toți Coconii 
Mării Sale, cu multă boierime și Jupânese cu tâtă slujitorimea, de 
le-ai eșit întru întâmpinare la Coleuzina, de s'ai împreunat, şi ie-aii 
adus cu cinste și cu mare pompă până la Curtea Domnească. Şi 
împreunându-se cu părintele s&ă cu Măria Sa Costandin Vodă, a- 
vut'aii bucurie mare și o parte și alta. 

  

Intr'aceiași vreme a doua di după venirea Mării Sale Dâmnei Ma- 
Tiei, venita și un Agă de la Pârtă de au adus la Costandin Vodă 
caftan, pentru că scoțând Impărăția pre Mustafa Paşa Vizirul den 
Vizirie, și puind alt Vizir pre Ali Paşa, carele re când fusese Tef- 
terdar, trimis'ai Domnului caftan de Vizirie nouă. Deci eșind Dom- 
nul înaintea caftanului cu alaii după obicei, Vaii adus la Curtea Domnească, unde îmbrăcând Aga pre Domn cu caftan, 
tunurile, tăcându-se cele obicinuite osîndueli, 

După aceia nu multă vreme trecând, și Domna Maria „sedând | la părinți, iarăși cu aceiași cinste ov aă trimes de s'au dus la Mol- „dova la Domnul să 
+ 

ati dat cu
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CAP. XXXII. 

Pentru a Tătarilor tarăşi venire prin țară. 

lar când aii fost vara într'acelaș an, gătindu-și Împărăţia Turcu- 

lui oști ca să meargă la Beligrad împrotiva Nemţilor, şi vrând a 

se rădica Ali Pașa Vizirul să meargă cu oștile, trimis'aii Domnului 

poruncă ca să gătească conace Hanului Selim Gherei Han ca să 

vie cu tătărimea să treacă prin țară să meargă și el la Beligrad 

după Vizirul. Și așa fără zăbavă și Hanul în țară au intrat împreună 

cu Calgan Sultanul, și alți Sultani, și alți Bei den ogiacurile lor, și 

mulțime de tătari, fiind intrarea lor la Iunie 20, când creștinii era 

de-și strângea bucatele de pre câmp. Atuncea ei şaii năpustit bu- 

catele lor, și ait tugit den calea lor, pentru care multă lipsă săra- 

cilor s'aă tăcut, că pâinele (1) care aă fost în calea lor ai perit 

de nau mai luat nimeni pimica. 

Atuncea dar Domnul după porunca ce i-aă venit, rânduit'aii tote 

conacele pre baltă, vite de vacă şi oi multe, afară dintr'alte multe 

cheltueli și daruri, cu care ait trimes boiari anume pre: Costaudin 

Stirbeiii Vel Clucer, i Oprea Vel Șetrar, i Luca Vistierul, de aă eşit 

înaintea Hanului la Daza. 

Deci după a Tătarilor trecere, nici Domnul zăbavă n'a făcut, ci 

când ati fost la August în dece dile at purces şi Măria Sa den Bu- 

curesci, şi ati mers la Tirgovişte, pentru că și poruncă atuncea 

de la Vizirul îi venise ca să se gătească cu câtă ste va avea, să 

meârgă spre partea muntelui să se afle pentru paza ţării de către 

Nemți. 

Și într'acestași chip mergând Domniea la Tirgoviște ai tăbărit 

afară din susul orașului, măcar că și casele se isprăvise, iar nu de 

tot. Iar în diua de Sântă Măria mare la Augus? în 15 dile, ai mers 

Domnul la Curtea Domnească, de aii fost la biserică la sfânta Ii- 

turghie, și eșind de la biserică, şi mergând sus în case, sau des- 

brăcat de cabanița (2) sa cea domnească, cu care era îmbrăcat, și 

(1) grânele. 

(2) Espece de manteau fourr€ princier donne anciennement par le Sultan 

â Pinvestiture des"Hospodars (Cihac).
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ati îmbrăcat pre Mihaiă Cantacuzino Vel Spătar, pentru căci fusese 

Ispravnic asupra caselor den ceput până s'aii isprăvit, cum s'aii dis 

mai sus, și la masă Domnul ai ședut într'acea sfântă di a Sfântă 

Mărici, în casele Domnesci, cu Părintele Vlădica și cu boiarii de 

sai ospătat (unde alt Domn n'a mai putut să șadă încă den na- 

inte vreme cu vre-o 35 de ani, tocmai din dilele Mihnei Vodă care 

să hainise de către Turci, și aii eșit din ţară gonit de Turci cu 

rușine și de Tătari, până ai trecut în ţara Ungurească. lar în urma 

lui numai de cât Impărăţia ai poruncit lui Ghica Vodă, carele ve- 

nise Domn în urma Mihnii Vodă, de aii surpat casele, și le-ai sfă- 

râmat de tot, ca să nu mai fie Scaun domnesc acolo, căci mai supt 

munte fiind se temea Turcii de hainie, şi așa ati fost până când 

Dumnedeii pre acest Costandin Vodă Basarab cu Domniea ai mi- 

luit. Și încă după al patru-lea an den Domnia Mării Sale, de case 

sai apucat, ne-mai putând lăsa un Scaun vechii ca acela de pre 

la strămoșii Mării Sale, să stea pustiă ; -ci în tot felul și în multe 

rânduri, aii cercat Împărăția până i s'a dat voie, ca și casele să 
facă şi când va vrea şi acolo să șadă. 

lar după ce ati isprăvit și aii trecut Sântă Măria, sculatu-s'ait 

Domnul de sat dus în sus, iarăși la mănăstirea Mării Sale Z/urezi, 
de ai vădut cele ce și acolo se mai lucrase, și ședând câte-va dile 
acolo, iar s'ait sculat de acolo de sat pogorât mat jos la casa Mă- 
rii Sale la Brâncoveni de ai şedut câtă-va vreme, primblându-se 
şi pre la alte sate ale Mării Sale, şi apoi tără zăbavă iarăși s'au 
învirtejit înapoi la Zîrgoviște şi intrând cu alai după obiceiă ail 
descălecat în Curtea domnâscă, pentru că şi casele de tot lucrul 
se gătise. Și ai şedut în casele Domnesci cu Dâmna Mării Sale, şi 
cu tGtă Curtea câtă-va vreme, apoi s'aă rădicat de la Tirgovişte 
şi venind la Mogoșdia, venit-ati la Bucuresci la Octomurie în 20 1203 
dile, leat 1293, 

CAP. XXXIII. 

Pentru trimiterea boiarilor la Odriiii. 
Deci mai trecând câtă-va vreme, rânduitai Măria Sa o semă de e pi iau trimis la Pârtă, anume, pre Alexandru Vel Vornic, pr ornea Brăiloiul Vel Paharnic, i Costandin Ciorogârleanul 

  

| 
E
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Vel Slugiar, i Radul Isvoranul Vel Pitar, i Bunea Grădişteanul 

Vel Armaş, i Vergo Vei Portar, i Oprea Vel Șetrar şi alţii, a că- 

rora trimitere era ca să facă jalbă și plângere la Impărăţie pentru 

slăbiciunea şi multul păs al ţării, de cele multe și grele porunci, 

ce tot d'auna de la Impărăţie pre ticălâsa țară venea, și pentru a 

Tătarilor călcare, ce în toţi anii ţării făcea, și nici cu poclâuele, 

nică cu dările Domniea mai putea să biruiască; şi afară dintr'acestea 

să facă jalbă pentru hotarul țării despre partea Brăilei, care o îm- 

presurase Turcii Brăileni, de coprinsese atât pământ de se tinsese 

pre locul ţării, şi acesta încă mai de mult să trăgea, și multă gâl- 

cEvă țara cu Brăilenii, aceștia au avut. 

Incă şi din boiaria lui Şerban Vodă, unchiul Mării Sale lui Cos- 

tandin Vodă, fiind Şerban Vodă Spătar mare pre vremile acelea, 

în dilele lui Antonie Vodă, fostaiă la Pârtă împreună cu alți boiari, 

şi făcând jalbă la Impărăţie, li s'aă dat ferman şi Agă Impărătesc, 

de ai venit în ţară, și saii căutat treba acesta, cu carea însuși Șer- 

ban Spătarul şi cu boiari mulți aii mers pre margine și cu Turcii 

mărgineni și cu Cadii (1) călcând marginea ţării, de la Rușava până 

la Brăila și ai pus semne și pietre hotărând pre unde ai fost sem- 

nele și hotarele cele vechi şi s'ati aședat tâte gâlcevile, cu multă 

cheltuială a țării. 

lar când ai fost în dilele Măriei Sale lui Costandin Vodă, iar 

ai început a se tinde Brăileni pre pămintul țării și ati călcat ho-. 

tarele. Deci ne putând îngădui Măria Sa, au făcut știre la Portă și 

s'ai trimis un Agă ca să caute treba acesta, cu care Agă ai tri- 

mes pre Mihai Cantacuzino Vel Spătar şi cu alți boiari împre- 

ună acolo spre Brăila, de ai căutat și aă ales semnele și hotarele 

puind pietri. lar după aceea când ai fost al doilea timp, Brăile- 

nii, tot nu s'ati putut aședa, ci s'a. sculat o semă de Turci Brăi- 

leni, de s'aii dus la Pârtă şi aă făcut jalbă; atuncea Împărăţia ai 

tănduit pre un Beii anume lusuf Capigibașa Impărătesc, carele era 

feciorul lui Suleiman Pașa, ce fusese mai înainte Vizir. Deci ve- 

nind Beiul acesta întâiu aicea la Domn, primitu-lai cu cinste și 

cu daruri, om mare fiind, nădăjduind Domnul că va face țării drep- 

tate precum și el se făgăduia. Şi trimițând Domnul cu dânsul bo- 

(1) Judecători.
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iari anume: pre Mihalcea Vel Stolic (1), i Costandin Vel Sluger (2) 
la Brăila ca să caute treba acesta, după ce au mers acolo Beiul a- 
cesta, despre o parte om tînăr fiind și de minte uşor, despre altă 
parte Brăilenii mituindu-l, făcutaă după voia lor, mutând hotarele 
pre unde aă dis ei, iar țara ai r&mas numai cu cheltuială. Atun- 
cea dar Măria Sa Costandin Vodă trimițând pre boiari la Odriiit 
precum s'ai dis mai sus, pre lângă alte trebi și nevoi ale țării, fă- 
cutaă jalbă şi pentru acesta, pentru că avea țara mare stâmbătate 
de dânşii. 

Deci Impărăția, iar aă trimis pre un Capegibașa, şi un Cadiii a- 
nume Muvela ca să vie să caute judecata acesta și să facă drep- 
tate, și venind Capegibașa cu Cadiul, trimisau Domnul iarăși pre 
Mihai Cantacuzino Vel Spătar şi pre Costandin Cioragârleanul 
Vel Ciucer, de ati mers cu dânșii acolo împreună la hotar, iar Turcii 
Brăileni n'aii vrut să mergă la judecată nici cum. Deci Capigibașa 
şi cu Cadiul făcând încercetare cu amăruntul prin alți Turci măr- 
gineni și prin unii din Brăileni, afatai pre Brăileni cum că aă umblat r&ă și aă călcat hotarele, și Je-aii mutat pre unde ai vrut ei. Deci iarăşi ai pus de le-ai mutat, și le-aii pus pre unde fusese întâiă mai nainte, 

CAP. XXXIV. 

Pentru mergerea Domnului la Cetatea Cladovii din 
porunca Impărătească. 

Deci când ai fost leat 1492 la luna lui Martie, întral şapte-lea an din Domnia Mării Sale lui Costandin Vodă, întâmplându-se a muri Impăratul turcesc, anume Sultan Ahmet, și puindu-se Sultan Mustafa. 

  

să mergă la 6ste asupra Nemţilor la Beligrad, trimis'aă și Domnului poruncă să mergă cu ste la cetatea Cladovii, tate şi mai din nainte vr 
Tăși Măria Sa Costandin 
ani, de o aă făcut, pre v 
pa O 

(1) Cândescu. 

(2) Ciorogârleanul. 

să o facă, care ce- 
eme tot de țară ai fost făcută, fiind ia- 
Vodă mers acolo din poruncă în trecuţi 
remea întru care venise Nemţii, și nepu-
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tându-le sta împrotivă Turcii, care se afla atuncea acolo, iar ei 
însuși i-ai :dat toc de o ai ars și o ai pustiit, şi ei sati tras mai 
jos, tot atuncea când și Nemţii au trecut aicea în ţară. 

Deci dar viind Domnului porunca acâsta, care s'ată dis mai sus 
ca să mergă și acum la Cladova, forte peste putință fiind, că încă 
vreme de iarnă era, și cu multă nevoe era a se găti Domnul și 
tâtă oastea (1), că iarbă încă nu era şi vita fârte slabă, și vădând o- 
poruncă fără de vreme ca acesta, care nici odată n'a fost, despre 
o parte ai trimis poruncă la Cornea Brăiloiu Vel Ban la Craiova, 
ca să mergă cu țara despre Mehedinţi la cetatea Cladovii, să se 
apuce să o facă, despre altă parte numai de cât aă trimes boiari la 

Pârtă, anume: pre Costandin Vel Clucer (2) şi pre Dumitrașcu Ca- 
ramanlâu Vei Postelnic, pentru ca să facă jalbă, că dâr ar lăsa pre 

Domn, ca să nu mârgă, numai să rînduiască 6meni și ispravnici, 

să mergă să facă cetatea; iar Vizirul și cu Chihaiaua, 6meni fârte 

răi și lacomi și varvari fiind, ne-cum că acâsta nau făcut, ci încă şi 

altă răutate mare pre săraca de ţară ai adus (3), ca să ducă ţara 

zaherea la Camenița, care era o nespusă nevoe, că cu zahereaoa și 

carăle ce trebuia a o rădica să o ducă, să făcea o sumă mare de 

bani cât nu era putinţă a să rădica. 
A Și așa Domnul tirăneştile lor porunci vădând nu putea face în- 

tralt chip fără cât a mergerea și numai până când ai făcut sfin- 

tele Paști ai ședut, la 27 de ge ale ui Marte, fiind Paştile. lar 

după ce aii trecut sfintele Paști, îndată ai purces Măria Sa la A- 

prilie în 8 dile pentru că şi a doua poruncă îi venise cu un Agă 

Impărătesc, una pentru ca să rădice pre Domn, alta pentru zaherea. 

pentru ca să se pornescă. Și acestă grabă mare și rădicare făr'de 

vreme nu pogorea despre Impărăție, fără cât numai den multa rău- 

tate și silnicie a Vizirului, și a Chihaelii, că nu era putință Dom- 

nului a-i sătura după cel mare al! lor nesaţiu ce avea. 
Deci așa cu multă nevoe, Domnul cu stea s'aii rădicat și mer- 

gând până la satul Mării Sale Poz/ogi, câte-va dile pre loc ati șădut 

şi iarăşi de acolo rădicându-se ati mers până la frâncozeni, şi acolo 

(1) obştea (în mss. orig.]. 

(2) Ciorogârleanul. 

(3) adaos (în mss. orig.).
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ati venit veste Domnului de la Capiichehaele de la Odriiă, cum că 
Vizirul şi Chihaiaoa Vizirului și cu alţi ai lui ai cădut la urgie Im- 
părătescă pre pierdare, ne mai răbdând Dumnedeii răutățile lor și 
mâncăturile ce făcea creștinilor cu necontenitele cereri şi grelele 
porunci ce tot d'auna într'aceste biete țări nu se mai curma de la 
dânșii pentru multa lăcomie ce avea, a sorbi tocmai și sângele să- 
racilor. Și nu era îndestulaţi cu atâta, ci și pre Domn fără vreme și 
peste putință Ja ste îl ridicase pre vremi rele și ploidse cu răceli, 
de aii perit vitele creștinilor, cât și mulți din slujitori sau pedestrit, 
ci pote fi că şi pentru acele suspinuri și necazuri ale creştinilor, 
Dumnedei la osindă ca' aceea i-ai adus, că nu fiește ce morte mai 
ocărâtă ai avut Vizirul acela, ci omorându-l ati poruncit Impăratul 
de i-ai lepădat spurcatul lui trup tocmai în uliţă de aă zăcut cât- 
va în vederea tuturor. 

După aceea puind Impărăţia alt Vizir, anume pre Mehmet Pașa, 
și altă Chihaia, anume Ibraim Aga, Gineni buni şi ticniţi fiind, în- 
"ceput-ai și jalbele a se asculta, care Domnul pentru păsul ţării tri- 
metea că întâii pentru zaherea făcând jalbă la dânșii că este peste 
putință ţării să o ducă, ati lăsat zahereaua să nu se ducă, numai 
să dea țara bani, adecă preţul zaherelei să se trimită la Camenița, 
care nu puțină uşurare săracilor era, că nu era greul cel mare za- 
hereaua, cât era carăle și chiria care era să o ducă. 

După aceea și după ce ai mers Domnul acolo la Cladova și 
cetatea lucrându-se, nu multă vreme acolo au șădut, ci i-aă venit 
ferman ca să lase Gmeni şi ispravnici să șadă să isprăvescă cetatea, 
iar Domnul să se întârcă înapoi spre partea muntelui pre unde 
sunt plaiuri, ca să-și păzescă ţara de vrăjmași și de 6meni răi, 

Pentru că și hoțime multă de Unguri la munte se făcuse, făcând 
multe r&utăți și aicea pre hotarul țării și pre hotarul țării Unguresci, 
ţiind căile și strimtorile, de ucidea pre neguțători şi alte multe rău- 
tăți făcea, Deci lăsat-ai Măria Sa acolo la Cladova boiari isprav- 
nici, anume: pre Radul Isoranul Vel Stolnic, i Radul Hrizi! Vel 'Ciucer, cu o seamă de slujitori de pază și pentru alte trebi Şi po- runci ce era acolo. lar. Domnul numai de cat Sai învirtejit de la Cladova mergând spre partea muntelui și puind pază tare pre: la Plaiuri aă prins un stâg de koți ca vre-o 50 de 6meni Unguri, fi-
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ind forte hoţi răi și bine înarmaţi și nici unul n'aă scăpat, ci cu 
Căpitan cu tot i-aii dus la Domnul. 

Deci care s'aii.dovedit den hoți mai răi și sai cunoscut şi de 
unii păgubași, au trimis de i-ati spânzurat la locurile acelea unde 
au făcut răutățile; den cei-lalți pre unii i-aă trimes la ocnă pre 
alții i-au pus la oprelă. 

Şi așa fiind Măria Sa viitor pre supt munte, mers-ai la mănăs- 
tirea Tismana şi de acolo ai mers la mănăstirea Mării Sale la Hu- 
rezi și ai șădut făcând câte-va dile şi făcând şi Sim-Pietru acolo. 
După aceea sculându-se de acolo aii mers la mănăstirea de un Lemn 
și de acolo la mănăstirea Argeșului, pre care sfinte mănăstiri le-ai 
mai adaos Măria Sa, şi le-aii întărit cu mile și cu podâbe scumpe 
de biserică. Deci de la Argeș -ai venit Măria Sa la Pizesc? și tă- 
bărând acolo, câte-va dile aă zăbovit. 

Și după aceea sai rădicat Domnul și aii venit la Scaunul Tir- 
goviștei la luna lui /4/z: în 20 de ile, unde şi Dâmna Mării Sale 
venită era de mai nainte cu câte-va dile de la Bucuresci împreună 
cu toți Coconii și cu tâtă casa Mării Sale. 

CAP. XXXV. 

Pentru a Hanului iarăşi venire prin fară. 

lar când au fost la fuse îz 28 de dile, venit-ati veste Domnului 

că și Hanul Selim Gherei este viitor iarăși ca să trecă prin ţară 

să mergă după Impărăție la Beligrad, măcar că într'acest timp să 

fie avut și ei grijă despre Muscali, rădicându-se oşti muscălesci de 

aii mers cu răsboiii asupra Azacului și a altor cetăţi de pre apa NIi- 

prului și era mare grijă Tătarilor. 

lar de vreme ce de la Impărăţie mersese Hanului poruncă peste 

poruncă, să nu facă întralt chip ci numai să se rădice să mârgă, 

nai putut să stea împrotiva poruncii ci s'aă rădicat împreună cu 

Calgan Sultanul de ai mers, săvai că cu puţină ste era; care dar 

veste la Domnul făcând ştire de la margine, că Hanul și cu Calgan 

Sultanul este viitor a trece prin țară, numai de cât și Măria Sa în- 

tru întâmpinare boiari ai trimes anume: pre Vergo Vel Paharuze 

i pre Jamandi Vel Portar, ca să se afle cu slujba lângă dânșii şi 

Viaţa lui Costandin Vodă Brâncoveanu.—St. D. Grecianu. 5



66 VIAȚA LUI COSTANDIN VODĂ BRÂNCOVEANU 
  
  

să le arate păsul și slăbiciunea ţării, că dâră şi ei cu vre-o milă sar 
arăta spre țară, s'o mai ușureze despre rânduiala conacelor şi den 

poclânele care a cere obicinuiți era. lar ei nimica spre a țării jalbă 

nu sai uitat ci după a lor crudie și nesilnicie, care pururea asu- 
pra creştinilor lupi răpitori sânt, tâte cele obicinuite ale lor mân- 
cături ca și mai nainte pe deplin le-a. cerut și Domnul le-ai pli- 
nit și conacele și poclânele, 

Deci mergând ei pre baltă până la apa Jiului la sat la Cowzoșzeni, 
acolo i-aii ajuns veste depre urmă, cum că Muscalii şi Cazacii fac 
multă stricăciune la cetăţile care s'aă dis mai sus. Deci acolo s'a 
sfătuit și sai întors Calgan Sultanul înapoi cu o semă de Tătari, iar 
Hanul cu o semă de ste de Tătari. ce ati rămas lângă el, aă trecut 
Dunărea pre la vadul Diiului şi s'ati dus la Beligrad după Impărăţie. 

Intracest an aă dat Dumnedei şi lui Zucheli Grofului cădere 
den cinstea lui care avea de la Împărăţie, tocmai ca Luceafărului, 
de vreme ce și în urechile Impăratului mersese ceie multe răutăți 
ce făcuse mai nainte și preste tâtă vremea și în tot locul pe unde 
piciorul lui călcase în țara Impăratului. Deci socotind și Împărăția 
că nici de un folos nu este ci mai mult de stricăciune, îndată 
ce ati mers și el acolo la Beligrad cu stea lui ca să se afle cu 
slujba lângă Impărăţie, n'aii pobhtit Impărăția slujba lui, ci aă porun- 
cit de iai luat împreună cu muerea lui şi cu câte-va slugi ce ai 
avut și dându-l pre pază Impărătescă, Vai trimis la Tarigrad cum inima lui nau poftit, unde și sfârșitul (1) lui va fi, ne-mai având scăpare de acolo,—că drept este Dumnedeii şi dreptă este jude- 
cata lui, așa sânt sfârşiturile răilor şi tiranilor—. lar Gstea lui o a dat Impărăția- pre seama Mării Sale lui Costandin Vodă, poruncind să vie să fie sub ascultarea Mării Sale, de va pofti Domnul să-i ţie în I€fă, iar de nu, să fie raia, săvai că Mării Sale nu i-ait trebuit; iar și ei ca niște hoți ce ai fost ati venit până la un loc şi apoi au făcut carele încotro aă putut, ne având obraz ca să vie la Doma, căci știa jafurile și răutățile ce le făcuse în țară, ci așa t6tă glâta lui şi strânsârea lui precum aă fost hoțescă și tâlhărescă, așa şi sfârși- tul (2) i-ai venit, den preună cu stăpân cu tot spre pierzare desăvârșit. PI 

(1) săvirșitul (în mss. orig.). 
(1) săvirşitul (în mss, orig.).
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CAP. XXXVI. 

Pentru trecerea, ÎImpărăţii prin țară şi pentru călătoria | 
Domnului de ai mers înaintea Împăratului Sultan 

Mustafa. 

Aflându-se dar Domniea la Tirgoviște, cu grija pazii despre Ar- 
«deal, cum s'aă dis mai nainte, veste cam fără nădejde Domnului 
sosesce de la Cornea Ve Ban (1) și de la Istodor Vel Căpitan de 
Cernei, trimițând şi cărți de la Capichehaelele ce era cu 6stea tur- 
cescă anume: Janache Porfirita Dragomanul și Zane Căpitanul de 
Odivoe, făcând ştire, cum că Impăratul cu tâtă Ostea .turcescă în- 
torcându-se va să vie să trâcă prin țară. 

Pentru că fiind Impărăţia la Beligrad, cum sai dis mai nainte, 
rădicatu-saii de acolo cu tâtă puterea şi aă trecut Dunărea de 
cestă parte la Panciova, de ai mers la o cetate ce se chiema Zi- 
Zova, care era supt biruința Neamţului, luând-o de la Turci mai 
în trecuți ani și aceea o ai luat-o cu războiă. 
După aceea Impărăţia iarăși s'a întors la Temişvar și aflând. o 

tabără nemţescă ce era cu Viteran Ghenărarul între “Sebeș şi Lo- 
goș, care era ca la vre-o 6000 de Nemţi numai și așa numai ati tri- 
mis pre un Pașă numit Arbănaş, ce-l chema Mehmet Beioglu, fiind 
şi Rumeli Beglerbei, cu 6ste asupra lor, care mergând nimica nu 
le-aii putut strica, ci fârte răi Nemţii i-ati înfrânt. 

Deci făcând știre Impărăţii, numai de cât însuși Impăratul cu 
totă Gstea, împreună cu Hanul și cu Tătărimea s'a pornit asupra 
lor, care mare înșălăciune lui Vizerau i-ai fost, că nu știuse el că 
Impăratul este, că s'ar fi tras înapoi, n'ar fi stătut împrotivă-i cu 
acea puţintică 6ste ce avea. Iar de vreme ce norocul aşa i-ai slu- 

it, nu era putinţă într'alt chip a face, fără cât a se întâmpina cu 

dânsul și fârte tare răsboiă ai dat, cât s'au îngrozit şi Turcii, că 

patru ciasuri răsboiul au ținut. lar de vreme ce mulțimea Turcilor 

pe de tâte părțile îi coprinsese, până în cea de apoi rănindu-se 

Veteran Ghenărarul, atât cât n'aă mai putut sta în fruntea oştii, 

(1) Brăiloiul.
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ci au dat dosul şi 6stea cea l-altă nemţescă 3000 ce mai rămăsese 
și așa aii fost izbânda Turcilor. 

Mulţi din Nemţi sai omorit și saă și prins și însuși Vezerau Ghe- 
uărarul aă pierit, neştiindu-se încă unde să fie cădut, carele cum 
spunea și însuși Turcii, că de nu ar fi pierit el nici întrun chip 
par fi luat Turcii acea izbândă. Insă acel răsboiă, nici fără mare 
pagubă! și pierdere nai fost şi Turcilor, că den capete at pierit 
și de la ei Şain Mehmet Pașa cumnatul Impăratului, Mahmut Be- 
ioglu Rumeli Begler-Beiu şi alți Bei și capete multe alese aă pie- 
rit, care fiind Impăratul de față și cu Hanul la răsboiul acela și 
vădând tarea bătaie a Nemţilor și fără de voia lor le-ai căutat a 
sta, siliți fiind de Impăratul că-i va omori de nu vor sparge pre 
Nemţi, poruncindu-le a să bate și a năvăli până la mârte, 

După aceea Impăratul ai ars palangile, anume: Zogosu/ i Sebe- 
șul, lăsându-le Nemţii pustii după răsboiul acela, carele şi mai na- 
inte supt biruința 'Turcilor era, apoi le luase Nemţii. 

Deci dar tăcând Impărăţia aceste izbândi, nimica nu s'aă mai 
contenit, ci înapoi s'ati învirtejit, a căreia învîrtejire și venire nu 
era printraltă parte mai drept a fi şi mai curând a eși dintr'acele 
părți, fără cât pe la A/maș să dea pe la Dimircapi şi să vie prin 
țară, să mergă să trecă Dunărea pre la Nicopoe, cum socotise, V&- 
dând dar Vizirul Mehmet Pașa în ce <hip întinsorea Impărăţii este, 
numai de cât pre un Agă la Domn ai trimis cu ferman, ca să 
se rădice Domnul să mârgă să-i iasă înainte la Dimircapi întru în- 
tâmpinarea Impăratului, să deschidă drumurile, să facă poduri pre 
la ape mari și la altele să se afle cu slujba lângă Impărăţie, de vreme ce Împărăţia prin țară vine şi trece. 

Pâte dar fieşte ce înțelept socoti, la câtă grijă Domnul sar fi aflat, ce fel de inimă mare trebuia a fila o vreme ca aceea, fiind 
a merge înaintea unei Impărății, întâiti că rădicarea îi era grabnică fără de veste și fără de nicio gătire; alta, 5 

călătoria încă era lungă ȘI vremea încă scurtă, gândindu-se să nu cum-va să apuce Impă- te în țară și nu se va afla Domnul să-i iasă unde îi era porunca; şi de vor cere niscare- herele, unde se Putea afla în grab, fiind 
ca acestea Domnul gândea. 

răția să intre mai naint 
înainte la hotar 

va za- 
şi țara fugită și băjănită,
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lasă spre Dumnedei nădăjduind cela-ce la multe întâmplări ca 
acestea Lai luminat și lati ajutat, numai de cât aă început a se 
găti de purces înainte, precum i se poruncise, socotind ca unde 
ar putea întâmpina pre Impăratul cu tâtă puterea ce venea. Intâiii 
pre Peru Vel Căpitan de Dorobanţi Obedeanul de olac Pai trimis 
înainte la Dimircapi ca să dreagă drumul, (săvai că Pe? Ban şi cu 
Istodor Căpitanul acolo tot dregea și purta acele griji cât se putea) 
şi să grijâscă de cele ce ar fi de treba Impărăţii. După aceea și 
alți boiari ai mai trimis, anume pre Dumitrașcul Caramanlâul Vel 
Fostelnic i Bunea Vei Armaş şi pre alții cu cărți la Vizirul, făcând 
ştire că și Domnul este viitor și ca să se afle lângă Impărăţie, până 
şi Domnul va sosi, şi de olac i-ai trimis. Apoi şi Domnul pre Dum- 
nedei într'ajutor luând, ai purces la Sepfemvrie în 23 de dile cu 
o semă de boiari și cu câtă-va slujitorime călări câți sai socotit 
de treba slujbei a fi, lăsând la Tîrgovişte pre Dâmna Mării Sale şi 
cu totă casa, lăsând și pre Costandin Cantacuzino Stolnicul şi pre 
Ianache Văcărescu Vel Agă, cu tâtă pedestrimea împreună și cu o 
semă de călărime; iar la Bucuresci ai trimis pre Serban Vel Vis- 
tie (1) ca să fie ispravnic şi purtător de grijă, de ce vor fi trebile, 
până se va întârce Domniea, fiind acolo şi Costandin Ciorogârleanu 

Vel Clucer şi Andrei Vel Căpitan de Cazaci, cari era de paza ora- 

șului. Şi așa Domnul de grab saii dus 3 conace până la Brâuco- 
veni tăcând, iar la al patru-lea conac, ajungând până la pod a Iam- 
nic ce este peste apa Jiului, întâmpinat-aii olacariă viind de la ordia 
Impărătescă cu poruncă, ca să se nevoiască să mârgă Domnul cu 

un ceas mai nainte, pentru că Împărăţia intrase în ţară şi într'acea 

qi încă şi purcesese de la Cerneţi în jos spre Diiă. Care grabă vă&dând 

Domnul lăsat-aii acolea carăle și alte agarlicuri ce ati fost, împreună 

cu Diicul Vel Logofer (2), i Mihai Cantacuzino Vel Spătar şi cu slu- 

jitorimea şi luând numai o seamă de boiari şi cu câți-va slujitori, 

ai mers înainte sprinteni şi când ai fost la Sepzemurie în 27 de 

dile Vineri, ajuns-ai Domnul Impărăţia la Czșmir şi cum ai sosit, 

la ordie ai mers numai de cât de sai împreunat cu Vizirul, ca- 

-rele at întrebat pre Domnul ce ai fost pricina de aii zăbovit cu ve- 
  

(1) Grecianu. 

(2) Rudeanu.
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nitul, de Greş când făcându-i știre că Impăratul vine și r&spundân- 
du-i: că: târzii ai venit Aga cu acea veste şi calea depărtată fiind, 

alt nai mai dis fără cât că așa se întâmplă de multe ori ca la 
acelea. lar 'a doua gi Sâmbătă, rădicându-se Impărăția de la acel 
conac, ati mers la conacul de la Magi/aviţ, la care conac sati mai 
împreunat Domnul și cu alte căpetenii ale Impărăţii, cum cu Tef- 
terdarul, cu Reiz Efende și cu alţi ca aceia dregători. 

'După aceea tot într'aceiași di ai venit Domnului ferman, ca însuși 
Domnul să mergă înaintea Impăratului, să fie povaţă până unde va 
trec Dunărea și aşa puternicul Dumnedeii ai povățuit pre Domn 
şi laă păzit cu cinste, după vrednica slujba sa, până la sfârșitul 
şi acei căi. 

CAP. XXXVII. 

Pentru conacele Impărăţiei, cure pre unde au fost anurne 
până la Turnu, unde asi trecut Împărăţia decindea la 

Nicopoia. 

Insă de vreme ce cu cale este şi conacele anume să se spue 
pre unde ai mers Impărăţia, iată așa le: punem și le nuniim, care” 
pre unde ai fost orânduite. 

Rădicându-se dar Impărăţia de la Magiavit, au mers la conacul 
de la //rast, unde iarăși pre Domn Vizirul Pati chemat de s'ait 
împreunat având multă vorâvă pentru trebile ţării şi ale Impărăţii. 
De acolo ai mers la conacul de la Măceşi; la acest conac s'a 
împreunat Domnul cu Hanul Selim Gherei, având şi el multă vo- 
TOvă pentru ţară și pentru trebile Impărăţiei, la care conac aiă tri- 
mis Împăratul pre Hasichi Aga, de aii întrebat pre Domn deosebi 
şi de alte trebi ale lor Impărăteşti. De acolo aă mers la conacul 
de la Ciobanul împrotiva Ordovei trecând apa Jiului pre din jos de 
mănăstirea Sadovii pre pod mereii, carele Domnul mai nainte tri- 
mesese de'i tăcuse pre Caoză Logofzt Bilcirescul și pre PDraztraş- 
cul Căpitan Hargitoianul (1) şi Preda Zătreanul vătaful Bănesc al 

(1) Despre. acesta găsim că la 162 el era Paharnicul ot Hargetoia nepot Ju Afihai Stoluicul de iăjtoaia şi că el vinde niște case ale sale din Bucu- rești lui Preda vtori Postelnic Tomeanul, pe care le are şi el de la moşul stă 
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scaunului Crăiovii şi alte căpetenii. De acolo ai venit la conacul! 
de la Oz/ea; aicea ai chemat Vizirul pre Domn de l'aă îmbrăcat 

cu: caitan împreună cu 12 boiari de întârcere, căci de la Zuzu 
era să-i dea voie să se întârcă în țară-și la Scaun, arătând Vizirul 

și făgăduințe de milă spre ţară, dicând că Impărăția va face multe 

mili ţării pentru slujbele şi altele ce ati arătat şi ati făcut Dom- 

nul. După aceea ai venit Impărăția la Zaznz, trecând apa Oltului 

pre pod stătător, care iarăși Domnul trimesese mai nainte boieri 

de-l făcuse anume: pre Bunea Vel Armaş (1), pre Pârvu Logofitu 

Fărcăşanu (2) şi pre Barbu Pitaru Bărsescu şi pre alți boiari că- 

petenii. - 

Sosind deci Impărăţia la Dunăre la Zar împrotiva Nicopoii, 

și stând Domnul cu boiarii şi alte căpetenii ce era lângă Domnul, 

Sai închinat înaintea Împăratului şi îndată cum ai descălecat Im- 

păratul în vad, âii chemat pre Domn de Pai îmbrăcat cu caftan, 

dânduii şi terman de Domnie nouă, datu-i'aă voie ca să se întârcă 

la Scaun înapoi. Şi așa după aceea Impăratul puindu-se în caic, 

ai trecut Dunărea de ceea parte la Nicopoe, iar Domnul încă 

trei dile pre loc acolea cu tabăra de o laturi în câmp aii mai şe- 

dut, ca să-și caute cu vistieria împărătescă de multe ale ţării trebi, 

păsuri și grele nevoi ce avea nespuse. Atuncea, acolea cât ai mai 

ședut şi câți-va Nemţi de la Turci și de la Tătari ati răscumpă- 

rat, întru carele ai fost și un /oaz Conrad Fluber îl chema, ce era 

Comisar oștii nemţeşti, adică ca un Vistier mare cum îi dic de 

tâte trebile ce sânt ale oșştii el purtător de grije fusese, și alți 6meni 

de cinste căpitani sai răscumpărat. | 

Deci la Oczomywrie 7 dile au mers (3) și Domniea de acolo scu- 

(numit mai sus). (Arh. Stat., M-rea Brâncoveni şi Mamu, pach, 30). Acest Mi- 

hai a fost Postelnic, Clucer şi Paharnic în: vremea lui Matei Voevod. 

141) Grădişteanu. | 

(2) Pirvul Logofătul Fărcăşanu este fiul lui Radu Postelnicul, Căpitan, Vis- 

tier, Stolnic care a pierit ucis la anul 1659 de către Mihnea Voevod Grecul, 

(Cronicile ţării). 

Pirvu Logofătul a fost căsătorit cu Jupaniţa Dumitrana sora lui Jupan Papa 

(al III-lea) ot Greci (Acad. Rom., doc. din 1705 Noembre 27 în cartânele Episc. 

Ghenadie). 

(3) purces (în u:ss. orig.).
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lându-se s'a întors înapoi viind iarăși pre Ja Brâncoveni la Tirgo- 
viște, unde la Oczomvrie 13, cu mila și cu ajutorul lui Dumnedeit 
sosind și pre toți ai casei Mării Sale împreună și cu altă boierime 
ce era acolo sănătoși aflându-i, puţintel aii mai şedut; deci cu totul 
S'aii rădicat de ai venit la Scaun la București, la Ocfomwrie 20 de 
dile, intrând cu alai mare și frumos, după cum s'aă cuvenit şi obi- 
ceiul este și după ce la Curtea domnâscă ai intrat și în Scaun ai 
ședut, datai de sai citit fermanul Impăratului care îi didese de 
înoirea Domnii în Divanul cel mare, întru audirea tuturor, fiind 

" Mitropolitul ţării Chir Theodosie şi tOtă alaltă boierime și căpe- 
teniile și slujitorimea, la orânduiala lor stând și cu tunurile și cu 
puștile dând sai făcut bucurie de obște, toți dând laudă şi mul- 
țumită lui Dumnedeii celui a tot puternic, carele tâte dupre adâncă 
înțelepciune, bunătate şi voia sa le tocmește, le pârtă și le face. 

CAP. XXXVIII. 

Cum, aii venit într'acest an multe porunci de la Inpă- 
răție, cereri de bani şi de altele, de asi venit fara la mare 
greu şi de trecerea Tătarilor iar prin fară şi de mergerea 

Domniei la Tîrgovişte. 

„După aceea dar avut-ati Domniea pace şi linişte de iarnă, iar când aii tost despre primăvară încă de la luna lui Februarie, leat 204, începând Turci a face iarăși gătire de ste în multe părți, multe grele orândueli peste acestă ticălâsă țară aă rânduit, nu numai sume de bani mulți a da (1), ci şi cai mulți! și boi și oi și cară multe cu boi deosebi, unele să se trimiță la Beligrad, altele la Te- mişGra, altele la cetățile de la Vozia, fiind 
acele cetăţi, şi asupra acestora venea ferma 
grabă mare tot cu Agi de la Impărăţie, cât 
pierdea mintea -și statul mirându-se care poruncă mai nainte să facă, tote grele fiind şi grabnice, carele nu s'a mai pomenit mai nainte ca aceste greutăţi pre acestă săracă de țară, 

Săvai că de va fi fost păs și Impărăţii mai nainte 
a 

  

poruncă ca să se dregă 
nuri după fermanuri cu 
şi Domnul și boiarii își 

„ iar sat fost 

(1) sume de bani aă rînduit a da (în mss. otig.).
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rădicat ca acestea cu țara Moldovii și cu ţara Ardealului, iar în 
vremile acestea ajungând țara Moldovii la mare slăbiciune, de multe 
şi nespuse călcări și prădi, când de Tătari, când de Leși și țara 
Ardealului fiind supt biruința Nemţilor, rămas'aii tot greul pre a- 
cestă țară și numai de aicea le cerea tâte câte le trebuia, care nu 
putea dice nimenea că va mai sta cineva-și pre pămîntul acesta, în- 
cepând și satele a se răsipi de păsul ce era pre ţară. Pentru că 
jalbele Domnului și ale săracilor nu se asculta la cei mari stăpâ- 
nitori, căutând ca nişte lupi răpitori, numai să-și plinescă ale lor 

câte le trebuia, ci numai la Dumnedeii le era nădejdea și măcar 

că eu nespusă nevoie a săracilor, iar şi cu multă nevoinţă și chi- 

vernisire a Domnului, aii ajutat Dumnedei de sai rădicat tote cele 

peste putință porunci. 

Intracestă iarnă sai întâmplat mazilie și lui Costandin Duca 

Vodă din Moldova ginerile Mării Sale lui Costandin Vodă Basarab, 

pentru că nu putea să plinescă poruncile câte și de acolo Impă- 

răția cerea, că în Domniea lui era în tot-d'auna a se străjui, când 

de Leși, când de Tătari, cât și însuși el pohtea să se lipsescă de 

acea Domnie, vădând că de ce mergea, țara i se pustiește şi ne- 

voile i se îngreuiază. Deci dară aii dat Impărăția Domniea lui Az- 

Zioh, feciorul lut Cantemir, iar Costandin Vodă sati dus la Pârtă 

și i sau făcut primință bună de către Impărăţie și rădicându-şi 
3 

pre Domna Sa și tâtă casa lui, datu-iati Impărăția voie să șadă la 

casa lui cu pace în Țarigrad. 

lar când ai fost la luna lui Mazz, având Domniea ceva răsuflare 

după ce tâte împărăteştile porunci împlinise, cuin sai dis mai sus, 

eşit-ai Domnul în preumblare spre satul Mării Sale Obzeșii vre-o 

dece dile zăbovind. Deci numai de cât iarăşi un Agă de la Impă- 

răție soseşte, anume Mehmet Aga ce era Cumbaragibașa împărătesc 

(care den Frânc se turcise), cu poruncă împărătescă la Domnul 

viind, ca să gătescă Domnul den ţară 100.000 de chile de zaherea, 

o seamă să se strângă la Bucureşti și o seamă la Tirgovişte, să fie 

de treba oștilor, având Impărăția gând să vie pre aicea prin țară, 

să trâcă la Ardeal, că de va putea săia Ardealul de supt biruința 

Neamţului. | 

lar apoi, nu precum pohtea ei a face, le mergea, ci precum vre-
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mea îi chema, așa urma, că cea mai mare grijă a lor era tot des- 

pre Beligrad. Drept aceea înțelegând că Nemţii merg asupra Temi- 

șorei, sai pornit și Împărăția spre Beligrad a mergere cu tâte oștile, 

trimițând și la Hanul poruncă, ca să trimiță o semă de tătari, să 

mergă cu Împărăţia, pentru că Hanul nu putea să vie având iarăși 

păs despre Muscali, viind iarăși grele oști moschiceşti asupra Aza- 

cului şi-avea 'Tătarii grijă mare, să nu aibă primejdie despre dânșii. 

Drept aceea și puţintică ste tătărescă s'a rânduit dupre Impă- 
răție, rădicând pre lală Agas de la Bugeac, cu o seamă de Tătari, 
de aii mers după Impărăție, cărora fiindu-le trecerea iar prin ţară, 
iar pagubă Domnii și țării s'au făcut, trimeţându-le 'poclâne și:co- 
nace făcându-le, după păgânescul lor obiceiit, fără alte jatură și stri-. 
căciuni, ce sânt obicinuiți a face creştinilor, pre unde ar ajunge 
ci. lar Domnului viindu-i poruncă împărătescă, ca să iasă din Scaun 
să vie spre munte la plaiuri, să păzescă țara, sai rădicat de la 
București și ai venit la Tirgoviște la luna lui Zale zz. 

Și îndată după venirea Mării Sale venit-au veste de la margine, 
că mai vine un. Sultan, anume Șaipaz Gherei, feciorul Hanului iar 
cu 0 sumă de 'Tătari, să intre în ţară ca să mergă după Impărăție, 
cărora și lor le-ai rânduit vite de conace și le-ai trimis şi poclâne 
înainte, bani și altele ce s'a obicinuit păgânii a lua, de când sai 
început 6stea Beciului. Şi acest Sultan (1) nau primit să ia mai 
puțin ci tocmai ca și Hanul când ar fi, ai cerut săi s& dea, ară- 
tând laudă și spăimântări, că de nu i se va da după cererea lor, 
se vor tinde și spre București a veni și vor face multe rele. Drept 
aceia și Domnului de nevoie îi era a trimite ca să-i plinescă pofta 

pentru folosul bietii ţări, carele pre la Diiz la 70 dile le lunii lui 
August, a trecut Dunărea mergând la Beligrad după Impărăţie. 

CAP. XXXIX. 
Cum, ai mers Impăratul Sultan Mustafa la Beligrad ș? resboiul ce ai făcul Turcii cu Nemţii. 
lar Împărăția încă la JaJie 23 de dile sosind la Beligrad, făcut-aii sa ca să mergă să lovescă la Petrovaradin, apoi numai de cât venin- 

u-le veste i i aii cum că oştile Nemţești ai mers asu pra Temişorei de 
  

7 

(1) Sultanul Tătarilor era un rang inferior Hanului
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o aii ocolit, lăsat-ai d'aceia Impărăția sfatul cel dintâiă şi numai 
de cât la 27 a/e funei lui Iulie, saă rădicat cu tâtă puterea şi tre- 
când Dunărea de ceastă parte, aii mers spre Temișra. Nemţii cum: 
au prins de veste că vine Turcii, ai lăsat Temișdra și s'aii tras mai 
la câmpie, ca să se lovescă cu Turcii, că nici la dânșii nu era 
prostă putere și gătire, fiind Duca de Saxonia cap mai mare oş- 
tilor. Care aflând Turcii, vrut-ai să mai facă înșelăciune ca dâr ar 
apuca o fărâmă de izbândă ca şi în trecutul an şi aflând de o ta- 
bără mai mică nemțescă ce era la Titel pre apa Tisei, pornitu-s'aă 
a merge asupra acelora, iar nici cu acest sfat n'a putut nemeri, 
că tabăra cea mare nemţâscă încă s'aii pornit după dânșii, căci 
Turcii muncea ca să înșale pre Nemţi, iar Nemţii muncea ca să-i 
cuprindă, la acele locuri să-i bată. Așa dar vădând Turcii că s'aii 
scăpat de sfatul lor şi vremea îi strâmtoreză (1) şi Nemţii venea asu- 
pra lor, le-ai căutat a sta de r&sboiii, față la față, şi ati tăcut me- 
terez (2) de cară. 

Deci când ai fost la Aggusz 76 dile, sai lovit Nemţii cu Turcii 
și sati făcut răsboiă înfricoșat, făcându-se mare omor, precum aii 
spus cei ce acolo în r&sboii aii fost că două și trei părți vor fi 
cădut de Turci şi o parte de Nemţi, cât dic, că de nu ar fi înop- 
tat curând într'acea di (3), ar fi fost izbânda Nemţilor, ci înoptând 
sai contenit răsboiul, Nemţii încă sfârșind zahereaoa (căci vre-o 
20 de dile trecuse, cât ai umblat din loc în loc până a se lovi 
cu Turcii), în nâptea aceea s'aă mai tras înapoi ca să-și mai ia 

zaherea, gândind că se vor trage Turcii după dânşii, ca să iasă la 

loc mai larg să se bată, că acolo era strâmtâre, iar Turcii nimic 

nait mai stătut, ci sai învârtejit înapoi şi așa izbânda nici a uno- 

ra, nici a altora aii fost, că după întârcerea Turcilor nici Nemţii 

nimica nu sai mai mișcat a merge după dinșii. 

Cădut-aă dar şi într'acest r&zboiă capete mari şi de la o parte și 

de la alta, că de la Turci ai pierit Mustafa Pașa fratele Vizirului și 

s'aă rănit Enicer Aga şi alți Pași; de la Nemţi încă aii perit //aiz/er 

Ghenărarul şi Bolot Ghenărarul, şi aşa într'acest chip şi r&sboiul de 

(1) strimteză (în mss. orig.). 

(2) întăritură, baricadă. 

(3) că de n'ar fi înoptat într'acea nopte (în mss. orig.).
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est-timp s'aii întâmplat. Deci întorcându-se Turcii înapoi la 28 ae hai 

August, at trecut Dunărea la Beligrad și acolo sosind Impărăția 
_câtă-va vreme aă stătut, pentru ca să vadă de Nemţi, încotro se 
vor mai porni şi ce vor tace. Și așa stând ei pre acea socotelă, le 
ai sosit veste de la Hanul, cum că viind Impăratul Moscului, Tar 
Petru însuși cu putere mare asupra Azacului, şi înconjurându-l cu 
război, n'ai mai putut nici Turcii ce s'au aflat acolo, nici 'Tătarii 
să-i stea împrotivă, ci cu sabia l-ai luat. Care veste la mare turbu- 
rare și grije ai adus şi pre Impăratul și pre tâte căpeteniile cele 
mari, cât nimica n'ai mai zăbovit Impărăţia la Beligrad, ci s'au ră- 
dicat cu totul la Szptemvurie 27 de sai dus la Odriit, sosind acolo 
la Octomvrie 73. 

lar Domniea aflându-se tâtă vara cu pace la Tîrgovişte îndem- 
natu-s'aui a face /eleșteul cel mare de la Ilfov lângă fântâna Ţ. Iga- 
nului, carele mai dinainte vreme era făcut de răposatul Costandiz 
Vodă cel Bătrân şi ai stătut până la Radu Vodă feciorul lui Alion 
Vodă. 

Deci acest Radu Vodă ati pus de la tăiat și apoi nu lau mai 
dres, ci lati lăsat de sai stricat de tot, iar Măria Sa Costandin 
Vodă aii pus de la făcut de iznâvă, fârte lucru trumos și minu- 
nat. Apoi fiind vremea culesului viilor ai mers Măria Sa și la P- 
Zeşti împreună cu Dâmna Mării Sale şi cu tâtă casa şi cu toți bo- 
iarii, de aii fost la culesul viilor acolo și iarăși fără zăbavă s'ai în- 
vîrtejit la Tîrgovişte. Și preste scurtă vreme s'a rădicat Măria Sa 
de ai: venit la Scaunul Bucureştilor la Octomyurie 29 de gile, leat 
1403. Insă nici despre tomnă n'ai putut fi Măria Sa și ţara fără su- 
părare despre Turci, ci iar aii început a veni Agi de la Impărăție 
cu fermanuri de cereri de bani, de care Măria Sa iar ati făcut cum 
ai putut și tot le-ai rădicat. 

  

CAP. XL. 
Pentru zidiri ce aă făcut Măria Sa şi aite lucruri carele 

au săvârşii într'acest an. 

Intracest an al optu-lea din domnia Mării Sale, sau săvârșit şi mănăstirea care ati făcut Măria Sa la târgul Rimnecului, unde se proslăvește adormirea Născătorei de Dumnedei stăpânii nostre, care
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iar den pajiște și den temelie o aă zidit împreună cu unchiul Mă- 

rii Sale, Mihai Cantacuzino Vel Spătar, însă mănăstire mare și 

cuvi6să cu chilii de piatră şi cetate împrejur, pentru că fiind și în 

loc ca acela de este în calea oștilor și mai multa 'Tătarilor. Drept 

aceea Măria Sa aii pus nevoință împreună cu unchiul Mării Sale, 

ce s'aii dis mai sus, de o ai făcut cu tărie, ca multora scăpare și 

apărare să fie, care cu mili întărind-o și cu tâte cum se cade îm- 

podobind-o, la sfânta și Dumnedeiasca mănăstire de la muntele 

Sinai o aii închinat spre vecinica pomenire. 

Şi iarăși tot într'acest an aă săvârșit Măria Sa mănăstirea ce se 

chiamă Mamul ot sud Vâlcea (1), care este hramul celui dintru sfinți 

Părintele nostru Nicolae Mirlichiischii Ciudotvoreţi făcătorul de mi- 

nuni, care mai nainte era făcută mănăstidră de lemn şi să trăgea 

despre Buzești (2) şi veche fiind de demult se stricase. lar Dum- 

neaci Yupâneasa Stanca, maica Mării Sale, o aă făcut de izn6vă, 

însă iar de lemn, iar Măria Sa după aceea mai trecând câtă-va 

vreme, tot nu o ai lăsat a fi de lemn, ci o aă pus deo aii făcut 

de piatră den temelie și o ai săvirşit cu tâte cele ce trebuesc. 

Mai făcut-aii Măria Sa, pre lângă altele și acesta, însă tot într'-" 

acest an: la tirgul Focșanilor era lipsă mare de apă de băut, cât 

fârte răii trăia 6menii acolo, că şi apa care se afla acolo, era să- 

rată şi rea, nu numai cea curgătâre ci şi puţurile de făcea, tot apă 

aşa rea era. Deci Măria Sa vădând o lipsă mare ca aceea și nevoie 

ce avea creștini de apă, nu sai lenevit a face o pomană ca aceea, 

nici la cheltuială nu s'aă uitat, ci ati pus cu tâtă nevoința meșteri 

fântânari de ati adus o fântână cu apă fârte bună și îndestulată 

fiind. Acea fântână era departe de tîrg cale de două ciasuri și ai 

făcut Măria Sa fântână minunată acolo și vrednică de pomeană, 

care n'a fost mai nainte și este tuturor Gmenilor de ajuns nu nu- 

mai cestor de dincâce, ci şi celor den Moldova şi călătorilor adă- 

pare bună şi îndestulată și Mării Sale sufletescă folosință. 

  

(1) ot sud Vâlcea=din Judeţul Vâlcea. 

(2) Eraii fondatori (ctitori vechi) boieri Buzești.
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CAP. XLI. 

Pentru nevoile ce s'aiă întâmplat [ării înt”'acest an de 
la Turci; şi pentru călătoria Domniei ce ati călătorii la 
Cerneţi ; şi de resboiul ce azi avut și est-timp Turcii cu 

Nemţii. 

Deci când aii fost într'al nâuk-lea an den Domnia Mării Sale leat 
1497, iar se îngreue ţara cu multe dări de la Impărăția Turcului, 
mai în cumplit de cum fusese în cei-lalți timpi pentru gătirile Oş- 
tilor ce avea și spre partea Nemților și spre partea Muscalilor, cât 
putea dice cine-va că nu va să mai rămâie în țară nici boi, nici 
Gie, nici cal, nici nimic, fără bani ce se da pre unde se orânduia, 
de care se afla Domnia şi boiarii la mare grijă că nu le vor putea 
scdte la cap și iarăși cu ajutorul şi mila lui Dumnedei tote saă ră- 
dicat pre rând. 

Deci având Domniea răsufiare după ce tâte poruncile împlinise, 
după obiceiul ce avea primă-vara, la luna lui Maii a eși în preum- 
blare, mers-ai, cum și alte dăți, la satul Mării Sale la Obilești cu 
tGtă casa Mării Sale şi cu boierimea, ci n'a fost cu ticnă nici aceia 
eșirea Domnului, că încă Măria Sa fiind la Obileşti iar la Bucu- 
rești venise un Agă de la Impărăţie, cu poruncă ca să rădice pre Domn cu grabă să mergă la Cerneji, pentru că rădicându-se o semă de hoţime ce se ținea de Nemţi despre partea Haţăgului, ai mers de au lovit un oraș ce se chiema Orâova decindea de Du- năre, în țara Turcâscă, de aă făcut mare stricăciune și pradă, luând și pre Cadiul şi pre alți Turci de acolo de i-a dus cu dânși. Care veste mergând la Impărăţie, Gre ce turbura 1 fă i numar 

Să, care sai dis mai sus, cu poruncă la Domn ca să mergă cum mai curând cu stea spre Czy- neți, ca d6ră de vor fi trecut acei hoți spre partea țării, să” cu- prindă şi să-i strice, să nu scape Gre cum-va. Dea căruia Ture venire făcându-se Domnului știre de la boiarii de la Scaun, îndată și Domnul ai purces de ai venit la Bucureşti și cum at vădut porunca împărătescă, nimica n'ată mai zăbovit, ci numai de cât s'a gătit și ai purces la Maiii 27 de dile, de ai mers pre la Brânco.
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veni și de acolo ai trimis înainte pre /sfodor Căpitanul de Ruşii- 

"de- Vede cu o seamă de slujitori, acolo decindea despre Oreova și 

spre Diiu, în prejma acelor hoți, de.saă împreunat cu Pașa de ia 

Diiu şi făcând pază tare, ai și prins pre câţi-va dintr'inșii şi i-ati 

trimis la Impărăţie. 

După aceia măcar că nu sai mai simțit hoți, iar Domnului tot 

îi eraa merge după poruncă și rădicându-se de la Brâncovenă, aii 

mers la Craiova și de acolo la Cernei, pentru că şi lmpărăţia pur- 

cesese de mergea în 6ste iarăși la Beligrad asupra Nemţilor, pen- 

tru aceia ati mers și Domnul la Cereri ca să se afle după poruncă, 

Atuncea fără nădejde aii ajuns pre Domn veste fârte amară de la” II 

Țarigrad, că asi murit fiica Mării Sale Domna Maria a lui Cos- 

fdudiun Vodă feciorui Ducăi Vodă, care veste rumpere de inimă pă- 

rinților_at_fost, că e mult a dice de întristarea și jalea ce aii avut 

pentru fiica lor cea iubită şi dorită, că nu o văEduse de patru ani 

și aă murit în streinătate și nu era a să potoli acea fără de mân- 

gâere plângere şi întristare cu alt ceva-și, fără cât iar cu mângâerea | 

celor lalte odrasle ale Mării. Sale ce vedea înaintea ochilor, până | 

la 10 Coconi şi Cocâne (1), şi cu multă înțelepciune ce avea, ait mul- 

țumit lui Dumnedeă 'celuia ce stăpânește și mârtea și viața, lău- 

dând și slăvind pre Dumnedeă și mărind nuinele sfinţiei sale. N 

După aceia mergând la Cernezi ati şedut acolo până la Septem- 

zrie 20 de dile; deci venind veste Domnului de la Capichehaelile 

ce avea lângă Vizirul, că Impărăţia ai trecut Dunărea de sai dus 

pre Dunăre în sus pre apa Tisei la cetatea Titelul, sai sculat de 

la Cernei, de ai venit la apa Jiului la Țânzăreni şi acolo ai șe- 

dut până când ai audit că și-aă luat Turcii plata iarăși de la Dum- 

nedeii, ca și de multe ori, săvai că nici odată n'aii păţit ei bătae ca 

acuma şi zdrobire de la Nemţi.! 

Care sunt vrednice a se scrie în ce chip întâmplările răsboiului 

acestuia ai fost, că putem să dicem, «pre cine va să piardă Dum- 

nedei îl ia sfatul». Pentru că bătaia într'acest chip le-aii fost, că 

după ce aă sosit Impărăția la Beligrad la Julie 37 de ile, strân- 

  

(î) Dacă la anul 1697 Costandin Vodă Brâncoveanu avea 10 coconi şi co- 

c6ne, avem motive să credem că este vorba de un alt copil de cât de Matei, 

căci acesta înclinăm a crede că s'a născut pe la anul 1702.
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gându-și tâte oștile acolo în multe feluri se sfătuia încotro vor 
merge, că atât li se înălțase trufia, cât se socotea că ai în ce parte 
vor merge, vor prăpădi tot şi se vor întârce cu mare izbândă. Şi 
aşa la Avgust în 9 ile, ali trecut Impărăţia pre podul ce-l făcuse 
preste Dunăre la Panciova și acolo ședând o săptămână, aii vrut(1) 
ca să mergă drept la apa Tisii. Și purcegând de la Panciova la 
76 dile ale lut August, sosind la apa Tisii, numai de cât ai făcut 
pod peste Tisa şi trecând Tisa de cea parte, ai luat cetățuia Ti- 
telul, în care era puţintică 6ste nemțescă și sârbi și sculându-se 
de acolo de la Titelul ati tras iarăși. la Dunăre la un loc ce se 
chema Cobila, din jos de cetatea Pătru Varadinul şi acolo, făcând 
mari meterezuri împrejurul taberii lor, at ședut câte-va dile făcând 
Sfat ca să trâcă Dunărea; iar de cea parte ca să se apuce de ce- 
tatea Pătru Varadinul să o bată şi aşa trimisese să aducă podul 
cel ce era peste Dunăre făcut de trecuse pe la Panciova, ca să'] 
întinză peste Dunăre drept acel loc unde era ei, ca să trecă la Pă- 
tru Varadin. Deci acâsta înțelegând Nemţii, de unde era cu tabăra 
lor spre Seghedinul, cum că Turcii vor să trecă la Pătru Varadin, 
sculatu-s'aii Zog/enie Frinţipul de Savoi, carele era mai mare Cap 
oștilor nemţești și cu alalți Ghinărari ce mai era împreună cu din- 
sul şi cu tâtă stea, de s'aă pogorât și ei asupra Pătru Varadinului. 

Deci de acea viitâre a Nemţilor înțelegând Turcii, aă încălecat 
însuși Vizirul Mehmet Pașa, cu alalți Viziri și cu alalţi Pași 
16tă Gstea turcescă câtă era călărime, lăsând în șanț numai p 
păratul „cu pedestrimea şi ai eşit înaintea Nemţilor ca să-i zătic- nescă, să nu pâtă merge supt Pătru Varadinul; ci nimica n'at pu- tut să-i zăticnescă, că precum era Nemţii rânduiți, ai mers drept împrotiva Varadinului, în malul Dunării, unde era podul nemţesc 
făcut peste Dunăre supt Varadin şi acolo s'aă conăcit, neputând Turcii, ne cum vre-o zmintelă să le facă, ci nici măcar un om din- trinșii să ia. Și așa s'ati întors 

şi cu 

re Im- 

Vizirul cu rușine înapoi iar la tabăra 
cii, că cele ce socotea ei mai nainte 
rși după rea pofta lor, că vădură pu- terea Nemților ce este, ci numai de cât întârseră sfatul lor cel tru- 

lor. Atuncea at cunoscut Tur 
să facă, nu le vor putea săvă 

ÎI II 

(1) rumpt (în mss. orig.).
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faș a începe să se pârte în meşteşuguri și în tălpizii (1) şi socotiră 

să se întârcă înapoi pre apa TLisii în sus, ca să strice tîrgulețe și 
. 

sate ce ar găsi şi, până a se întârce Nemţii după dânșii, iar ei să 

trecă iar Tisa, socotind cu acele tîrgulețe și sate ce ar strica că 

ai izbândit și să se întârcă înapoi; ci acea socotelă aii fost spre 

peirea. şi stingerea lor. | 

Şi aşa numai de cât într'aceea-și n6pte ah purces de la Cobila la 

August 28 de dile şi mergând pre apa Tisii până la un oraș ce se 

chiamă Sentea şi lovind oraşul acela fără veste, lait ars şi ai o- 

morât și aii zdrobit pre toți Gmenii câți sai aflat acolo întracel 

oraș cu mare crudătate și alte sate ce mai era împrejurul Seantii, 

asemenea le-au stricat și iarăși ai făcut pod peste Tisa acolo la 

Seantea și Impăratul cu călărimea ai trecut podul acela peste Tisa 

de cestă parte despre Temiş6ra, lăsând dincolo de Tisa t6tă pedes- 

trimea, Enicerii, Gebegii (2), Topcii (3), Arbănașii (4), Bosnegii și 

pre însusi Vizirul, cu alte Capete fiind, ca să treacă și ei a doua di 

după Impărăţie. Ci fiind voia lui Dumnedeii ca să se rușineze trufia 

lor cea mare și să ocărască sfaturile lor cele deșarte, când ai fost 

di întâiri a lui Septemvrie, începutul anului noii 1208 (5) sai po- 

menit ocoliți tâtă pedestrimea aceea a. lor, de 6ste nemțescă, ne 

având veste nimic de stea nemțescă cum că vine asupra lor. Pen- 

tru că G/enărarul cel mare al dor Fughenie și cu alalți Ghinărari, 

prindând de veste de unde era din protiva Varadinutui, precum 

sai dis mai sus, Saă luat și ei după Turci cu socotelă ca acesta, 

unde i-ar ajunge să-i bată cu mare îndrăsndlă. 

Şi apropiindu-se de acolo de unde era pedestrimea Turcescă, au 

coprins mai nainte pre un Cuciuc Geafer Paşa, care era de streajă 

cu vre-o 200 de 6meni, luându-l cu toți 6menii aceia ce era cu 

dânsul, nescăpând nici unul să mergă să spue Turcilor de venirea 

Nemţilor asupra lor și așa de la acest Cuciuc Geafer Pașa, înţele- 

    

(1) înşelăciune, intrigi etc. 

(2) cuirassier, fourbisseur (Şain). 

(3) tunar. 

(4) Albanezi. 

(5) Anul noi se sucotea încă pe atunci, ca şi cel bisericesc, începând la 1 

de Septemvrie iar nu la 1 lanuarie, ceea ce este bine a nu se trece cu vederea 

pentru a se evita erorile în datele arătate de autor în tot cursul acestei scrieri. 

6 . 

Viaţa lui Costandin Vodă nrâneveanu.—St. D. Grecianu.
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gând Ghenărarii, cum că Impăratul aii trecut apa Tisii cu călărimea 
și numai Vizirul cu pedestrimea ati rămas și cu căpeteniile de cea 
parte de Tisa, care și șanț împrejurul lor avea și cu câte-va tunuri, 
nimica n'ai mai făcut altă zăbavă, ci numai de cât s'aă pus în rân- 
duială de bătaie şi afi îmbărbătat de ai mers asupra lor. Pe care 
vEdându-i Turcii fără veste, vrut-aii să fugă, ci nu le-ai dat înde- 
mână vremea, că era voia lui Dumnedei să se prăpădâscă, ci stând 
Vizirul la capul podului, cu alți Pași nu-i lăsa să fugă, și Nemţii ia- 
răși îmbărbătându-se ai coprins căpătâiul podului și așa Turcii de 
voe de nevoe, le-ai căutat a sta de răsboii și bătându-se ca la două 
ciasuri, fOrte tare, în cea de apoi tot i-ai răzbit puterea nemțâscă 
şi atâta i-au omorât, în cât dintr'aceia câți ai fost acolo nici unul 
n'aă putut să scape să trecă la ordiia împărătescă, unde era din- 
câce de Tisa, cădând Vizirul cu alalți 5 Viziri și cu 12 Pași și 
Enicer Aga Cucul-Chehaia și cu Zagaragibașa (1) şi cu 80 de Cior- 
bagii (2) și cu tot ogeacul Enicerilor, Gebegibașa (3) cu Topci- 
bașa (4) iar cu tot ogeacul lor, Rumeli Beglerbeiu și cu 44 de Alai- 
Bei și cu toți Arbănașii, Fatlâbuiluc-Bașa care era preste Boșneagi, 
cu toți Boșneagii, care se socotea acâstă pedestrime aprâpe de 
20.000 cu toţii, acolo sai prăpădit nescăpând nici unul. 

Și acest războiă n'ati ținut mai mult de cât trei ciasuri și în- 
tr'aceste trei ciasuri s'aă făcut acestă înfrângere mare Turcilor. Iată 
a lui Dumnedeă plată aevea, după cum dice prorocul că: Domnul,  trufaşilor stă în protivă. Şi iarăși acestă stingere vădând Sultan Mu- stafa Impăratul cu cei ce era lângă dânsul dincâce de Tisa, nimica nu sai mai zăbovit, ci îndată cerând calul și încălecând, de cu seră au fugit t6tă n6ptea și a doua di, 23 de ciasuri pănă la cetatea Temişdrei lăsând și corturi și tunuri ce era trecute cu dânsul și cară cu zaharâle şi dobitâcele tâte și tot ce era. cu dânsul, care precum dic, a doua di trecând Nemţii podul aă intrat în ordiia turcescă mirându-se de atâta scmă de corturi, de zaharele, de do- bitâce ce le lăsase. Și așa Nemţii în cortul cel mare al Impăratu- DI 

(1) Colonelul unui regiment de eniceri, 
(2) Comandant de un regiment. 
(3) Intendant des poudrierăs. 
(4) Căpitani de Artilerie,
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lui, făcând liturghie ai dat slavă lut Dumnedeiă; iar Impăratul după 
ce ai! ajuns la Temişra, ne mai rămâind alt Pașă să facă Vizir, 
pentru că să prăpădise toți acolo în războiă, precum s'a dis mai 
sus, aii trimis la un Husein Pașa carele era Seraschier în Beligrad, 
ca să fie acela Vizir și să mergă înaintea Împăratului cu câtă Gste 
va fi în Beligrad și mergând după porunca ce-i mersese, ati purces 

și Impăratul de la Temişbra de ai mers la Beligrad, ajungând la 

nouă dile ale lui Septemurie. 

Deci Domnul fiind la Țânzăreni, precum s'a dis mai sus, la Sep- 

temurie 8 qile, în diua nascerei Născătârei de Dumnedeii și pururea 

Fecidrei Maria, când eșia de ia utrenie diminâța, ai venit acestă 

veste de izbânda creștinilor cu Sfoian vătaful de Călărași, carele se 

întâmplase 'la Beligrad și înțelegând de acestă veste veselitâre de 

izbânda creștinilor şi de stingerea păgânilor, au dat slavă lui Dum- 

nedei şi maicăi sfinției sale. Și mai şedând acolea la ZânzărenZ o 

săptămână de dile până ai rânduit să facă pod peste apa: Jiiului, 

at lăsat acolo pre Andrei Vel Căpitan de Cazaci şi pre Dumitraşcu 

Căpitanul Flargetoianul ispravnici să facă podul și cu e seamă de 

slujitori pedestri. 
lar Măria Sa cu boierimea și cu alaltă slujitorime, aii purces la | 

Sepremurie 15 dile mergând la mănăstirea Mării Sale la Hurezi, unde 

ati ajuns la Sepremurie 78 die, dând slavă lui Dumnedei și bucu- 

rându-se, căci mănăstirea gătită (1) de tot o aii găsit și acolo sai 

împreunat cu maica Mării Sale și cu Dâmna Mării Sale și cu totă 

alaltă casă a Mării Sale. Şi de la mănăstire purcegând, au venit 

Măria Sa la vii la Pireșzi, de ai fost acolo. la..culesul „viilor și acolo 

ai adus și pre Coconașul (2) fiicăi Mării Sale al Domul Mariei de la 

Zarnigrad, care Sai dis mai sus că sai petrecut în trecătârea vară 

acolo la Țarigrad, ca să-i fie de mângâierea întristăciunii ce avea_| 

de fica Mării Sale Domna Maria.) Și de acolo de la Piteşti, ai 

trirnis pre Vargo Vei Clucer și pre Luca Rătescul Vlori Vistier şi pre 

Preda Căpitan Zătrinul, la Odriiu, pentru că și Împărăţia purcesese 

den Beligrad de mersese la Odriii, cu poclne la Vizirul și la alții 

ai Porții, după obiceiit și ca să facă jalbă de neputința și slăbiciu- 

(1) grijită (în mss. orig.). | , 

(2) Pe atunci încă cuvîntul de Beizadea nu era intrat în limbagiul Românilor.



84 VIAȚA LUI COSTANDIN VODĂ BRÂNCOVEANU 
  

nea ţării şi de multele nedreptăți ce ai avut ţara de la Vizirul ce 

perise în războiii, pentru că era om răi, păgân și vrăjmaș creștini- 

lor, trufaș, blestemat, iproci. Şi de la Piteşti, sculându-se Măria Sa 

aii venit la Scaun la Tirgoviște, sosind la Ocfomwrie 9 ile. 

CAP. XLII. 

De mergerea Domniei den Tîrgovişte la Bucureşti, viind 
Agă de la Impărăţie cu caflan. 

Sedând dar Dominiea în Tîrgovişte, de la 9 ile ale lui Octom- 
orie până la 6 dile ale lunci lui Decemvwrie, de vreme ce încă nu 
se potolise f0lz ciumei ce era atuncea în Bucureşti şi având gând 
Domniea încă să mai şază, iar întâmplându-se atuncea a veni un Agă 
cu caftan de la Pârtă de la Vizirul cel noii ce se pusese, precum s'aă 
dis mai nainte și audind cum că Domniea este viitâre la Bucureşti, 
el încă se oprise acolo, așteptând pre Domnul. De care lucru în- 
țelegând Domnul, nu putea să mai şadă fără cât să se rădice să 
vie la București și numai de cât a doua qi de praznicul lui Sfete 
Nicolae, at purces Măria Sa cu tâtă casa și cu tâtă curtea Mării 
Sale de au venit la București, unde intrând cu alai după obiceii, 
eșit-aă și Aga acela cu câftanul înaintea Mării Sale la marginea ora- 
șului, împreună cu boiarii cei ce era ispravnici la Scaun şi cu alalt 
norod, de ai întâmpinat pre Domn cu cinstea ceea cei se cădea, 

Deci intrând în oraş și la Curtea Domnescă și şedând Măria Sa în Scaun, îmbrăcatu-l'ati Aga cu caftanul şi aă dat cu tunurile după obiceiti, După aceea, aședându-se Domniea şi boierimea și toți alalți 
pre la casele lor, făcându-se pe la sfintele biserici rugi necontenite, întâmplându-se atunci aicea și părintele Dosizheia Patriarhul Ieru- sabmului, carele și cu Domnia la Tir 
venise la București și 
milostivit de at rădica 
sai mai tins nici cum 

govişte fusese şi mai înainte 
așa Dumnedeă cel puternic şi milostiv s'aă 
t.acea mârte ce era atuncea în oraş si nu 
nici în oraș nici întraltă parte. lar după aceea î â i 

pă e ca în scurtă vreme, când at fost la Zaza Zu Ghe- - Harte, venit-aă Domnului poruncă de la Impărăţie, de grab ca să gătescă atâta sâmă de z imiță : i 

g 
aharea să o trimiţă la Camenița, care po- runcă f6rte grea și peste putință era ţărei şi Domniei, mai vîrtos
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căci era vreme de iarnă; iar de vreme ce Turcii nu cred, nici să 

uită la neputințele creştinilor, pusai Domnul nevoință mare rân- 
duind boiari ispravnici de ai strâns zahareaoa și ati făcut cară și 
numai de cât ai încărcat zahareaoa pre acele vremuri cumplite de 
iarnă ce era şi o aii pornit-o de o aă dus cu multe nevoi până o 
aii băgat-o în Camenița. fi 

”Atuncea dar pre câșlegi(!4 având Măria Sa și pună .a face fiicăi 

Mării Sale Domnel Iliucăi cu Scarlatache, Coconul lui Alexandyu | 

Dragomanul cel mare Împărătescu, cinstit-aă întâiă cu dregătorie | 

pre acest Cocon, făcându-l Paharnic mare; după aceea și nunta s'a . 

făcut la /zoruarie (loc alb), veselie forte mare şi cu cinste Dom- . 

nescă făcându-se și despre o parte și despre alta, căci nici Coconul . 

acesta nu cu prâstă gătire de la tată-săă venise, om mare lângă! 

Impărătie fiind, știut şi învățat fârte.! 

După aceea început-ai a veni iarăși grele porunci de la Impărăție, 

de cară, de boi, de cai, de salahori și de altele ce se obicinuise pă- 

gânii în toți anii a lua din ţară, pentru gătirile oștilor împărătești 

spre Beligrad, care cu mare grei și cu mult păs era ţării, că țara 

de ce mergea, slăbea de nevoi. lar ei din cele ce se obicinuise a 

lua mai mult se întărea, care peste putință era ţării și Domnii a le 

plini, că nu era mai puține și mai pre rând a se da, ci tâte de 

odată. lar încă şi prin multa nevoință a Domnului și mai virtos 

prin ajutorul lui Dumnedei şi acestea tote rădicându-se, când ai 

fost mai despre primăvară la Mare, venit-aii iarăși la Domni po- 

runcă Impărătescă cu Agă, ca să gătescă Domnul 500 de slujitori, 

să'i trimiţă la lași, unde era trimisă hasnaoa Impărătescă la Domnul 

Moldovii, să o ducă la Camenița pentru lefile slujitorilor de acolo, 

fiind 'Tătari şi Turci rânduiţi a merge cu acea hazna, ca să nu aibă 

primejdie. Drept aceea ai rânduit și pre Măria Sa Costandin Vodă 

să dea acești 500 de slujitori, pre cari îndată după poruncă, cu 

multă nevoință Domnul i-ai gătit şi i-ai pornit, căpetenie făcân- 

du-le pre Mănăilă Căpitan ot Buzei ce era Căpitan mare za lefagii 

de sati dus de aă rădicat zahareaoa, împreună cu Domnul Moido- 

venesc și cu cele lalte oști Tătăreşti, Turcești, de o au dus de o 

ai băgat-o în Camenița. 

După acestea tâte, nici întracest an nu fu țara nesupărată de
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Tătari, trecând în sus la Beligrad, pentru că rădicându-se Impără- 

ţia turcului cu oști a merge la Beligrad iarăși împrotiva Nemţilor, 

şi fiind Hanul Selim Gherei (1) încă mai de cu iarnă mers la Im- 

părăție din poruncă ca să se sfătuiască cu dânsul de ale oștilor, 
când ai fost primăvara pornind Impărăția pre Husein Pașa Vizirul 
să mergă cu oștile, ai trimes și pre Hanul de ai mers cu dânsul, 
care numai de cât aii trimes la Crâm (2) de aii rădicat încă trei 
feciori ai lui, pre Gazi Gherei Sultan și pre alți doi Sultani mai 
mici cu câtă-va semă de 6ste tătărască, ca să mergă după dânşii în 
sus la Beligrad. 

Care dar pornindu-se 72 7 ile ale Zunei lui June, aă intrat în 
țară, deci nu puţină pagubă iarăși și cheltuială țării au pricinuit, ră- 
dicându-li-se grele conace și poclne, înainte trimițându-le pre bo- 
iari, fără de alte jafuri și stricăciuni ale lor ce sunt obicinuiți a 
face şi așa au trecut de saă dus unde le-au fost porunca, trecând 
Dunărea pre la Diid. 

CAP. LXIII. 

Pentru alte zidiri şi sfinte biserici ce ai may făcul 
Măria Sa şi printr'aite jări şi altele ce s'a mai întâm- 
piat într'acest an şi de mergerea Mării Sale iarăși la 

Tîrgovişte. 

Intr'acest an a trimis Măria Sa şi pre Neagoe Pitarul Mujescul (3) 
în ţara Ardealului la Făgăraşi, de au isprăvit o biserică, carea încă 
din trecutul an laă fost trimis Măria Sa de o ai început din te- 
melie a o lucra cu cheltuiala Măriei Sale. Pentru că ne-avend creștinii de acolo biserică, trimis'ati la Măria Sa cu multă rugăciune 
ca să le facă o biserică şi ne-apărându-se Măria Sa de un lucru Dumnedeesc ca acesta, stătut-aă bucuros după rugăciunea lor şi ai trimis de ati făcut biserică mare și frumâsă, întru pomenirea și cinstea celui mare făcător de minuni sfîntul Nicolae Mirilichieschii. 

  

(1) Titlu Hanilor din Crimea sinonim cu Principe, Rege (Şain). (2) Crimea. 
Mă , 

Neagoe Pitaru 
(3) In Mss. orig. îi dice: Măjăscul, iar în Frlstich îi dice: Rătescu.
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Așijderea și la Gafaza de la Țarigrad, ardând o biserică ce făcuse 

acolo, iar a sfântului Nicolae, trimis'ai Părintele Pazriarhul Țarigra-, 

dului Kir Calinic şi creştinii poporului aceluia la Măria Sa, cu multă 

rugăciune, ca să o facă de iznâvă și iarăși ai priimit Măria Sa să. 

o facă și au trimis ispravnici, cu multă cheltuială a Măriei Sale, de 

o au făcut de izn6vă. | 

Și spre partea Bugeacului, la „57227 (1), asemenea saii întâmplat 

de ai ars biserica ce aii avut creștinii acolo. Deci Arhiereul de 

acolo şi cu creștinii ce se afla locuitori acolo, aii trimes la Măria 

Sa cu multe rugăciuni ca să facă pomană să le facă biserică, să nu 

rămâie creștinii fără de sfinte rugăciuni și făr de slujbele cele Dum- 

nedeești, spre care lucru cu osârdie aă stătut Măria Sa bucuros a 

face şi numai decât ai trimes la Pârtă de aii cerșut voie de la Vi- 

zirul şi dându-se voie cu ferman, trimisai Măria Sa acolo un boiar, 

cu cheituiala Mării Sale, de o aă făcut întru cinstea şi pomenirea 

sfântului Marelui Mucenic Gheorghie purtăioriului de biruinţă. 

Întracâstă vară s'aă isprăvit şi chiliile hanului de la 7zănzâszrea 

du Sfete Gheorghie de aicea dinu București care era făcute mai de 

mult iz gilele (ul Alexandru Vodă cel bătrân, (2) care se făcuse cu 

cheltuiala unui Panaiotache ce fusese Dragoman mare împărălesc, 

însă numai aşa câte un rând de bolte era făcute; iar după aceia 

când au fost în dilele Măriei Sale lui Costandin Vodă, după al 

șapte-lea an din Domnia Măriei Sale, apucatu-s'ai Măria Sa cu multă 

nevoință și cu mare cheltuială de au făcut pre d'asupra celor alalte 

şi alt rând de chilii fârte Bune şi boltite jur împrejur și case Patri- 

arşești deosebi şi alt rând de case igumeneșşti f6rte bune cum să 

(1) Ismail. 

(2) Cine să fie acest Afexandru Vodă cel dătrîn în dilele căruia . s'a clădit 

chiliile hanului de la mânăstirea lui Sfete Gheorghie de aicea din București ? Daca 

am admite pe Alexandru Vodă (Oaie seacă, 1568—1577) ne-am izbi de împre- 

jurarea că pe vremea aceia nu trăia Panaiotache Nicussios singurul Dragoman 

al Porții cunoscut sub acest nume, care ocupa funcția acesta între anii 1661— 

1673. Dacă în adevăr acele chilii vor fi fost clădite între anii 1568—1577 atunci 

mai mult am înclina a crede că aci e vorba de un Panait Banul din Hotărani 

bine cunoscut pe acele vremuri, iar nu de Nicussios care a trăit mult mai târ- 

ziă. Insă găsim că în Filstich s€ dice că sar fi clădit acele chilii în dilele lui 

Antonie Vodă cu cheltuiala marelui tălmaciă al Turciei, Panaiotache; deci în- 

clinăm pentru acest din urmă cu preferenţă.
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cade, precum se şi văd, care în trei ani acestea tâte sai făcut și 

acest bun lucru de folos ce se începuse sai isprăvit. 

Și iarăși întracest an, înțelegând Împărăţia turcului că să rădică 

Craiul Leșesc cu putere să vie asupra Cameniţei și rânduind câtă-va 

seamă de ste la Seraschierul de la Baba anume lusuf Pașa, ca să 
mergă impotriva lor (1), rânduind și pre Domnul Moldovii(2) ca să 
mergă însuși (3) cu Seraschierul cu 6stea lui, trimis'ai Împărăția și 
la Măria Sa Costandin Vodă un Agă cu poruncă ca să facă 1.000 
de Gmeni de 6ste să trimiţă lângă Seraschierul şi îndată după pu- 
runcă cu multă nevoință Domnul i-ai gătit şi i-aă trimis la Jupie 
24 de dile (4) și fiind şi alte căpetenii asupra acestei oști, făcur-aă 
Măria Sa Sărdav pre Dumitraşcu Caramaniâă Vel Posteluic Cap 
mai mare și poruncitor. lar după pornirea acestora, nici Măria Sa 
în București n'ai mai șădut, ci s'ai rădicat de ati mers la Potlogi, 
de ai vădut casele Mării Sale ce se jucra acolo și de acolo ait 
mers la Tirgoviște sosind la /4/ie 37. Şi după venirea Mării Sale la 
Tirgoviște, sai isprăvit şi foișorul cel boltit din grădina domnescă, 
carele din trecutul an se începuse de se zidise, iar într'acest an s'ait 
isprăvit și de alte podâbe ce lati înfrumusețat, precum se și vede, 
că ieste forte ciudat. 

Și au şădut Domniea tot în Tîrgovişte până în tâmnă. Deci când 
au fost la culesul viilor aă mers Măria Sa iar la viile de la Piteşti, 
de aii şedut o săptămână, după aceea iar s'aă întors la Tîrgovişte; 
atunci sai isprăvit și biserica domnescă din Tirgoviște de zugră- vit, măcar că și mai nainte zugrăvită ati fost, ci se învechise si se stricase zugrăvela, iar Măria Sa au pus de iznâvă de o aă zugrăvit și o aii pardosit cu lespezi de piatră, cu multă cheltuială si fârte frumos o aii înfrumusețat, precum se și vede. 
isprăvit și biserica lui Sfete Dimitrie din Tir 
tot stricată și bolta surpată 
au făcut în Tirgovişte şi ac 
de tot, de ai făcut slujbă î 

Şi tot atuncea s'ai 
goviște, care era de 

„iar Măria Sa pre lângă alte multe ce 
eea ai pus deo aă dres şi o aă grijit 
ntrânsa în diua de Sfântul Dimitrie, 

  

(1) asupra lor (în mss. orig.). 
(2) Moldovenesc (în mss. orig.). 
(3) în jos (în mss, orig.), 
(4) Iulie (în mss. orig.).
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A doua di Octomvrie 27 de dile, sat rădicat Măria Sa cu totul de 

aă purces și ati mers la Pozlogi, unde și casele de acolo isprăvite 

găsindu-le de zidit, numai două dile ai zăbovit; deci aă purces de 
aii mers la Magoșoia şi de acolo ai venit la Scaunul Bucureștilor 
la Woemorie 7, leat 1297, împreună cu tâtă boierimea viind cine-și 
pre la casele lor. 

Intracest an nici oștile Turcești cu cele Nemţești lovire între 

dânșii n'ati avut, săvai că cu gătire s'aii pornit și o parte și alta, 

adică Vizirul mergend la Beligrad cu oști împotriva Nemţilor și 

Nemţii așijderea în preajmă venindu-le, iar fiind pricină de pace la 

mijlocul lor, nu -s'ait mişcat nici o parte nici alta spre r&sboiă, pen- 

tru că cercând Turcii pre Nemţi pentru pace şi dându-li-se în bună, 

trimisa Impărăţia turcului sol la Nemţi, anume pre Rami Reiz- 

Efendi împreună cu Alexandru  Tergimanul (1) cel mare Impără- 

tesc, fiind la mijloc solul Englezuiui şi al Olandezului, ca să să 

facă pacea ; şi viind sol de la Nemţi, de la Moscali, de la Leși 

și de la Veneţieni, sai strâns toți la un loc, cei să dice Carozici 

acolo. Deci adunați fiind acolo toți și vorbind pentru pace și fiind 

și voia lui Dumnedeii s'a așăzat și aşa la Dec/enzrie 29 de dile 

leat 1207. acea pace s'a isprăvit. Insă acestă legătură sai făcut cu 

Nemţii, ani 25, dând Nemţilor să ţie tot Ardealul și țara Ungurescă 

de sus, iar Turcii să stăpânească Temișvarul împreună cu tot ți- 

nutul lui, adică cu Lipova, cu Caran-sebeș și cât ţine până în Mu- 

reș și până în Sava. Cu Leșii încă au făcut pace vecinică, dân- 

du-le Camenița înapoi, așa întregă cum este şi ei ai dat Turcilor 

tot pământul Moldovii cât îl luase, înapoi. Cu Muscalii ati făcut nu- 

mai ani doi pace și aceasta nu într'alt chip de aședământ, fără nu- 

mai starea armelor; cu Veneţianii tot d'auna. Și așa isprăvind solii 

pacea şi unii părți și a alaltia, cei turcești s'ai întors la Odriii, iar 

cei-lalţi, cari la locul lor sai întors. 

Tot întracest an după ce sai întors Vizirul de la Gste, Măria 

Sa Costandin Vodă ai socotit de aii trimis la Pârtă pentru greul 

şi păsul țării, pre Dumnealui Cornea Brăiloiu Vel Ban şi pre M- 

hai Cantacuzino Vel Spătar şi pre Dumitrașcu Caramanlâul Vel 

Fostelnic şi cu ei ai mers şi Jane Vatajul de Aprozi. Așa deci a- 

(1) Exaporitul Mavrocordat.
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colo mergând și la cei puternici spuind slăbiciunea țării și a să- 
racilor pământeni, s'au ascultat jalba lor și așa, ce ati dis s'au și 
făcut, întâiă pentru dou& haraciuri ce didese țara mai mult la vis- 
tieriea împărătescă, s'aă milostivit Împăratul de au dat ferman po- 
runcind Tefterdarului, ca să nu mai orânduiască ţara să dea cevași 
până în doi ani, ca să se umple socotela banilor celor ce didese 
mai mulți în trecuţii ani. 

Mai milostivitu-s'aii încă puternicul Impărat, pentru multa slujbă 
ce a slujit Măria Sa Costandin Vodă cu credință în vremea oștii, 
de Vai dăruit cu Hatișerif, ca până va avea dile să domneâscă acest 
pământ al Ţării, care” Hatişerif aducându-l boiarii cei mai de sus 
pomeniți, împreună cu Osman Aga Salahorul, cu mult și frumos 
alaiii, Măria Sa Costandin Vodă eşindu-i înainte d'asupra viilor în 
deal, după obicei întâlnindu-se cu dânsul, ai venit tot alăturea cu 
Turcul până la Scaun în Divan şi așa sosind, citindv-se întâi Ha- 
tişeriful, după aceea Mucarelul (1), ai îmbrăcat cu caftan pre Mă- 
ria Sa Costandin Vodă, îmbrăcând cu caftane și pre 24 de boiari 
şi așa dând cu tunurile şi cu puscile, după obiceiă, pre Turc cu 
feregea cu spinare de samur îmbrăcându-l, la gazdă lai dus; im- 
brăcat-ai cu feregea cu spinare de samur și pre Efendi lazagiu, 
pentru căci at cetit Hatişeriful. 

Acest Agă dar ati sosit aicea la Aprilie în 73 dile 7207 (2),   

CAP. XLIV. 
Pentru pristăvirea Dumneaei Jupânesei Stancăi Brânco- 

veanu Cuntacuzino, maica Mării Sale lui Costandin Vodă(3). 

Tot întracest an la /euzuarie zo Zile, Sad pristăvit şi muma Mării Sale lui Costandin Vodă, Yzpândsa Stanca Cantacuzino, de 

  

(1) Cartea împărătescă de prenoirea Domnii. 
(2) După cum vedem dar, cu Capitolul XLIII se is Domnie ai lui Costandin Vodă Brâncoveanu, 

anul următor al 11-lea. 
Nu incape îndoială că până aci scrisese Radul Logofătul Grecianul, Cronica Domnului săi, când o și închină Lui cu Predoslovia ce o vEdurăm la începu- 

prăvesc cei 10 ani de 
ba chiar intră şi în amănunte din 

tui acestei lucrări, 

(3) Acest titlu lipsind aci s'a lua 
Filstich.
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virstă de 62 de ani, pre care şi bătrâneţele ajungendu-o, iar mai mult 
grelele bsle, cum dic, saă pristăvit, care lăsând cu a Dumneaei 
gură ca să o astruce lângă boiarul Dumneaei, Ș4pan Zapa (1) Brân- 
coveanul, la mănăstirea Brâncovenii, că acolo era îngropat. Deci și 
Măria Sa Costandin Vodă fiul Dumneaei, după cum aii lăsat cu 
sufletul Dumneaei așa ai și făcut, că orânduind mulţi boieri, tot 
rude de ale Mării Sale, întâiă în curte la Dumneaei făcându-se 
pogribania cu sobor! mare, cu toță Arhiereii câţi aicea se aflase în 
orașul acesta și cu tâtă boierimea și slujitorimea. Şi așa deci is- 
prăvindu-se slujba pogribanii cu mare cinste rădicându-o, tot pre 
jos mergând până supt deal, acolea deci aşedând-o într'o carâtă, 
rămâind Măria Sa împreună cu tâtă casa Mării Sale și cu tâte ru- 
dele, la amară întristăciune şi mâhnire, Măria Sa s'au întors la Scaun, 
iar 6sele s'au dus de s'aii astrucat unde ai lăsat cu sufletul dumi- 
sale, toți cu un glas rugând pre Dumnedei, ca să o odihnescă în 
corturile drepţilor la vecinica împărăție, amin. 

(1) Papa este sinonim cu Pavel, după cum rezultă, atât pentru trecut cât și 

pentru timpurile moderne, din actele următore: 

a. Manuscrisul Istoriei Ţării Româneşti ce se află la Academia Română (Bu- 

curesci) No. 269, pag. 97, jos la rândul 18 se dice: «Şi aă omorit Duca Vodă 

<la 1675 pre Pavel Vel Vistier Grecianu și pre Negoiţă Vistiaru Cuştiureanu, 

«pentru căci sta pentru ţară». Ştiut din istorie este că acest Pavel Vel Vistiar 

iscălea şi era mai cunoscut cu numele de Papa de cât cu sinonimul de Pavel: 

b. pice C. D. Aricescu, Directorele Arhivelor Statului în «Istoria Revoluţiunei 

Române de la 1821, publicată la anul 1874 Craiova, la pag. 14 și 15. «EI (Tu- 

«dor Vladimirescu) ca copil păzea vitele părintești la pășunare dinpreună cu 

«fratele săă Papa, el a avut un singur frate și o singură soră; fratele săi s'a 

«numit Pavel, căruia îi dicea și Papa.»—Este de credut că aceste 2 nume sunt 

unul şi acelaşi şi că în vechime era mai obicinuit Papa de cât Pavel; dar nu 

este probabil, cum s'a pretins une ori, că numele Apostol sai numele Patri- 

arhă sai în fine numele Mateiti ar fi sinonimuri numelui vechii Papa, care adese 

ori se vede figurând în vechile Documente române.
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CAP. XLV. 

Cum, au, venit Domnului poruncă de la Impărăţie ca 
să dea 1000 de care şi 700 de salahori ca să mergă să fie 

pentru deșărtarea Cameniţii (1). 

Și iar întracest an venit-ai la Măria Sa Costandin Vodă, po- 
runcă de la puternica Impărăție, cu un salahor, să dea 1.000 de 
cară și 700 de salahori, ca să mergă să fie carăle pentru deșerta- 
rea cetăţii Cameniţii ce ar fi borfe şi alte ca acelea, iar salahorii 
să curățescă pe marginea Nistrului, păduri, crânguri, ca să pâtă 
pogorâ fără primejdie plutele ce vor să se facă să ducă tunurile. 
Deci dară Măria Sa Costandin Vodă, vădând că este mare grei și 
păs bieţilor săraci pământeni, ai făcut jalbă şi mare rugăciune la 
Pârtă pre unde ai trebuit și așa s'a ascultat rugăciunea și dintro 
miie de cară ati lăsat să dea 500 și din 700 de salahori, ai lăsat 
să dea 500, și aceste cară să se trimiță la lusuf Pașa Seraschierul 
de la Baba, căci el era rânduit să meErgă să se afle la acea deşer- 
tare a Cameniţii, împreună cu Domnul Moldovii, Așa deci gătind 
carăle și salahorii, ai rânduit Măria Sa pre Coszandin Cluceru Rali 
și la 7 dile ale lui Iunie, le-ai pornit după cum ai fost porunca 
impărătescă, de sai dus cu ele la lusuf Paşa. 

CAP. XLVI. 

Pentru facerea mănăstirii Brâncovenilor (2). 

Ci iarăși într'acest an, al un- spr&ă-deci-lea al Domnii Mării Sale lui 
Costandin Vodă, pentru multa evlavie și părintesca dragoste ce avea 
către maica Mării Sale, mai sus pomenită, n'a lăsat numai milele 
și pomenile atât pre la biserici cu sărindarele, cât şi altele prin 
taină la cei săraci și rămași câte ai făcut, ci încă şi acestea aă 
mai început a face, 

Adică: fiind la mănăstirea Brâncovenilor, unde era astrucate 6sele 
pomenitei maicei Măriei Sale, bisericuța aceea făcută iarăsi de 

  

(1) Acest titlu este împrumutat din Fiistich. 
(2) Acest titlu este împrumutat din Filstich.
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moșii Mării Sale, carea fiind mică forte, Măria Sa Costandin Vodă 
o aă fărâmat de tot și alta mai mare de iznâvă din temelie ati 
început a face, trimețând dar ca să fie la începerea zidului să puie 
cărămida cea dintâi, dupre obiceiii, pre iubiții fii Măriei Sale: Cas- 
tandin și Ştefan şi cu dânșii ai mers și sfinția sa Părinteie Mizzo- 
Pohitul ţării Kir Theodosie, ca să facă începerea, citind molitva după 

  obicei, care începere la Juuze în 9 leat 1297, s'a făcut. Şi așa Co- 
conii Mării Sale, împreună cu sfinţia sa Părintele Mitropolitul țării, 
înapoi s'au învirtejit, rămâind acolo ispravnic orînduit de Măria Sa 
Dumnealui Radul Golescul Vel Comis (1), carele multă nevoință fă- 
când şi osîrdie puind, la August în 5 dile, acâstă sfântă mănăstire 
de tâtă zidirea ei ce au trebuit, s'ai isprăvit. 

CAP. XLVII. 

Cum, de la Impărăţie poruncă Domnului asi venit să 
rimetă iarăşi 200 de cară la Camenița şi de mârtea gine- 
relui Mării Sale Scarlatache Mavrocordat Vel Paharnic(2). 

Ședând Domnia în București până la sfârșitul lunii lui Zazie, după 

aceia la gi întâi a lunii lui Iulie, ai purces spre Tîrgovişte, însă 

zăbovindu-se pre la satele Mării Sale, pre la Mogoșoza i pre la Pot- 

Zogi cât-va, la Julie zo ai mers în Scaun. Așa deci la Tirgovişte 

sosind, numai de cât aă venit un Agă de la Impărăție, cu poruncă 

ca să mai trimiță 200 de cară la Ibraim Pașa, carele era trimis 

pentru deșertarea Cameniţii, dicând că nu ajung cele ce mai îna- 

inte se trimisese (3). Deci Măria Sa cu multă nevoință le-au făcut și 

acelea și numai de cât le-aii trimis unde ai fost porunca Impără- 

iei. |După aceia, când aii fost la 26 gi/e ale aceleași luni, fiind tos A 
“fa Ti 
e 

(1) EI este fiul lui Matei Leurdeanul Vel Comis. A ocupat mai multe ran- 

guri ca: Postelnic, Agă, Clucer şi Vel Spătar. A fost căsătorit de mai multe 

ori şi între alte soţii ce a avut numărăm şi pe Elina sin Paviache Banul ot 

Clejani. Prin el se isprăvesc Golesci-Leurdeni, ne având copii de parte bărbă- 

tescă; prin fica lui anume Aniţa căsătorită cu Niculae Vornicul Ştirbei încep 

Golesci-Ştirbei. 
(2) Titlu din Filstich (traducţiunea nemţsscă). 

(3) fusese trimis (în mss. orig.)
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bila 
bolnav, încă mai din trecuta vreme, al dojleă (1) ginerile Mării Sale 

  

' Scarlat marele Paharnic, feciorul prea învălatului și prea stiutuluă 
„marelui Dragomau al Porții Turcesti al lui Alexandru Mavrocordat, 

! încă la țară pătimind câtă-va vreme căutându-l cu doftori şi acolo 
cât ai fost, iar după ce lait adus la Scaunul Tirgoviştii, numai trei 
dile mai zăcând, pâte că mai mult lui Dumnedeii ai plăcut de cât 
părinților și tot neamului lui, s'ai pristăvit, lăsând jale mare forte 
Jupânesei sale, părinților lui şi tot rodului și neamului lui, fiind 
de virstă de ani 22 şi căsătorit numai de un an și jumătate, ne 
lăsând în urmă nici seminție și așa cu mare cinste, cu sobor ar- 
hieresc, preoţesc, boieresc şi slujitoresc, ducându-l Lai astrucat la 
sfânta Mitropolie din Tirgovişte și toți cu un glas rugând pre 
Dumnedeii să spodobescă ca sufletul lui la răpaos vecinic să-l ducă 
în corturile drepţilor odihnindu-l, iar neamului lui și sângelui lui să 
dea mângâiare și bună răbdare fără de osândă. | 

CAP. XLVIII. 

Cum, Mării Sale Domnului poruncă de la Vizirul a 
venit ca să plinescă 600 cară cu boi şi 300 vaci pentru 

Crufii. care era să îerneze la Kiuprovej (2). 
Și iarăși viind un Agă Viziresc cu poruncă ca să dea Măria. Sa 

Costandin Vodă 600 de boi și 300 de vaci, la Cruţii Ardeleni, pre 
care Impărăția la Chiproveţi îi aşedase, ca să le fie pentru hrana. 
lor, de care vădând Măria Sa greul şi păsul bieților pământeni, 
trimis cu multă rugăciune la Pârtă, dâră se va mil 
să mai ierte ceva dintr'acâstă sumă ce 

au 

ostivi Împărăţia, 
| pusese și nimica n'a putut 

isprăvi de la Portă, ci iar cu înțelepta socotâla Măriei Sale lucrul chivernisind, nici treaba jos stând, s'aăi dat după poruncă aceste vite: tâte, nu atâta cu a bieților săraci supărare şi grei, , Tot la Tîrgovişte ati venit şi veste la Sepremurie 23 dile leat 1208 
, | N , 

1699 că şi cetatea Camenița s'a dat Leșilor, care intrând în cetate creş- 

  

  

(1) Aci este o greșală. 
Vodă Brâncoveanu a tost 
sigur de cât al 3-lea. 

(2) Titlul s'a luat din Filstich. 

Mai sus s'a dis că al 2-lea ginere al lui Costandin 
Costandin sin Duca Voevod; deci acesta nu este de
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tinii cu multă şi mare laudă ai: proslăvit pre Dumnedei și multă 
bucurie în t6tă creștinătatea ai dat, de lucru nici odată audit nici 
gândit a fi, cum noianul milil și proniei lui Dumnedei lucru de a 
fi au adus, carele iar dic, cu un glas creștinii aă proslăvit numele 
cel vecinic al lui Dumnedeii. 

Aicea numai a se ști însemnăm că la o dile ale Îmi Octomyrie 
leat 729%, sau pristăvit şi un preot anume Popa Niculae, carele 
grec fiind şi veche slugă a casii Mării Sale lui Costandin Vodă și 
om f6rte politic, ştiut și vrednic în tâte, carele multă vreme păti- 

  

mind şi el obştesca datorie ş'ati făcut, pentru care multă mâhnire 
ai dat Domnului săi și prietenilor lui (4). 

  

(a) Sfârșitul istoriei Logofătului Radu Grecianu din: Magasinul Istoric pen 
tru Dacia, publicat în anul 1846, reprodus în: Cronzcarii Țării Românescă, 
T. Il, 1847, 

Pentru ştiinţă adaogăm aci că în ce priveşte aceste 48 de Capitole, noi le-am 
publicat după cum sunt și în Magasinu/ Istoric şi că diferențele ce am cons- 
tatat între publicaţia sus disă şi între Mss. original, noi le-am consemnat sub 
formă de note după cum se pâte vedea. 

Mai adaogăm şi aceia că, forma cuvintelor, așa după cum s'a scris atunci, noi 

am dat-o aci întocmai după Mss. original, fără a căuta să o alterăm câtuși de 

puţin, nici după publicaţia din Dacia, nici după vorbirea ndstră de astădi, vo- 

ind a fi cât se pâte de sincer îna reproduce stilul, ortografia și. forma fraze- 

lor întocmai-—fără modificare—după original. 
Tot aci este locul să mai amintim şi aceia că de la aceste 48 de Capitole 

înainte numai, s'a refăcut tot materialul de către Marele Vornic Radu Popescu 

când a scris şi el cronica lui Costandin Vodă Mavrocordat, după cum de altfel 

m'am ocupat mai pe larg și la pag. 33 și urm. din Scpizrife Zu? Radu Logorătul 

Cronicarul, Bucuresci 1904. 

Va urma acum partea inedită.
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CAP. XLIX (1). 

De a Domnului mergere din Tîrgovişte la Bucureşti (2). 

De aici de la Tirgoviște dar, Măria Sa Costandin Vodă sai ră- 

dicat şi la Scaun la București av mers la Ocronzrie în 19 dile(3)- 
purcegând, de vreme ce și vremea se răcise, însă întâiă pre la sa- 
tul Mării Sale pre la Poz/og? mergând, unde prea iscusite și frumâse 
case ai făcut precum să și văd şi acolo praznicul Marelui Muce- 
nic Dimitrie făcând, Sâmbătă aii purces și la Octomurie în 30 gile 
la Scaun în Bucureşti ai intrat cu mare alaiii şi pre boiarii Caima- 
cami dupre obiceaiii cu caftane i-ai îmbrăcat. 

CAP. XLIX, (Varianta). 

lar Domnia şedând în Tirgoviște până la 23 Octombre sculatu- 
sau şi pe la satele Mării Sale Mogoșdia, Potlogii (sic, invers) mer- 
gând unde şi praznicul lui sfete Dimitrie făcând, la Noembre 6 ai 

“intrat cu fericire în Scaunul Bucureștilor. Plinitu-s'ai cu fericire şi 
anul al 1l-lea al Domnii Sale la Noembre 28 (4). 

(1) Deşi materialul cuprins în rîndurile de subt acest Capitol, face parte din 
acei î1 ani de Domnie ai lui Costandin Vodă Brâncoveanu, totuşi noi fideli cu 
manuscrisul original cum şi cu traducerea lui Filstich care este absolut identi- 
că cu originalul, n'am alterat nimic din ea cio publicăm aidoma după manus- 
cris, mulțumindu-ne pe d'o parte că atragem atenţia cetitoruluj asupra acestui 
lucru, iar pe d'altă parte că din împrejurarea acesta va resulta un total de 110 Capitole, nu 109 cum la pag. 39—49 din „Scrierzle lui Padu Logofătul Cro- nicarui, Bucureşti 1904, constat, bine înțeles însă, afară de Variante. 

(2) Titlu din Filstich. 
(3) De la Christos se numără 1699, iar de la facerea lumii 7208 ani. (4) După manuscrisul No. 548 de la Academie. Deslușesc aci, pentru ştiinţă că Mss. acesta după ce trateză cele 48 de Capitole de la început absolut iden- tic cu originalul aflat în posesiunea mea, urmeză cu Cap. XLIX și L întocmai așa după cum le-am publicat noi aci sub numirea de Variante. Mai urmeză apoi în sus disul Mss, nişte foi albe după care începe a trata iarăşi Cap. XLIX și următorii, material care este la cele mai multe Capitole la fel cu al nostru, Deduc de aci că, copistul începuse a copia, de la Cap. XLIX înainte după vr'un alt exemplar și terminând cu copierea n 

! 
umai a 2 Capitole, revine şi co- piază după un încă altul, care era la fei cu orig inalul ce am că în n:âinile mele.
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CAP. L. 

Începerea cu ajutorul luă Dumnedeii al anului al XILlea 
den Domnia Mării Sale lui Costandin Vodă. 

Ședând Domniea în Scaun, ai venit poruncă împărătescă ca să 
dea Măria Sa o sumă mare de cară cu cai și cal slobodi să fie 
pentru treaba solului Nemțesc carele mergea la Impărăţie, pre ca- 
rele aducându-l pre Dunăre până la Rusciuc, de acolo drept la Ţa- 
rigrad lau dus. Deci Măria Sa cu multă nevoință porunca împără- 
tescă ai plinit, iar cu destul grei săracilor, 

Şi acestă poruncă nici bine isprăvindu-se, altă poruncă de iznvă 
împărătescă aii venit ca să se rădice Măria Sa Costandin Vodă să 
mergă la ste asupra Nohailor în Bugeac, pentru că nevrând Nobaii 
să se supue poruncii împărătești au rădicat capul împotriva Hanu- 
lui, pentru care lucru s'a rădicat Hanul cu ste asupra Nohailor. 
Deci ai venit poruncă de la Impărăţie ca și Măria Sa Costandin 
Vodă să mergă într'ajutorul Hanului împotriva Nohailor. Şi aşa mă- 

car că iarnă fOrte grea fiind și mult greă îi era de a se rădica 

din Scaun, iar supuindu-se Măria Sa poruncii împărăteşti, cu tâtă 

boierimea şi slujitorimea sculându-se la zș qi/e Ghenarie din Scaun, 

ai purces şi mergând la satul Drăgănești ot sud Prahova acolo 

câte-va dile şedând, mai mult așteptând și altă poruncă de la Ha- 

nul și veste de la boierii cei ce fusese trimiși mai înainte ca să 

iasă înaintea Hanului acolo la Drăgănești, dic, veste aîi venit pre- 

cum Hanul s'aii împăcat cu Nobhaii și saii învârtejit înapoi la Crim, 

Și poruncă aă venit la Măria Sa Vodă să se întârcă înapoi, deci 

Măria Sa porunca vădând, cu bucurie de obşte s'aii întors la Scau- 

nul din București cu mult alaii și cinste. 

Deci i tecând i iarna cu pace, când aii fost în primăvară la luna lut 

Maii, apuc Catu-saui Măria Sa de gătirea pauni fiică-i Măvii Sale 

Dămua Safta, pre care o ati dat-o după Jordacke Creţulescu Vel 

  

Ca dovadă pipăită că așa trebue să să fi întâmplat avem și împrejurarea că, 

după ce termină Cap. XLVIII, printr'un semn convenţional, face o trimetere 

tocmai la acel Cap. XLiXjcare, cum am dis, este la tel, ca text vorbind, cu 

acela din Mss. miei. 

Viaţa lui Costandin Vodă Brâncoveantte—Ste D. Grecianue
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Cămărasă, făcând nuntă ca aceea mare Domnescă cu multă cinste 

i cuviință și veselie, întâmplându-se și Părintele A7fanasie Patri- 

A
 

—-arhul Antiochiel care şi slujba cununii o ai făcut, fiind Nun Pâ- 

' zintele Vlădica Theodosie. 
După aceea aflându-se Domnia cu bună pace la Scaunul Bucureș- 

tilor, iar vrăjmașul adevărului cela ce nici odini6ră nu înceată a 

pune păcii zizanji și a Scorni_amestecături, aflat-aui şi organe pre 

Gre-care Gmeni r&i dentru pământeni, care tot acestea și mai na- 

inte în inimile lor hrănind aii fost, carii elineşte se chiamă (54- 

wrpeproi) adică rădicători de zarve, precum 6re-care din filosofi 

mărturisește că «nu iaste mai răi lucru în lume de cât acestă di- 

mighersie» care și în dilele Mării Sale mai nainte vrând a face ase- 

menea amestecări Domnii, Dumnedeii la osândă și pedepsă i-ai 

adus. De sar fi potrivit Domnul faptelor lor şi aceștia ca și alți păr- 
tași ai lor, de viaţă sar fi lipsit; ci milostivindu-se Domnul şi ier- 
tând la unii greșalile, ei tot nu sai aședat a face cele obicinuite 
r&utăți ale lor, până când iar dreptatea Domnului la pedepsă i-ai 
adus, singuri ei în curse cădând, precum înainte povestea arată. 

Că unii ca aceștia, adică: un Dumitrașco Corbeanul și cu alții de 
ai lui, cercând a face amestecături Domnii pren mijlocul unui turc 
anume Mehmed Efendi, care se întâmplase de venise aicea cu tre- 
bile lui şi avându-l el prieaten mai de demult şi deșchidându-și ei 
vorbele către dânsul, el ca un păgân înșelător și spre o parte şi 
spre alta, ai mai vârtos să dicem că den voia lui Dumnedeii at 
fost acesta, că acest turc după ce le-aii luat lor sfatul și gândul, în- 
dată la Domn ai mers și vicleșugurile lor pe deplin ati arătat, 
Atunci Domnul ca pre nişte ficleani la opreală cu urgie i-ai pus, 
care acestea înțelegându-se la unii iarăși dez Grecii vrăjmaşi pă- 
mentul acestuia, care şi cu slujba la Porta Vizirului să afia, le-aă 
prefăcut și le-ai sporit într'alt chip, spre multă asupra Domnii r&u:- 
tate, pănă și pre cei mari spre vorbile lori 
făgăduind ca să- 

Domnii. 
Și așa numai de cât 

el 1 -aii plecat, multe pungi 
și plinescă pohtele lor cele rele ce avea asupra 

Vizirul pre un Agă mare cu grabnică po- runcă și făr de veaste la Domn ai trimis, (că nici Capichehaialele (1) 

  

(1) Boieri trimiși la Pârtă din partea ţării,
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n'aii prins de veaste) însă cu firman ca să dea Domnul pre o seamă 
de boieri să'i ducă acolo, cari vrăjmașii aceia înainte pusease, cum 
că voitori de răi Domnului acei boiari ar fi și mergând acolo, ceva 
după pohta lor vor isprăvi. 

lar Domnul vădând porunca, numai de cât nu numai pre aceia 
ci şi pre alţi boiari mari și mai de jos, mulți ai trimis ca să stea 

de față să vadă cu ce vinuesc pre Domn? aflându-se cu dreptă 

slujbă Impărăţii și tâte poruncile plinind. Și pornindu-se Aga acela 

cu atâta boierime a merge la Portă și Vizirului în ştire dându-i-se 

de atâta norod ce mergea, 6re ce grije ait avut, despre o parte vădând 

că lucrurile nu precum vrăjmașşii le urzise es, ci dreptatea Dom- 

nului să cunoștea că și înaintea Agăi la București cu mic cu mare 

să rădicase, cu mare jalbă, mărturisind toți că, Domnul iaste bun 

şi nimeni nici o nedreptate despre Domn n'are şi cum că tocmai 

și la Impăratul să mărturisescă a merge gata sânt, iproci. 

Drept aceia, nici cum cu cale n'aii găsit Vizirul ca să mergă no- 

rodul acesta acolo, ci îndată iarăși pre un Agă degrabă laă trimis 

de i:aă întors înapoi tocmai de la (loc alb), nelăsându-i să mergă 

în Țarigrad nici măcar pre unul și așa sai întors boiarii înapoi și 

vrăjmașii ai rămas ruşinați şi Domnia neclintită; numai de atâta 

S'aă făcut întristare Domnii și ţării căci că cheltuială multă și pa- 

gubă sai făcut pân la 300 de pungi (1), că Turcii la unele ca a- 

cestea ca să mănânce să bucură și, den câte vrăjmăşii pun înainte, 

nimic nu lasă. Pre care cea cu două ascuţituri sabie Dumnedeiască 

îi va osândi precum am vădut că, câți sau pus impotrivă de au 

păgubit țara acesta, nici unul n'aii scăpat de osânda și de judecata 

Dumnedeiască. 

Intorcându-se dar boiarii, Domnia încă sai sculat de la Bucu- 

reşti şi ati mers la Po//og? la satul Mării Sale, unde ședând câte- 

va dile, iar sati rădicat și aii mers la Scaunul Tiîrgoviştei la Azgust 

7 di şi așa la Tîrgovişte ședând până la Noemywrie 15, sa rădi- 

cat şi ai venit iarăși la Scaun la Bucureşti, intrând cu alaiă, după 

obicei ai îmbrăcat pre Caimacami cu caftane. 

  

(1) o pungă se socotea de 500 bani; în urmă s'a socotit (Qis) 500 lei.
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CAP. L, (Varianta). 

Nunta ce ati făcut Domnul cu fiica Mării Sale cea de 

a patra Domna Safta şi altele ce aă urmat atuncea în 

grabă după nuntă (1). 

După ce aii mers Domnia în București, căutat-aii cu nevoinţă tâte 

trebile ţării şi poruncile Impărăţiei până despre primăvară. | Despre 

primăvară ar, vădând că sânt lucrurile într'o fărâmă de lihiște și 

* socotind ca să căsătorescă Măria Sa pe fiica Mării Sale Domna 

Safta şi aflând și obraz vrednic și cuvios de a face ginere Măriei 

Sale pre Jordache Cretulescul, om bun de neam şi forte înțelept, cu 

pârlej și îndestulat de tâte, de la moși şi de la părinți cu moși! 

multe, cu vii, cu ţigani și cu de tot binele, pre carele Domnul nu- 

mai de cât dându-i dregătorie la Curte, la făcut Cămăraș mare 

și la Ma? în 72 gile începându-se nunta cu multă bucurie, veselie 

și Domnescă parisie, în dioa de Sfânta Troiță s'aă săvârșit şi sfin- 

tele cununii la az în 19 dile. Deci fiind botezat acest Cocon de 
răposatul /ordache Cantacuzino Vel Spătar şi ne având Naş, cunu- 

„, natu-laă Sfinţitul Mitropolit Kir Theodosie dimpreună cu Sanda 
Jata ui Iordache Spătarul şi întâmplându-se aici prea fericitul Pa- 

i Zriarhul al Antiochiei Kir Athanasie, Sfinţia sa slujba sfintei cu- 
| nunii ai săvârșit şi cu mare parisie făcându-se tot ai şedut și la 
! masă ospătându-se cu multe feliuri de dicături, muzice și jocuri 
L cu alte desfătări cu (șters și loc alb și cuvinte tăiate de legăto- 

rul cărții). 

lar după ce aă trecut nunta, având Domnul mare liniște și bună 
odihnă despre Pârtă și tâtă boierimea aflându-se toți cu bucurie și 
bună petrecanie, iată odrăsli la mijloc făr de veste mare turburare 
neputându-se odihni procletul v&dând lucrurile întru atâta linişte | 
a le lăsa nemișcate și neturburate, după cum obiciuit ca un diavol 

(1) Varianta acesta este din Mss, 548 al Academi 
nată sub Cap. XLIX. Credem că aci e o confuzie 
sub Cap. XLIX mai avem scris cu totul alt-ceva, Cum că materia de sub acestă Variantă este de 2 ori tratată avem în sprijin şi faptul că materia din Cap. L Mss. nostru este identic cu Cap. L din sus disul Mss. al Academiei. 

ei Române și este însem- 
de vreme ce vădurăm că tot
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este, binele și folosul 6menilor al zavistui, ci aflând organe ca a- 
celea pren care a-şi lucra voia şi pohta sa, îndată le-ai. arătat mo- 
dul cu carele se pâtă aduce Domnului și țărei turburare dâră și 
pacoste. Acestea Diavolul socotea şi cei ce lui urmaă. 

lar pronia lui Dumnedei altele orânduia şi cele ce ei socotea 
Domnului a lucra, la capul lui ticălosul aii sosit și rău Dumnede- 
iasca dreptate pre el ai pedepsit, precum mai înainte se va vedea, 
Nu iaste atâta cu ciudă când de la streini să pricinuiaște cuiva-și 
vre o pagubă ai altă primejdie, cât iaste obida şi ciuda când de 
la neam și de la cei ce'i are neștine credincioşi i se pogdră şi îi 

vine necazul și turburarea precum şi vulturul ai dis, dupre cum 

mithul spune că, însăgetându-se de un vinător și uitându-se unde 

îl pătrunsese săgeata, vâdând stanțul săgeții că ieste din penele lui 

ati dis: nu-mi iaste cu ciudă atât căci m'aă rănit, cât î-mi este ne- 

caz că de aripele mele m& omor. 

Aşijderea şi prea luminatului Domn nu îi era atâta cu ciudă și 

cu obidă pentru turburările şi zavistiele cele vrăjmășeşti ce asupră-i 

se scornea, cât să necăjea vădând că se cobră și vin dintr'ai Mării 

Sale care credincioși îi avea şi pururea cu cinste și cu milă se afla, 

că fiind Dumitrașco Corbeanul fratele lui Vintilă Banul (1), din fire 

om f6rte r&ă, zavistnic și turburător, asemenea şi potrivă având și 

pe Jupânesa lui Zwdosca, muiere rea și neastâmpărată, ceale ce nu 

putea să împlinescă el, prin mijlocul ei le săvârșea, neputându-se o- 

dihni ticăloșii întru atâta bine și îndestulare ce era. Ci vrând ca să-și 

arate și să-şi descopere tâtă zavistia și răutatea, ca niște iubitori de 

a scorni răzmirițe și zarve precum feliul de început le-ai fost, pu- 

Sau în gând ca să aducă Domnului, de va putea, pacoste şi stră- 

mutare și aflat-aă mijloc şi organ pren carele acea vrăjmășască 

voie a-și împlini, pre un turc ce se afia pre acea vreame aici, carele 

și Efende la Grigorie Vodă fusease, cu carele ajungându-se şi al- 

cătuindu-se, multe pe taină cu dânsul împotriva Domnului pusease 

şi aședase. Şi fiind numai ca să purceagă Turcul acela către Țari- 

grad, socotind ei între dânșii că a scrie pen scrisori cele ce acolo 

ar putea face şi isprăvi nu va fi bine, socotitu-saă procletul acela 

  

(1) Corbeanul Vintilă Banul.
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Dumitraşco Paharnicul şi şi-a trimis Jupân€sa n6ptea pe la toba (1) 

carea tălmăcea. La aceste ficleane umblete, avea pe Domnița fata 

lui Grigorie Vodă ce o ţinea /ordache Beizadea sin Antonie Vodă; 

ea îi tălmăcea de tâte la Turc fiind și rudă amândouă și nădăjdu- 

ind ca să fie frate-săt. Domn sin Grigorie Vodă, cu care iai tri- 

mis o măhramă cu sârmă dicându-i că: acea măhramă să fie semn 

şi când ar putea isprăvi ceia ce între dânşii au vorbit şiau soco- 

tit, acea măhramă să o trimită în chip de semn ca să lipsâscă cărți 

și alte scrisori pentru ca să nu li se întâmple vre o descoperire 

sfatului lor celui drăcesc. 

Aceste moduri i-ai sofisit diavolul de aii aflat spre turburarea 

Domnului și numai până aici le-aii slujit pe taină şi de aci i-ai 

descoperit și'i-ai dat în audul tuturor în ce și cum ati umblat, că 

a doua di, pâte fi că din voea lui Dumnedeii, păgânul de Turc, pste 

fi că pentru lăcomia căştigului, ai pentru ce să va fi socotit, că nu- 

mai de cât luând mahrama și răvășelul ce'i didese spurcăciunea de 

Jupânesă a lui Dumitrașco: Tudosca şi mergând la Domn i-ai des- 

coperit tâte ceale ce zavistnicul și vrăjmașul Damizraşco urzise şi 

aședase pe taină cu dânsul, dând Domnului şi mahrama şi răvășe- 

lul, care lucru audind s'a minunat și Domnul și tâtă boierimea: de 

zavistie şi nespusă r&utate. Nimic însă Domnul atunci nu s'a tur- 
burat nici i-ai făcut certare cu nici o pedepsă, lăsându-l în judecata 
lui Dumnedeă. 

Dar nici cu atâta răutate și zavistia cea mare ce era încuibată 
în drăcâsca inimă a lui Dumitrașco s'a putut odihni, ci tocmai și 
la Țarigrad lucrurile şi meșteșugurile lui ai ajuns la unii din cei ase- 
menea cu dânsul la răutate, la cari ati fost trimes procletul acela şi 
boieri scriși tot anume cu care dicea că este alcătuit ca să fie după 
ce-și vor isprăvi, tot una; cu care mare turburare aă făcut la Poârtă. 
(Dar dreptatea Domnului au biruit tâte ficlene meșteșugurile lor pre- 
cum în jos se va vedea), că numai ce sati pomenit Domnul tot de 
odată, unde vine un Agă împărătesc cu ferman de poruncă ca să 
ia să ducă toți boiarii câți era scriși în tefter tot anume să'i ducă 
la Pârtă, lucru forte spăimântat şi nu cu puțină grijă Domnului. Insă 
Domnul știindu-se drept, numai de cât i-at pornit şi alti boiari încă, 

(1) Se pare că 7oăa era porecla unei cunoscute vrăjitorese .
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afară din cei ce semna în catastih, câţi-va; cei ce era semnaţi de 
acolo era aceștia: Costandin Știrbei Vel Clucer, Cernica Stirbei Vel 
Armaş, Radu Cluceru sin Firizei Vistierul, Grigorie Postelnicul Bă- 
leanul, Șerban Postelnicul Flierăscul, Mihai Postelnicul Corbeanul, Du- 
mitraşco Paharnicul Corbeanul, Vlaicul Armașul și alţi mai trimițând 
cu dinșii pre: Mikaii Cantacuzino Vel Spătar i pre Bunza Gră- 
dișteanul Vel Comis şi aşa cu toți până la Cuciuk-kioiii, aprâpe de 

Țarigrad la un ceas și dând ştire la Pârtă că ai venit atâta glotă 

de boieri din ţară, coprins'aii mare grijă pre ceia ce era pricina 

acei turburări, pociii dice că şi pe însuși Vizirul, 

Ințelegând că aii venit atâta boierime şi vădând că n'are Domnul 

nici o vină, ci câte s'aii făcut tâte den îndemnările vrăjmaşilor s'aii 

făcut și cunoscând că de vor întra în Tarigrad se va face vre o 

turburare mai mare și ca să nu afle și Impărăția, numai de cât ati 

trimis poruncă ca să nu intre nici unul în Țarigrad, ci să se învir- 

tejască toți îndărăt. Scriind numai de cât cărți și Chehaiaua şi bo- 

iarii Capichehaiale la Domn cum că ai înțeles Pârta că, tâte câte 
sai dis și aă pârât împotriva Mării Tale, tâte aă fost den îndem- 

nările vrăjmașilor; deci Vizirul însuși ca să nu se mai facă vre o 

turburare în Țarigrad, ai poruncit nici un boiariă să nu între în 

Țarigrad, ci toți să se învirtejască înapoi şi să fie Măria Sa fără 

grije, cari și după poruncă sai învirtejit înapoi. Deci pre unii 

dentr'aceştia, care li sai dovedit faptele şi vrăjmășia înpotriva Dom- 

niei, i-ai pedepsit puțină vreame cu închisârea: pe Da:t/rașco Cor- 

beanul Paharnicul, pe Grigorie Postelnicul Băleanul i pre Radul 

Clucerul sin Iris ; iar apoi Domnul din bunătatea sa. milostivin- 

du-se iarăși spre dânșii, lăsându-i în judecata lui Dumnedei i-ai slo- 

bodit și i-aii şi miluit cu dregătorii şi cu cinste la Curte, făcându- 

se următoriă cu adevărat cuvântului Evangheliei care dice: lubiţi 

pre vrăjmașii voştri şi nu răsplătiți răi pentru răi. 

Deci mântuindu-se milostivul Domn și dintracâstă turburare cu 

ajutoriul lui Dumnedeă carele i-ai supus toți vrăjmaşii supt picidrele 

Mării Sale, viind vreme de tâmnă, sculatu-s'aă Măria Sa la Sepremorie 

z5 dile, mergând pe ia satele Mării Sale, la Oczomurze zo gile ai intrat 

în Scaunul Tirgoviştei. P/nitu-s'ati cu fericire și anul al 12-leu al 

Domnie! Mării Sale lo Costandin Basarab Voevoa la Octomwrie 23.
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CAP. LI. 

Inceperea cu ajutorul lui Dumnedeii al anului al XIII-lea 

al Domnii Mării Sale lui Costandin Vodă. 

Ședând Măria Sa Costandin Vodă la Scaun, de la lacomul Chi- 

haia necontenite cereri de bani Măria Sa avea, den care mai mulți 

era făr de cale, numai den păgânesca răutate ceruţi şi luaţi, însă 

Măria Sa cu bună socoteală tâte le-ai chivernisit (săvai cu destul 
păs săracilor, iproci). 

Mai însemnăm aici şi acesta ca să se ştie adică: pentru a doua 
Domnie a lui Costandin feciorul Ducăi Vodă den Moldova şi de 
mazilia lui Aniohie feciorul lut Cantemir ; dice Solomon: «de că- 
«derea prietenului tăă nu te bucura, că urăciune este lui Dumne- 
«dei». 

Antiohie feciorul lut Cantemir, fiind Domn Zării Moldovii nu 
era iîndestulat până în cât mânca și Jefuia acea biată ţară și sugea 
sângele săracilor, cu un Zordache Ruset Vistier, grec din Tarigrad 
și cu frații lui și cu un Bogdan Patmanul cumnat acestui Antiohie 
şi cu alți asemenea vrăjmași pământului fiind, pentru că boiarii cei 
de temeiă ce era aleși și buni pământeani era toți pribeagi în di- 
lele lui pentru nedreptăţile ce făcea. Ci începuse a se atinge şi de 
Costandin Vodă Brâncoveanul, Domnul Țărei Rumânești, cu multe 
feluri de împoncișituri înălțându-se cu firea, că cu prietenii lor ce 
avea la Pârtă anume A/exandru Mavrocordat Terzimanul şi Miha- 
lache Ruset, vor putea doar face vre-o mișcare, celuia ce cu pace 
și liniște domnea și ţara își păzea. Dar n'ati putut ticăloșii, nimica 
alt să-i strice, de vreme ce prea înțeleptul Dragoman cu dânșii a 
să uni nai vrut, fără cât numai pe țară ai păgubit cu o sumă de 
bani, precum s'ati dis mai înainte care spre mult r&i le-ai eșit mai 
pe urmă, că acela ce sapă grâpa altuia şi cade el întrînsa, precum 
iar cel ce sai dis Solomon, dice: «că cel ce se bucură de căderea 
«altuia, Dumnedeă ia sarcina aceluia şi o pune asupra celui alalt». Vedând dar și Costandin Vodă, Domnul Țării Rumânești, cea nesuferită şi crudateca lor reutate, cu a sa vrednicie și putere ce avea la P6rtă, cu ajutorul lui Dumnedei și prin mijlocul prietenilor,
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pre Antiohie din Domnie lau lipsit și tot odată făr de veste cu Agă 
de la Împărăție sai pomenit de i-aă luat și nici Capichehaelele lor 
n'aă prins de veste și Domnia o aă dat lui Costandin Vodă feciorul 
Ducăi Vodă, ginerile Mării Sale lui Costandin Vodă Brâncoveanul. 
Atuncea boiarii Moldoveni câţi ati fost pribegi aicea în ţară de atâta 

vreme, daca ati vădut că s'au curăţit ţara de tirani, sai dus toți 

cine-și la casa lui și la moșia lui. 

Fiind Domnia la Mogoșdia, venit-att un Mârzac de la Hanul, cu 

poruncă împărătescă să dea Măria Sa Costandin Vodă o seamă de 

slujitori cu un boiar ca să mergă să facă podul la 7Zighina peste Nis- 

tru să potă trece Tătarii și Nohaii, pe care Hanul îi rădică pentru 

multe nebuniile lor ce făcea și sta împotrivă nebăgând seamă de 

Hanul. Așa el deci cu 6ste puternică viind, i-ai supus și făcându-le 

multă pagubă dintrînșii, i-ai dus de i-ai trecut la Crîm. Acestă 

poruncă viind, Măria Sa numai de cât au poruncit de s'au gătit 500 

de slujitori, trimițând cu dânșii pre Mânăză Vel Căpitan za Lefegih. 

Deci nici întru acesta n'a lăsat Măria Sa a nu plini ce au fost po- 

runca împărătâscă. 

CAP. LII. 

Cum, ai făcui sfat pentru haraciul cel mare şi de tri- 
miterea boiarilor la Impărăţie, care pe vremea aceia la 

Odriiu era (1). 

După acâsta şedând Măria Sa în Scaun, făcut-ai socotelă şi sai 

sfătuit cu tâtă boierimea pentru dăjdiile și nevoile Țării, cum şi în 

ce fel s'ar putea afla mijloc ca acela cât și biata țară să mai r&- 

sue și de reale să se mai ușureze. Şi așa cu înalta și înțelepta so- 

cotelă a Mării Sale, impreună şi cu sfatul boierilor aii aflat ca să 

facă un aședământ să ştie fieşte cine ce să dea întrun an, mai u- 

şurând pre cei ce se vedea și se părea că sânt îngreuiaţi și mai 

slabi şi mai adăogând pre cei ce se vedea că sunt mai ușori și mai 

cu putere; însă întâii socotind dăjdiile ce aă dat ţara în trecuţii ani 

şi dintr'aceia mult mai jos, aședându-o ai făcut ruptori ca să dea 

  

(1) Acest titlu lam luat de la Filstich.
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t6tă țara întrun an de patru ori, care bună socotelă și chiverni- 

selă a țării cunoscându-o pământenii, multă mulțumită ai dat Mării 

Sale cunoscându-și însuşi uşurarea şi folosul lor. 

Și așa aceia isprăvind, ai socotit Măria Sa de ai trimis la Pârtă 
pre Șerban Vel Vistier (1) i pre Pergo Vel Clucer, una ca să aşeze 

pre datornicii țărei, rugându-i și puindu-le di (2) să știe când își vor 

iua banii lor; a doua ca să plângă ţara de slăbiciunea ei, ca dâră 
lacoma şi tirănesca cererea lor o ar mai tâmpi a lăsa pre ce ai 
fost obiceiul lor a cere și a lua den ţară, iar nu afară din tâtă pu- 
tința a mai prăda pre săraci, Insă după ce ai sosit la Ozrzză, unde 
acolo Împărăţia se afla, apucându-i cu mare strânsâre ai mai luat 
păgânul Chihaia făr de nici o pricină numai cu păgânesca și tiră- 
nesca lăcomie a sa, 80 de pungi la care și Măria Sa Costandin 
Vodă și tâtă boierimea alt nai avut ce mai dice fără a se ruga 
lui Dumnedeii să stingă pe acești stingători de ţări si lacomi păgâni. 
Și dupre ce dar ai pornit pre boiari, mai ședând puţină vreame 
pentru ca să se mai trezvească și să se preumble, aii mers Măria 
Sa la satul Mării Sale la Potlogi, unde ședând vre o dece dile cu 
multă boierime întru bucurie aă petrecut; şi aşa de acolo purcegând 
aii venit iarăşi la Scaun ca să caute de trebile și chivernisirea Ţării. 

CAP. LII, (Varianta). 

De aci încep a serie cele ce la anul al XIII-lea al Dom- 
nii Mării Sale lui Costandin Vodă sai întâmplat şi cum 

de prea înțeleptul acesta Domn s'asi chivernisit (3). 

Sosind deci Domnia în Scaunul Tirgoviştei nici de cum supără- 
rile de la păgâni nici acolo nu'l lăsa, ci pururea cu valurile şi cu 
supărările lor se afla, unde după ce ati sosit nu multe dile trecând 
aii venit Mării Sale veaste de la Capichehaiale, cum că Turcii vor 
să să apuce să dreagă cetatea de la Bender. De care neapestit după 
aceia aă început a veni şi de la păgâni porunci Mării Sale de za- 
hareale, de cară, de salahori și de alte nevoi. Deci vădând Dom-   

(1) Grecianu. acum întâia oră Vel Vistier. 
(2) termen, soroc. 
(3) Din Mss. 548 al Academiei Române fără număr de Capitol.
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nul că'l îmbulzesc supărările și poruncile păgânilor, aă ședut nu- 

mai până la Sfeti Nicolae, apoi sai sculat iarăși den Tirgoviște 

și au mers în Bucureşti ca să-i fie mal îndemână a căuta trebile 

şi poruncile Impărății. Unde după ce ai sosit nu în puţină grijă ne- 

contenitele supărări ale păgânilor au băgat și pre Domn şi pre tâtă 

boierimea, de vreme ce vreame de iarnă fiind cu de grab a se îm- 

plini să poruncea, care cu destul necaz (se puteai împlini), iar făcând 

Domnul nevoință atât pentru cară, pentru zahareale cât şi pentru 

salahori și altele, până în luna lui Martie le-ai gătit și le-ai făcut tote. 

CAP. Lil, (Varianta) (1). 

Vădând Domnul atâtea porunci şi atâtea supărări de la păgâni, 

fiind atunci Dumitrașco Caramanlăul Vel Postelnic la Postă i Vergo 

Vei Clucer îi Bunea Vel Comis şi vădând că pe lângă atâtea supă- 

rări ce avea despre Portă, acei boieri ce era acolo tăcea și ei nişte 

cheltueli mari și fără socotelă de aducea ţărei atâta pagubă, soco- 

tit-ai Măria Sa şi ati trimis pă Serban Grecianu Vel Wistier la Portă 

şi pentru alte trebi ale țării, iar mai vârtos ca să ia seama acelor 

boieri de atâtea cheltueli fără de ispravă ce făcuse, la ce şi unde 

le ai făcut și luându-le seama, Dumizrașco Caramaniâul să vie în 

țară, pornind pe Vz/ Wistier de aici la 25 ale /ui Fevruarie. lar 

după aceia nu multe dile trecând, ai nemerit Călărași de la Țarigrad 

cu cari scria boierii Domnului cum că ai eșit ferman ca să se gă- 

tescă și Măria Sa însuşi să mergă cu câtă 6ste va mai avea și cu 

t6tă boierimea să.se afle acolo la lucrul cetății (orânduind.și pe 

Domnul Moldovei să mergă şi ella Bender). Deci viind Domnului 

poruncă ca să mârgă, măcar că nu era cu puţin grei și cheltuială 

și Domnului și tuturor dar, ne având întralt chip cum face, i-ait 

căutat după poruncă a urma și a se găti. j 

lar și la Pârtă ca doar să va putea zăticni acea mergere, Măria 

Sa cerceta. 

Deci la Aprilie 29 veni Aga cu fermanul (2). 

(1) Din Mss. 548 al Academiei Române fără număr de Capitol, însă ca ma- 

terie ea este următâre celei de mai sus. 

(2) Aci urmeză în Mss. câte-va foi albe, dovadă că Capitolul de faţă nu este 

complect. Aci întrerupe copiatoru Mss. şi începe după un alt exemplar însă 

tot de la Cap. XLIX care este aprope la fel cu al mică.
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CAP. LIII. 

De pureederea Domnului pân la conacul ot Tunari şi 
după a fermanului venire la București s'aii învărtejil (1). 

Şezând Domnia în București, aii venit poruncă de la Impărăție 
ca să mergă Măria Sa Costandin Vodă la Hanul, să se afle acolo, 
ca nu care cum-va Nohaii iar să stea împrotiva Hanului. Deci Mă- 
ria Sa măcar că mai nainte, iar den poruncă împărătescă, cum s'aă 
dis mai sus, trimesese slujitori pentru facerea podului de preste 
Nistru, iar încă-și îndată sau gătit şi ai purces până la Conacul ot 
Tunari şi acolo câte-va dile făcând, cunoscând Pârta că nici deo 
trebă mergerea Mării Sale nu va fi, i-ai venit ferman de s'ati întors 
iar la Scaun la București, însă iar nu cu puțină cheltuială s'au fă- 
cut şi acestă gătire şi învârtejire (dar asupra tirănii şi lăcomiei pă- 
gânești, cine pâte dice cuvânt?). Și așa în București câte-va dile 
Măria Sa făcând, la Zu/ze în 27 de dile aii purces spre Tirgoviște 
mergând în preumblare pre la satele Mării Sale pre la M/ogoșoia i 
Potlogi şi așa la August în 13 aă întrat la Scaunul Zirgoviștii. 

CAP. LIV. 

Pentru boiariă de la Moldova fugiţi aici în fara ru- 
mânescă (2). 

Şedut-aui dar Măria Sa Costandin Vodă în Tirgoviște, de la luna 
lui August până după Sfeti Dimitrie, unde și viile ai cules Măria 
Sa. In Tirgovişte dar şedând, ai venit veste de la Căpitanul cel 
mare de la margine la Măria Sa Vodă, scriind că mai multă parte din boierii țării Moldovii ne mai putând suferi cele făr de socotelă lucruri şi chivernisiri ce se făcea de Costandi 
trecut de cestă parte, iproci. 
cit Căpitanului că o seamă d 
dică, să vie la Măria Sa ca 

n Duca Voevod, aă 
Intru aceia Măria Sa Vodă aă porun- 
intr'acei boieri care sar socoti să le 

să audă din singură gura lor ce le va 

(1) Luat din Filstich. 
(2) Titlul luat din Filstich.
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fi păsul și cu ceea ce va putea să le ajute și să le folosâscă, mai 
mult părând Mării Sale mult r&ă căci vedea cum s'ar dice: de omul - 
Mării Sale făcându-se lucruri necuvi6se, iproci. 

Aşa deci dicându-le Căpitanul, ei fârte bucuroşi fiind, sai ales 
câțiva-și care era mai de cinste, întâiă: Paszize Pornicul Gawri- 
dță (1) şi cu frate-săi Lupu Vistierul, Lupul Bogdan Hatmanul, 
Antiohie Hatmanul, Mihalache Racoviţă Paharnicul, Ilie Stolnicul (2) 
și alți până la 12, lasă că la margine, după cum spunea, era mai 
mulţi de cât 40 de boiari cu mari cu mici. Viind dar la Măria Sa 
Vodă ai arătat jalba lor și nedreptatea şi reaua chiverniselă ce le 
face Costandin Duca Vodă, carele acelea tâte Măria Sa Vodă bine 
audindu-le şi pre ei cu dulci cuvinte întărindu-i și bucurându-i, ai 

făgăduit că cu bun mijloc va nevoi să le facă pace, ca fieşte carele 

să-și mergă la casa și la pământul sti. Şi numai de cât lui Costandin 

Ducăi Vodă scriind cuvinte părintești de învățătură, certându-l căci 

face lucruri necuvidse, iproci; el încă aă trimis sol pre Wcolae Costin 

latmanul la Măria Sa Vodă cu plecăciune şi multă rugăciune (ară- 

tând și întru aceia tălpizia sau mai bine să dic blestemăţia cea 

grecească). | 

Viind dar cel mai sus numit Hatman, Măria Sa i-ait chemat și 

pre dânșii și așa cum am mai dis, ca un iubitor ce eraa face pace, 

ales întru vecinii ca aceia a acestor ţări, cu frumâse cuvinte și că- 

dute, pre sol înapoi Vai trimis ca să le trimiță jurământu dupre 

obiceiii să-și mergă la casele lor. 
Acesta dar Măria Sa socotea și când aștepta să le vie acel aşe- 

dământ, iată numai că are veste, uride vine un Capigi-bașă cu fer- 

man împărătesc la Măria Sa Vodă, ca-să dea pre toţi boiarii să-i 

ducă la Costandin Duca Voevod, căci de o parte ca un tălpiz ce 

era trimetea sol ca să-i îmbuneze cu cuvântul să-i pâtă duce în 

ţară-le, iar de altă parte trimesese la Pârtă cu multă pâră pentru 

dânșii. De venirea dară a acelui Capigi-bașă, Măria Sa Vodă înţe- 

legând saă turburat fârte, mai mult socotind Măria Sa că acest 

obicei ca să se dea dintr'o ţară întralta boierii fugiţi, nici au fost, 

(1) Gavrilești erai de neam Costachi. 

(2) Cantacuzino. . - i
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nici iaste; însă cu înalta înţelepciune și buna chivernisirea Mării 

Sale și ca să nu se arate împotrivnic fermanului împărătesc, acesta 

ai făcut: au scris la Pârtă de s'aă rugat ca să nu să facă acest noii 

obiceiii care de când sânt aceste două ţări n'aii fost, ci să mergă la 

margine trimițând şi Măria Sa boiari și Costandin Duca Voevod iarăși 

boiari şi fiind toţi de față să facă un aședământ (mai mult Măria 

Sa privighind pentru viața lor) şi după acel aședământ ce să va face 
întru dânşii, să-și mergă la casele lor și așa răspunsul de la Pârtă 
i-au venit că așa să facă cum ai socotit. Intru aceia Măria Sa Vodă, 
aii gătit pre Sfinția sa Părinzele Episcopui ot Busăi (1) cu doi boieri 
mari ai Divanului: pre Cornea. Brăiloiul Vel Ban şi pre Mihai Can- 
iacuzino Vel Spătar împreună cu acei boiari toţi pribeagi de ai 
mers la Focșani la marginea ţării, unde viind boiari mari asemenea 
şi de la Costandin Vodă. | 

Aşa jurământul şi alte bune aședământuri făcându-se, mai mult 
ca să se împlin6scă porunca împărătescă, aă socotit Măria Sa de ai 
dat pre cei ce gândea că nu vor avea nici o nevoie nici primejdie 
de viața lor, iproci, iar pre Vasi4e Vornicul și pre Lapul Bogdan 
Hatmanul i Mihalache Racoviţă Paharnicul şi pre /4ze Srolnicul so- 
cotind Măria Sa ca nu care cum-va fiind om nestătător atâta la 
cuvânt cât și la fapte, Costandin Duca Vodă, apucându-i la mână-i 
să le tacă vre o nevoie, forte cu bună socoteală și nu cu puțină 
cheltuială le-ai făcut ispravă de la Pârtă ca să şadă aici în țară să 
se odihnescă până când Dumnedeii și vremea lesnire și putință va 
da şi atunci să mârgă la casele și la pământul lor. 

Și așa după aceia den Tirgoviște purcegând şi pre la satul Mă- 
rii Sale Potlogi mergând, la Noeworie în z0 iar la Scaunul Mării 
Sale la Bucureşti: au venit îmbrăcând Caimacamii care îi lăsase Mă- 
ria Sa, cu caftane după obiceiii, iproci. 

  

(1) Episcop a! Buzăului pe vremea acesta era M77r0fau,
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CAP. LV. 

De trecerea prin țară a englezului solului Angliei, ve- 

nât de la Portă şi numele lui. Milorad Paget era (1). 

Ședând Măria Sa în Scaun, venitu-i'aă poruncă împărătescă ca să 

gătescă conace că iaste să vie să treacă prin țară solul Anglii care 

de câți-va ani era la Pârta turcescă rezident, prin carele și pacea 

Turcului cu Neamţul sai tăcut, om mare, cinstit și înțelept fiind, 

bine tâte ale Porții turceşti au chivernisit. 

Deci vrând să mergă la ţara lui așa ai pohtit ca pre aici pren 

țară să trecă, mai mult pentru odihna lui și ca să vadă și țara. Așa 

deci Impărăția ai poruncit ca tote cele de trebuință să gătâscă 

Măria Sa Costandin Vodă și viind prin ţară bine să! grijescă și 

să] cinstescă fiind om mare și arătându-se bun prietin și de mare 

folos Porții turceşti. După ce deci la marginea Dunării ai sosit la 

Vadul ot Turtucaia unde-i dic (loc alb), trimis-aii Măria Sa Costan- 

din Vodă doi boiari mari înainte cu carâte domnești cu corturi și 

cu tâtă alaltă gătire cu câţi-va slujitori ca să pstă fi de cele ce ar 

fi treaba să slujască. Boierii însă aceștia era: Zoma Canzacusino (2) 

Vel Siuger şi Pâătraşco Brezoianul Vel Șetrarii care forte cu cinste 

primindu-l așa cu mare cinste Laii adus și până la Scaunul Bucu- 

reştilor, 

Insă după ce aii venit la conacul de la Popeșii Frizii Vistierul 

făcând ştire Mării Sale lui Vodă trimiși boiari că acolo ai mas, 

Măria Sa a doua di dins de dimine€ță ai gătit pre amândoi ce mai 

mari fii ai Mării Sale, pre Costandin și pre Ștefan împreună cu trei 

boiari mari: Mihai Cantacuzino (3) Vel Spătar i Serban Cantacu- 

zino (4) Vel Paharnic î Radul Isvoranul (5) Vel Stolnic cu tâtă că- 

(1) Titlu luat din Filstich. 

(2) Acest Toma era unicul fiii al lui Matei Aga Cantacuzino care răposase 

în Domnia lui Şerban Voevod şi se înmormântase în biserica M-rii Cotroceni. 

Toma fu în urmă Spătar şi apoi părăsi țara, murind în Petersburg precum mai 

târdiă se va vedea. 

(3) Fondatorul mănăstirei Sinaia și Colțea, mort la 1716 ucis de Turci. j 

(4) A fost primul fiă al lui Drăghici Log, fratele cel mai mare dintre 6 fii ai 

lui Costandin Postelnicul Cantacuzino. 

(5) Acesta era Radu Ştirbei Vel Stolnic de la Isvoru (Argeș).
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lărimea și cu carâta Mării Sale şi eşind înainte la Văcăreși? în deal 
s'aii împreunat cu dânsul, pre carele aducându-l cu mult şi frumos 
și mare alaiă până la casele Mării Sale unde gazdă îi gătise. Acolo 
pogorându-se den carâtă, lat suit Coconii (1) până sus în case şi 
făcând țărmoniile ce s'ai cuvenit ai venit Coconii la Curte împre- 
ună cu trimişii boiari, iproci. Acesta era Pineri fa Aprilie în 24 diie, 
iar după aceia în deseară ca mai multă cinste să-i arate şi ca să pli- 
n6scă porunca ce era împărătescă, Măria Sa Costandin Vodă aşa 
aă socotit de aii mers. de sai împreunat cu solul fără alaiti (însă 
după ce întâiii el, adică solul mai înainte au trimis patru boiari de 
ai lui care era mai de cinste, încă unul dintr'aceia îi era frate, de 
sai închinat Mării Sale arătând despre partea solului că mare mul- 
tumită face Mării Sale de cinstea și buna voinţa ce către dânsul 
Măria Sa aii arătat, iproci); carele la scara cea mai de jos eșind îna- 
intea Mării Sale cu multă cinste și plecăciune laă primit şi după 
ce multă ț&rmonie și orație sau făcut. Aşa deci dând partea cea 
dreptă Mării Sale lui Vodă, amândoi dimpreună sai suit în casă și 
ai ședut amândoi numai ca la 2 ciasuri. După aceia iarăși până la 
portiță pogorându-se, Măria Sa Vodă ai incălecat de ati mers la 
Curte iar el sai suit iarăși sus în case. 

A doua di deci Sâmăză poruncind Măria Sa Vodă de s'au îm- 
podobit toți, trimis'aă pre ginerile Mării Sak Radul Beizadra (2) 
feciorul lui Iliaș Vodă cu carâta cea mai frumâsă împreună şi cu 
alte trei carâte pentru boiarii lui să fie, și cu mulțime de pedestrime 
la sol de Lai adus la Curte, carele după ce ai sosit la scară iată 
acolo era iarăși amândoi Coconii Mării Sale de Lai primit şi până 
sus în foișor aducându-l pre scara cea mare; acolo era și Măria Sa 
Vodă cu alți boiari denpreună și aşa cu mare cinste primindu-l, 

(1) Fii Domnilor români înainte de epoca Fanarioților nu purtati nici titlu de Beizadele, nici cel de Prinţ introdus mult mai târdiă. Vedi mai pe larg lucrarea mea Fraidica Română, 1900 pag. LXIX—LĂXXXVII. 
(2) Acest titlu turcesc însemna pe atunci pe fii de Domni ce stătuse la Ţa- rigrad amanet un re care timp și dacă el se dă aci lui Radu, fiul lui Iliași Vodă din Moidova, se înţelege că este numai ca s Coconi ai lui Costandin Vodă Brâncoveanu care era 

ca un titlu oficial românesc al fiilor de Domn. 

ă'i deosibescă de cei-lalţi 
ă și neînsuraţi încă, iar nu
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partea cea dreptă iau dat. Intrând deci în Divan era fârte în bună 
tocmelă orânduiți, tâtă Căpitănimea i Ceaușii i Stegarii slujitorești, 
După aceia mal în lăuntru intrând în Spătărie era tâtă boierimea 
țării pusă în orânduiala lor şi așa deci și în Spătăria cu stealele 
unde dic intrând îndată aă dat 4 tunuri care mai nainte era gătite. 
Dupre aceia în Scaunul Domnesc pre dânsul puindu-l și Măria Sa 
pre pat ședând, după multă vorbă ce aă avut singuri numai, și la 
masă laă pus, căruia mare cinste făcându-i: deo parte despre 
dreapta 4oţi boiarii lui puindu-i, iar despre partea stângă, den cotro 
Măria Sa Vodă șădea, ţaședat-ati) boierimea țării; de câte-va ori cu 
tunurile dând și cu puşcile, închinând pentru sănătăți, iproci. Dat-au 
și cu pușcile iar pentru sănătăți închinând şi de veselie mare sat 
și îmbătat atâta el cât şi boiarii lui (măcar că de nimeni n'ai fost 
siliţi). După ce deci de la masă s'aii sculat, ai îmbrăcat Măria Sa 
Vodă cu un conteș al Mării Sale cu spinare de samur şi puindu-l 
în carâtă iarăși cu ginerile Mării Sale, la gazdă ca să se odihnescă 
Vaă trimis. 

Trecând dar diua aceia într'acestași chip cu atâta cinste şi cu 
iscusit ospăț, a doua di Daminecă Măria Sa Vodă diminâţa iarăși 
la dânsul prin grădină ai mers cu aceiași 6meni iarăși cum întâiii 
mersese, carele sol iarăși pogorându-se jos la capul scării, iar după 
cele multe dise și complementuri, s'aii urcat sus și cât-va șădând 
Măria Sa Vodă ai mers la Curte. Zu? deci după prânz pohtind 
solul ca să vie la Măria Sa, însă numai cu alaiul &menilor lui, așa 

ai venit carâtele lui, cu 6menii şi cu t6tă parataxis a lui ce avea; 

deci Măria Sa în feișorul cel mare despre grădină (1) cu cinste 

primindu-l, mult ședând șaă luat și diua bună și sat dus la gazdă. 

  

(1) Se înțelege că palatul acela Domnesc era aşa disa: Curtea veche, care 

de noi este cu totul uitată astădi; acela servea de locuinţă atunci lui Brânco- 

„veanu Voevod. Palatul era alături cu vechea biserică Domnescă sai Sf. Anton 

de adi; iar întrega împrejurime a lui, mai ales spre Dâmboviţă cu lunca după 

ambe malurile ei, forma grădina gospodă sai Domnâscă de care e vorba aci 

continuându-se coprinsul acesta fără întrerupere până supt delul Mitropolii la 

p6lele căreia spre Est se afla casa în care Brâncoveanu Voevod dete atunci 

găzduire lui Milord Paget, în zidurile acelea chiar (pâte), care aă purtat în urmă 

şi numele de palatul Bibescu Vodă care adi nu mai există căci sa modificat 

cu desăvârşire, devenind piață publică, 

Viaţa luă Costandin Vodă Brâncoveanu.—St. D. Grecianu.
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După aceia Marţi dâns de dimincță cu același alaii dentâiă cu 
aceiași boiari și cu carâta cea frumâsă, cu ginerile Mării Sale, așa 
cu alai frumos den tirgi scoțându-l până la marginea  tîrgului, lu- 
ându-și diua bună boiarii de la dânsul, s'a înturnat înapoi mer- 
gând cu dânsul un steag de slujitori și cu acei dintâiă orânduliţi 
şi numiți boieri, cu tâte cele de trebuință grijit până la Racâr Pati 
dus și de acolo până la ţinutul nemțesc. Deci carâtele, slujitorii, 
boierii, luându-și diua bună sai înturnat și el s'aii dus la Brașov. 
Insă den Dunăre până la Rucăr 10 conace făcând cum mai sus am 
dis, f6rte cu mare cinste laă adus și ai purtat, mai mult nevoind 
“Măria Sa să plinescă ce ati fost porunca Impărăţii. Numele lui era 
Milord Paget, om ca de 60 de ani şi mai bine. 

Cu acest sol, împreună de la Vizirul trimis aă fost și un Agă pre 
carele Măria Sa Vodă bine dăruindu-l și, răspunsurile la cărțile 
cele de poruncă de la Pârtă ce adusese luând, sah dus la Odriiă, 
unde Împărăția era. 

CAP. LVI. 

De irimeterea unor boieri la nunta, fiiciă lui Banfi Gheor-. 
ghe Gubernatul cel mare al Ardealului (1). 

După ce deci solul sai dus, Măria Sa Vodă ca să să mai tre- 
zvescă și să se preumble ai socotit de ai mers la Oilești la satul 
Mării Sale, unde cu tâtă boierimea câte-va dile făcând și bine pre- 
umblându-se iar saă învârtejit și ait venit la Scaunul Mării Sale la 
București. După acesta venit-aă din Ardeal de la Gubernatu/ cel 
mare al țării Ardealului Banfi Gheorghie carte la Măria Sa Cos- 
tandin Vodă, rugând pre Măria Sa și chemându-l după obicei la nunta fiicei sale, vrând să o dea după un fecior al unui neames. mare anume Sefe/ Lasiu. Acest neameș încă cunoscut prieaten era Mării Sale lui Vodă; Măria Sa deci vrând să păzescă prieteşugul' cel vecinesc bine aă voit și așa la orânduita vreme când veste at. și avut, la /uzie în zo diie de aici de la Mogoşdia de la satul Mării . Sale unde se întâmplase Măria Sa de era, gătit-ai pre Dumnealui. DI 

(1) Luat titlu din Filstich.
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Radul Isvoranul Vel Stolnic împreună cu patru cinstiţi feciori de 
boiari, adică: doi fi Dumisale (1), unul vtori Spătar anume Barbul 
fiul Dumnealul Vel Vistiar (2) și altul un Cocon care era mai mare 
al Dumnealui pomenitului Pârvu/ui Cantacuzino Stolnicul (3). 

Pre acesta dar mai sus numit boiar ca un sol, închipuind însuși 
prizenția adică chipul Mării Sale lui Vodă, cu scumpe şi frumose 
domnești daruri la acea cinstită nuntă lată trimis, purcegând de 
aicea de la Mogoșiia cum s'au dis, Măria Sa Vodă încă a treia di 
ai mers la Bucureşti, 

CAP. LVII. 

De sfinţirea Sfântului mir şi de mergerea Mării Sale 

la Scaun în Târgoviște (4). 

Aici însemnăm pentru o pomenire numai ca să se ştie că, în- 

tâmplându-se a fi prea sfinţitul Părinte Pazriarhul Zerusalimului Kir 

Dositheiii pre acea vreme aici în țară s'au făcut mir, care mir s'a 

sfințit în diua de Sfinții Apostoli Petru şi Pavel făcând însuși sfin- 

ţia sa liturghie cu alți mulți preoți, Lai sfințit în mănăstirea unde 

se cinstesc acești sfinți Apostoli care se chiamă Arhimandritul, fi- 

ind și Măria Sa Costandin Vodă împreună cu A7/iereul zării Kir 

Zcodosie şi cu toți alalalți Episcopi câţi aici în ţară se afla și tâtă 

boierimea ţărei, la leatu 72420 Junie 29 a al patru-spre-decilea an 

al domnii Mării Sale lut Costandin Vodă, care mir sati făcut cu 

tâtă cheltuiala sfinţii sale Părintelui Patriarhului mai sus numitului 

lerusalimneanului. După acesta deci viind și vremea căldurilor verii, 

Măria Sa după ce ai căutat ce aă fost alte trebi ale țării, la Juze 

în 7 dile at purces din București către Tirgovişte mergând pre la 

satele Mării Sale Mogoşcia i Poagil şi la Julie 25 ai intrat la Scau- 

nul Tirgoviştii cu alaii frumos după obiceiii. 

  

(1) Fii lui Costandin Vodă Brâncoveanu. 

Grecianu. (2) Vel Vistierul de atunci era Şerban 

(3) Din câte cunâștem noi, pare a fi vorba aci de Costandin sati de Matei, 

ca cei mai mari dintre fii Stolnicului Pârvu I-iă Cantacuzino. 

(4) Titlu luat din Filstich.
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In Tirgoviște ședând Măria Sa Costandin Vodă, poruncă i-aă 
venit de la Chihaiaoa Vizirului ca să dea o sută de cai ca să fie 
de trâba vinătorii, când Impărăția va avea să iasă la vinat, Deci 
Măria Sa trimițând carte la Chihaiaua și rugându-se ca să mai 
scadă să dea mai puțini cai; așa după rugăciunea Mării Sale ai 
lăsat ca să dea cai 70 și îndată Măria Sa poruncind de s'a strâns 
din țară (însă cu bani), i-ai trimis la Pârtă. 

După aceia având liniște și nefiind alte trebi, aii socotit ca să 
mergă la Brâucoveul să vadă mănăstirea cea den temelie ce ati ră- 
dicat și așa la August 27 dle, at purces Măria Sa împreună cu 
boierimea și altă curte a Mării Sale spre Brâncoveni, însă întâiă pre 
la satul Mării Sale Potlozii și apoi la Brâncoveni. Și acolo câte-va 
dile făcând, iar la Tirgovişte s'aă învârtejit la Szp'emorie în 73 gile 
leatu 7244. La Brâncoveni însă fiind, veste de la Psrtă a venit 
cum că pe Vizirul ce era, fiind de multă vreme bolnav și el so- cotindu-se că nu pote căuta trebile Impărății, de multe ori s'ait ru- gat să-l ierte și așa lat mazilit și numai de cât aă trimis la un Pașă anume Mustafa Pașa Taltaban care era Seraschier asupra Ara- pilor la Hutai de Vai adus și Lai făcut Vizir. Deci Măria Sa Cos- tandin Vodă ati socotit de aă trimis boiari la Portă și cu poclâne după obiceiti și pentru trebile țării însă pe Dumnealui Corea (1) Pe Ban i Mihai Cantacuzino Val Spătar i Bunea Grădisteanul Vel Comis și așa de aici ai purces la Szptemurie 20 și pe la ZzrZacaia Du- nărea aă trecut, cu care pocl6ne și altele d 
i-ai trimis și cu cărți rugându-l să-i fie milă de ţară, iproci, cerând la tâte acestea ajutor lui Dumnedeii. Deci boiarii mergând acolo şi dând poclânele, aă grăit și cele de folosul păma i 

upă obicei noului Vizir 

trimițând Măria Sa și pohtindu-l să mergă n bătrân n'aă vrut să mergă pregetând căii şi ostenelii drumului, Măria Sa Costandin Vodă deci asa b PNI 

(1) Brăiloiul, 

ine socotin-
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du-se și sfătuindu-se cu boierimea, ai purces din Tirgoviște şi viind 
pre la satele Mării Sale Potlogii i Mogosoia şi cu alaiă după obiceiiă 
ai intrat în tîrgă la Scaunul Mării Sale la București dând cu tu- 
nurile îmbrăcând pre Caimacami cu caftane după obiceiii la Oc- 
Zomurie 25, 

După ce deci ai ședut în Scaun, Măria Sa trimițând cal după obi- 
ceiă lat adus la Curte și dând fermanul împărătesc carele avea, aă 
vădut Măria Sa ce iaste porunca și îndată ai dis că va nevoi Mă- - 
ria Sa cum mai în grabă să plin6scă ce este porunca Impărăţii, de 
vreme ce scria în ferman şi poruncea tâtă suma haraciului să o tri- 
meată fără zăbavă. Măria Sa deci chemând boierimea şi spuindu-le 
ce este porunca Impărăţii aă făcut socotelă şi bună chiverniselă și 
la orânduita vreme gătind Măria Sa haraciul Pat încărcat (1) şi la 
Dechemorie în 15 (2) Lai pornit, trimițând și pre Jane Văta/ul za 
Aprosi cu hasnaua să mergă până acolo care multe cuvinte bune . 
au dis cei mari vădând slujba Mării Sale, căci în grabă s'a făcut 
treba şi porunca și căci multă slujbă Impărății aă arătat Măria Sa 
şi întru acâsta, 

Aicea însemnăm numai pentru o pomenire ca să să ştie că întru 
acest an al Iq-lea al Domuii Mării Sale nt Costandin Vodă, aă 
făcut Măria Sa bisearica al căria hram este sfeti loan cel grecesc, 
care iaste în malul Dâmboviţii. D'intâia-și dată acestă biserică fiind 
făr de turn și întunecată, Măria Sa aă socotit de i-ati făcut turnu 
şi o ait mai deschis'o,a căria temelia pste fi fiind slabă, așa cu to- 
tul s'aii surpat și s'a stricat, nimănui primejdie făcând. Deci Măria 
Sa cu bun gând sai apucat întâiă tâte cele de trebuință gătind şi 
de tot fărâmându-o den temelie, aă inceput a zidi-o și o ai făcut'o 
fGrte înfrumusețată cu turnuri cum se cade precum astă-di se vede 
împodobind-o Măria Sa cu zugrăveale pe din lăuntru şi cu pardo- 
seale și cu tâte alalte câte trebuesc acestei sfinte biserici ce sau 
dis mai sus, săvârșindu-o Măria Sa în arul XV deu Domnia Mării 
Sale, ” 

(1) Se înţelege că prin țară umbla bani turceşti de aramă forte grei și că 

pentru suma haraciului era nevoie de multe cară. 

(2) In Filstich găsim: 74 74 Decembre.
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CAP. LVIII. 

- De aici încep a. semna ce s'ar întâmpla în anul al A V-lea 

al Domniei Mării Sale lui Costandin Vodă. 

Şedând Domnia în București, aii venit poruncă de ia puternica 

Impărăţie ca să trimiță oștile la Isuf Pașa Seraschierul la Ismail, pen- 

"tru că Calga Sultanul hainindu-se despre Impărăţie impreună cu 

frate-s&i Dovlet Gherei Hanul, venise Calgan în Bugeac lângă care 

să fusese strâns câtă-va tătărime și așa au stătut în potriva lui Isuf 

Pașa Seraschierul. 

“Deci la Impărăţie de aceasta audindu-se, numai de cât pre 

Hanul cel bătrân Selim Gherei iarăși aducându-l de unde era, laă 

făcut Han și numai de cât Lai pornit să mergă la Crim poruncind 

„în tâte părțile ca Gstea turcescă, spahii, inicearii și osfea acesta a 

mostră şi cea moldovenescă să mergă lângă Isuf Paşa ca cu acea 

6ste să se înfrâneze nebunia și starea împotrivă a lui Calga Sultan. 

După aceia dar apropiindu-se Sultanul spre marginea țării și în- 

fricoșind pre Măria Sa Costandin Vodă, cu multe feliuri de porunci 

dicând că va să prade țara, Măria Sa cu bun sfat şi cu bună chi- 

verniselă și la Calga Sultanul, boiari cu daruri aă trimis, rugându-l 

ca să poruncâscă ordii tătărăști să nu facă hoţeşte vre-o stricăciune 

ţării, după cum sânt învățați și la Seraschierul iar cu multe rugă- 

ciuni și cu daruri scriind și rugându-se Seraschierului ca să lase 
dstea țării la margine să fie de pază să nu se întâmple vre-o pa- 
coste sai vre-o primejdie țării fiind vreme de iarnă pe la G/enarie 
și apele fiind înghețate. Care Seraschierul ca un om înțelept şi pri- 
aten Mării Sale fiind, bine ai socotit ca oştile să stea la marginea 
țării să fie de pază care așa ai şi fost. 

Acestă dar gâlcevă şi mare frică aă ţinut până când s'at înțeles 
că pe Vizirul Taltaban lai mazilit cu urgie și peste trei dile lau și 
omorât fiind om nebun şi răi şi pe cumemai pe urmă se dovedise că 
el fusese pricina întărâtării acestei gâlcevi pe 'Lătari dic cu Turcii. 
Deci schimbându-se obrazele la Portă și puind Vizir pre Rami Meh- 
met Pașa om forte înțelept care fusese Reiz, îndată ce ati audit 
Calga Sultan și cu frate-săi Hanul cei ce se hainise, : aă fugit Sul-
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tanul din Bugeac la Crim și dimpreună cu frati-s&ă sati dus la Cer- 
-chezi şi așa țările acestea ai scăpat de primejdia cea mare a Tă- 
tarilor. 

CAP. LIX. 

Insemnăm aici cum unii boiari vrăjmaşi ai Mării Sale 
lui Costandin Vodă, pe Vizirul la cale ati pus de ati che- 
mat la Odriiii pre Măria Sa, la care mergere Domnul mulle 

daruri at dus la Sultan (1). 

După ce Paștile aă trecut, a doua di Luni, lucru negândit și 
nici odată credut, neprietenii de la Portă, cei ce nici odată nu să 
odihnea, vreme bună găsind, așa ati aflat și la cale ati pus pre Vi- 
zirul ca să cheme pre Măria Sa Costandin Vodă la Odriită dicend 
că de vreme ce puternica Impărăție are pace cu toți cei ce mai 
înainte avea oştiri și gâlcevi, trebuește să mergă să sărute pola îm- 
părătescă, care acâsta nu pentru alt s'ati cunoscut că iaste, fără cât 
ca niște vrăjmași ai Mării Sale și ai pământului, vrând să'l păgu- 
bescă de sume mari de bani. Acestă pricină a aflat şi așa de la 
Pârtă au trimis pe un Cuciuc Imbrihor al Impăratului anume Selim 
Aga, carele aici ai sosit în diua de Duminica Tomei și când în 
Oraș vrea să intre mai nainte veste având de la /Jaze Văraful de 
Aprozi, pre carele încă mai nainte la Giurgiuv îl trimesese, i-ati 
eșit Măria Sa înainte d'asupra viilor cu mare alai şi cu tâtă boie- 
rimea și așa cu cinste l'ai adus până drept gazda lui. Deci el aâ 
mers de aii descălecat la gazda lui, iar Măria Sa ai mers la Curte 

şi după aceia grijindu-i calul, cu fustași și cu seimeni după cum 

iaste obiceiul lati adus la Curte. 

Și aşa aducându-l cu cinste, ai dat fermanul și cartea Vizirului 

la Măria Sa Vodă, în care ferman și carte acesta poruncea: dicând 

că așa s'aă socotit să mergă să sărute p6la împărătescă, căruia 

Măria Sa Vodă aii răspuns că la p6la împărătescă gata iaste. Şi 

așa Aga Turcul mergând la gazdă, Măria Sa îndată ai scris și au 

trimis numai de cât răspunsul la Odriii făcând știre că după po- 

  

(1) Titlu luat din Filstich.
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runca Impărății iată că să gătește şi va purcede de va merge. Însă 
a doua di după acestea pre Măria Sa Vodă găsindu-l o bâlă grea, 
umflătură la obraz care se chiamă anemopiroma şi vădând că bâla 
să întărește şi să întâmplă zăbavă, bine ati socotit Măria Sa împre- 
ună cu boiarii și așa ati aflat să mergă înainte câți-va boiari, una 
ca să dovedească că pricina zăbăvii nu este de alt fără cât bâlă 
de la Dumnedei i-aii venit, a doua ca să găsescă pre la priateni 
bani şi scule scumpe de cele ce sunt de treaba darurilor atâta 
Impăratului cât și a celor mari den lăuntru şi den afară. 

Si așa aii gătit de aă trimes pre Dumnealor Cornea Vel Bani 
Diicul (1) Vel Logofăt i Mihai Cantacuzino Vel Spătar i Preda Prâş- 
coveanul (2) biv Vel Medelnicer. 

lar după aceia nici Măria Sa mult n'a zăbovit ci îndată ce s'au 
cunoscut mai binișor, gătindu-se ati purces la Ma? în 5 leat 174. 
Insă la Mai în 3 dile cu alai mare eșind împreună cu Aga Turcul 
până în deal la Văcăreşti, unde corturile era întinse. Apoi iar sai 
mai înturnat la Scaun Măria Sa Vodă, iar Aga Turcul ai rămas 
acolo la corturi cu alți boiari împreună de s'a mai gătit și cum 
dic /a 5 dile ale lui Mai, di Miercuri lmând pre Dumnedei într'a- 
jutor, de la Scaunul Mării Sale ot București ai purces la Pârtă 
după cum era porunca împărătescă împreună cu multă boierime şi 
slujitori ca la 70 de Gmeni, și așa fiind slab Măria Sa, încet-încet 
ati mers și la 26 de ile ale lunii dul Maini aă sosit lângă satul ce 
îi dic Arnaut-Kioi de lângă Odriii unde acolea cu corturile Măria 
Sa ai şedut, după cum porunca Porții era, 

  

Acolea dar fiind Măria Sa împreună cu tâtă boierimea tăbărâți, au venit şi Dumnealui A//zandru Mavrocordat Exaporitos trimis de Vizirul de saă împreunat cu Măria Sa, căruia Măria Sa alaiu i-a şi făcut, După aceia dar multe trebuinci6se lucruri cu dânsul vorbind, bine Măria Sa dăruindu-l şi cu blană de samur şi cu zloți 1000 şi altele și pre cal împodobit puindu-l sai d us iarăși în cetate Ja 
Odriiu. 

După aceia a doua di şi fiul Dumnealui Wicolache masele Dra- 

  

(1) Rudeanul. 
(2) Boier de peste Olt,
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goman viind la Măria Sa de sau împreunat iarăși și pre dânsul cu 
cele cuviinci6se daruri Măria Sa dăruindu-l, sai întors iarăși la 

Odriiă. Așa dar deci după aceia, poruncă Mării Sale aii venit ca să 

mergă in Odriii și așa la 3 gze ale ui funie, Măria Sa cu tâtă boie- 

rimea câți cu Măria Sa aă mers den București ai intrat în Odriiă 

mergând la gazdă unde gătise în saraiul de la Mitropolie și la Zu- 

nie în 9 viind poruncă de la Măria Sa Vizirul ca să mergă Măria 

Sa Vodă să îmbrace caftan, ati mers şi întâiă la scara Chihaelii Vi- 

zirului descălecând Măria Sa sau suit în case la Chihaiaua. După 

aceia ai mers la Măria Sa Vizirul şi fârte cu cinste pre Măria Sa 

primindu-l şi bune cuvinte Mării Sale lui Vodă dicând laă îmbrăcat 

cu caftan pre Măria. Sa Vodă şi pre 20 de boiari împreună. Şi așa 

după aceia iarăși la Chihaia suindu-se, aii mers la gazdă. 

După aceia deci dându-se poclânele Impărăţiei și plinindu-se și po- 

runca ce era cu adaosul haraciului carele cu multă voie rea a Mării 

Sale lui Vodă și dureare de inimă a ttă boierimea făcându-se, la 

Iunie în 13 di Marii când și Calabas-divan se face, poruncă Mării Sale 

lui Vodă aă venit împreună şi cu câți-va Ciauși împărăteşti și cu 

tâtă boierimea de ati mers la Divanul împărătesc să îmbrace caftan. 

Unde mergând în saraiul împărătesc ai îmbrăcat pre Măria Sa cu 

caftan puindu-i şi cuca în cap și cu Măria Sa denpreună au îm- 

brăcat pă 30 de boiari cu caftane și pentru ca să se ştie pentru o 

pomenire cine şi cine ai fost aicea îi însemnăm anume: întâiul 

fiul Mării Sale Ștefan Beizadea, Cornea Vel Ban, Diicul Rudeanul 

Vei Logofăt, Mihai Cantacuzino Vel Spătar, Costandin Știrbei Vel 

Clucer, Dumitrașco Caramanlâul Vel Postelnic, Barbu Fărcășanul 

Vel Stolnic, lacov Pilarinos Doftor, Bunea Grădişteanul Vel Comis, 

Pană Negoescul (1) Vel Serdar, Toma Cantacusino Vel Sluger, lorga 

iv Vel Singer, Dumitrașco Vătaf Rasul, Costandin Corbeanu Vel 

Pitar, Cernica Știrbei Vel Armaş, Matei Săcâţiăul Vel Portar, Pă- 

başco Brezoianul Vel Șătrar, Iane Vel Clucer za Arie, Șicfan Can- 

facuzino vtori Logofit, Iordache Cretulescu Vel Cămăraș, Luca vtori 

Vistiar, Dumitrache vtori Vistiar, Pătru Obedeanul biv Vel Căpi- 

an za margine, Jordache Ciauşul za Aprozi, Sferie Căpitanul, Cos- 

  

(1) Frate cu dâmna Maria soția lui Costandin Voevod Brâncoveanu, avu 

tată pre. Jupan Neagoe Postelnicu sin Antonie Voevod din Popești.
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andin vtori Sluger, Velisarie Căpitanul, Dumitraşcu Căpitanul Elar- 
getoianul, Mate Comăneanul Vel Căpitan za Seimeni, lorga Starostea. 

După ce deci cu caftane pre Măria Sa Vodă au îmbrăcat scu- 
lându-se Măria Sa Vizirul de la Divan, ai mers la Impăratul și după 
aceia at dus și pre Măria Sa Vodă la Impăratul în lăuntru în casă 
de s'aii închinat după obiceiă, ducând cu Măria Sa și pre fiiul Mă- 
rii Sale și cu 5 boiari adică: We Ban, Vel Logofăt, Vel Spătar, Vel 
Clucer, Vel Stolnic şi bune cuvinte puternicul Împărat Mării Sale 
dicând, ai eşit afară și cu mulţi Ciauși împărătești și boiari tot cu 
caftane îmbrăcaţi în orânduială alai făcând, trecând pe dinaintea 
porții Vizirului, au mers la gazdă. 

Și după aceia isprăvind Măria Sa trebile ce ai mai avut nici 
mult n'a zăbovit ci la 26 ale dy Iunie, poruncă Mării Sale ati ve- 
nit de la Vizirul de au mers şi și-a luat diua bună şi iarăşi bune 
cuvinte Măria Sa Vizirul dicând, i-ai dat și batișiriful care puter- 
nicul Împărat Mării Sale lui Vodă lat dat, în care hatișirif pome- 
nind t6te slujbele ce Măria Sa Impărății a făcut, Pati miluit și cu 
Domnia țării să o aibă până la sfârşitul vieții Mării Sale. După a- 
ceia eșind la corturi s'a gătit Măria Sa și la Junie 28 dile de la 
otac de unde era a veni în ţară au purces, unde la Scaunul Mării 
Sale de la Bucureşti la Ju4/ze în zz sosind și cu mare alai în oraș 
intrând, după ce în Divan Măria Sa s'au Suit întâiă hatișeriful a 
pus de lait citit și după aceia în Scaun ședând 12 tunuri ai dat. 
Cu Măria Sa dar de la Odriii s'aă fost orânduit de ai venit Im- briborul cel mare al Vizirului și după ce întâit hatișeriful aă citit, pe Imbrihorul cu malotea cu spinare de samur l'aă îmbrăcat și pe doi Efenzi iazagii care citise hatișeriful şi pe un Ciauș împărătesc și pe doi Paici împărăteşti cu caftane îmbrăcându-i, s'a dus la gazdă. Și după aceia Măria Sa Vodă pe Caimacami, pe Dumnealor Stroe (1) Vel Doornic şi pe Șerban (2) Ve/ Piszier cu feligele cu samur i-ai îmbrăcat şi pre Radul Golescul biv Vel Comis şi pe Janache Văcă- escu Vel Agă cu conteşe cu samur îmbrăcându-i, tâtă boierimea și cu alaltă țară de înoirea Domnii mâna Mării Sale lui Vodă at să- 
  

  

(1) Leurdeanul, 

(2) Grecianu.
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rutat şi după aceia sai pogorât Măria Sa la biserică unde toți egu- 

menii şi tot ieration (1) fiind cu sfeșnice, înaintea Mării Sale eşind 

şi cu axion (2) intrând în biserică, aii sărutat icânele dând slavă şi 

mulțumită lui Dumnedeă. Şi după aceia egumenii toți împreună şi 

cu alt cin (3) preoţesc smerindu-se la mâna Mării Sale aă eșit Mă- 

ria Sa din biserică afară, fiind şi Părintele Azhanasie Patriarhul 

de la Antiohia și la masă ședând cu toţi boiarii cei ce ai rămas 

aicea şi câți-va din Arhierei împreună și cu Părintele Patriarhul de 

trei ori câte cu patru tunuri ai dat. 

După venirea Mării Sale deci a patra di, dăruind pre Imbrihorul 

și pe cei ce de la Pârtă cu Măria Sa au venit, i-ai pornit de sau 

dus la Odriii și Măria Sa ai eşit de sau dus la satul Mării Sale 

la Mogoșdia (4) să se odihnescă. 

CAP. LIX, (Varianta) (5). 

Aici încep a scrie mergerea Domnului den poruncă la 

Odriini şi cele ce s'a întâmplai acolo şi cum s'au chiver- 

nisil şi de ce i-au fost ducerea după cum am înţeles și în- 

vârtejirea iarăşi cu fericire în Seaun. 

Unde Domnul și tâtă boierimea cu multă bucurie se afla lăudând 

și slăvind pre Dumnedei pentru bilșugul ce în țară dăruise și alte 

multe bunătăți şi liniștea ce avea despre partea Porții, viind atunci 

şi boierii ce fusese la Pârtă: Cornea Vel Ban i Mihai Cantacusino 

Vel Spătar care câte-va luni făcuse acolo în trebile ţării și ale Dom- 

nii trimițându-se în locul lor Bunea Grădișteanul Vel Comis care și 

  

(1) Clerul. 

(2) Rugăciunea către maica Domnului: Cade-s€ cu adevărat..... 

(3) servitori preoțești. 

(4) Din pricina deselor mergeri a 

poşdia a început a fi f6rte cunoscu 

Mogoșâia şi pe urmă de la Palatul Domnesc din București 

lisat şi sa podit; de aci s'a născut numele 

le Domnului la satul şi palatul săi dis Mo- 

t acest drum, sub numele de drumul la 

şi până la eșirea 

din oraş acest drum noă s'a cana 

de Podul Mogoșoii, care mal nainte n'a existat. 

(5) Varianta de față o avem din Mss. 548 al Academiei Române, fără nu- 

măr de Capitol.
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bună vestire Domnului aducând cum că lucrurile stai și se află în 
bună liniște, eraă toţi cu bucurie şi bună viață. 

Dar pâte fi că zavistia, care nu lipsește nici odată din lume la 
a lui Dumnedeiă urgie și parahorisis să dic tot de odată a strămu- 
tat acea bună și odihnită stare pentru că din răutatea lor unii din 
vrăjmași îndemnându-se și împingându-se spre pacostea Domnului 
și stricăciunea ţării, aflând vreme după a lor pohtă şi vrăjmășască 
voie ca nişte organe zavistnice și mișcătâre spre răutate, mari și 
grele prepusuri despre partea Domnului către stăpâni ai arătat 
până ce din răutatea și vînzarea lor firea cea lacomă și păgânâscă 
la stăpânii lor spre pohta şi voia lor ai povirnit, pe cum mai na- 
inte pre amăruntul precum s'a ințeles le-am semnat. 

Când ai fost la Aprilie viind Călărași de la Odriit, scria boierii 
ce se afla acolo cum că Impărăția a făcut ferman întru carele po- 
runceşte Domnului ca să se arădice să mergă la Odriii să sărute 
p6la Împăratului (de vreme ce de când Dumnedeiă sfântul îl milu: 
ise cu Domnia și stăpânirea pământului acestuia ca un Diadoh 
„Strămoşilor Mării Sale, nu mersese nici odată la puternica Pârtă), 
încoronându-l cv Domnia singura Dumnedeiasca pronie iar nu cu 
mișcarea Mării Sale au cu vre-o dare multă de bani ci din singura 
voia lui Dumnedeă și din Dumnedeescul năstav împingându-se tot 
norodul, tâtă ţara, tâtă boierimea cu rugăminte multă și fără de 
voia Mării Sale lau pus în jugul şi 
acestui norod a fi Domn și stă 
țului se vede. 

Și după ştirea boierilor nu multe dile trecând, la Aprilie 26 a sosit și Aga cu ferman carele era orânduit ca să arădice pre Domn Cuciuc Imbrohor al Împăratului 

ot-cârmuirea pravoslavnicului 
pân precum la începutul leatopise- 

întru carele poruncea Domnului să se gătescă și să mergă la Pârtă să sărute P6la Impăratului. 
Deci Domnul vădând porunca împărătescă măcar că cu destulă. grijă iar încă şi luând pre Dumnedei într'ajutor numai de cât aă început a să găti dând poruncă și tuturor boiarilor ca să se gă- tescă să mergă cu Măria Sa. lar după venirea turcului 3—4 dile trecând, mers-at Măria Sa la gazda lui ca să-l vadă şi după narea ce ai avut cu turcul învirtejindu-se iarăși la Curte, aă început a s& umfla la obraz şi al cuprinde căldură mar 

împreu- 

numai ce 

e şi bâla
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cumplită a umflăturei și aruncându-l în așternut ai pătimit 2 săp- 

tămâni și a'at putut purcede mai în grabă până ce i-au trimis Dum- 

nedei iarăși sănătate, care vădând Domnul aceia ce i-au sosit de 

la Dumnedeii, ca să nu intre păgânii în vre-o bănuială pentru ză- 

bavă, numai de cât ai socotit și ati trimis înainte câţi-va boieri ca 

să facă ştire de întâmolarea slăbiciunei Mării Sale pre Diicu/ Ru- 

deanul Vel Logofăt, pe Cornea Vel Ban, pe Mihai Vel Spătar, pre 

Preda Prăşcoveanul Vel Medelnicer iar apoi mai îmbărbătându-se ce- 

vaşi și Măria Sa, măcar că de slăbiciune de tot nu se mântuise, iar 

încă și ca porunca să se implinâscă cu destul grei și inimă sdrobită 

şi nu puțină grijă de vreme ce după a Mării Sale arădicare din bolă 

lovit-ai și pre Dâmna Mării Sale iarăși aceiași cumplită bâlă a 

umflăturii și pe lângă acestea călcând tâte, lăsând și pre Dâmna 

Măriei Sale într'a lui Dumnedei milă și ajutor orînduind purtător 

de grijă în Scaunul Bucureștilor pre Szroe Zeurdeanul Vel Vornic, 

pre Șerban Grecianul Vel Vistier, pre Radul Golescul biv Vel Comis 

și pre Jane Văcărescul Vel Asgă. 

La Mai în 78 dile au purces de aici mergând dimpreună cu 

Măria Sa până la Copăceni tâtă boierimea și Sfinția sa Mzropolitul 

Kir Teodosie şi toți Coconii Mării Sale și de acolo luându-și diua 

bună toți, Măria Sa a purces unde porunca îi era, iar Coconii și 

cef-lalți sau învârtejit iarăși în Bucureşti, numai ce aă luat Măria 

Sa pre Șrefănită fiul Mării Sale cel d'al doilza ca să se afle pre 

lângă Măria Sa. Insă Sfinţia sa Părintele Vlădica ati mers cu Măria 

Sa până la Giurgiu şi de acolo luându-și Domnul diua bună de la 

Sfinţitul Mitropolit citindu-i molitfa cu mare osârdie și vărsare de 

lacrămi Lai blagoslovit efhisindu-i bună călătorie și așa despărțin- 

du-se Domnul cu ajutorul lui Dumnedeă şi-a căutat calea, iar Pă- 

rintele sau învârtejit la București. 

Călătorit-ai Domnul cu fericire şi sănătate mergând încet până 

la Odriiă la puternica Pârtă unde apropiindu-se Bumbaşirul Cu- 

ciuc Imbrohor, numai de cât lăsând pre Domnul în marginea 

Odriiului, aă mers înainte și ai făcut știre cum că și Domnul după 

poruncă ai sosit, (care lucru înțelegând cei-ce acea mergere o proc- 

senisise și o îndemnase, rămas-ai încremeniți neîmplinindu-se poh- 

ta lor cea vrăjmășescă și gândul cel plin de răutate, precum mai
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nainte tâte pre. amăruntul se vor însemna și de ce a fost duce- 
rea Domnului și ce, pe cum sai înțeles, ai fost gândul vrăjma- 
șilor). Iar Domnul! sosind în marginea Odriiului au tăbărât în câmp 
cu corturile. până ce îi va veni răspuns ce să facă și unde să 
mergă. 

lar când a fost a doua di pe vreme de chindie ati venit Al- 
zxandru Mavrocordat: Dragomanul sinhieretisind pre Măria Sa de 
bună venire şi arătându-i bună vestire şi bucurie despre partea 
Porții, pre carele Domnul cu cuviinciâsa cinste primindu-l și ca la 
un ceas cu Domnul la vorâvă ședând, iarăși s'au învârtejit. După 
aceia ai venit şi fiu-săă Neculae Dragomanul de sau împreunat cu 
Măria Sa. 

lar după (loc alb), venit-aă Domnului poruncă ca să lase cortu- 
rile și gl6ta acolo afară, iar Măria Sa cu câți-va boieri să se scâle 
să mergă la Mitropolie în Odriit gătind Mării Sale gazdă acolo să 
ședă până va fi vreme să mârgă la Vizirul. 

Deci Domnul mergând în Odriiă ședut-aii vre o săptămână ne 
având împreunare cu nimeni nici la Măria Sa nu mergea nimeni, 
nici Măria Sa nu mergea la nimeni. Iar (loc alb) viind (loc alb) la 
Măria Sa i-au dis să fie gata a doua di că este poruncă să mergă 
să se împreune cu Vizirul și să primescă tâte cele ce'i va dice den 
porunca Împăratului să nu facă într'alt chip. 

Dicând Mării Sale cum că Impărăția înțelegând că țara i s'ati în- mulțit și i sa umplut de norod, așa ai socotit să i se mai înalțe și haraciul, care Domnul audind una ca aceia mâhnitu-s'ată până în suflet şi s'aă întristat, vădând și cunoscând ce grei și păs mare va. să cadă și să cuprindă pre ticălâsa de țară. La carea mult Măria Sa s'aii nevoit că dâră ar depărta acel gând răi al păgânilor și ar mântui țara de acea grea și nesuferită povară ce în spinare-i de îndemnările vrăjmașşilor era să cadă și mult s'aă trudit a nu primi. Dar apoi vădând boierimea că acel gând al păgânilor nu'l vor pu- tea strămuta ci și făr de voia lor ceea ce vor vrea vor face și se va pricinui și altă primejdie și Domnului şi boierimii şi țării, mer- s-au cu toții și ai dis Domnului că nu iaste bine a sta împotriva poruncii împărătești ci să primescă cu toții şi să se supue poruncii,
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dicându-le și alți prieteni mulți și sfătuindu-i să nu turbure Impă- 

răţia că pe urmă se vor căi în zadar și nimic nu vor isprăvi. 

Deci ca să scape de primejdie cu mare supărare și multă grâză 

și struncinare a Domnului și a tâtă boierimea în silă și fără de voie 

cu înfricoşate şi grele porunci acel spor al haraciului sai primit. 

Insă Domnul cunoscând că a scăpa de acea nevoie cu putință nu 

iaste, socotitu-s'ati Măria Sa ca un iubitor dea sa patrie ce era și 

cunoscând acesta că va să aducă ticăl6sa de ţară la mare distihie 

de vreme ce haraciul se adăogea. să se arădice înca-i şi să lipsescă 

alte angarii, mâncături, mucareruri, huzmeturi, bumbașir cu porunci 

şi altele. Ci ce ar fi trebile şi poruncile Impărății prin Capicheha- 

ele să se dea ştire Domnului și Domnu să le facă şi să le împli- 

nâscă, socotind Măria Sa de vreme ce țara despre o parte se în- 

cărca, despre alta să afle înca-i cevaşi răsuflu şi ușurare. Care so- 

cotelă a Domnului și bunul sfat plăcut fiind la t6tă boierimea, ho- 

tărât-aă cu toţii acea socotelă a să și săvârşi și așa mergând după 

poruncă a doua di la Pârtă ca să sărute pâla Vizirului și intrând 

la Vizirul, primit-aă pre Domnul cu blândețe şi dându-i porunca 

împărătescă, laă îmbrăcat cu caftan împreună cu 40 de boiari. lar 

Domnul atunci când vrea să iasă ai făcut mare rugăciune la Vizi- 

rul pentru tară, cerșind tâte cele ce s'au dis mai sus că S'aii soco- 

tit, și Vizirul dând bună ascultare, Domnului ai făgăduit că după 

rugăciunea Mării Sale îi va isprăvi și îndată făcând talhăși la Im- 

păratul după rugăciunea Mării Sale, Impăratul încă ai poruncit așa 

să fie și să să așede și aşa și hatişeriful împărătesc s'ab întărit să 

lipsescă tâte alte mâncături pentru căci sait adaos haraciul. 

lar Domnul eșind de la Vizirul cu frumos halaiii şi domnescă 

parisie, la Mitropolie ai mers şi intrând, după cum iaste obiceiul 

Domnilor, în sfânta biserică cu axion și cu tâtă eclisiastica parisie 

şi sărutând și sfintele icâne, luat-ati și molitfă și blagoslovenie de 

la Arhiereă rămâind toți vrăjmașii împilați și plini de necaz. 

 Atuncea Domnul numai de cât a trimes cu veste la Dârana Mării 

boierii Caimacani, pre Mihai Poste/nicul 

um că iarăși puternicul Dumne- 
Sale fiind în București și la 

Fărcășanu înştiințând pre Domna c 

dei diaschedasind gândurile cele _rele ale păgânilor și înfrânând



128 VIAȚA LUI COSTANDIN VODĂ BRÂNCOVEANU 
  

pornirea cea fără de frica lui Dumnedei și zavistia vrăjmașilor, l'a 
miluit cu Domnia și strămoșasca stăpânire a patrii Mării Sale, care 
veste viind cuprins-aii nespusă bucurie atât pre Dâmna și tâtă casa 
Mării Sale cât şi pre toți boierii ce rămăsese în București și tot; 
cu bun dară atât Măria Sa Dâmna cât și boierii Vaă dăruit pre Pos- 
Zelnicul Mihai. | 

lar când a fost Duminică după ce ati mers la Vizirul a (loc 
alb) di poruncit-aii Domnului ca să mergă să îmbrace caftan și 
de la Împăratul după obiceiă, la Divan, unde dară după po- 
runcă mergând cu totă boierimea, după ce s'a isprăvit Divanul 
îmbrăcat-aă pre Domn cu cattan și pre fiul Mării Sale Ștefan și 
40 de boiari și după aceia vrând puternicul Impărat să facă Mării 
Sale cinste și mai mare, ai poruncit de ati dus pre Măria Sa în 
lăuntru înaintea Mării Sale Impăratului împreună cu fiul Mării Sale 
şi cu alți patru boiari ce ai fost mai de frunte și mai bătrâni 
Cornea Brâiloiul Vel Ban, Diicul Rudeanul Vel Logofet, Mihai 
Cantacuzino Vei Spătar, Dumitraşcu Caramanidul Val Posteluic și 
așa mergând înaintea Impăratului au dis Impăratul Domnului 2—3 
cuvinte să chivernisescă adică țara, raiaua, bine precum şi până 
acuma și pâinea cu care l'ai miluit să fie halal și așa sărutând pământul ai eşit afară (Împăratul când grăia cu Vizirul grăia și Vi- zirul dicea Exaporitului Dragomanului celui mare şi Dragomanul le dicea Domnului). 

lar după ce at eșit afară trăgându-i cal împărătesc cu podâbe scumpe, au încălecat Domnul și cu frumos alaiă puindu-se toți bo- iarii în frumâsă orânduială făcând alai Vizirului până a trecut, 

tropolie aă mers, unde sosind primitu-l'aă Mitropolitul cu litanie ia- Tăși în sfânta Mitropolie şi așa dară cu ajutorul lui Dumnedei 
fârșit pronia sa aducându-le şi-au lu- 

ces învârtejindu-se iarăși în țară la Scaunul Mării Sale și sosind la Turtucaia eșitu-i'ati înainte Păzinzele Viădica, Costandin Cantacuzino
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Sfolnicul, Coconii Mării Sale, ginerii și tâtă ceia-lantă slujitorime și 
așa cu multă bucurie toți adăsta pre blândul stăpân de ceastă parte, 
unde trecând primitu-l'au sfințitul Mitropolit cu acea sufletescă şi pă- 

rintescă dragoste și, de multă bucurie, cu lacrămi lată blagoslovit. Apoi 

mergând toți Coconii și tâtă ceia-lantă boierime ai sărutat mâna 

Mării Sale și, luând de acolo în jos spre Olz/eș cu toţii, s'ai prim- 

blat câte-va dile mai trezvindu-se de valurile ce avusese. Iar ia (loc 

alb) aă intrat în București cu frumos și minunat alaiii, cu Ciauși și 

Paici împărătești şi cu tâtă podâba cea domnescă înfrumusețat și, 

după ce a sosit la Curte, intrând în Divanul cel mare unde era adu- 

nare de tâtă boierimea şi alt norod mult, s'aii citit hatișeriful îm- 

părătesc întru audul tuturor; după aceia îmbrăcând și pre Turcul ce 

venise cu Măria Sa (loc alb) cu cojoc de samur, aii ședut în Scaun 

și atunci saă slobodit 12 tunuri. După aceia aii îmbrăcat și pre 

boierii caimacami cu felegele cu pacele de samur și sărutând mâna 

Domnului toți după obiceiă, de Domnie nouă, pe Turc la trimes 

la gazdă cu alai, iar Domnul pogorându-se pe ceailantă scară ai 

mers la biserică, unde era adunare de toţi Arhiereii, igumenii, preoții 

și tot clirosul bisericesc și Pai primit la ușa bisericii cu litanil, cu 

axion şi, după ce ai mers în biserică sărutând icânele aă sărutat 

şi mâinile Arhiereilor, dând (Măria Sa) mâna Ia toți igumenii și toți 

preoții. După aceia s'ai suit sus și aii mers despre Dâmna de i-au 

sărutat mâna Dâ&mna și tâte Cocânele Mării Sale şi tote Jupânesele 

boierilor, făcându-se mare şi nespusă bucurie la t6tă casa Măsii Sale. 

Şi apropiindu se prânzul, fiind gătit şi frumos ospăț, ședut-aii Dom- 

nul la masă cu Arhiereii și cu tâtă boierimea veselindu-se f6rte, cu 

tunuri, cu pusci şi cu alte muzice frumâse. lar până la ceasul acela 

bdeniile, acathisturile, liturghiile şi alte rugăciuni dupe la sfintele 

mănăstiri și de pe la tâte bisericile necontenit făcându-se n'ai lip- 

șit, până ce Dumnedeiă sfântul la acel bun săvârşit lucrurile le-au 

adus cu scăpare adică nevătămat din mâinile tivanilor pre Domnul 

mântuind şi cu cinstea stăpânirii iarăși încoronând. 

Acum dară scrii şi ducerea Domnului den ce a fost pricina dupre 

cum s'aii înțeles și cine au fost îndemnătorii. 

Din multa zavistie şi răutate îndemnându-se și înpingându-se, unii 

din vrăjmași pus-aă nevoință că doră ar aduce Domnului surpare 

i 9 
Viata lui Costandin Vodă DBrâncoveanu.—St. D. Grecianu.



> A: - 
130 VIAŢA LUI COSTANDIN VODĂ BRÂNCOVEANU 
  

și primejdie și așa din îndemnarea Diavolului orbindu-i gândul tru- 
fiei, ai aflat mod ca acela, în ce chip ar aduce pacoste asupra 

Mării Sale ne-având nici un r&ă, ba nici o supărare de la Măria Sa. 
Dar Dumnedei sfântul nedepărtându-și sfânta sa direaptă deasupra 
Mării Sale în zădar ticăloșii s'ai trudit, nimic folosind ci numai hulă 
şi blestem de la săraci şi-au câștigat. Aflând dară vreme spurcatut 
și vrăjmașul acela A/zzandru Mavrocordat Marele Dragoman al Îm- 
părăţii turcescă, carele pote fi că şi vechea pismă și răutate asupra 
Domnului în inima lui hrănea, având bun prieteșug cu spurcatul 
acela Vizir Rami încă de când era el Reiz Efendi, cu care dimpreună 
fusese sol la Becii şi de acolo făcuse între dânșii prieteșug; deci 
ajungând Vizir şi având multă voie şi îndrăzneală la dinsul, pusu- 
la la această cale ca să mazilească pre Măria Sa Costandin Vodă 
şi să puie pre fiul săi Domn aicea în ţară, puind la acest mijloc 
şi pre Muftiul. Și, neputând a aduce Domnului mazilie întralt chip: 
de vreme ce avea hatișerif împărătesc ca să fie Măria Sa Domn 
până în sfârșitul vieții Mării Sale, tăcut'au acest meșteșug și aii mers 
de ai dis Vizirului că întracestași chip îl va putea arădica, să dică 
adică Împăratului cum că însuşi Domnul poftesce ca să meargă să 
se închine puternicului Impărat, de vreme ce de când luase Domnia 
trecuse atâţia ani și nu mersese la puternica Portă, socotind că. 
dâră viind Domnului acea poruncă se va teme și nu va merge, ci 
va fugi. Şi atuncea de aceea prea lesne ar putea face pofta şi ru- 
găciunea Dragomanului și așa Vizirul după îndemnările lui unindu-se 
și cu Muftiul, ati mers de ată dis Impăratului și Impăratul după a. 
lor disă ai poruncit numai de cât Domnului ca să mergă. 

Dar Măria Sa Domnul ştiindu-se drept și fără de nicio greșală, 
fără de nici o îndoială, îndată ce ai vEdut porunca precum ain dis. 
mai sus s'aă gătit şi ai purces, 

Deci ei vădând că nu pre cum ei gândea și socotea lucrurile: 
curg și altă răutate mai mare și mai grea asupra pămîntului ai pri- cinuit, pentru că vădend că vine Domnul, atuncia iarăși mergând 
la Impăratul, aiă dis Impăratului cum că tara Românescă s'a umplut de norod și iaste îndestulată fOrte ci să i se mat înalțe haraciu, care și Împăratul după îndemnările şi ale lor vindări, aceea a fiat
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hotărît. Ci de iaste așa să se fie întâmplat, acestea tote pre îndem- 
nările lui Exaporiton (1), Dumnedei carele iaste drept judecător 
săl judece după lucrurile și fapta ce ai făcut (2). 

CAP. LX. 

Insemnăm aci despre resedia, ce ianiciarii ati început 
a face împotriva Impărăţii pe când se afla la Odris şi 
de răsboiul dintre ostașii din Țarigrad şi din Odriiă (3) 

După ce acestea mai de sus tâte ati trecut, nu după multă ză- 
bavă veste de la Pârtă de la Chihaiale aă venit Mării Sale cum că 
la Țarigrad strângendu-se ulemalile şi cu alte cete slujitorești cum: 
ienicerii, spahii, bostangii, aii început a dice că pe Mulftiul să'l dea 
în mâna lor având judecată cu dinsul pentru multe lucruri afară 
din cale și multe răpituri şi jafuri ce acel Muftii unora și altora 

  

(1) Alexandru Mavrocordat Marele Dragoman al Porții. 
(2) Bucuria lui Costandin Vodă de a se fi vădut înapoiat în țara sa și re- 

întărit în Scaunul săă după o călătorie care Ta făcnt negreșit să se teamă așa 
tare de viaţa sa, a trebuit să fie fârte adâncă. Am avut ocasie ei însu-mi să 
văd și să urmez în curs de mai multe ori și în două dile consecutive cât de 
muit acest Voevod a prețuit în anii din urmă scăparea lui de atunci de la 
Odriiă din ghiarele neîmpăcaţilor săi vrăjmași; am vEdut aceasta în Palatul 
Brâncoveanului Voevod de la satul Mogoșdia. Mai exista în anul 1854--1855 în 
fârte bună stare o odae torte frumos și luxos zugrăvită, negreșit de mână de 
meșteri scump plătiți, acestă odae era la colţul Palatului despre apus. Pe lângă 
colonele mărețe de piatră sculptată ce “i adăogaă luxul şi frumusețea, era de 
observat mai ales tavanul pe care se vedea: Sultanul în Palatul săi de la Odriiă 
şi primirea lui Brâncoveanu de către Padișah, iar subt tavan de jur împrejur 
era împărţită bordura în parchete ca de doui metri lungime unul lângă altul, 
represintând fie-care parchet scene interesante din acest capitol de la înce- 
putul până la sfârșitul lui. Nu era omisă în acele tablouri care bordaii tavanul 
nici plecarea Domnitorului de la București nici sosirea sa aprâpe de Odriiă, dar 
mai ales erai represintate persânele, costumele, luxul primirii Domnului și până 
la pornirea sa de acolo şi apoi s&rbările pentru fericita sa întârcere în București. 
Aceste grupuri cu numerâse persâne s'ar fi putut, pe timpul acela încă când 
le-am vădut, ca să se fi copiat, dar tatalmente, curând după aceea, ploile pă- 
trundând bolțile tavanului primului etagiă, aă distrus acel frumos suvenir ce 
scăpase până în dilele nâstre și nici o urmă nu s'a mai putut găsi despre ele 
de atunci. 

(3) Titlu luat din Filstich.
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făcea, cât nu se mai putea suferi lăcomia și răutățile lui. Mai dicea 

şi aceasta să meargă Impăratul la 'Tarigrad la Scaunul lui să șadă 

nefiind nici o pricină a ședea la Odriii și ca acestea multe au fost 

dicând și cum că de nu va da pre Muftiul, nici va merge Impă- 

ratul la Ţarigrăd, să ştie că vor merge împotriva Impărăţii ca să 

se bată și vor pune alt Impărat, iproci. 

Acestea şi ca acestea audindu-se la Pârtă nimic Vizirului şi altor 

puternici nu le-aii părut ci în tot chipul socotind să scape viața 

Muftiului lai și mazilit din dregătoria lui şi pre el şi pre feciorul 

lui și aşa ai eșit și den Odriiii umblând și într'o parte şi întralta 

cum dicem ca să'şi scutească viața lui și dâră ar scăpa de reaua 

primejdie și întâmplare. 

lar Vizirul Rami întâiii despre partea Impăratului trimițând pre 

Imbrihorul cel mic la Țarigrad cu multe făgăduiale la acele zorbale 

ca să se lipsescă a face gâlcevi şi turburări ca acestea ci să rămâie 

lucru în liniște precum mai înainte era, însă ei nimic la aceia nu 
sai uitat ci dintr'inșii alegând Vizir aă pus pre un Ahmet Pașa 
ginere lui Husein Pașa, Vizir, făcându-i şi alalte tâte câte trebuie 
deregătorii cum: Caimacami, Inicer Agă și alte câte sunt ale Porții. 
Şi după aceia sat gătit cu mulțime de 6meni şi oști cu tunuri şi 
cu alte câte trebuesc ca de război şi ai purces a merge spre Odriii. 

Acestea audind Sultanul Mustafa Impăratul și cu Rami Vizirul 
forte s'aii turburat şi ai început a se găti şi ei de războiti, însă în- 
tâiă ai dat leafa ienicearilor şi după aceia trimițând Impăratul pre 
Silihtariul cu hatişerif la Vizirul unde era adunaţi toţi dregătorii lm- 
părăţii mari și mici, eșind Vizirul în Divan înaintea tuturor, acel ha- 
tișerif la citit în care aceste cuvinte scria: de ai jefuit pre cine- 
va, de aii omorât pre cine-va fără dreptate şi de poftesc să le mai 
fie Impărat ati ba, să mărturisescă şi așa după ce ai citit hatișeri- 
ful puind pre o masă în mijlocul Divanului o sabie g6lă, 
sare și mielatzetul (nu Kielatzetul 2)(1) 
zirul ai mers de ati jurat pe 
păratul și să'și verse sângele 
gătorii aceia unul câte unul 
credincioși Impărăţii şi după Po RIN 

(1) In Filstich găsim: Kezamesz/47, 

pâine și 
adică vanghelia lor, întâi Ve- 

acelea tâte cum că! poftesc pre Im- 
sunt bucuroși şi ca acestea toți .dre- 
într'acestași chip aă jurat că vor fi 
aceia eșind Silictarul ai mers numai
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de cât la Saraii spuind Impăratului tâte câte văduse şi audise cu 
urechile lui. Și Vizirul îndată a poruncit ca să se gătească de ste, 
scoțând întâiii corturile și tuiurile şi le-ai întins afară în calea Ţa- 
rigradului unde “i dic la Solak Cișmeșt, Și după aceea a doua di 
numai de cât și Vizirul împreună cu Impăratul şi cu tâtă 6stea la 
corturi unde erai întinse aii eșit şi de acolo iarăşi cu tâtă 6stea 
sculându-se Vizirul ai început a merge înaintea acelor zorbale ce 
venea de la Țarigrad, unde nu multe conace de la Odriii înainte 
spre “Țarigrad mergând, până unde sai întâlnit cu cei-lalți și aci 

să gătiră de r&zboiii. Dar n6ptea s'aii ajuns ienicerii cei de la Ţa- 

rigrad cu cei de la Odriiii și așa făcându-se tot una, fără veste aă 

sărit și la Impăratul şi la Vizirul dând și cu puștile n6ptea în cor- 

turile împărătești. Carele Sultan Mustafa împreună cu Vizirul lui Ram; 

cunoscând că s'aii înșelat de slujitorii lui și spăimântându-se ait 

fugit nptea. Insă Vizirul și cu alalți dregători s'au ascuns care unde 

ati putut, iar Împăratul Sultan Mustafa ai mers drept la Saraiu im- 
XX 

părătesc, pre carele mumă-sa nu bai lăsat în casa cea împărătescă 
y să șeadă, dicând că daca aii fugit nu mai este Impărat ci întraltă 

căsciGră mai mică laii pus. 

Așa deci dimineața Vizirul acela al zorbalelor împreună și cu 

alți. dregători ai lui sculându-se aii venit în cetatea Odriiului și nu- 

mai de cât ai scos den casa unde închid Impăraţii, pre Sultan 

Ahmet, fratele lui Sultan Mustafa și așa lau pus Impărat unde după 

aceea ducându-l și la giamie toți hogii lor aii strigat numele lui 

Împărat că este și pe Sultan Mustafa l'ai dus de Laă închis acolo 

unde și frate-s&i era închis. 
După aceia deci ai trimis porunci în tâte părţile pentru Muftiul 

ca săl prindă și așa păcatele lui laă dat în mâna lor pre dinsul 

și cu feciorii lui, căruia făcându-i mare ocară, care în legea lor nici 

odinidră aceasta să se fie audit nici să se fie făcut, că vrând săl 

căznescă întâii Pai scos din ulemanlic adică den preoție și Lai. 

făcut Beit cu două tuiuri şi pe fiiul săi Nacapal, Beii cu un tuiă. 

Și după aceia socotindu-se dâr că mari sume de bani vor găsi la 

dînșii multe cazne le-ati dat şi așa puţin lucru mărturisind, fiul în 

munci ati murit iar pe Muftii ducându-l la Bitpazar (1) unde“ dic, 

(1) Hala păduchilor.
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i-au tăiat capul și puindu-l în suliță şi pe dânsul legându-l de picidre 
Şi înhămând pre un ovreiii Pai tras până la corturi unde afară era 
întinse la Solak Ceşmeși privighindu-l (privindu-l) tâtă lumea, lucru 
iar dic nici odată de nimeni vădut s'ait pomenit a fi fost; și de acolo 
aducându-l iar înapoi lati aruncat în apă în Tungea şi după aceia 
nici mult Impărăţia acesta noua la Odriii n'aă zăbovit, fără cât nu- 
mai până sai dat bacșișurile de Impărăție nduă și lefile slujitorilor 
și după aceia numai de cât den Odriiti purcegând cu tâtă 6stea 
ai mers la Țarigrad și la Cop (1) unde'i dic, pe Impăratul Pai în- 
chis cu sabie cum iaste obiceiul lor. Insă zorbalele, ca niște zor- 
bale, gâlcevile dintrinşii n'a mai lipsit ci tot când una să poto- 
lea, alta se începea făcând tâte de capetele lor fiind toți mari și 
neascultători. 

CAP. LX, (Varianta) (2). 

Aicea însemnez cele ce după venirea Domnului în Scaun 
s'a întâmplat începând de la mazilia lui Sultan Mustafa 

și împărăţiea frăține-săi. Sultan A hei. 

După ce ai sosit Domnul în Scaun nu multe dile trecând la Jupie 20 viind Călăraşi de la Odriiii, scria boierii Domnului cum că pentru pricina Muftiului, având mare voie la Impăratul Sultan Mustafa Și făcând multe rele cât ne mai putând suferi norodul, sai sculat ini- cerimea dimpreună cu gebegii şi alt norod mult de la Țarigrad îm- potriva Impăratului şi și-aii făcut dintre dânșii Vizir pre un Chiuz Mehmet Pașa și Inicer Aga pre un Cialtc Ahmet Aga şi Muftiă și aşa cu mulțime de norod arădicându-se asupra Împăratului i-ai lipsit și pomenirea după la giamii şi cu toţii ati purces la Odriii numai să scâță pre Impăratul. Deci Impărăția înțelegând cum că zorbalele Sai arădicat cu răzmiriță asupra lui, aii dat și el poruncă inicerimii ce era cu dânsul ca să se gătescă, dându-le şi lefi ca să stea cu dinadinsul şi să-i fie într'ajutoriiă și spri DI II 
jinitor zorbalelor ce 

(1) In Mss. 548 al Acad, Rom. găsim: Z4. In Filtich găsim: Eckug. (2) Varianta acesta o avem din Mss. 548 a] Academiei Române, fără număr de Capitol,
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venea asupra lui de la Țarigrad. Dar nimic nu ai putut folosi că 

după ce aii venit inicerimea de la Țarigrad și sai împreunat cu 

cei dela Odriiă unindu-se între dânșii amândouă părţile şi făcând 

mare pornire şi năvală cu toții asupra saraiului împărătesc, aii ma- 

zilit pre Sultan Mustafa și îndată ai arădicat Impărat pre frate-săii 

Sultan Ahmet, iar Vizirul cel ce era Rami neputând scăpa de 

drepta judecată a lui Dumnedeii şi de blestemele săracilor pentru 

acea grea povară ce aii stătut pricină de-i însărcinase cu adaosul 

haraciului, atât el cât și Muftiul și Dragomanul în scurtă vreme după 

aceia i-aii ajuns osânda şi plata lui Dumnedeii pentru că asupra 

zarvei și turburărei aceia mazilind pre Impăratul, ştiindu-și și ei ru- 

gina și temându-se de primejdie, aii fugit, pre care căutându-i pre 

urmă, cu nevoință i-ai prins şi luându-le tot, pre Vizirui Rami Lai 

făcut surgun, iar pre Muftiul laă sugrumat şi în uliţă trupul ca 

unui câine i laii aruncat. 

Atunci dar înțelegând Dragomanul de patima acestor prieateni 

ai lui şi cunoscând că de va încăpea și el în mâinile zorbalelor 

nu mai prost va pătimi şi neputând afla altă scăpare, dat-ai năvală 

în saraiul țării muntenești (1) cu lacrămi rugându-se boiarilor ca cu 

ce mijloc vor putea să facă bine să-l scape de acea primejdie Zim- 

preună cu fiu-săii Neculae (2) Dragomanul. Deci boiarii ca niște cre- 

ştini călcând lucrurile lui cele păgânești ce făcuse și adusese ţării 

ci lăsându-l în judecata lui Dumnedeă, numai de cât i-ai schimbat 

den haine, pe cel bătrân înfășurându-l cu o burcă şi încingându-l 

cu sahai d'acele peste dinsa și pre cel tânăr îmbrăcându-l cu un 

ciapcan tătărăsc, i-ai dat n6ptea în mâna a doi Călărași şi i-ai Gus 

întrun sat, unde ai știut ei, acolo ședând până s'a potolit tâte zar- 

veie şi tâte zorbalele și de aci iarăși aii mers în Tarigrad și cu 

acest mijloc ai scăpat de primejdia ce era să le sosescă. 

Jar zorbalele arădicând Impărat pre Sultanul Ahmet numai de cât 

Impărăția s'aii sculat şi ai mers în Țarigrad. 

(1) Se înţelege că țara Muntenescă avea şi la Odriiă saraiul stă propriu pe 

atunci. 

(2) Dacă aceşti doi, tata și fiul, Mavrocordaţii n'ar î fost atunci scăpați de 

boierii de acolo, pâte că ţările rumânești ar fi fost scutite de lunga serie a 

Domnilor fanarioți care s'aii început cu ci și sa urmat cu rudeniile lor.
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CAP. LXI. 

Aici însemnăm pentru o pomenire numai ca sd se știe 
şi de Domnul Moldovenesc care era, ce î s'a întâmplat. 

Fiind Domn la Moldova Costandin Duca Vodă şi ne-mai putându-l 
suferi boierimea țării Moldovii de relele obiceiuri şi lucruri fără 
socotelă și de multe răutăți ce avea și reua ocârmuire, de multe 
ori și în multe chipuri s'aă ispitit ca dâr lar putea rădica din mij- 
locul lor și fugind unii într'o parte alții într'alta și cu multe jalbe 
la Pârtă alergând, nimica ci până la o vreme nu putea folosi. Iar 
după aceia încă fiind Rami Pașa Vizir, fiind forte înțelept, ai ascul- 
tat jalba lor și numai de cât făr de veaste trimițând la Isuf Paşa 
Seraschierul de la Baba un Capigibașa i-ai poruncit ca ori cu ce 
mod va ști 6menii lui, să trimiţă să] prindă, temându-se să nu fugă 
şi la Pârtă să-l trimiță. 

Și așa trimițând vre-o 300 de Turci făr de veste lau prins și 
împreună cu Dâmna lui la Portă lată trimis, poruncind să mergă 

_şi boierimea țării; una ca să stea la Divan la judecată cu dânsul 
pentru r&utăţile ce făcuse, a doua, ca să-și alegă şi Domn dintre 
dânșii să le puie. Și așa cum lati dus pre Costandin Vodă la Odriiii, 
laă mazilit şi surghiun la Cavala lângă Sfetagora Laă făcut, mai 
mult căci se întâmplase gâlcevile ce mai sus s'aă pomenit atunci 
pre acea vreme de era, ci ca să şadă acolo până să vor potoli gâl- 
cevile socotea, însă gâlcevile nu saă potolit ci încă mai mult s'aiă 
ațâțat și așa ai rămas lucrul boiarilor Moldoveni atunci neisprăvit. 
Apoi după ce s'ai făcut acesta Impărat noi, ai mers toți la Vizi- 
rul de și-aă spus halul și nevoia lor și așa aă dat voie să'și alegă boierii dintre dânșii să le puie Domn și cu toţii la un cuvânt fiind, 
aă dus pre Mihalache Racoviţ Paharnicul (1) la Vizirul dicând cu toții 
că pre acela îl poftesc să le fie Domn şi stăpân și așa Vizirul lau îmbrăcat cu caftan şi Domn ca să le fie Pau făcut, După aceia și de la Impăratul caftan și cucă după obiceiul Domnilor at luat și așa la Scaunul lui aă mers. PI 

(1) Acest boier Racoviţă avea m 
crul săă Toader Cantacuzino şi d 
iar neamul lor Gehani să numea 
să trăgea adevărat. 

oşie de zestre cu numele Racoviţă de la so- 
e acolo a luat el și urmașii lui acel nume, 
căci ei din strămoși din Tătari cu acest nume
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CAP. LXI, (Varianta) (1). 

| Aicea însemnez cele ce s'aii întimplat după mergerea 

Impărăţiei la Țarigrad şi trimiterea lui Ianache Văcărescu 
Vei Agă la Pârta. 

Inţelegând Domnia de acea întîmplare şi turburare şi vădend că 

sati schimbat și sai strămutat tâte obrazele Porții, numai de cât 

(măcar că era acolo boiari la Portă Dumitrașco Caramaniâul Vel 

Posteluic i Toma Cantacuzino Vel Sluger) iar încă şi ati socotit Măria 

Sa de ai trimis și pe Japache Văcărescu Vel Agă cu carele s'ati 

poruncit ca să se facă nevoință că dâră sar surpa şi adaosul ha- 

raciului ce se făcuse şi la z5 ale di Avgust lau pornit de aicea. 

Și aceasta se însemneză ca să se ştie că tot atunci când ai venit 

poruncă Domnului ca să mergă la Odriiă, făcând boiarii Moldoveni 

jalbă la Impărăţie pentru Domnul lor Coszazdin Vodă Duca că nu 

mai pot birui răutăţile şi jafurile lui, Impărăția numai de cât aii tri- 

mes Capigibașă împărătesc ca săl aducă și pre el la Odriiu. Deci 

până a sosi el la Odriiă iar Domnul nostru îşi isprăvise tâte tre- 

bile şi îmbrăcase și Caftan de la Impărăție şi 'și luase şi diua bună 

şi purcesese. lar pe Costandin Vodă Duca ducându-l la Odriiii, Rami 

Vizirul numai de cât laă făcut surgun la Cavala și întâmplându-se 

atunci zarva zorbalelor şi strămutându-se Impărăția și Vizirul, ai 

rămas acolo la Cavala până ce ai mers Impărăția la “Țarigrad. 

Iar după ce ati mers Impărăţia, fiind toţi boiarii Moldovii la Pârtă 

păzind vreme ca să'şi. isprăvâscă să le facă Domn și alegend dintre 

dînșii pre un Mihalache Paharnicul Racoviţă ca să le fie Domn, încă 

de la Odriiă ai cădut și la Domnul nostru cu rugăminte taţi boiarii, 

ca să le fie într'ajutor să nu se puie altul ci să se puie acel Wi- 

halache Paharnicul de vreme ce era şi boier de țară. Deci Dom- 

nul, după rugămintea boierilor Moldoveni, aii lăsat poruncă la bo- 

ierii Mării Sale ce rămăsese la Portă şi la Capichehaiale ca să le fie 

într'ajutor şi să-i ajute și cu O sumă de bani şi mergând la Ţari- 

grad prin nevoința și mijlocirea boiarilor Munteni şi prin voința și 

cererea tuturor boiarilor Moldoveni, Impărăția Lai miluit cu Dom- 

  

(1) Varianta de față am scos'o din Mss. 518 al Academiei Române, fără nu: 

măr de Capitol.
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nia Moldovii, carele după ce ai luat Domnia și i-ai aşedat tâte 
lucrurile și ai purces din Țarigrad, după cale aii trimis pe cel mai 
de aprâpe al lui boiar, pe Jordache Ruset Wistiarnicul sol la Măria 
Sa Vodă, carele la gi înţâză al lu? Septemorie ai sosit aici, primin- 
du-l Domnul cu mare cinste după obiceiă, unde numai 4—5 dile 
şedend și dându-și solia despre Domnul săi, făcutu-i'ati Domnul 
şi frumos ospăț. lar a doua di după ospăț luându-și diua bună, 
îmbrăcatu-l'aii Domnul cu felegea de ale Mării Sale cu limie de 
samur și la 5 gile ale lui Septemvrie aă purces de aici învirtejindu- 
se iarăși la Domnul săi, iar la purcederea lui având Domnul nostru 
gând a se încuscra cu dinsul de vreme ce avea Coconi înţelepţi, 
învățați și forte iscusiți, vorbit'aă și de ale logodnei aședând lucrul 
cu fiica Mării Sale cea de a s-a Ancuța și făcând schimbul (1), 
hotărâtaii şi nunta a fi la primăvară, 

lar după purcederea lui, gătind. Măria Sa pre Radul Golescul biv 
Vel Comis Vaii trimis sol la Miha? Vodă purcegând de aici la zo 
ale Îui Seplemyvrie ; deci şi Domnul după pornirea Golesculul ară- 
dicându-se din Scaunul Bucureştilor la „Szpremorie 75, mers-aă pe 
la satele Mării Sale Magoșăia i Potlogii și Ja 20 ai intrat în Scau- 
nul Tirgoviștii cu frumos alaiit după obiceiă. 

lar după ce ai sosit Domnia în Tirgovişte la 30 die ale ul Sep- 
Zemyrie, viind Călărași de la Țarigrad, scria boiarii Domnului cum 
că cădend cu multe rugăminte la Vizirul Chiuz Ali Pașa și la Cialic 
Ahmet Aga ce era Enicer Aga, de vreme ce până atuncea lor li se 
putea și li se trecea la Impărăţie, că dră ar surpa adaosul hara- 
ciului, ei după rugămintea boierilor ai făgăduit că le va isprăvi şi 
aă pus și nevoință ca aceea ca să isprăvescă și când era ca să iea 
lucrul sfârșit, numai ce ai mazilit Impărăția şi pe Vizirul Chiuz Ali 
Pașa și pe Jenicer Aga. Apucase numai de se scăduse 80 de pungi 
şi acelea nu cu puțină cheltuială și mazilind pre Chiuz Ali Pașa 
ai făcut pre Damaz Hasan Pașa pentru carele scria boiarii că iaste 
om bun și înțelept carele îndată ce s'au făcut Vizir ai început a curăţi zorbalele de la mare până la mic și a întemeia Împărăţia lui 
Suitan Ahmet. 

  

(1) Schimbu inelelor, logodna.
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Deci Domnul având întracea vreme multe supărări şi neputând 

să meargă precum era obiciuit întralți timpi pentru o preumblare 

la culesul viilor, într'altă parte ati făcut culesul, pe la .Săzezz, pe la 

Doiceşti. Acolea în Tirgovişte venit-ati și Gofescul de la Moldova la 

a Zo-a di a lui Octomvrie. Plinitu-sai cu fericire şi al 10-lea au 

al Domnii Mării Sale la Octomurie în 29. 

CAP. LXII. 

De mergerea Domnii den Bucureşti la Tîrgovişte (1). 

După aceasta viind şi apropiindu-se tâmna cu culesul viilor, Măria 

Sa Costandin Vodă la Sepzemovrie în 9 purcegând. din București și 

pe la satul Mării Sale Mogoșdza i Forlogii mergend la Tirgoviște 

la Scaunul Mării Sale în z7 ge ale Jul Septemwrie at sosit (2). 

CAP. LXIII. 

De aicea încep a scrie ce s'ar înoi la anul al XVl-iea al 

Domnii Mării Sale lui Costandin Vodă. 

Fiind între păgâni tot capete de zorbale, și-a ales un Enicer Agă 

căruia şi Cialic îi dicea ca un lacom trufaş ce era ajungând la 

-dinsul stricătorii țării lor, 6menii cei răi feciorii lui Cantemir Vodă 

de la Moldova cu multe făgădueli de mari sume de bani pentru 

Domnia ţării aceştia. Şi așa acel Enicer Agă luând această treabă 

asupra lui ca să le-o isprăvescă, boierii şi Capichehaelile țării, cari 

la Portă era, încă veste ati prins de acest fel de ficleșug şi ale:- 

gând la prieteni, fiind şi ajutorul lui Dumnedeii, nimic n'au putut 

isprăvi neprietenii ci iară rușinați ai r&mas. 

Insă neputând întralt chip cum mai face, fără cât iară cu dare 

de mulți bani, că ai cerut până la 550 de pungi să dea; deci măcar 

că fârte peste putință era săracilor, iar neputându-se într'alt chip a 

se face, ai făgăduit boiarii ca să dea acești bani ce mai sus sai 

(2) Titlu luat din Filstich. - , 

(2) Acest Capitol nu numai că nu are nici o importanță, dar este chiar o 

repetire a celor continuate în Capitoiul precedent cu singura deosebire de 

schimbare de date. Totuşi noi lam reprodus fidel după Mss. original.
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pomenit, cerendu-i păgânii singuri și aşa numai de cât ştire făcând 
la Măria Sa Vodă la Tirgovişte, unde era Măria Sa, atâta dintr'al 
Mării Sale ce ai avut cât şi din țară ce s'aă putut strânge, aii făcut 
o sumă bună de bani și i-ai trimis la Pârtă ca să se dea la mirie 
unde cerea, iproci. 

Insă Măria Sa Vodă cu înalta socoteală a Mării Sale sai soco- 
tit că, de vreme ce se dai atâțea bani să se isprăvească și vre-o 
treabă a țării ca să se cunâscă că nu S'aii cheltuit de surda; ci cu 
multe rugăminte aă scris la Vizirul şi la alți prieteni ca să se ri- 
dice adaosul haraciului care Rami Vizirul cu hatișirit făcuse în di- lele lui Sultan Mustafa, care după multe rugăciuni și alte nevoințe ce sau făcut, fiind iar şi ajutorul Dumnedeesc şi cunoscând și ei 
că de va sta acel adaos țara se va strica neputând birui ca să dea haraciul pe atâtea sute de pungi, ati poruncit de sai ridicat și den anatefteriul vistierii s'aă scos; poruncind încă și, ca și hatișe- riful cel vechiii al lui Husein Pașa Vizirul, care Mării Sale lui Cos- tandin Vodă făcuse, ca să se înoiască și aşa gătind Vizirul pre un Agă al lui, cu caftan aici la Măria Sa Costandin Vodă ati trimis. Venirea dar a acestui Agă, Măria Sa Vodă audindu-o, ati socotit ca să nu-l aducă la Tîrgovişte ci la 2 gile ale lu! Noemywrie pur- cegând de la Tîrgovişte pre la satul Mării Sale  Mogosdia trecând, drept la Bucureşti ati venit, sosind la 2. ile ale /ul Noemyurie diua Joi. A doua di deci Pineri, cu mare alaii eșind înaintea Agăi tur- cului, laă adus cu mare cinste și suindu-se în Divan întâit muca- relul L'aii dat (1) la Măria Sa Vodă de Tai citit, apoi fermanul întru. care scria că: socotind Impărăţia că iaste peste putință țării să dea acea sumă de bani ce se adăosease și pentru multa rugăminte ce Măria Sa Vodă a făcut, sai milostivit de aii arădicat acel adaos numai să se dea după obiceiul cel vechii haraciul țării. Și după ce s'aii citit acele dou& termanuri, Vai îmbrăcat turcul cu caftan pre Vodă şi despre partea Domnii, pre Turc, cu feligea cu spinare de samur și așa sat dus la gazdă, carele ne-vrând mai mult să șadă aici fără numai 6 dile, dăruindu-l Măria Sa Vodă târte bine, S'aii dus înapoi. 

  

————— 

(1) De sigur prin Dragomanul ce avea la Divanul Domnesc.
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CAP. LXIV. 

De scdlerea dregătorilor de la Impărăţie şi de adaosul 

haraciului ce s'au pus pre ţară (1). 

După ce Aga Turcul, care venise cu caftanul, de aici ai purces, 

a doua di aii nemerit și Călărași de la Ţarigrad, aducând veste că 

au scos Impărăţia şi pe Vizirul care era și pe Enicer Aga și alți 

deregători ai ogeacului iniceresc, care Enicer Aga era Capul zorba- 

lelor, om lacom, trufaș și răi şi a pus Vizir pre Hasan Pașa Cai- 

macamul carele ţinea pre sora Impăratului, Acesta dar puindu-se 

Vizir, cu bună chivernisela lui pă incet mulţi din zorbalele ce era ati 

omorât și ai surgunit şi mai cu bună stare ortacul lait adus, iar 

Mării Sale supărări de dat bani n'aă lipsit a nu-i face, însă mai 

făr de grijă era de vreme ce acest Hasan Pașa cunoscut mai den 

nainte încă den caimacamlicul lui era Mării Sale lui Vodă. Acest 

Vizir dar puindu-se, măcar cum sai dis că era prieten și cunoscut 

Mării Sale lui Vodă, iar rădicarea adaosului haraciului n'aă îngăduit 

nici cum să fie, ci iără la loc o ai puso, măcar că boiarii care 

acolo să afla multă nevoință ai făcut ca să fie rădicarea cum cei 

mai înaintea acestuia făcuse; dar cum dic n'aii vrut nici cum. Mai 

mult de aă rădicat din t6tă suma adaosului talere 30.000 adică 60 

de pungi, iar 180 de pungi aii rămas și până în diua de astădi de 

trage ţara, care aceasta aicea audindu-se că iar ai r&mas adaosul, 

cu multă voie rea şi Mării Sale lui Vodă și tuturor pământenilor 

au fost, că la cele neputinciâse cine pâte alta a dice, fără cât cu 

mâhnire a sufletului a suferi și a mulțumi lui Dumnedei și așa au 

curs lucrul de aă rămas iar să se dea adaosul haraciului cum mai 

sus s'au dis. | 

Şedând deci Domnia în Tîrgovişte după obiceiă până după Sfeti 

Dimitrie şi vremea începând a să răci, ait purces de la Tirgoviște 

și mergând pre la satul Mării Sale Po/ogi, ah venit la București, 

intrând în Bucureşti cu alaii frumos; dupre aceia îmbrăcând și pre 

“Caimacami cu caftane după obiceiil. 

  

(1) Titlu luat din Filstich.
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CAP. LXV. 
De aici încep a semna ce s'ar întâmpla în anul al șai- spre-decelea (1) al Domniei Mării Sale lui Costandin Vodă. 
Fiind deci Măria Sa Vodă în Bucureşti, ai socotit de ai trimis 

la PGrtă alţi boiari ca să se afle acolo ca să pOtă veni cei ce era 
acolo mai înainte, fiind acolo Dumnealui Zoma Cantacuzino Vel Sluger i Janache Văcărescu Val dAgă. Aşa deci ai socotit de au tri- mis pe Conza Brăiloiul Vel Ban i pre Șfefan Cantacuzino Vel Pa- harnic, ducând și câte ceva poclâne după obiceiă la Vizir, la Che- haia, cari după ce aă sosit acolo numai de cât cei mai de sus pomeniţi boieri cari acolo se afla, de la Chehaiaua și de la Vizirul "luându-și diua bună a venit în ţară, rămâind la Pârtă purtători de grije acești ce se diseră mat sus Vel Ban şi Vei! Paharnic. 

CAP. LXV, (Varianta) (2). 
Aicea încep a scrie cele ce ia al XVIliea anal Domnii Mării Sale s'a întâmplat şi cum de Măria Sa s'au chi- 

vernisit. 

Ședând Domnia în Tirgoviște până la Zi întâi a lui Dechemurie şi fiind vreme de iarnă, sculatu-saă Măria Sa cu tâtă casa Mării Sale și cu tâtă boierimea mergând pe la satele Mării Sale Pozkgii i Mogașăia, la a zo-a di a lui Dechemurie a intrat în Scaunul Bucu- reștilor cu halai frumos după obiceiă; iar după ce ati sosit Domnia în București i viind Călărași de la Țarigrad la z> ale lup Dechemyurie 

se ca 

Noi adăogăm că eve- 
Domniei lui Costan- 

îşi are totă temeinicia ei. In 
ar cu greșală. 
umăr de Capitol, 

din Vodă Brâncoveanu, corectura făcută în Mss. Mss. 548 al Academiei Ronâne e tot al 16-lea d (2) Din Mss. 548 al Academiei Române, fără n
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să nu aducă Domnului și ţării vre-o primejdie, socotitu-s'ai Măria 

Sa ca să'l arădice de acolo și gătind pre Cornea Brăihiul Vel Ban 

i pre Radul Golescul biv Vel Comis i pre Stefan Cantacuzino Vel 

Paharnic, la Ghenarie 15 i-a pornit de aici scriind Domnul și lui 

Vel Sluger ca să se arădice să'și vie acasă de vreme ce era mai un 

an de când slujea la Portă, scriind şi la Vizirul şi la Chehaiaua ca 

să-i dea voie lui (adică lui Cantacuzino) şi lui Ve Apă să vie în 

țară și să rămâie în locul lor boiarii ce s'ait trimis, care după ce 

au sosit acolo mergând la Vizirul, la Chehaiaua și dând cărţile, abia 

ai luat voie Zoma Sluger de la Portă ca să vie și purcegând de 

acolo împreună cu Vel Agă la Mariie în zo dile ai sosit aici, unde 

după ce ai sosit neuitându-se prea înțeleptul Domn nici în semă 

luând blestemăţiile şi lucrurile cele necuviinci6se ce Zoma umblase 

să isprăvescă asupra Mării Sale, ci tocmai ca cum i-ar fi fost un pă- 

rinte călcând tâte prindendu-i în sâmă și tâte cheltueliie ce r&ă le 

cheltuise la lucruri blestemățeşti și cu mai mare dregătorie lau 

cinstit făcându-l Poszelzic Mare şi în bună dragoste lat luat și Lai 

încredințat întru, tâte. 

lar pe Dumitrașco Postelnicul Caramaniâul făcându-l Capichehaia 

Pai trimes la Pârtă, purcegând de aici la a zo-e gi ae fă Aprie. 

Şi acesta se însemneză ca să se știe că într'acest art Martie în 297 

ajungând pe Baizadea feciorul lui Iliaşi Vodă, ginerile Mării Sale 

Domnului nostru grea şi grabnică bâlă, până în 3 dile și-a dat obştesca i 

datorie, lăsând mare jale şi nemângâiată întristăciune Domnului și tu- j 

turor, iar mai vîrtos iubitei lui soții, rămâind tânără și fără de Coconi._. 

CAP. LXVI. 

Intr'acest an a/ XV/-lea (1) Măria Sa Vodă fiind mult rugat și 

supărat de Sfinția Sa Părinzele Patriarhul Ierusalimului Kir Do- 

sitheă pentru biserica lui Sfeti Gheorghe de aici din București, care 

fiind mică şi întunecâsă şi nefiind de potriva hanului carele împre- 

jurul ei era, dicând precum aă nevoit de ai făcut rândul chiliilor 

după împrejur să facă și mănăstirea. 

  

(1) In Mss. orig. e z0-/ea an, dar corectat 17 în urmă cu o alt-fel de cer- 

neală, tot veche, însă în loc de cifre cirile cum e numărul 16, corectura este 

: 

=» 

făcută cu cifre latine; adăogăm că corectura făcută este bună.
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Așa dar Măria Sa ca un milostiv și iubitor de a face pomeni, 
bine at voit și den temelie acea biserică stricându-o, aă .rădicat-o 
mare și minunată şi frumâsă mănăstire, după cum se vede, însă 
întracest an numai până la un loc lucrându-o aă lăsat să se usuce 
şi așa aii învelit'o. 

Viind deci vremea cea obicinuită să mergă Măria Sa la Tirgo- 
vişte, ai purces de aici din București şi mergând pre la satul Mării 
Sale Mogoşăia i Potlogi, ai mers la Tîrgovişte intrând la Scaunul! 
Mării Sale cu frumos alaiă, după obicei la SScptemurie 22 dile. 

CAP. LXVI, (Varianta) (1). 

Aicea însemnez că având Domnul o fărâmă de linişte 
şi viind şi vremea cea hotărâtă a nunții a fiicăi Mării 
Sale care era. logodilă după feciorul lui Iordache Rusel 
Vistiarnicul anume Nicolae Postelnicul, ati trimis de le-ati 
făcul ştire ca să vie să săvârșescă nunta și altele ce s'a 

mai întâmplat după nuntă. 

La 72 ale fut Aprilie viind Călăraşi de la Țarigrad și scriind 
boiarii cum că lucrurile Porții staă și se pârtă în linişte, Măria Sa 
încă avend tâtă gătirea nunții, numai de cât ati trimes pre Mihai 
Postelnicul Fărcășanul cu cărți la Mai Vodă la Moldova pottind şi 
pre Măria Sa ca pre un prieten și vecin să fie ostenitor la acea veselie 
ca să se veselâscă den preună și să c€ră şi boiarilor nuntaşi voie 
ca să vie să săvârșescă veselia. Carele după ce aă mers, Mihai Vodă 
primind pohta și voia Domnului nostru, numai de cât ai dat voie lui Zordache Vistiarnecul dimpreună cu tâtă casa lui ca să vie să facă nunta, trimiţend și câți-va boiari ca să se afle dimpreună cu dînsul până se va săvârși nunta (loc alb), iar mai osebit "ca să împlinescă locul și chipul Mării Sale și mai vîrtos ca să fie oste- nitoriii a s&vîrși despre partea Mării Sale și sfintele cununii, trimis'at pre fratele Mării Sale, Dumitrașco Racoviţă (2) Vel Comis. | 

  

(1) Din Mss, 548 al Academiei Române, fără număr de Capitol. (2) Acesta în urmă căsătorindu-se aici în Valahia s'aă şi mutat aici și din- tr'insul s'aă tras boiarii Racoviţeşti din țara Românescă.
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Și așa, cu toţii purcegând de acolo cu Jupinese cu tot și, viind veaste 
Domnului cum că s'apropie să intre în țară, Măria Sa numai de cât 
au rânduit pre Radu/ Dudescul Vel Căpitan za Margine ca să le iasă 
înainte şi să le fie purtătorii de grijă, de conace și altele ce vor 
trebui şi să vie cu dinșii den preună purtându-le grija până aicea 
în București. lar după ce sai apropiat să intre în București, fă- 
cend Vel Căpitan ştire, Măria Sa Vodă numai de cât ai orânduit 
ca să le iasă înainte pre: Diicu/ Rudeanul Vel Logofit, pre Costandin 
Știrbei Vel Clucer, pe Șerban Grecianul Vel Stolnic, pe Gheorghe 
Castriotul Vel Comis şi alţi mulți boiari de ai doilea, cu tâtă slu- 
Jitorimea, cu surle, cu trâmbiţe, cu paici și cu tâtă Domnesca pompă 
și aşa, cu toții eșindu-le înainte la Plumăuita deasupra dealului, 
puindu-se și tâtă slujitorimea în frumosă orânduială, acolo s'aă îm- 
preunat cu boiarii Moldoveani și! dând mâna, ai arătat și despre 
partea Domnului cu bună dragoste așteptarea Dumnealor și cerce- 
tarea sănătății. Şi așa cu toţii den preună cu frumâsă orânduială și 

minunat halaiii au intrat în oraș la Ma: î 20 die, până la casele ce 

era orânduite şi gătite ginerelui. Şi de acolo boiarii Munteni sau 

risipit toţi pe la casele lor, iar a doua di dins de dimineță orân- 

duind Domnul tuturor cai Domnești şi alaiii iarăși forte frumos, i-ai 

adus la Curte de sai împreunat cu Măria Sa și iarăși sai învăr- ! 

tejit la gazdă. Iar nunta -sau început Damzinică cu o săptămână 

înaiutea Sfintei Troiţe şi, în Ziua de Sf. Troiță cu ajutorul lui Dumne- 

dei s'aii săvârșit și sfintele cununii cu frumâsă și domneâscă parisie. 

lar după nuntă, mai ședând Vornicui Zordache împreună cu cei- 

lalți boiari încă vre-o săptămână și, dăruindu-i Domnul pre toți, ati 

purces iarăși la Moldova; iar pe Dumitraşcul Comisul Racoviţă fiind 

ostenitoria de at şi cununat, laii îmbrăcat cu felegea cu pântece 

de riși de ale Mării Sale și sati dus și el împreună cu cei-lalți 

boiari, purcegând de aicea la Zazie în 2 ile. 

lar după ce ai isprăvit Măria Sa nunta cu fericire, fiind acei bo- 

iari ce sai pomenit mai sus de atâta vreme duși la Portă pentru 

trebile țării, ca să-şi vie acasă Măria Sa ai socotit şi, ai trimis 

iarăşi pre Janache Văcărescu Vel Agă i pe Drăghici Câmpineanu 

Vătaf za Aprodi ca să”se afle la Portă pentru trebile ţării și ale 

Domnii și, la Junie în zo dile i-au pornit de aici. lar Măria Sa scu- 

Viaţa lui Costandin Vodă Brâncoveanu.—St. D. Grecianu. 10
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lându-se de aici, mergând pe la satele Mării Sale Mogoşăia i Po- 
Ziogiă, la 26 ale lut Iunie aă intrat în Scaunul Tirgoviștii şi, cu feri- 
cire ședând în Scaun, ai îmbrăcat şi pre Vornicul de Tirgoviște cu 
caftan după obiceiă. lar la Julie în 3 dile au sosit și Ve/ Bani 
Vei Paharnic de la Țarigrad, pre care Domnul blând primindu-i şi 
bine, pentru slujbele lor i-aă dăruit. 

CAP. LĂXVI, (Varianta) (1). 

Despre nunta Domniţii Ancuta. 

Venind vremea și pentru nunta pe care Domnul dorea să o facă 
fiicei sale cu Micoze Vel Posteinic, cel mai mare fii al Marelui 
Vornic de Moldova Iordache Roset, să trimise de către Mihail Vodă 
al Moldovei, ca să le fie Nu mare; Vel Comisul Racoviţă. Şi când 
sosi acesta la granița Țării Românești cu toţi cei ce îl însoțeau, 
fură întâmpinați de către Căpitanul acelei granițe în modul cel mai 
măgulitor și strălucit și ast-fel cu toții merseră până la București, 
după porunca ce de la Domnul Jor aveaii, dându-se în călătorie Și 
tote cele trebuinciâse acestor 6speţi. 

După a lor sosire nu mult trecând să și începu a nunţii gătire 
care în diua de 8 /u/ie st îndeplini. Boierii din Moldova nu zăbo- 
viră a lor întârcere multă vreme după nuntă. 

Vădend într'acest an Costandin Vodă îndemnările stăruitâre din 
partea lui X7 Dosoftei Patriarhul Jerusalimulul pentru a se reclădi 
în București sfânta biserică cu hramul sf. Gheorghe, care de alt-fel 
era și veche și forte mică şi pentru care chiar de mai nainte din a sa dragoste de cele sfinte şi dorinţă pentru binele creștinilor în- 
suși Măria Sa socotise să o mai mărescă și să o înviască, mai ales de când mărețele chilii ce tot acest Costandin Voevod în a sa Domnie le clădise de jurul împrejurul acestui sfânt lăcaș şi fârte vestite erad prin a lor frumusețe de bolți și de ziduri încăpătâre pentru tote cele trebuinci6se unei mari mănăstiri, precum în alte 

(1) Varianta acesta o avem din Filstich şi o alăturăm întocmai în traducţie, Adăogăm că ea să aseamănă şi cu aceea din Mss. 548 de la Academie care urmâză aci și pentru complectare o dăm lângă dînsa,
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locuri asemenea frumuseți nu se găsci; pentru aceia dar în anul 
acesta se puse în lucrare deocamdată clădirea zidurilor de roșu cu 
al lor învelișă, precum se văd, lăsându-se săvîrşirea celor-la!te lu- 

crări pentru următorul an. Iar când veni vremea obicinuită Dom- 
nului de a merge la Tirgovişte, s& porni cu tâtă Curtea Domnescă 
de la Bucureşti prin satele sale: Mogoșcia și Potlagii, trecând cu 
tâte țeremoniile ce obiceiul era d'a se face și la diua de 22 Sepfem- 
bre sosiră în orașul Tirgoviștei. 

CAP. LXVI, (Varianta) (1). 

Ca să se ştie şi acesta aici (s6) însemneză. 

Adică-te viind vremea căsătorii Cocânei Mării Sale lui Ion Cos- 

tandin Voevod, a patra (2) Cocoană a Mării Sale anume Aucufa, 

după orânduiala Dumnezeiască vrând să o căsătorescă, așa bine aia 

socotit Măria Sa de au făcut ginere pre Coconul cel mai mare ce 

avea /ordache Ruset Vel Vornic al țărei Moldovii, anume Wiculze 

Postelnicul. Care fiind chemaţi la orânduita vreme a nunții, Măria 

Sa Mihai Vodă Domnul Moldovei ai trimis pe frate-săă Racoviţă 

Vel Comis despre partea Mării Sale să fie Nun. Viind deci aici! în 

țară, Ja margine cum ai trecut, acolo Gmeni orînduiți fiind cu Că- 

pitanul cel Mare de margine, cu cinste, cu conace i-ai adus pre 

toți câți de la Moldova venea boiari până aici în București și cu 

cinste mare aducându-i la Curte de sai împreunat cu Măria Sa 

Vodă ai început nunta care la /4/e 8 sati săvirșit f6rte frumos și 

cu mare pompă. După aceia Socrii și cu cei-lalți zăbovindu-se aici 

puţină vreme sai înturnat iar la Moldova, pe care iar până la Foc- 

șani cu multă cinste și cu conace petrecându-i. 

Într'acest an al șai-spră-zecilea Măria Sa Vodă fiind mult rugat 

și supărat de sfinţia sa Părintele Patriarhul Jerusalimneanul Kir 

(1) Varianta acesta o avem din Mss. 548 al Academiei Române. Adăogăm 

aci că materia tratată într'acest Capitol, o mai avem reprodusă și în Cap. LĂXVI 

şi în cele două Variante Cap. LXVI de mai sus, mult mai pe larg; totuşi noi 

o reproducem fidel după sus disul Mss. pentru întregirea lucrărei de față. 

(2) Fără îndoială aci este o greșală căci Domnița Ancuţa este cea de a 5-a 

fiică a lui Costandin Vodă Brâncoveanu, iar nu cea de a 4-a.
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Dostiheii pentru biserica lui. Sfeti Gheorghe de aici den Bucureşti, 

care fiind mică şi întunecâsă și nefiind după potriva hanului carele 

împrejurul ei era, dicând (Patriarhul că:) precum ai nevoit de ai 

făcut rindul chiliilor după împrejur, să facă şi mănăstirea. Aşa dar 

Măria Sa ca un milostiv și iubitor de a face pomeni, bine ai voit 

și din temelie acea biserică stricându-o, aă rădicat-o mare și minu- 
nată și frumbsă mănăstire după cum se veade. Intr'acest an numai 

până la un loc lucrându-o ai lăsat-o ca să să usuce și așa a învălit'o. 
Viind vremea cea obicinuită să mergă Măria Sa la Tirgovişte, ai 

purces de aici den București și mergând pe la satul Mării Sale, 
Mogoșcia i Potlogii, ai mers la Tirgoviște intrând la Scaunul Mării 

Sale cu frumos alaiă după obiceiii la Seprembre 22 dile. 

CAP. LXVII. 

De mazilirea Vizirului (1). 

cum că Impărăția ai mazilit pre Vizirul ce era Hasan Pașa, puind 
Vizir pre Ahmet Pașa Calailăul, om nebun, r&i și lacom. Această 
veste audind, multă întristăciune la toți ati fost, socotind pagubele 
ce era în dilele lui să se facă; însă Măria Sa Vodă ca un bun chi- 
vernisitor ai scris la boiari să chivernisească trebile după vremi 
cum era; carele nu puține luări şi jafuri de Ja toți făcea, mult stră- 
mutând lucrurile Porții, carele pentru 6re-ce cusur de bani ce ce- 
ruse mai înainte den haraciă să se dea la mirie pentru lefile sluji- 
torilor, care Măria Sa Vodă muncise în tot chipul de “i gătise și 

Ședend deci Domnia în Tirgoviște, ai venit veste „de la Pârtă 

îi trimisese, iar el numai de cât Calailăul pentru acei puţini ce r&- 
măsese bani ai trimis bumbaşir pre Cuciuc Imbrihor al Impăratului, 
pre carele nu cu puţină cheltuială Vaii ridicat de sai dus la Mol- 
dova, avend și acolo poruncă împărătescă pentru cusur de haraciă. 

Și aşa ducându-se Imbrihorul şi viind vremea cea obicinuită, Măria 
Sa Vodă sai rădicat de la Tîrgovişte și mergând pe la satul Mării 
Sale Po//ogii, aă venit la București intrând la Scaunul Mării Sale 
cu alaiii mare după obiceiii la Ocromuzie 28 ; după aceia ai îm- 
brăcat și pe Caimacami cu caftane. 

  

(1) Titlu luat din Filstich,
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„CAP. LXVIII. 

De aicea încevem a semna ori ce s'ur întâmpla a 

fi în anul al XVIII (1) al Domnii Mării Sale lui Ju Cos- 

tandin Basarab Voevod. 

După ce deci Domnia ab venit în București, având ştire de la 

boiarii care era la Pârtă că Calailăul Vizirul ceare să mânânce, gă- 

sind multe vorbe a dice, de care Măria Sa Vodă bine socotindu-se 

şi cu sfatul aflând că acelui lacom și răi Vizir să i se trimiță ceva 

pentru ca să nu facă mai mare pagubă și cheltuială săracilor și cu 

aceea ce ai putut găti ai trimis pre Dumnealui Șzefar Cantacuzino 

Vel Paharnic, carele măcar că fusese la POrtă în trecuta vreme, după 

cum sai pomenit mai înapoi, iar după aceia Măria Sa Vodă i-au 

fost poruncit de ati fost venit și așa aii socotit de iară-și lau tri- 

mis. Carele după ce ai mers acolo găsind lucrurile turburate, îm- 

preună cu cei ce era boieri acolo făcând nevoinţă în tot chipul, ai 

îmblândit lucrurile; însă de abia odihnind pre răul Vizir cu 100 de 

pungi, care bani măcar că peste. putinţă era ca să se dea, iar pen- 

tru temerea a mai mari pagube sai făcut cum sait putut și sai 

dat şi aşa sau îmblândit și făgădueli de căutare arăta. Insă mult nu 

sati zăbovit în Vizaret, ci pentru nesuferitele r&utăți ce făcea, trei 

luni numai aii fost Vizir, după aceia Pai mazilit puind Vizir în lo- 

cul lui pre un Mehmet Pașa, carele fusese Căpitan Pașa, om bun 

şi blând. | 
Pentru al căruia Vizaret multă bucurie ai luat toți, socotind că 

mai cu liniște dâră să vor chivernisi tote, căruia după obiceiă i sau 

trimis poclonul, primind fârte bine pre Capichehaiale și pre boiarii 

mergând înaintea lui cu poclonul, făgăduind că va căuta pre să- 

raci, iproci. 

(1) Aceiaşi obiecţiune facem și aci ca și la titlul Capitolului LXVI de mai 

sus, în ce privește anul, adică: cu cernelă roșie scrie: a/ șazle spră zecilea, 

iar cu cifre şi cu cernelă negră, ulterior este corectat: 78-/ea. 

Și în Mss. 548 al Acad. Rom. este tot așa: qua a7 șapte spre zeacele, dar 

cu greșală, căci în realitate este anul al 18-lea.
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CAP. LXIX. 

De mazilirea lui Mihai Vodă den Moldova şi de mârtea 
luă Leopold Impăratul nemțesc (1). 

Luând dar pecetea acest Mehmet Pașa nu știm din ce pricină să 
fie pogorit lucrul, sati din reaua chiverniseală a Capichehaialelor ce 
era acolo că numai tot de odată s'aă audit că pe Domnul ce era 
la Moldova, Mifa: Vodă, Vai mazilit puind Domn acolo pre Antiohie 
Vodă Cantemir. Şi așa el gătindu-se ai mers la Scaunul s&ă la Mol- 
dova, iar pre Mihai Vodă mazilul Domn la 'dus la Pârtă. 

Și acesta numai pentru o pomenire ca să se știe să însemneză 
aicea că întracest an al Domnii Mării Sale lui Costandin Vodă s'au 
audit că ai pazit şi Leopola Împăratul Nemtesc de vîrstă fiind, cum 
sati vădut scris, de ani 64 pol (2), la luna lui Aprifie 24 datoria 
omenescă făcena. | 

CAP. LXX. 

De trimiterea altor Capichehaiele la Portă (3). 

Pentru chiverniscla de la Pârtă dar, Măria. Sa Vodă socotind aii trimis pre Dumnealui /anache Văcărescul Vel Agă îi Drăghici Câmpineanul Vataf za Aprodi ca să se afle acolo, de vreme ce po- runcise să își vie acasă mai sus pomenitul Ș7efan Cantacuzino Vel Paharnic, care multă vreme acolo în slujba ţării şi a Domnului să aflase. Deci, lipsind Dumnealui de acolo, cești ce se diseră mai sus să r&ămâie în locul Dumnealui acolo căutând trebile țării; cari după ce au sosit la Pârtă, luându-și diua bună Paharnicul aă venit în țară 
; ȘI cești ce se diseră ati r&mas acolo. 

(1) Titlu luat din Filstich. 
(2) 207 însemneză Jumătate, 
(3) Titlu luat din Filstich,
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CAP. LXXI. 

De venirea unui sol de la Moldova la Măria Sa Cos- 

iandin Vodă şi de trimiterea și de la Măria Sa sol la 

Domnul cel noii al Moldovii (1). 

Sedând deci Domnia în Bucureşti până la lăsata secului de pos- 

tul Sin-Pietruiui și încăldindu-se vremea, după obiceiii ca să mergă 

la Tirgovişte sai gătit şi la June în 6 dile ai purces den Bucu- 

reşti, mergând la satul Mării Sale Mogoșdia şi acolo ședând 12 dile, 

de acolea purcegând aii mers la satul Mării Sale Foz/ogz şi de acolo 

purcegând ai mers la Tirgovişte, intrând la Scaun cu alaii după 

obiceiii, la funie în 27. 

După ce aii sosit deci Domnia la Tîrgovişte, a treia di ai venit 

şi solul de la Moldova, după obiceiul Țărilor, ca să arate dragoste 

și prieteșug, viind dic, Bogdan Farnanul cumnatul Domnu-săii dul 

Antiohie Vodă pre carele cu cinste primindu-l Măria Sa Vodă și 

după obiceiă ospătându-l, luându-și diua bună s'aii dus, zăbovind 

aicea numai 8 dile. Trecând deci câte-va dile, ai socotit Măria Sa, 

după obicei ca să trimiţă sol și despre partea Mării Sale ca să 

arate și să dovedâscă dragostea şi prieteșugul și așa au gătit pre 

ginerile Mării Sale pre Șerban Vel Stolic (2) şi Lat trimis sol, pur- 

cegând de aici de la Tirgoviște la /u/ie 25 şi la August în 16 iar 

au fost aici la Tîrgovişte. 

CAP. LXXI, (Varianta) (3). 

Și acâsta se însemneză ca să se știe. 

La Julie 73, viind Călăraşi de la Țarigrad, scriaii boiarii Domnu- 

lui cum că Împărăția cu urgie tot de odată aii mazilit pre Mihai 

Vodă Racoviţă, trimițând şi Capigibaşă împărătesc ca să ia săi ducă 

la Pârtă şi în locul lui aii făcut Domn pre Antiohie Vodă Cantemir, 

iar pre Mihai Vodă luându-l de la Moldova și ducându-l la Pârtă, 

(1) Titlu din Filstich. 

(2) Grecianu fiul lui Şerban Grecianu Vel Vistier şi Vel Logofăte 

(3) Din Mss. 548 al Academiei Române, fără număr de Capitol.
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lau pus la închisdre şi nu multă vreme trecând s'aă înțeles că cu 
Dâmna lui cu Coconi cu tot Pai închis la Ediculei de ai ședut 
multă vreame. lar Antiohie Vodă luând Domnia și mergând la Mol- 
dova, numai de cât gătind pre Bogdan Țlatmanul cumnatul Mării Sale, 
laii trimis sol la Domn arătând multă dragoste și supunere către 
Măria Sa, carele la 25 dz/e sosind la Tirgoviște, primitu-lat Dom- 
nul cu cinste după obicei și numai vre-o 4 dile şedând și dân- 
du-și tâtă solia de la Domnul său, Măria Sa Domnul nostru. făcu- 
tu-i'ai frumos ospăț după obiceiă și la diua bună îmbrăcându-l cu 
contoș de ale Mării Sale, cu pacea de samur, aă purces învârtejin- 
du-se iarăși la Domnul său. 

lar după purcederea lui, gătind și Măria Sa pre ginerile Mării 
Sale Șerban Grecianul (1) Vel Stolnic ca să! trimiţă sol (loc alb). 
La 2 dile ale ini August laă purces den Tîrgovişte și mergând la 
Moldova şi dându-și și el solia despre partea Mării Sale lui Vodă 
și luându-și cinstea cea cuviinci6să de la Antiohie Vodă, s'au în- 
Vârtejit iarăși și la z7 die are Jui Avgust ai sosit în Tirgoviște. 

CAP. LXXII. 

- De preumblarea Mării Sale luă Costandin Vodă prin 
lduniru ferii (2). | 

VEdând Măria Sa Vodă că despre Pârtă iaste liniște şi banii încă, la mirie, ce ceruse den haraciă să didese (trimițând unii cu Jacov Doftorul (3) şi alţii cu fratele Tefterdariului carele bumbașir pentru bani aici venise cu carele și Chiriță Dimachi (4) sai dus acasă-și la Țarigrad); cunoscând că iaste vremea preumblării, răcorindu-se și vremea, așa bine ai socotit și în Gspeţe pre la casele boierilor spre 

(1) Acest al [II ginere, Şerban Vel Stolnic Grecianu, este fiul sus menţiona- tului fost Caimacam şi Vel Vistier Şerban Grecianu. EI, la 1710, murind tatăl să, devine în Divan Vel Logofăt în locui, Era, deci, nepotul lui Radu Gre- cianu, autorul acestei cronici. El a luat de soţie pre Domnița Elina, văduva lui Scarlatache Mavrocordat, a treia fiică a lui Costandin Vodă (2) Titlul luat din Filstich. 
(3) Pilarinos, 
(4) Familie din cari urmași încă există adi în Moldova. 

Brâncoveanu.
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Sărata (1) aă mers: pre la Măzginenii Mănăstirii întâiă, apoi la 

Mănginenii lut Vel Spătar (2), Filipeştii de pădure (3), Măgurea- 

1iă (4), Filipeştii de la Praova (5), umblând spre Scăiani ai mers 

şi, de la Scăzani la Scheiai şi de acolo la Sărata (6). 
Si de acolo şi până la fRimnec la mănăstire, unde Măria Sa îm- 

preună cu Mai Cantacuzino Vel Spătar o făcuse şi' de. când se 

zidise și -se înfrumusețase cu tâte podâbele, atât cele pe din lăuntru 

mănăstirii cât şi cu cele de prin prejurul mănăstirii, chilii şi altele, 

vreme Măria Sa nu mai avusese să vadă până acum până Dumne- 

deii acestă linişte despre Pârtă adusese, căruia vremea îndemână 

dând ati mers și până la Rimnec cum diși, unde în diua de Înăl- 

țarea cinstitei Cruci, la 7 dife ale lui Seplemvrie, acolo ai fost 

veselindu-se cu toți boiarii Mării Sale. Intr'acea di ai dat slavă și 

mulțumită lui Dumnedei, iar a doua di dâns de dimineță purce- 

gând, ati mers înapoi iar la Sărata şi 'de acolo pre a satul gine- 

relui Mării Sale Șerban Vel Stolmic, pre la Tătărani și de acolo 

pre la Negoeștă pre la satul cumnatului Mării Sale a lui Pană Vel 

Serdar, pe unde frumos şi cu mare bucurie primind pre Măria Sa, 

toți ospătându-l cât mai bine şi după putință le-ai fost. Așa deci 

de acolo, pe la Zizza (7) mergând iar la Tirgovişte la Scaunul Mă- 

rii Sale ai sosit, făcând t6tă preumblarea acesta dile 20. 

(1) Sărata din judeţul Buzăii alături cu actualul Monteor. 

(2) Mihai Spătaru fondatorul Sinaii şi Colţei, unchiul Voevodului, despre 

mama sa, avea în Prahova casele din două sate ale sale: Mărginenii lângă Dăr- 

mănești și Coslecii lângă Teleajăn. 

(3) Aci avea case vestite Matei Aga Cantacuzino alt unchiă al lui Costandin 

Vodă, despre mamă. 

(4) Aci era reşedinţa lui Drăghici Vel Spătar Cantacuzino, fratele cel mare 

al mamci sale. 

(5) Acă avea asemenea casă vestită Costandin Stolnicul, al 3-lea din 6 fii ai 

lui Costandin Postelnicul adică alt frate al mamei sale mai mic.de cât Şer- 

ban Vodă Cantacuzino. EI fu tată! 'lui Ştefan Vodă Cantacuzino și avea casa 

și satul din Filipești de Tirg. 

(6) La aceste trei locuri din urmă avea Voevodul, moşii, vii, și case vestite 

cu belvederi, proprii ale sale. 

(7) Satul Finta veche există astădi încă, pe vechiul drum al Tirgoviştii în 

malul Ialomiţii, judeţul Dâmboviţa, în apropiere de vestitul câmp de bătălie 

dintre Matei Basarab și Vasile Lupu (1653). La acest sat se pomenește și a- 

cum locui caselor vestite ale boiarilor Argintoiani.
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După ce deci la Scaunul Mării Sale ai venit, iar a căuta trebile 
câte. era a se face ai început, până când și vremea culesului viilor 
ai sosit. Și așa la Ocromorie 2 ai mers Măria Sa la viile de la 
-Săteni (1) de au ședut acolo câte-va dile împreună cu tâtă casa 
Mării Sale şi alți boiari, unde și culesul ai făcut, iar mai mult pentru 
preumblare după cum și intralți timpi au făcut. 

Viind deci de la vii iar în Tirgoviste, ai mai ședut Măria Sa până la Octomorie giie (loc alb), (2), iar după aceia apropiindu-se și vremea răcelii, ai purces Măria Sa la Octomvrie 22 dile şi ati mers pre la satul Mării Sale Potloşiă unde și pe Sfeti Dimitrie ati făcut 
și după aceia pe la Mogoșăia iarăşi la satul Mării Sale mergând, ai intrat. la Scaun la București la Oczomurie 30 dile cu alai după obi- ceii; dupre aceia și pre Caimacami cu caftane i-ati îmbrăcat. Aici se însemneză ca să se ştie că într'acest a/ 78-lea (3) az al Domnie? Mării Sale lui Ion Costandin Basarab Voevod, s'a isprăvit de t6tă zidirea și învălișul și cu tote cele din afară câte trebuesc, fru- m6sa și marea mănăstire a lui Sfeti Gheorghe de aici den Bucu- rești, care din trecutul an a 0 zidi ati început Măria Sa precum înapoi s'ai pomenit și întru acest an de tot s'au isprăvit, cum diși, de cele după din afară. 

CAP. LXXII, (Varianta) (4). 
La Mai 7 di viind Călăraşi de la Tarigrad, scria boierii Dom- nului: cum că Împărăția at mazilit pă Baltagi Mehmet Pașa și ai făcut Vizir pă Calai-Licoz om forte reu, lacom și trufaș, care veste viind Domnului numai de cât gătind pă Siefau Cantacuzino Vel Paharnic, la ro-a di la pornit de aici trimițând denpreună cu Dum: nealui și poclâne Veziruiui, scriind luj Drăghici Vătaf să vie aicea de vreme ce multă vreme făcuse la Pârtă. Deci Vel Paharnic so- 

(1) Dsalu din susul Tirgoviştii peste apa Ialomiţa. (2) In Filstich găsim: 75 Octomăre. (3) In Mss. e 17 dar noi am pus mai sus într'adins anul corespunzător, fiind al 18-lea an al Domniei iar nu al 17-lea. (4) Din Mss. 548 al Academiei Române. Notez aci că deși Varianta acesta urmeză în Mss. dela Academie după Va- rianta dela Cap. LXXIII, totuși noi am pus-o aci de vreme ce materia: tratată într'insa este în mare parte la fel cu aceea de la Cap. LXXII din Mss. mică:
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sind acolo, Drăghici Văraful nimic mai făcând zăbavă, la a 6-a di 

ale lut Aprilie au sosit aci. 

Și acesta se însemneză pentru ca să se știe: 

Fiind în tirgul Bucureștilor o mănăstidră a căruia hram era Sfeti 

Gheorghie, veche fârte, zidită de un boier anume Dobruş Banul, 

forte mică şi întunecsă, care fiind în mijlocul tirgului şi tâtă ne- 
guțătorimea acolo, și împrejur fiind împodobită cu minunată zidire 
ca 0 cetate de luminatul Domnul 16 Costandin Basarab Brânco- 
veanu Voevod cu case patriarșești cu două rânduri de chilii, lucru 
forte frumos, deci Măria Sa din firesca Mării Sale cea spre cele 

Dumnedeești rivnă ce avea îndemnându-se, surpat-aii acea mică şi 

întunecâsă biserică ce era și, den temelie ai zidit Măria Sa ceasta 
ce acum tuturora se vede, zidire forte iscusită și minunată, înfru- 
musețând-o pe den lăuntru cu frumâse zugrăvele şi minunată tâm- 

plă, cu icâne iscusite, cu pardosela tot de marmoră, luminâsă, des- 

fătată, lucru care altui într'acest pământ n'aii făcut. Făcutu-i'aii și 

frumâse și scumpe odăjdii si alte sfinte odâre tot de argint și cu 

alte multe şi bune lucruri şi venituri o ai înzestrat, isprăvindu-o î4- 

îral 18-lea au al Domniei Sale la leatul T24% (1). 

CAP. LXXII, (Varianta) (2). 

Aicea ânsemnez că având Domnul ceva resuflu şi cu- 

noscând puţină linişte despre Portă, făcând şi sfânta mă- 

năstire a Râmnicului şi doue pimnițe de piatră la Sărata, 

s'ai îndemnat dimpreună cu totă boierimea și cu casa Mă- 

vii Sale și ati mers tocmai până acolo de le-ati vădut. 

La 23 diie ale îni August viind Călărași de la Țarigrad, scria 

boiarii Domnului cum că se află Pârta în mare liniște. Deci Domnul 

înțălegând şi fiind și vremea frumâsă de preumblare și mai virtos 

(1) Anul al 18-lea al Domniei lui Costandin Vodă Brâncoveanu se încheie în 

1506; mănăstirea Sf. Gheorghe din București fiind dar isprăvită cu cheltuiala 

acestui Voevod în anul al 18-lea, am scădut 5509 nu 5508 fiind vorba de lună 

Octombre leat 7215. 

(2) Din Mss. 548 al Academiei Române.
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că de când zidise Măria Sa sfânta mănăstire Rimnecul nici o dată 
nu mersese să o vadă şi pentru aceia mai mult iar şi ca să se 
primble, gătitu-s'aui și la i înâiă a Ji Septemurie dimpreună cu tâtă 
casa Mării Sale: și cu tâtă boierimea, aă purces den Tirgoviște şi, 
fiind rugat de boierii ce se afla în Praova ca să mergă pe la satele 
lor; Măria Sa ca un Domn blând și înțelept, primind, ati mers în- 
tâi la Mărginenii lui Mihaiii Cantacuzino Vel Spătar, vnde făcân- 
du-i frumos și minunat ospăț s'aii sculat de ai mers și ai făcut 
masul la Fi/ipeștii lui Costandin Cantacuzino Stolnicul 

Și ai fost și a doua di de prânz, iar după prânz în discră sai 
sculat și ai mers la Filipeştii Tomei Cantacuzino (1) Vel Foszelnic şi 
au făcut și a doua di prânzul acolo şi de acolo ai mers la M4- 
gurânii lui Șerban Cantacuzino (2) bio Val Paharnic ospătându-l și 
acolo forte frumos și de acolo ati mers la Scăen? la viile Mării Sale 
unde ședând vre-o 5—6 dile vădind și bivnița ce făcuse acolo la 
vii şi lăsând şi isvod şi măsură ca să facă case, S'aii sculat și ai 
mers la viile Mării Sale la Sc/iaz și de acolo la Sărata. 

De la Săraza iarăși pe ospăț /a satele ginerelui Mării Sale Nicolae 
Fosteln:cul Ruset care îi didese de zestre anume /uudeanii îi Pure- 
szii şi de acolo rugându-l Mănăilă Va Sezrar ca să mergă şi la satul 
lui la Mărăcineni șă'l ospăteze, Măria Sa numai de cât at fost bucu- 
ros şi ai mers, unde făcându-i Mănăilă Ve Setrar ospăț fârte fru- 
mos, s'aă sculat şi de acolo și ai mers la sfânta mănăstire la Rimnic. 

Deci după ce au vădut și sfânta mănăstire, s'au învârtejit iarăși 
pe la viile Mării Sale Săzara i Sehiai? şi de acolo luând în jos ai venit la satul Zomi? Cantacuzino Ve Postelnic, Bercianii, unde nu- mai prânzul făcând sculatu-s'ată și ai mers /4 sazu/ Linerelui Mă- rii Sale Șerban (3) Vel Sfoluic, la Tătărani şi acolo pentru ca să se odihnescă Măria Sa aă făcut oturac două dile ospătându-se fârte 

  

(1) Acesta fu cunoscutul Toma Spătarul Cantacuzino, fiul lui Matei Aga. E! avea Filipeştii de pădure, 
! (2) Acesta avea de moștenire satul Măgurenii de la răposatul Drăghici Lo- gofătul tatăl s&ă, căci el era fiul cel mai 

ghici, tatăl să, fusese fiul cel mai 
bătrân. 

(3) Grecianu. 

mare al lui Drăghici precum și Dră- 
mare al lui Postelnicul Cantacuzino cel
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frumos, iar a treia di sculându-se mers-aii pe la satul /Nagoeșz? luă 

Pană Vei Comis unde numai prânzul făcând, iar masul iarăși /a 

satul ginerelui Mării Sale Șerban Vei Stoic la Corneşti şi a doua 

di cu fericire ati intrat în Scaunul Tirgoviștii, la e s-a d a funii lu 

Ocromurie, unde după ce aă sosit început-ati Măria Sa iarăși a căuta 

cu nevoință tâte lucrurile și trebile ţării. Plinitu-s'aă cu fericire şi 

anul al XViliea (1) din Domnia Mării Sale la Octomerie -29. 

CAP. LXXIII. 

De aici însemnez ori-ce sar întâmpla în anul al XIX-lea (2) 

al Domnii Mării Sale lui Io Costandin Basarab Voevod. 

- A x > oa nm 
Viind vremea cea orânduită de sus a căsătorii Coconului Mării 

Sale a lui Costandin Brâncoveanu, cel dintâi fii al Mării Sale și 

aşa hotărâtă fiind sati săvârşit la Ghenarie 20 dile, cununându-l 

prea cinstitul învățatul și blagorodnicul boiar Costandin Cantacuzino 

Stolnicul moşul Coconului mai sus pomenitului, de vreme ce Co- 

conii Dumnealui ai fost botezat pre toți Coconii Mării Sale şi 

așa învrednicindu-se a ajunge la diua acesta a veseliei fiului Mării 

Sale. Aşa Măria Sa bine aii voit și ait pohtit ca Dumnealui însuși 

cu cinstea bătrânețelor Dumnealui să săvârşescă sfânta și legiuita 

cununie, carele încălecând și cu mare și cinstită orânduială ai mers 

de ati săvârșit taina cununiei. Luatai dar Coconul pre Cocdna Stol- 

nicului Bals de la Moldova anume Auna. Intâmplatu-s'aii la acestă 

veselie a fi trimis sol de la Domnul Moldovii Anfiohie Vodă Can- 

temir: Ioniță Marele Spătar feciorul Mutei, den vita și sămânța 

Cantacuzineştilor si alți mulţi boiari Moldoveni, care în urmă mai 

şedând câte-va dile, /z 26 ile Ianuarie sal dus iarăși la Moldova . 
= 

la țara lor. | 

După acesta mult n'aii trecut ci ait venit poruncă împărătescă cu 

Mataragibașa al Vizirului ca să dea Măria Sa Vodă den haraciii 

(1) De sigur că este anul al 18-lea. 

(2) Tot aceiaşi obiecțiune fac ca şi la Capitolii precedenţi adică anul al 79-/ea 

este scris cu slove cirilice, apoi corectat cu cernelă negră veche, al 70-/ea şi 

aşa este bine, nu a/ 78-/ea. În Mss. 548 al Academiei Române anul este scris 

cu slove, dar tot greșit, adică al ogr-spră-zeace-le în loc de al 79-lea.



158 VIAȚA LUI COSTANDIN VODĂ BRÂNCOVEANU 
  

înainte pungi una sută șeai-spră-dece, lucru fârte grei și peste pu- 

tință, de vreme ce era adaosul haraciului încă ne rădicat pentru 

alte grele și păgânești cereri fără de cale. Ne-având dar într'alt chip 

cum face, ai trimis cu jalbă boieri mai de jos la Pârtă cu Arzu- 

magzar cari mergând acolo, Chihaiaua Vizirului ce era nici o ascul- 

tare nu le-aă dat ci Capichehaialele numai pre la Tefterdariul um- 

blând cu multe rugăminte, de abia din suma ce cerea ati mai iertat 

pungi 26, iar pentru cele ce rămăsese pungi 90, de iznovă tare 

„poruncă Mării Sale ai venit ca cum mai curând banii la miria îm- 
părătescă să-i trimiță. Măria Sa dar vădând pripa și greul cel ce 
peste putință era, aă dat o sumă de bani de la Măria Sa; ati făcut 
și boiarii cei mari de la ci cum aii putut de aii dat iar o sumă cu 
Viădica și cu Episcopii şi altă sumă s'ait scris la Capichehaiale să 
găsescă ei (1) de unde vor putea, ca să se plinescă porunca Împă- 
răţiei să nu se întâmple vre-o primejdie. Şi așa pre acel Mataragiii 
cu banii lau pornit de sai dus la Țarigrad. 

După aceia socotind Măria Sa că ananghion (2) lucru este să se 
afle ia Portă și alte obraze mai de cinste pentru chivernisela tre- 
bilor țării şi ale Domniei, ati socotit dar de aă trimis pre Miha? 
biv Vel Medelnicer şi pre Iorga Vel S/uger, împreună și pre gine- 
rile Mării Sale, Zordache “Crezulescul (3) Vel Cămăraş, cari de aicea 
au purces la Aprilie în 22, poruncind ca să se scâle să vie încâce 
de la Portă den slujbă unde era, Falaloga (4) vtori Posteluic i Cos- 
Zandin viori Sluger i Sterie biv Căpitan şi să rămâie cum mai sus 
sau dis aceștia ce aă mers în locul lor, cari acești numiţi boieri 
aici aii sosit de la Țarigrad la Mazi în 24 de dile. 

(1) Adică pre la zarafii (banchierii) din Țarigrad cu împrumutare. 
(2) necesitate. . 
(3) Acesta era fiul lui Pârvu Creţulescu şi nepot lui Radu Creţulescu Logo- 

fătul ce era ginere lui Costandin Postelnicul Cantacuzino cel d'intâii, Sotia lui 
Iordache era Safta Domnița a 4-a din 7 fiice ale lui Costandi | 
Voevoă. 

n Brâncoveanu 

7 e . . (4) Neamul acestor boiari era coboritor din vechile neafauri istorice din Constantinopole şi înrudit cu alte neamuri pământene boiereşti de aici, Acesta era atunci stabilit şi căsătorit aici în țară avend şi parte în satul Filipești de tirg disă și Seaca; urmașii lor legitimi s'aă stins, încă de la începutul veacului al 19-lea cu desăvirșire în țara românească.
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CAP. LXXIII, (Varianta) (1). 

De aici încep a scrie cele ce s'au întâmplat în 

anul al XVill-lea (2) den Domnia Mării Sale și cum 

s'au chivernisil. 

La ş ile ale lui Woemvrie viind Călărași de la Tarigrad, scria 

boiarii Domnului cum că Impărăția ati mazilit pre Damas Hasan 

Pașa Vizirul şi aă făcut în locul lui Vizir pre un Baltagi Meh- 

met Pașa, om bun şi ne-lacom; deci înțelegând Domnul cum că 

s'ai schimbat Vizirul și cum că s'ai liniștit tâte lucrurile Porții și 

de Vizir cum că iaste om bun, nu ai lăsat nici atuncea a nu cer- 

ceta pentru adaus ca dâră sar surpa, dar nimic nu ati putut folosi, 

de vreme ce Impăratul avea lăcomie nespusă. Deci ședând Domnul 

în Tirgoviște până la 23 ale lui Noemorie şi rădicându-se, mergând 

pe la satul Mării Sale Fozfagii îi Mogoșcia, la 29 cu fericire aă in- 

trat în Scaunul Bucureştilor. lar după ce aii sosit Măria Sa în Bu- 

cureşti numai de cât gătind pre Serie Căpitanul, Lai trimis la Ţa- 

rigrad împreună și cu Pa/aloga vioi Postelnic şi lui Janache Văcă- 

escu Vel Agă i-ai scris ca să vie de vreme ce multă vreme ședuse 

la Pârtă, purcegând de aici pforâ Zoste/uic i Stei: Căpitanul la a 

S-a di a lui Dechemvrie şi Vel Agă ai sosit la a 30-a di aici. 

Şi aceasta se însemneză ca să se știe că,lviind iubit fiul Mării 

Sale lui Vodă cel mai mare, Costandin, lat vîrstă, luminatul săi 

părinte mai din nainte cercetând ca să afle vre-o Coc6nă vrednică 

ca să-l căsătorescă şi neputându-se afla aici în ţară nici de cum, 

cercetat'ait Măria Sa prin ginerile Mării Sale Neculai Ruset Postel- | | 

nicul şi la Moldova şi așa aflând o Cocână a lui Bals -Szobuicul, forte i 

frumâsă, blândă și înțeleptă, ai făcut logodna încă mai din nainte 

vreme. Deci socotind Măria Sa ca să săvârşescă și nunta, trimi- | 

sat pre Radul Cantacuzino (3) vtori Logofăt la Moldova la Antiohie 

Vodă, una ca să ia voie lui Ba/ș Sfoinicul să vie să facă nunta, a | 

doua să proscalisescă şi pre Domn ca pre un vecin să vie să se: 

(1) Din Mss. 548 al Academiei Române. 

(2) Fără îndoială este anul 7 z0-7eg, nu al 18-lea al Domnii. 

(3) Frate lui Ştefan Vodă Cantacuzino și fiul bătrînului Costandin Vel Stolnic. 

I
I
 

|
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veselescă dimpreună la veselia aceia, a treia că având Antiohie Vodă 
Cocână și pohtind ca să se încuscreze cu Domnul nostru încă de 
când trimisese pe cumnată-săii sol, pe Z/azmanu/ Bogdan la Domn, 
printrînsul pohtise pre Măria Sa Vodă ca să se încuscreze. Deci 
și Măria Sa primind, atunci cu trimiterea lui for; Losofet aă trimis 
și inelul de schimb. 

m
e
m
 

Aşa la Woemorie 26, Vai pornit de aici, care mergând și arătând 
cele ce-i era poruncite despre partea Domnului, Antiohie Vodă 
luând multă. bucurie întâiă pentru logodna ceai primit şi au voit 
Măria Sa ca să facă cu fiica Mării Sale și. primind schimbul de la 
Domnul nostru, cu multă bucurie ai dat și Măria Sa iarăși după 
obiceiă măhramă și inel și ospătând frumos pre zfori Logofătul 
îmbrăcându-l şi cu conteș cu pacea de samur şi luându-și diua 
bună, ati purces şi la Dechemyrie în 23 au sosit aici în Bucu- 
vești. lar după purcederea lui zforj Logofătul numai decât dând 
voie şi boiarilor nuntaşi ca să vie, s'a gătit și purcegând cu 
toți ai lor la G/enazie în ș dile aă sosit în București, de a cărora 
venire înțelegând Domnul, trimisai înainte multă slujitorime şi bo- iari de i-ai adus cu mare cinste și cu frumos alai în București până în casele Cozi: Banului, de vreme ce acolo. ra. gătit a găzdui ȘTă fi și nunta. Țara „doua di trimițând cai domneşti au adus pre” socrii Ta” Curte de s'au împreunat cu Domnul și iarăși saă învârtejit la gazdă. 

i Trimis'aă şi plinitorii chipului și locului Mării Sale pe Jo (1) Spătarul feciorul Mutei, iar la Ghenarie în 29 dile s'au început și nunta și la Feruazie în $ dile saă săvârșit cu fericire făcându-se fOrte cu frumâsă şi minunată orânduială si domneâscă podâbă, fiind 3 

nunta cu fericire, făcând solului un osebit ospăț, mulțumindu-i de: ostenelă, laă îmbrăcat cu conteș cu pacele de samur si luându-si 
; 3 

* diua bună, la Fevruarie în Z3 dile ai 

| 
ț 
ț 

| 
, 
ț 

i 
i 

| 

purces de aici învârtejindu-se iarăși la Domnul s&ă, iar după purcederea solului nu multe dile tre- | cana, dăruind și pre cuscrii forte bine, s'ai învârtejit şi ei la Moldova. 
PNR A | 

— (1) I6n Cantacuzino din Moldova. 
(2) bătrinul. 
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CAP. LXXIV. 

De scâlerea Vizirului și cum bola ciumii în Bucureşti 
sati întins (1). 

Veste aii venit cu Călărași de la Țarigrad, cum că la Aprilie î 
20 de dile ai scos Impăratul pre Mehmet Paşa Vizirul, puind în 
locul lui Vizir pre Silihtar Ali Pașa, om lacom și ne-iubitor de creş- 
tini. Acesta cum s'a pus Vizir, a doua di numai ce aă trimis pre 

un Silihtar, copil de casă al lui, aici la Măria Sa Vodă cu mujdea 

de vizirie nouă; pricina era ca să'l facă să câștige, care viind lati 

dăruit Măria Sa Vodă cu 5 pungi de bani şi multe (alte) daruri 

și de aicea ai mers la Moldova. 

Măria Sa Vodă deci, ședând până la /fazi în z2 gile şi soco- 

tind că alte trebi despre Pârtă n'are, au mers Măria Sa în preum- 

blare, precum şi întralți timpi, la Odz/zșt, purcegând din București 

la Mai în z3 dile, mergând de prânz de sai ospătat la satul Ra- 

dului Căpitanul (2) la Dudești și de acolo după prânz aii mers spre 

Obilești, însă singur fără Domna Mării Sale și așa acolo ati ședut 

până la Mai 23 de dile şi la Mai în 24 de dile purcegând, ai 

venit iarăși la Bucureşti la Mazi 23 eji/e. 

Şedând deci puțină vreme Domnia în București şi întâmplându- 

se a să începe bola năprasnică a ciumă, măcar că după cum şi în- 

tr'alți timpi mergea la Tirgoviște, iar pentru frica aceia a bâlei mai 

de timpurii den Bucureşti s'aii rădicat şi întâiti la Mogoșoia satul 

„Mării Sale mergând și zăbovindu-se câte-va dile. 

După aceia purcegând de la Mogoşoia ai mers la Tirgoviște, in- 

trând la Scaun cu alaiii frumos la“ Julie 25 die. După aceia ai îm- 

brăcat Măria Sa şi pe Vornicul de Tirgoviște cu caftan după o- 

biceii, 

(1) Titlu luat din Filstich, 
(2) EI este fiul lui Radu Postelnic, Căpitan și Vel Logofăt care a fost căsă- 

torit I-iă cu Catalina sin Vlad Logofătul Rudeanu și II-lea cu Neacșa sin 

Gherghe Banu Băleanu. 

Acest Radu a fost Vel Căpitan za Margine, Vel Sluger şi Vel Logofăt și a 

fost căsătorit cu Maria sin Costandin Vel Stolnic Cantacuzino. 

E! a murit ucis în Țarigrad la anul 1716, d'odată cu socrul sei şi cu cum- 

naiul s€ă Ştefan Vodă Cantacuzino. 

Viaţa lui Costandin Vodă Brâncoveanu.—St. D. Grecianu. 11
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CAP. LXXV. 

Cum, iarăși poruncă pentru dare de bani de la Pârlă 
căi venit (1). 

Ședând Domnia în Tirgovişte, aă venit un Capigibașă anume E- 
miralem Ali Aga cu ferman împărătesc ca să dea Măria Sa Vodă 
din haracii înainte la miria împărătâscă 100 de pungi, care audind 
Măria Sa împreună cu cei-lalți boiari multă voie-rea at luat și în- 
dată arzii cu jalbă ai trimis că dâră ar mai scădea ceva, dar ni- 
mic nu sai putut folosi nescădând măcar un ban, pentru care cu 
multă voie-rea puind însă mâinile cu toţii Măria Sa Vodă și cu 
boiarii ai plinit acei bani 100 de pungi și așa aii pornit pre acel Agă 
la August 22 dile trimițând împreună cu banii și pre Mănăilă Wet 
Sezrar de ai mers la Pârtă şi ca să ducă banii și ca să rămâie în 
locul lui Zordache Creţulescu Vel Cămăraș acolo la Țarigrad, că lui 
îi poruncise Măria Sa Vodă ca să vie și aşa treba și porunca aceea. 
împărătâscă cu multă osârdie şi-a luat isprava. 

După ce deci banii împreună cu Mărăi/ă Ve Setrar la Țarigrad 
sosind după poruncă, Dumnealui /ordache Crețulescu Vel Câmăraş 
luând voie de la Pârtă sati sculat de ai venit sosind aici la Szp- 
femorie în 28 dile şi aşa după sosirea lui aici mult nu s'au zăbovit, 
ci pentru chivernisirea Porții şi trebilor Mării Sale, ai socotit Mă- 
ria Sa Vodă de aă trimes pre Janache Văcărescu Vel Agă, carele 
de aici aii purces la Octomurie 3 dile ca să se afle la Pârtă, de- 
vreme ce poruncise Măria Sa Vodă ca să se scâle să vie în țară și orga Vel Stuger și Mănăi'ă Vel Se/rar şi aşa sosind Pz/ Agă la Pârtă, boierii aceștia ce mai sus sat numit ai purces de aă ve- nit în ţară sosind aici la Tîrgovişte la Noemvrie în $ dile. 

Sosind deci /anache Văcărescu Vel Agă la Portă „iată că au în- țeles cum că Chihaiaua Vizirului va să trimiță bum bașir pentru ră-. 
u Capichihaialele 
r nică cum n'ait 

mășița banilor de haraciă; mers'aă deci împreună c 
şi saă rugat mult ca să nu trimiță bumbașir, da 
putut face a nu se trimite, dicând că porunca Vizi ai trimis bumbașir pre Hasan Aga Buiuc Imbrih 

(1) Titlu luat din Filstich, 

rului iaste. Și așa 
or al Vizirului, ca- 
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rele viind aici și făcând mare pripă pentru rămășița acelor bani de 

haraciu, Măria Sa ai făcut cum aii putut dând mai mulţi bani de la 

Măria Sa, că den ţară nu se strânsese şi treaba o aă făcut porunca 

Impărăţii plinind; aă pornit pre Agă cu hasnaua de s'au dus tri- 

mițend cu dânsul și pre Dumitrache Vlasto vlori Vistiar la luna 

lui Octomarie 29 dile. Sai plinit şi anul al 19-lea (1) a4 Mării 

Sale lut Costandin Vodă. 

CAP. LXXV, (Varianta) (2). 

După ce ai sosit Ve/ Pakarnic la Pârtă, venita Călărași la Aprize 

13 cu care scria cum că Vizirul cere huzmet 100 de pungi și fârte 

de grabă, lucru păgânesc. Deci Măria Sa vădând acea poruncă mâh- 

nitu-s'aii până în suflet vădând ce jat prentreg aii cădut pe tică- 

l6sa ţară, însă ne-având întralt chip cum face i-aii căutat a împlini 

porunca. Săvai că Măria Sa scrisese cărți la Chibaiaua, la Vizirul 

cu multă rugăminte că d6ră dintracea sumă se vor milostivi de vor 

scădea cevași, dar unde milostivire la tiranu că-l cuprinsese şi '] or- 

pise lăcomia, care dând mare strânsre boiarilor acolo și grâznice 

înfricoşeri, ne-avend întralt chip cum scăpa de tirănâsca lor lăco- 

mie, le-ai căutat a lua împrumut de unde au putut și aii dat acea 

sumă de bani făcându-se mare pagubă ticălosului pământ, măcar că 

nici el de direapta plată a lui Dumnedeii a scăpa mai putut, ci în 

scurte dile cu urgie Impărăția mazilindu-l și luându-i tot, Vau sur- 

gunit și în locul lui ai făcut Vizir pe Silihtar Ali Pașa, om şi 

mai răi și mai lacom şi fârte împotrivnic creştinilor. 

Deci Măria Sa înțelegând că iarăși s'aii strămutat obrazele fiind și 

Va Paharnic de câte-va luni acolo, i-a scris de ati venit, însă Ve/ 

Paharnic numai singur şi, la Junie 25 dile a fost aici, iar la 30 gqz/e 

ati pornit Domnul la Pârtă pe gizezz/e Mării Sale Jordache Cretulescul 

Cămăraş i pe Iorga (3) Vel Sluger i pe Mihai Vel Medelnicer dimpre- 

(1) Era 18 şi corectat apoi 19, tot în sensul corectărilor de la titlurile celor 

lalte capitole precedente. In Mss. 548 de la Academia Română este tot anul 

al 18-lea, dat cu greşală. 

(2) Din Mses. 548 al Academiei Române. 

(3) Din acesta se trag boierii Costeşti.
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ună cu ploconul Vizirului de Vizaret și Pa/alogă? tori Postelnic i-a 
poruncit să vie aici de vreme ce multă vreme în trebile țării la 
Pârtă se aflase. Deci mergând V2/ Medehnicer i Vel Sfuger îi Vel 
Cămăraş şi dând poclânele Vizirului, Palaloga vtori Postelnic luân- 
du-și diua-bună aă purces și la Julie în 79 ai sosit aici. lar după 
ce ai venit pfori Fostelnic sai sculat și Domnia de aici și mergând 
pe la satele Mării Sale Magoșdia i Porlogii, la Înlie în 20 at intrat 
în Scaunul Tirgoviştii cu frumos alaită. 

Şi acesta încă se însemneză ca să se ştie că: tot într'acest an 
cumpărând Măria Sa Vodă Poicesrii de la Bălăciani, fiind aprâpe 
de Tirgovişte ca să aibă unde se primbla câte odată și fiind acolo 
niște case vechi surpate și nesăbuite, Măria Sa luând moșia numai 
de cât ai strămutat şi casele de cum era și le-ai prefăcut puindu-le 
în orânduiala ce se văd şi le-ai grijit fGrte frumos făcând şi bi- 
serică de piatră şi heleștei și vii şi de tâte precum se văd acum 
înfrumuseţate şi le-ai dăruit fiului Mării Sale celui ma? mic Iul 
Mateiaş. 

CAP. LXXV, (Varianta) (1). 

După ce sai pus Ali Paşa Vizir, aă avut Domnul linişte și tâtă 
ticăl6sa ţară arătând dragoste către Domn și ne-dând ascultare vrăj- 
mașilor nici de cum, celor ce ră împotriva Domnului clefetea, dar 
nu mult aceasta aă ţinut că în scurtă vreme lau orbit trufia şi i-ai 
strămutat totă bunătatea, lăcomia la atâta trufie ai ajuns cât nu 
primea să se împreune nimeni cu dinsul fără numai cu Chehaiaua lui. Insă Domnul având liniște câtă-va vreme, apropiindu-se și vremea culesului fiind și vreme frumosă de sus, îndemnatu-s'ati Măria Sa și ai mers de ai făcut culesul la Piteşti şi primblându-se câte-va dile acolo, ospătându-l și Radul Golescul div Vel Comis la satul Dumnealui Go/eș4, jarăși s'au învârtejit în Tîrgovişte, unde după ce ai sosit la Octomurie în 1 dile, fiind /ordache Crerulescul Vel Că- măraş de câte-va luni la PGrtă, i-ai poruncit Măria Sa ca să vie şi să rămâie acolo purtătorii de grijă Zorga Vel Sluger până se va socoti să trimiță altul. Deci mergând porunca lui Pe Cămăraș, numai PI 

(1) Din Mss. 548 a] Academiei Române.
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ce cât luându-și diua-bună ai purces și 4 20 file ale lui Octomurie 
ad sosit în Tirgoviște, iar după ce ai sosit, Măria Sa numai de cât 
ai trimis pe /anache Văcărescu Vel Agă şi Jorgăi Vel Siuger i-ai 
poruncit de aii venit. 

Flinitu-s'aăi cu fezicire şi anul al 18-lea al Domnici Sale la Oc- 

tomirie 29 leat a. 

CAP. LXXVI. 

De aici eu ajutorul lui Dumnedeii însep a semna ori-ce 

s'ar întâmpla a fi în anul ai XIĂ-lea (1) al Domnii Mării 

Sale lui Io Costandin Basarab Brâncoveanu Voevod. 

Precum lăcomia păgânescă mod și saţiii n'are nici uitându-se vre-o 

dată la neputința ticăloșilor supușilor lor, aşa şi acum la acesta ai 

arătat că tot de odată numai ai scornit că cere Impăratul 200 de 

pungi de bani ca să'i facă Măria Sa Vodă, slujbă care aceea bine 

s'aii cunoscut că lacomul Vizir cu Chehaiaua lui vrea să mănânce 

iar Împăratul nici o știre n'avea, precum ai și mâncat. Și așa cu 

tare poruncă poruncind boiarilor Capichehaiale ca să scrie numai să 

trimetă, Măria Sa acei bani, care cerere cu mare dureare a inimii 

tuturor audind'o nai avut într'alt chip Măria Sa cum face, numai 

cu mare rugăciune scriind și ruvându-se putearnicilor stăpâni de 

abia au mai iertat 80 de pungi iar 120 de pungi cu mare nevoie cu 

de la singur Măria Sa, ce sai putut aă dat și boiarii, la Tarigrad 

at găsit de au luat împrumut cum ai putut de ai dat acei bani, fă- 

cându-se şi acestă poruncă a lacomilor stăpâni păgâni puternici ne- 

putându-se nici întrun chip a face alt fel. 

Şedând Domnia în Tirgovişte şi pentru bo/a czuei, de vreme ce: 

și în Bucureşti se înmulţise bla aceia și împrejurul orașului, pentru 

aceia dar pricină Domnia sai zăbovit în Tirgovişte şi până când 

și sfintele sărbători ale Domnului şi spăsitorului nostru Isus Hris- 

tos se apropiase. Deci bine socotind Măria Sa împreună cu toți 

(1) Şi aci facem aceiași obiecțiune adică: cu cernclă roșie era scris în cifre 

anul 79, apoi corectat cu cernâlă nâgră al 20-/ea. Corectura. acesta însă este 

făcută fără temeii. In Mss. 548 dela Academia Română este: a/ 79-lea ar.
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dregătorii Mării Sale, de vreme ce acest Scaun bătrân fiind lipsit 

de cinstea chipului celui stăpânesc și uitat de alți Domni care mai 

înaintea Mării Sale fusese, bine aă voit și aicea Crăciunul, Sfeti 
Vasile și Bobotsza ati făcut, cu tâtă pompa ceea ce sat cădur. In- 
tâmplatu s'au a fi aicea den Arhiereii streini: C/iment proin Odrianul 
şi Dârstoreanul Atanasie. Intâmplatu-S'aii a fi în diua nașterei Dom- 
nului şi spăsitorului nostru și Bairamul turcesc, pentru care fiind rară 
întâmplarea asâstn, aci se semneză ca să se ştie. 

Ședând Doninia tot în Tirgovişte, veste de la Țarigrad at venit 
cum că Sfinția Sa Părintele Macariotatos Ierusalimneanul bolind 
28 de dile, la Zroruarie în 5 dile datoria omenescă şi-ait dat şi în 
locul lui la Scaunul Patriarșii s'a învrednicit nepotul Sfinţii Sale 
FIrisanthă carele era Chesarios Palistinii, om tEnăr iar învăţat și 
blând și cu mult darii împodobit. Acest dar pomenit mai sus Za- 
iriarh anume Dositheii au stătut mare om şi învățat f6rte, aii păs- 
torit turma Pravoslaviei ca un vrednic păstor, lumină multă și bi- 
sericii lui Hristos ai fost, știut (fiind) de Monarhii și Domnii mari, 
toți ereticii și câți era împrotivnici pravoslavii se temea de el, că pu- 
tere mare și tare avea și la cuvint şi la scris; mare pagubă s'au 
cunoscut că sai făcut la norodul pravoslavnie și rar om în chip 
și în vrednicie să va putea afla ca el, pentru aceia, a fi întru 
veacinica pomenire, aicea însemnez a se ști, 

CAP. LXXVI, (Varianta) (1). 

Aici încep a scrie cele ce la anul al ATA-lea al Domnii Sale s'au întâmplat şi cum de prea înțeleptul şi prea cere- 
știnul acesta Domn sară chivernisii. 

După ce dar at sosit Vz/ Asă la Pârtă, iar Iorga (2) Pe Singer numai de cât luându-și diua-bună aă purces și la z8 a/e lui Noem- Vrie au fost aici. lar după sosirea lui 
dile trecând, aă nemerit Călărași de | 
PI 

(1) Din Mss. 548 a] Academiei Române. 
(2) Iorga era ginere lui Aga Văcărescu, soțul ficei sale Bălașa cărcia s'a dat zestre moșia Costeşti (Vedi Geneal. Cantacuzinilor). 

Vel Stuger numai trei-patru 
a Tarigrad cu care îi scria
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boiarii Domnului cum că chemându-i Chehaiaua le-ati dis că im- 

păratul poruncește ca să dea ţara huzmet 200 de pungi și cum 

mai de grabă să-i trimiță, să nu facă întralt chip. Care poruncă 

Domnul vă&dându-o și t6tă boierimea rămas-aii încremeniți neștiind 

ce să mai răspundă şi ce să mai facă, că era o nevoie mare pe ti- 

călosul de pămînt, de vreme ce haraciul se îndoise și cu huzmetul 

acela se întreise. 

Deci Domnul numai de cât aă scris cărți cu multă rugăminte și 

ia Vizirul şi la Chihaiaua arătând în tot chipul că iaste cu nepu- 

tință a se da atâta sumă de bani, de vreme ce țara ai ajuns la 

multă și mare slăbiciune, dar nimic lăcomia cea păgânescă la ru- 

găciunile Domnului și ale supușilor lor s'aă uitat, ci mai mult încă 

iuțindu-se cu mare grabă și grâznice porunci ai trimis numai să 

se dea banii. Care Domnul și tâtă boierimea vădend şi ne-având 

într'alt chip cum face, de vreme ce lăcomia păgânilor cu cuvinte 

și rugăciuni numai nu se îndestula, ca să nu turbure r&utatea cea 

păgânescă mai rău, datat Măria Sa din casa Mării Sale o sumă de 

bani şi ceia-lalți: boierimea, mănăstirile și t6tă ţara și sai împlinit 

cumplita și nesăţi6sa lăcomie a păgânilor. Deci mântuindu-se Domnul 

și tâtă boierimea și de acea grea și cumplită nevoie ce le căduse 

asupra, Domnul fiind tot la Tîrgovişte până ai făcut sfintele dile 

acolo: Crăciunul, Sieti Vasile şi Bobotâza, la Fevruarie în 16 die 

Sai arădicat den Tirgovişte și mergând pe la satele Mării Sale 

Potlogii i Mogoșdia, la Fevruarie în 20 ai intrat în Scaunul Bucu- 

reştilor cu frumos alaii după obiceiă şi şedând cu fericire în Scaun 

Sati slobozit 6 tunuri şi aă îmbrăcat şi Caimacamii cu caftane. 

CAP. LXXVII. 

Cum, bâla ciumii curățindu-se, ai mers Măria Sa 

Vodă la Bucureşti şi ferman î-aii venit de la Portă să 

mergă Măria Sa la cetatea Tighinăă să o dregă (1). 

Şedând Domnia în Tîrgovişte până în sfârşitul lui Zevruarie pentru 

cumplita bâlă ce intrase întracest an, cum mai sus sait pomenit, 

  

(1) “Titlu luat din Filstich.
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la București, ai fost așteptând până sai curățit de istov smolirea 
bâlei și așa, la Martie 7 purcegând den Tirgoviște, pre la satele 
Mării Sale mergând la Pozlogi i Mogoşdia, la Martie în 3 ai intrat 
la Scaunul Mării Sale în București și ai dat cu tunurile, îmbrăcând 
pre boieri cu caftane după obiceiiă. 

După aceia n'aii trecut dile multe ci viind Călărași de la Pârtă, 
au făcut boierii Capichehaialele ştire cum că sati făcut ferman ca 
să mergă Măria Sa Vodă la cerarea Tighinii să o dreagă unde acolo 
şi Seraschierul de la Baba anume Isuf Pașa era orânduit cu altă 
turcime și Domnul de la Moldova ca să lucreze la acea cetate, iproci. Și cum că aii orinduit și 2.000 de salahori şi 200 de meşteri de lemn și 100 de zidari şi 350 de cară. Acestă veaste, audind Măria 
Sa nu puţin sai turburat: una :căci mare struncinare săracilor să face, a doua că numai sta nici păgânii cu cerutul și cu mâncatul cu decile și sutele de pungi. Nu multe dile dar trecând până at venit cu acel ferman aici de poruncă ca înaintea lui Sfeti Gheorghe poruncind Mării Sale să se afle cu toți salahovii și carăle ce mai sus s'aii pomenit la Bender, cu acest ferman viind Hasan Aga Capigilar Chihaiasi al Vizirului Silihtar Ali Pașa, După ce dar porunca împă- rătescă ai venit, numai de cât a dat poruncă ca să se gătescă de 6ste boiarii şi să se grijescă den dorobanţi, călărași, scutelnici, sa- lahori să mergă; iar căci nu saă ajuns a se plini suma și carăle cu bani, ati dat poruncă ca să se facă şi aşa cu mare treapăd, mai ales treaba și porunca împărătescă căutând, săvai cu mare grei și cu mare păs al săracilor. 
Dar daca angariile tiranilor păgâni nu lipsesc este trebile Și po- runcile să se caute cu salahori și cu carăle; dci la Aprilie în 6 dile pre Jane C/ucer şi pre Gherghe Pol C, dpitan za Dorobanţi mai înainte a pornit. Măria Sa însă până a trece Paștile ai r&mas în urmă, iar după ce ati trecut Paștile fiind vremea tot Tece şi iarbă nu era nimic, aă făcut zăbavă până la A4pzi/ie 22, iar la Aprilie în 23 în diua de Sfeti Gheorghe ai purces den Bucureşti cu halaiă fru- mos către 7ze/ina după porunca Impărății, mergend și Aga Turcul împreună. Mergând deci Măria Sa până la conacul ot G/erghira, veaste Mării Sale ai venit de la boiarii Capichehaialele ot Țarigrad 

Ş ză Oa Ș a ap precum Impărăția saă mai socotit și ati luat veste că ferman sat
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a 
făcut ca să se întârcă Măria Sa înapoi la Scaunul săi să-și păzescă 
țara si poruncile împărăteşti să se facă, iproci. Și așa mergând Măria 

Sa până la conacul de la Sc/iai acolo ai sosit și Imbrihorul Vizirului 

Hasan Aga cu ferman ca să se întârcă înapci, carele după porunca 

Impărății așa aă făcut, întorcându-se înapoi aii intrat la Scaun la Ma: 

în 3 dile Sâmbătă, 

Fiind Domnia la București aii venit veaste că vine Pazriarhul cef 

noi al Jerusalimuli Părintele Flrisanthă căruia înainte încă la tre- 

cătârea Dunării carită cu un Postelnic al doilea și cu un Buluc 

Başa de Seimeni Măria Sa Vodă trimițând. După aceia când at in- 

trat în tîrg, avend veste, at poruncit Măria Sa Vodă de i-ai scos 

înainte carita cea frumosă domnâscă cu câţi-va slujitori Seimeni, 

eșind impreună cu Arhiereul, carele aici era, anume C/imenti Andria- 

nopoleos şi cu Vel Pitar şi cu toti preoții tirgului și alți egumeni 

câți s'a aflat, trăgând clopotele tâte câte în oraș era și așa cu îru: 

m6să parataxis Vai dus până la sfinta mănăstire a lui Sfeti Gheor- 

ghie unde cu litie în bisearică intrând și făcându-se ț&rmoniile cele 

de cinste ce i saii cădut, după aceia sai suit în case și acolo 

mulți ati mers de i-ai sărutat mâna și Sfinția Sa i-aii blagoslovit, 

după orânduiala cea creștinescă a bisericei, sosind aici în tirg la 

/unie în 12 ile la 12 ciasuri din di. După aceia deci a doua di cu mare 

alaii la adus la Curie şi cu Măria Sa sai 'împreunat primindu-t 

cu multă evlavie și cinste. 

CAP. LXXVII, (Varianta) (1). 

Fiind Domnia la București, la /zorzazze 23 viind Călărași de la 

Tarigrad, scria boiarii Mării Sale cum că vine un Agă împărătesc 

cu ferman poruncind Mării Sale ca să se gătescă să mergă cu tâtă 

boierimea și cu tâtă slujitorimea Mării Sale la Bender să facă ce- 

tatea de acolo și la 76 gije aii sosit și Aga acela cu fermanul. 

Deci Măria Sa v&dând porunca aceia nu în puţină mâbnire și 

(1) Din Mss. 548 al Academiei Române. 

Notez că Varianta accsta este însemnată sub Cap, LXXX; noi însă am pus-o 

aci de re ce materia cuprinsă într'insa este e repetire a acelia de sub Cap. 

I.XXVIL din Mss. mieă.
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întristare se afla dimpreună cu tâtă boierimea atât pentru multa os- 

teneală şi struncinare a Mării Sale cât pentru munca, nevoia și 

cazna săracilor, de vreame ce nu vrea să se ție în seamă nimica 

la mirie, ci dicea să fie totă ostencla și cheltuiala ţării pierdută. 

lar încă și ne-putând face întralt chip ci ca porunca împărătească 

să se împlinâscă, numai de cât ai dat poruncă tuturor ca să se 

gătescă, măcar că despre Portă a scrie și a cerceta ca d6ră ar pu- 

tea scăpa înca-i Domnul și boierimea de acea călătorie, nu înceta. 

Deci vEdând Măria Sa și cunoscând cum se împing lucrurile Porții, 

fiind și Janache Văcărescu Vel Agă de câte-va luni dus la Poriă, 

ca să'și vie acasă gătit-aii Măria Sa pre ginerile Mării Sale Șerbau 

Vel Stoluic şi pe Iorga Vel Sluger și la 29 ale lui Martie i-ai 

pornit de aici trimițându-i la Portă ca să se afle pentru trebile 

țării şi ale Domnii şi /azzache Văcărescul să vie încâce. Deci până 

a sosi boiarii la Pârtă, viind Călăraşii scria Mării Sale cum că fă- 

cându-se cercetare și rugăciune la Pârtă pentru Domn ca dâr sar 

putea zăricni să nu mergă ci să trimeață ispravnici, Chehaiaua le-ai 

dis și le-ai dat nădejde cum că va grăi Vizirului și le va isprăvi. 

Deci sosind și Ve/ Szolnic şi Vel Siuger la 12 ile ale ivi Aprilte 

la Portă, Ve? Agă luându-și diua bună, la 28 di/e au purces de 

acolo, iar Domnului fiindu-i porunca de la Impărăţie ca inaintea 

lui Sfete. Gheorghe să purcegă, grăbindu-l și bumbaşirul carele era 

ca să mergă dimpreună cu Măria Sa și vE&dând că nici un r&spuns 

adevărat pentru rămânerea Mării Sale de la Portă nu mai venea, 

măcar că salahorii şi altele ce trebuise le pornise mai înainte, iar 
încă și Măria Sa la 24 gi/e ale lui Aprilie luând pre Dumnedei 
într'ajutor ai purces și mergând Măria Sa până la /unari unde și 
prânzul ati făcut, acolo ai sosit și Ve? Agă de la Pârtă la 25 ae 
lui Aprilie. Deci ne-aducând nici el vre-o ispravă de temeiă, dicând 
numai că în urma lui tot era nădejde a se isprăvi, deci Măria Sa 
vădând aşa, ai purces și dela Zznaz? și mergend până la conacul 

de la Câ/dărusaui, de acolo aă pornit Măria Sa şi pe Costandin 
Slugeru, Caramanlâul trimiţându-l şi pe el ca să se afle Capichehaia 
la Portă den preună cu cei-l'alți boiari 
Posteinic (1), fratele lui Vel Stoluic ca 

şi au trimis și pre Grigorie 
să se afle acolo, pentru ca 

(1) Grecianu. Acesta mai târdiă a devenit Vel Ban Grigorie Grecianu g .



DE RADU GRECIANU VEL LOGOFET 171 

să scrie el ce ar fi, cerşindu-l de la Domnul, frafe-săii Vel Stol- 

nic. lar Măria Sa aridicându-se şi de la Că/doroșani şi mergând în- 

cet, când ai ajuns Măria Sa la conacul de la Sc/hia? (1) iată ne- 

meriră și Călărașii de la Țarigrad la Mai în 3 ile, cu care făcea 

boiarii Domnului ştire cum că Impărăţia trimite un Agă cu po- 

runcă ca să se învârtejască Măria Sa în Scaun şi să trimiță is- 

pravnici boieri de ispravă să lucreze la cetate, cu care poruncă so- 

sitat şi Aga tot într'acea di numai mai pe urma Călăraşilor cu 2, 

3 ciasuri, viind de la Țarigrad până la Schiai die 7. Deci vădând 

Măria Sa porunca denpreună cu t6tă boierimea sai bucurat forte 

şi dăruind Măria Sa şi pe Aga care adusease veastea, îmbrăcat-ati 

şi pe lazagiul cu contoș de ale Mării Sale cu samur. 

Așşijderea și pe Vel Agă laă îmbrăcat iarăși cu contoş cu sa- 

mur şi dăruindu-l pe Aga care venise cu vestea laă pornit iarăși 

îndărăt, iar Măria Sa mai mergând până la Săraza ca să-și vadă 

viile sai învârtejit iarăși în Scaunul. Bucureștilor la Ma: în 23 die. 

Unde după ce aii sosit, numai de cât orânduind Măria Sa boiari 

ispravnici pre (ioc alb) dându-le totă slujitorimea și toţi salahorii 

care era orânduiți să mergă la cetate să lucreze, la z7 i-ai pornit, 

iar Măria Sa mai făcând câte-va dile aici și viind zădufurile, la 4- 

gust 13 dile sau arădicat denpreună cu tâtă casa Mării Sale și cu 

tGtă boierimea, mergând pe la satele Mării Sale Mogoscia i Pot- 

Jogii şi la Avgust 28 dile aă intrat în Tirgoviște. 

Şi acesta se însemneză pentru o pomenire pentru ca să se ştie: 

Invirtejindu-se prea fericitul Pazziarh Kir Hrisaut/, de ia sfântul 

mormiînt de vreme ce atunci făcându-se Patriarh orînduit fiind de 

prea fericitul și minunatul Patriarh Kir Dositheu unchiu-săii încă 

din viața lui ca după pristăvirea lui să fie el Patriarh, cunoscându-l 

că iaste om fârte învăţat şi vrednic de a chivernisi sfântul mormâînt 

şi de a păstori pravoslavnicul acela norod. Deci făcându-se Patriarh 

şi mergând la Ierusalim, sai învârtejit iarăşi în Țarigrad și de acolo în- 
4 

demnându-se sai sculat şi ai venit aici în țară, care înțelegând 

Domnul de venirea Sfinţii Sale, numai de cât gătind carita dom- 

nescă, ati trimis tocma la Dunăre înainte cu câți-va Seimeni, cu Pi- 

(1) Viile Domnești în vâriu văii Meilor, Judeţul Săcuenii (astădi Judeţul Pra- 

hovei).
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tariul cel Mare, cu un Postelnic al doilea și de acolo puindu-se 
Patriarhul în carita cea Domnescă venit-ati până în București, iar 
când ai fost să intre în oraș ișitu-i'aă înainte toți igumenii, toți preoții 
orașului și lati adus cu frumos alaiii, cu cântări, cu clopote, până 
în sfânta mănăstire a lui Sfete Gheorghe. lar a doua di trimițând 
Domnul carita Vaii adus la Curte de s'aă împreunat cu Sfinţia Sa 
şi i-ai sărutat mâna luând molitfă şi blagoslovenie de la Sfiinţia Sa 
și, ședând Domnia tot în București până la Sfeti Petre, isprăvindu-se 
mănăstirea lui Sfeti Gheorghe de tot lucrul și împodobind-o pre 
deplin cu de tâte şi, întâmplându-se și prea fericitul Patriarh aici, 
îndemnatu-s'ati Măria Sa a o tirnosi, 

Și așa în diua sfinților Apostoli hotărând a fi tîrnosania făcând 
ştire și prea fericitului Patriarh şi tuturor celor alţi Arhierei s'aă gă- tit cu toții şi toți în veșminte frumose și scumpe îmbrăcându-se, mers'aii la Curte împreună și cu Părintele Patriarhul unde era multă 
adunare de tâtă boierimea cea mare și mulțime de alt norod, că- lugări, igumeni, preoţi, nesocotiți și despre Dâmna mulțime de Ju- Pânese, 

Deci din biserica domnâscă arădicând prea fericitul Patriarh sfin- tele mâște cu mare evlavie și puindu-le în cap, purces'aii pre jos. de acolo mergând înainte, glâtă multă de slujitorime și alt norod, apoi boierimea, apoi igumenii, călugării, precţii, mai pre urmă Ar- hiereii și după Arhierei prea fericitul Patriarh, iar pre urma Patriarhului Domnul cu toţi Coconit lui, toţi cu podâbe domnești și după Dom- nul, Cămărașul cel mare carele de la Curtea domnescă până la Sfeti Gheorghe împărțea tot orți (1) la prostime și la t6tă sărăcimea, lar mai pe urmă mergea Dâmnele cu tâte Jupânesele și aşa cu acestă orânduială, pe jos toți aă mers până la Sfeti Gheorghie. Iar după ce a intrat în minunata biserică, mergând Patriarhul în ol- tarii şi puind cu multă evlavie sfintele moște pre sfântul Preastol, aii început îndată sfânta liturghie. și după sfânta liturghie, făcând și tirmosania, suitu-s'ati Sus în casele cele patriarşești, unde fiind gătit ospăț fârte frumos, ospătatu-s'aiă Domnul cu tâtă aceea cinstită adunare, cu Patriarhul, cu Arhiereit și 
lăudând pre vecinicul Dumneqei, 

cu tâtă boierimea, slăvind și 
că laă învrednicit a Săvârşi de 

(1) Un ort era a Patra parte dintr'un leu saă 10 parale.
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tot acea minunată zidire care în pământul acesta nu sai învred- 

nicit altul a face. 

Şi acesta se însemneză ca să se ştie: 

Tot întracest an la leatu 1712 fa a/ ro-fea an dinu Domnia Mării 

Sale, fiind în grădina domnescă de la București un foişor de lemn 

vechii (1), Măria Sa precum cu alte multe lucruri înfrumuseţase Curtea 

domnâscă și grădina o pusese forte în frumâsă orânduială de vreme 

ce mai înainte era forte prâstă și fără de nimic într'ânsa, îndemna- 

tu s'aii și acel foișor a-i face de piatră; deci aridicând acel de lemn 

ce era, făcut-aii Măria Sa den temelie tot în locul aceluia, foişor de 

piatră cu stâlpii de piatră săpaţi lucru fârte iscusit şi minunat, îm- 

podobindu-l și cu zugrăvele atât pe din năuntru cât și pe den afară 

lau înfrumusețat precum se şi vede. 

Și acesta am vrut să însemnez ca să se știe: tot întracest timp! 

când ati orinduit pre Domnul nostru ca să mârgă la Bender, orinduise 

şi pre Antiohie Vodă Domnul ţării Moldovii, carele după poruncă ai 

“şi mers. Deti fiind acolo la lucrul cetăţii dimpreună cu tâtă boierimea, 

Mihai (2) Vodă de la Ţarigrad necontenind a umbla pentru Domnie 

și a ațâța și scorni nevoie asupra lui Antioh Vodă dimpreună cu 

Cupăreştii (3) cei ne-aședaţi, fiind și Vizirul Ali Paşa forte lacom şi 

după pohta lor, dat-aii multă sumă de bani îndatorind ticăl6sa de 

țară și la Julie 2ş dile aă luat Domnia, scoțând și mazilind pre 

Antiohie Vodă făr de nici o pricină şi făr de nici o greșală pe în- 

treg numai pentru lăcomia banilor, pe carele numai de cât aă dat 

poruncă lusuf Pașii Seraschierului ot Bender de Lai trimis la PGrtă, 

CAP. LXXVIII. 

Aicea se însemntză pentru tîrnosania mănăstirii lui Sfeti 
Gheorghie cum ati fost ca să se ştie (4). 

Aicea voii să pomenesc de minunata şi prea frumâsa tîrnosanie 

care s'au făcut la sfânta și Dumnezeiasca mănăstire a lui Sfeti 

Gheorghie de prea slăvitul și înălțatui Domn 16 Costandin Brân- 

(1) Acest foişor avea privire întinsă spre lunca Dâmboviţii la Curtea veche. 

(2) Racoviţă (Gehan). 
(3) Cupăreșştii sunt boieri rude cu Cuparul Roset și coboritori din Antonie 

Roset Vodă. 

(4) Zntru pomenire (după Mss. 548 al Academiei Române).
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coveanu Basarab Voevod într'al 7zodo-spră-secilea au al Domnii sale. 
Acestă dar sfântă mănăstire, după cum mai înapoi s'ai însemnat, 

i fiind mică şi întunecâsă fGrte, den râvna cea către Dumnedeiă şi 
den evlavia ceea ce pururea acest blagocestiv Domn avea, s'aă în- 
demnat de aă stricat şi ai sfărimat acea ce se dise mică şi întune- 
câsă bisearică și den temelie aă zidit-o mare și prea frumâsă mă- 
năstire care pociă dice că asemenea ei rar se pste afla în lume și 
acestă mănăstire cu multă osârdie şi cheltuială ai făcut. După ce 
deci o ai isprăvit de zugrăvit şi de alte câte în lăuntru și afară aut 
trebuit a avea, o aii împodobit cu domneşti odâre și bisericeşti lu-" 
crură cât i sai cuvenit unei frumâse și scumpe domnești mănăstiri. 
După ce deci acestea tâte a gătit, socotit'aii Măria Sa întru cel 
dăruit de Dumnezeă bun cugetul Mării Sale ca să o și tirnosescă 
(adică ca să o sfințescă), însă n'aii vrut numai cu Arhiereii cei ce se 
afla întracea vreme aicea în țară, ci ati trimis la prea fericitul noul 
Fatriarh al Ierusalimului Kir Hrisantii ca să vie den Țarigrad de unde 
se afla, aicea în țară ca un diadoh al Scaunului (1) Patriarşesc ce iaste, 
să se afle la sfințenia mănăstirii aici, carele după rugăciunea Mării 
Sale și dupre datoria ce avea a se afla la închinăciunea ce s'aă 
făcut sfântului mormînt, s'aă sculat de ai venit. După ce deci aicea 
ati sosit cum mai înapoi s'ai pomenit şi după ce cu Măria Sa Vodă 
Sati împreunat, ati hotărit diua întru care era să se săvârşescă sfin- țenia aceia a sfintei mănăstiri și așa ati hotărit să fie în diua de sfinții mari Apostoli Petru și Pavel. , 

Deci viind acea sfântă di, de cu seră bdenie ai făcut şi la mă- năstirea lui Sfeti Gheorghe şi la bisearica domnescă cea den Curte. După aceia deci dimincța împodobindu-se Domnia împreună cu tGtă boierimea forte frumos, ai trimis Măria Sa Vodă mai întâi cu două carâte frumâse Domnești ca să proscalisescă pre prea fe- ricitul Patriarh împreună cu tot soboru arhieresc carele adunat den poruncă era la sfânta mănăstire a lui Sfeti Gheorghie așteptând să-i cheme la Curte, (de vreme ce aşa se socotise: de sfintele mâşte le adusease la biserica cea Domnescă den Curte ca de acolo să se rădice cu mare cinste și mare parisie precum s'a și făcut), trimi- 

  

(1) Tronului (după Mss. 548 al Academiei Române).
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țând dic, pre Dumnealui Șfefar Cantacuzino Vel Postelnic ducându-i 

şi o cruce darii prea Sfinţitului Patriarh forte frumâsă și de mare 

preţ fiind de aur și cu pietre scumpe lucrată și așa viind prea fe- 

ricitul Patriarh împreună cu toți Arhiereii cari ca să se ştie anume 

aceștia era: Dronisie Târnoveanul, Clementii Andriauopoleos, Avrente 

Sofianul, Mazim Jerapoleos, Neofit Sevastios, Mitrofan Nisis, Ma- 

carie Varnis, Anthim Episcopul Rimnecului, Ilarion proin Episcopul 

Rimneculul. 

Aceştia deci toţi viind la Curtea domnescă împreună cu mulțime 

de popi și egumeni îmbrăcaţi toți în veșminte, pogorându-se și 

Măria Sa Vodă împreună cu tâtă boierimea; așa deci luând Pă- 

rintele Patr.arhul sfintele moaşte den biserica domnâscă, tot în orân- 

duială pre jos aii mers toți împreună şi Domnia cu Părinţii Arhierei, 

popii, boiarii şi altă slujitorime (trăgând clopotele de pe la bisearici 

câte în tirg era), până la mănăstirea Sfeti Gheorghie și acolo s'ait 

săvârşit tâtă slujba tîrnosanii și sfânta liturghie cu mare parisie. 

După aceia deci în casele patriarșești cele de Măria Sa iarăși 

făcute mai den nainte vreame suindu-se, frumos ospăț cu mare 

cinste într'acea di Zune 20 ai făcut. Toţi Arhiereii şi tâtă boierimea 

la masă şedând, Măria Sa Vodă slavă și mulțumită veacinicului Dum- 

nedeiă ai dat carele Pai învrednicit de aii săvârșit și ai sfințit 

acestă pomenită sfântă minunată și prea frumâsă mănăstire a ma- 

relui mucenic şi de multe minuni făcător Gheorghie. După aceia. 

deci de la masă Măria Sa Vodă sculându-se, Părintelui Patriarhului 

şi tuturor Arhiereilor măhrămi frumâse și cu galbeni legați într'ensele 

le-ai dăruit și aşa deci Măria Sa Vodă sai înturnat la Curte. 

CAP. LXXIX. 

De preumblarea Mării Sule lui Costandin bBrân- 

coveanu Voevod şi de mazilirea lui Antiohie Cantemir 

de la Moldova (1). 

Isprăvind deci Măria Sa aici ce ai mai avut și viind şi vremea 

cea. obicinuită de mergerea Mării Sale la Tîrgovişte, de vreme ce 

şi călduri mari începuse a fi, la ue 3 ile purcegând din Bucu- 

(1) Titlu luat din Filstich.
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rești cu alaiă frumos, ait mers pe la satele Mării Sale Mogoşiia i Pollogi şi mergând și până la un sat al Mării Sale anume Măi. 
sarii, acolo veste au venit cu un Călăraș de la Țarigrad scriind 
boiarii Capichehaielele că, la 2 dile ale unei ni Julie aă îmbrăcat cu 
cafian de domnie la Moldova pe Afihal Vodă Racuvită mazilina 
pre cel ce era Domn Anziolie Podă Cantemir. 

De la Mărăsar deci purcegând, ai venit Măria Sa la satul Păcă- 7eștiă al lui Janache Văcărescul Vel Paharnic fiind rugat de dinsul ca 
Măria Sa să mergă să se ospăteze acolo de vreme ce aprope de drum 
satul Dumisale era, care rugăciune a mai sus pomenitului boiar, Mă- ria Sa n'aiă trecut ci cu bună voie mergând, laă ospătat Duunealui 
Paharnicul fârte frumos și cu mare cinste, dăruind Mării Sale și un cal fârie frumos. De acolea deci purcegând aii venit la Scaunul Tir- goviştii de ai fost seara la vecernie fiind a doua di Stete lie, însă intrând la Scaun cu alaiă frumos 72 zo ale lui Julie; după ce deci aici la Scaun at venit, numai de cât pre Pornicul Băleanul Ispra- unicul Tîvrgoviştii Vaii îmbrăcat cu caftan Măria Sa Vodă. 
După sosirea Mării Sale lui Vodă la Scaunul Tirgoviştii n'aă apes- tit mult până ai trimis pre Sferie Căpitanul la Portă să se afle acalo cu slujba împreună cu cei-lalți boiari și Capichehaiale, potuncind gi- nerelul Mării Sale Iul Șerban Stoluicu să se scâle să vie în țară, carele Căpitan Sterie sosind la Țarigrad, mult acolo Pz/ Solnicul nai ză- bovit ci luându-și diua-bună de la Chihaiaua şi alți prieteni, ati purces ŞI ai venit aici în ţară sosind la August 23 de dale. După sosirea deci aici al lui Vel Stolnic, veste a venit Mării Sale lui Vodă de la Capichehaialele de la Pârtă cum că vine un Capigi- başă cu ferman împărătesc ca să spargă odăile turceşti câte sunt pe



DE RADU GRECIANU.VEL LOGOFET 17 

acel Capigi Bașa, lau primit Măria Sa cu mare -cinste şi fermanul 
cetindu-l numai de cât aii gătit «doi boiari pre Serban Prisăceanul 

biv Vel Comis si pă /ordazhe Caramanlâui Vel. Clucer za Arie 
dându-le de aici şi câţi-va slujitori și așa i-ai pornit cu Capigibaşa 

de sait dus. 

Intâiu au mers drept la Brâzla și sosind acolo ati .cetit înaintea 

Agilor de acolo porunca împărătâscă ce avea la mâna lui; ci încă 

nimica împotriva poruncii nu sait pus, ci îndată sai sculat împre- 

ună cu Capigibașa de aii mers pe la odăile lor și așa Capigibașa 

ai pus de ai stricat tote odăile lor atât den ținutul Brăilii cât şi 

după t6tă marginea, câte ai. fost până la Diiă şi au luat și pe toți 

Sirbii câți aă găsit pe la odăi și pe la alte sate, cum i-aii fost po- 

runca, de i-ai trecut Dunărea în ţara turcâscă însă n'au găsit 15,000 

după cum la Pârtă haracerii au fost pârit, ci abia cu bun cu ră 

numai 2,500. | 

După aceia deci Capigibașa iar aici la Măria Sa Vodă la Tirgo- 

viște ai venit de sau împreunat, pre carele dăruindu-l forte bine 

cum sau cădut unui om-de cinste și împărătesc, s'aă dus înapoi 

iar la Portă. 

CAP. LXXX. 

Iarăşi de trimiterea pe deplin a haraciului (1). 

Ședând Domnia tot în Tîrgovişte, ai venit şi Agă de la Poârtă 

haracer anume Mehmet Aga vechil Hargil Vizirului pre care după 

obicei Măria Sa Vodă cu cinste ai primit și, după ce a cetit 

fermanul cel împărătesc, vădând că scria întrinsul ca să se trimiță 

banii haraciului deplin, ne-prindându-se în s€mă munca salahorilor și 

a carălor ce ai lucrat în anul acesta la cetatea Benderuluă, făcân- 

du-se socotâlă că cu acei salahori și cară şi cu alți meșteri să chel- 

tuise pungi 150, fârte s'au întristat atât Măria Sa cât și tâtă boie- 

'rimea și într'alt chip n'ati avut cum face, fără cât în țară a se strânge 

haraciul aii orinduit, iar cu jalbă la Pârtă ca să se râge să se prindă 

cheltuelile salahorilor i a carălor în semă. 

(1) Titlu luat din Filstich. 

Viaţa lui Costandin Vodă Brâncoveanu.—St. D. Grecianu. ” 12
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Ai trimis pre Janache Văcărescu Vel Paharnic ca, împreună cu 

cei ce se afla boiari i Capichehaiale acolo la Pârtă, să nevoiască 

pre la Vizirul, Chihaiaua și la alți stăpânitori ai Porții și cu ce vor 

putea isprăvi, să trimiță pre /ozga Siugear, carele de multă vreame 

se trimesease de se afla cu slujba la Portă, ca să'şi vie acasă-si, și 

Vel Pahkarnic să rămâie acolo purtător de grijă, purcegând de aici 

la Ocfomvrie z2 ile. 

Pentru o pomenire numai ca să se știe, aici însemnez că la Oc- 

zomorie în 26 (1) ile, veaste, aici la Tîrgovişte fiind Domnia, ai venit 

cum că Părintele Gavrii? Parriarhul Tarigradului la Octomyvrie în 

76 au murit, puind în locul lui Pazziark pe Părintele Kir Chipri- 

anu Chesariotul. Acel Gavriil torte om de trebă era și păstor ade- 

vărat turmii cei pravoslavnice, om vrednic și chivernisitor, aşedând 

tâte cele turburate ce era la sfânta marea biserică, pentru a căruia 

petrecere multă mâhnire la toți aă fost, pre Domnul Dumnedeiă ru- 

gând ca să-l odihnescă cu sfinții Patriarși întru împărăția cerului. 

Pinitu-saă cu adevărat şi cu ajutoru lui Dumnedei şi anul al 

XlX-lea al Domnii Mării Sale pomenitului Domn I& Costandin 

Brâncoveanu Basarab Voevod la Octomorie 29 de dile leatu T2L6.   

CAP. LXXX, (Varianta) (2). 

Tot în Tirgovişte Domnia fiind, socotit-aii Măria Sa ca să aducă 
pre Vel Stohic de la Țarigrad, carele câte-va luni făcuse la Pârtă 
în trebile țării şi gătind pre Serie Căpitanul ca să-l trimiță să se 
afle cu Jorga Vel Sluger la Pârtă, la Aygust întâia Vaă pornit de 
aici, carele după ce ai sosit acolo, Vz2/ Sro/uic numai de cât luân- 
du-și-diua, bună aă purces și la 28 di/e a sosit în Tirgovişte, pe 
care Domnul cu drag primindu-l și bine pentru slujbele ce ai slujit 
țării și Domnului acolo, laă dăruit, 

lar după ce au sosit V2/ Stoluic, a patra qi viind Călărași, scria. 
boierii Mării Sale cum că le-ai poruncit Chehaiaua să scrie Mării 
Sale să trimiță mucarer pungi 25, care mucarer îl dăruise Impă- 
răția Bostangi-Bașii. Deci Domnul gătind banil după poruncă i-ait 

  

(1) În Mss. 548 al Academiei Române, găsim: 25 Octomăre. 
(2) Din Mss. 548 al Academiei Române.
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trimis, iar la Sepfemurie în 20 dile pentru o trezvire mers'aii Măria 

Sa la Peşti dimpreună cu tâtă casa Mării Sale şi, făcând culesul 

acolo, la 30 dile iarăși sai învârtejit în Tîrgovişte, unde după ce 

ai sosit, gătind Măria Sa pre Jazache Văcărescu Vel Paharnic, pre 

Radul Dudescui Vel Sluger biv Vel Căpitan za Margine (1), la Oc- 

tomorie în 15 dile Vai trimis la Tarigrad, poruncind /orgăi Vel S/u- 

ger ca să vie, de vreme ce vre-o 8 luni ședuse la Pârtă. lar la 

Octomorie 23. viind Călăraşi, scria boiarii Domnului cum că trimite 

Împărăția un Agă pentru banii haraciului să-i ia să-i ducă la miria 

împărătescă și, la 30 dile sosind şi Aga acela cu porunca la Doran, 

Măria Sa după poruncă măcar că bani nu era, iar încă și casă nu 

stea porunca împărătescă jos până a se strânge -banii din țară, fiind 

cu zabavă și de la Pârtă grăbind, dataă și de la Măria Sa câtă-va - 

sumă de bani, pusaă și pe boiari de ai dat și aşa până în 6 gz/e 

Sai împlinit toți banii. , 

Plinitu-sai cu fericire şi anul ai XIX lea al Domnii Sale la Oc- 

Zomurie 29 dile. 

CAP. LXXXI. 

De aici încep a semna ori-ce s'ar întâmpla a 

fi în anul al XX-lea al prea luminatului Domn 16 Costan- 

din Basarab Brâncoveanu Voevod. 

Gătind Măria Sa Vodă după porunca împărătescă banii haraciu- 

lui, fi-aă pornit întâiă cu o qi-două mai înainte. După aceia la No- 

emorie 9 dile ai purces şi Aga haracerul, dăruindu-l forte bine după 

cum iaste obiceiul Agilor care vin pentru haraciii și așa, de aici 

fârte mulțămit şi odihnit s'ai dus. După aceia deci nici Domniea 

în Tirgovişte mult n'aii şedut, ci numai pân la Ovedenie (2) și apoi 

a doua di, fiind diua Sâmbără Ja 22 Noemorie, de aici den Tiîrgo- 

viște, Domnia purcegând şi mergând pe la satele Mării Sale Poi/ogz2 

i Mogoșdia, la Woemywrie 27 aii intrat în București cu alaiu fârte fru- 

  

(1) Numele acestui Radul Dudescul, se vede şters în manuscris. Acesta era 

ginere lui Costandin Cantacuzino Vel Stolnic şi cumnat cu Ștetan Cantacuzino 

care a fost Domn de la 1714 până la 1716 (vedi şi nota 2 de la pag. 161). 

(2) Intrarea în biserică a Maicii Domnului.



180 VIAȚA LUI COSTANDIN VODĂ BRÂNCOVEANU 
  

mos și ședând cu fericire în Scaun, s'ati slobodit tunurile și au 
îmbrăcat și Caimacamii cu caftane după obiceiii. 

Aici pentru o pomenire numai am vrut să semnez acesta ca să 
se știe: întâmplându-se a veni de la Alerandria Patriarhul Ghera- 
sim aici în țară, (carele și mai înainte vreme iar în qilele lumina- 
tului Domn I& Costandin Basarab Brâncoveanu Voevod mai venise 
și iar se dusese), săvai slab și bătrân fârte de firea trupescă fiind 
la știință era mult mai înalt și mai slăvit de cum era mai înainte și, 
întâmplându-se a fi aici și Părintele Hrisanth Patriarhul Jerusali- 
nului, sărbătorile Naşterii și Peritomi: și a Bogoiavleniei cu parisie 
aici la București le-au făcut, 

Insă Măria Sa Vodă pentru ca să se facă mai mare parisie (lu- 
cru care în pământul acesta nu se ține minte să fie fost s'aă să fie 
făcut altă dată), ati socotit Măria Sa și așa i-aii pohtit pre amândoi 
prea fericiții Patriarși de ai mers la frumâsa și minunata mănăstire 
a lui Sfeti Gheorghe den București de au slujit sfânta liturghie 
amândoi Patriarșii cu 4 Arhierei anume: Ciipzeur Udrianul, Afxentie 
Sofianul, Maxim Mara derapoleos, Mitrofan Wisis și cu mulțime de 
preoți i diaconi. Acolo era şi Domnul cu tâtă boierimea și alt norod 
mult și adunare, care frumusețe şi parisie condeiul nu o pâte arăta. Sfârșind sfânta liturghie, Părintele Patriarhul al Alexandriei au făcut cazanie fârte frumâsă; după aceia eșind din biserică, Domnul qim- preună cu Patriarșii și cu Arhiereii sat suit sus în casele cele patri- arșești, unde s'aă și ospătat veselindu-se atât de minunata și fru- m6sa parisie ce au făcut cât şi pentru prea fericiții Patriarși,. căc amândoi aicea sati întâmplat și sfânta liturghie dimpreună în slă- vita lavră a lui Sfeti Gheorghie at săvirșit, dând mulțumită și slavă vecinicului Dumnedeii și după scularea mesei, Măria Sa Vodă ai mers la Gurte. 
Fiind Domnia în București, veste de la marginea ţării Moldovii aii venit, cum că vine sol de la Domnul Moldovii ce era Miza? (1) Vodă : Jon Sturzea Marele Paharnic carele aici sosind în diua de ajunul Bobotezii la Gpepariz 3 dile, în diua de Boboteză Măria Sa > Vodă de diminâtă aă trimis și aduc 7 

ma
c 

ându-l s'aii împreunat cu dinsul, 

    

(1) Racoviţă.
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După aceia sai pogorit Măria Sa şi la săbor (1), după obicei, fiind 
și solul şi așa după săbor aii audit și sfânta liturghie, făcând Ză- 

rintele Patriarhul lerusalimneanul liturghia şi aşa pe sol întracea di 

la masă nu Lai oprit ci iar s'ait dus la gazdă-și și, trecând câte-va 

dile lati ospătat, după obiceiii, frumos și după aceia a doua di che- 

mându-l de şi-aii luat diua-bună, Pai îmbrăcat cu contoş frumos cu 

pacea de samur și la G/enarie în 14 dile aă purces de aici de s'au 

dus la stăpânul săi Mihai Vodă. După aceia socotind Măria Sa 

Vodă, ai trimes și Măria Sa după obiceiii sol la Moldova pre Ra- 

dul Golescu Vel Clucer purcegând de aicea la Fevruarie în 72 dile 

și s'a înturnat la Marie 20 dile. 

Aicea iară pentru pomenire s'aă însemnat ca să se ştie: când au 

fost cursul anilor de la Hristos 7708 şi-azi daf obștesca datorie şi 

prea sfintitul Părinte Mitropolitul țării Kir Teodosie, carele mult 

bolind, atât de slăbiciunea bătrîneţelor cât şi altă osebită a trupului 

bâlă și viind ciasul cel hotărît al dilelor az adormi? în Domnul la 

luna lui Ghenarie 27 dile, iar Arhiereii ţării 40 de ani (ai fost). 

După ce deci aii răposat, gătind tâte cele ce ai trebuit ale po- 

gribanii, au mers a doua di Măria Sa prea luminatul Domn chie- 

mând şi pre amândoi Patriarșii: cel de la A/zrandria și cel de. la 

Ierusalim de au fost la slujba pogribanii şi toţi Arhiereii câţi s'aă 

aflat aici, preoți, egumeni şi altă mulțime de norod atât bisericesc 

cât și mirenesc, Vaii slujit în sfânta Mitropolie cu cinste mare, 

luându-și .toţi creștinii iertăciune cu sărutarea sfintei lui mâini. 

După aceia deci sai suit în casele Vlădicești și împreună cu 

sfinții Patriarși şi Arhierei şi cu tâtă boierimea, după ce deci Măria 

Sa Vodă în casă at intrat cu cei mai de sus pomeniți, ai început 

a vorovi pentru alegere de Vlădică ca să se puie, pentru ca să 

păstorâscă turma lui Hristcs cea pravoslavnică; fiind dar cu diata răpo- 

satului Părinte Jz/ropoliz Kir Theodosie ales ca să rămâie în urma 

lui păstorii sfinția sa /ărzuzele Rimniceanul Kir Antim, Care acea 

diată înaintea tuturor scoțându-se de Sai cetit, așa cu un cuvânt 

toți ati dis către Măria Sa atât Părinții Patriarși cât și alți Arhierei şi 

boieri că: precum bătrânul păstorii răposatul Părinte au hotărît şi at 

(1) biserică.
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ales pe acel pomenit Episcop Rimnicean, el să fie Arhiereu şi Vlădică 
iar nu altul și așa vădând Măria Sa că toți așa află si găsesc să fie, ai 
chemat acolo în casa cea Vlădicească și i-au dat cârja. După aceia 
au venit la Curte Măria Sa și gătind pre Gligoraşco Ciohodariul Va 
trimis cu cărți la biserica cea mare la Patriarșia TȚarigradului, ca după 

_orânduiala bisericâscă să'i trimiță edosis şi metathesis (1) ca să pâtă 
fi Arhierei Vlădică și așa mergând şi isprăvind treaba cu care 
Saii fost trimis, s'aii. înturnat sosind aici la /vruarse ZO die, tă- 
cend de la Țarigrad Părintele Pazriarhul Exarh pre Părintele proin 
Odriian Kar Climent ca să-i facă metathesis și așa la /ovruariz 
27 dile i sau făcut metathesis de la Episcopia Rimnicului la Vlă- 
dicia țării. După acesta deci, a doua di la /zozraarie 22 dile, după 
ce Măria Sa Vodă de la liturghie ati eşit, slujind liturghia /Lârin- 
Zele Patriarhul Alexandrias, fiind Duminica cea dintâi a postului 
care și Tijs âp0odofiac se numeşte, aă trimes Măria Sa pre Dumnea- 
lui Șfefan Cantacuzino Marele Fostelnic cu carâta cea frumâsă dom- 
nescă și cu alaiă frumos la sfânta Mitropolie de Lai proscalisit să 
vie la Curte, pe carele aducându-l pre scara cea mare pen Divan, 
saă împreunat cu Măria Sa Vodă sărutându-i Măria Sa mâna și 
făcându-i frumosă. orație de păstoria cei s'au dat, iproci. 

După aceia şedând Puțin la vorâvă, aă poruncit Măria Sa de ai 
mers toți boiarii in casă-i şi bând vutcă și sinharisindu'l ai mers 
toţi boiarii de i-ai sărutat mâna și așa iar mai sus pomenitul // 
Postelnic ai mers cu Sfinţia sa de Pau dus iar la sfânta Mitropolie. 

CAP. LXXXII. 

Cum, a venit ferman de la Impărăţie ca să trimiţă 
Domnul cară și salahori la cetatea Benderului şi haraciul 

pe jumătate înainte. 

Fiind Domnia în București, aă venit veaste de la Capichehaiale de la Portă, că orânduindu-se salahori și cară să mergă să lucrede la cetatea Brperulut ca şi în trecutul an și cum cu fermanul acela - ce sai făc:t, s'au orînduit să vi i iacârgi 
cit, sau orînduit să vie în fară Aivaz Aga Ciacârgi Bașa 

  

(1) Permutare, schimbare.
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împărătesc și așa puținele dile trecând, ai sosit și acel Agă cu fer- 

manu! împărătesc, aici în București fiind Domnia. După ce deci aii 

sosit şi împreunându-se cu Măria Sa Vodă, ai cetit fermanul și cu- 

noscând porunca Impărăţii ce iaste, săvai că fârte cu durere de 

inimă şi întristăciune la toți: de vreame ce fără de plată să lu- 

crede la cetate, atât carăle cât și Gmenii în ferman poruncea și: 

nu mai puțină sumă ci 1.500 de salahori şi 220 de cară și 60 de 

toporași, însă într'alt chip cum a face neputând, Măria Sa ai făcut 

nevoinţă în tot chipul de aă făcut cum ai putut; cât nai ajuns 

den slujitorii țării, den călărași, den dorobanţi şi den scutealnici, 

ai plătit cu bani salahori de au plinit acea sumă şi așa gătind și 

pe Aga și dăruindu-l, den preună cu salahorimea Lai pornit de 

aici la Marte 37 gile, trimițând cu acei salahori i cară ispravnici 

pre Mănăilă Vel Șetrar i pe Costandin Cluceru Ralea. 

După aceia deci multă vreme nu saii zăbovit, ci de iznâvă altă 

poruncă împărătescă ai venit cu un Mehter Başa al Vizirului, ca să 

mai dea tot la ceraztea Benderului încă salahori 500. și cară 100 și 

meșteri de lemn 40, care poruncă Măria Sa Vodă audindu-o şi vă- 

dând, mult saă mâhnit și s'ait întristat, lar întralt chip a face nai 

avut cum, fără cât cu bani salahorii aceştia şi carăle at nevoit de 

i-au împlinit şi după poruncă cu un Jane Căpizanul ot Caracal, la 

cei-l-alți la Berger i-au trimis. Şi intru acesta porunca Impărății fără 

de zăbavă sai săvirşit și saă făcut. După ce deci salahorii i-ai 

pornit şi pe Aga al Vizirului mai sus pomenitul gătind și, pre -Șer- 

ban Bojoreanul Vel Vistier laă trimis la Portă, scriind lui Jaszac/e 

Văcăvescul Vel Paharnic ca să vie și, la Aprilie în 206 dile laă por- 

nit. lar Ve/ Faharnic at sosit la Mai în zo ile şi întâmplându-se 

dola ciumei a se înmulți în Bucureşti, nimic n'aă mai zăbovit Măria 

Sa ci la Ma: în 5 dile purcegândedin București cu alaiăi frumos, în- 

tâiii la satul Mogosoza ati mers, de acolea la Po/logi, apoi de la 

Potlogi la Scaunul Tîrgoviștei ai mers, intrând în oraş cu alaiii fru- 

mos după obicei la Mai în 74 dile leatu 121%. 

Ședând Domnia tor în Tîrgovişte, ai venit tot de odată fără veste 

Hasan Aga Imbrohorul Vizirului cu ferman împărătesc, ca să dea 

Măria Sa den haracit înainte pe jumătate adică-te 142 de pungi, 

care poruncă Măria Sa audind, întralt chip a face nai avut cum 
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fără cât cu împrumutare după la boiari, cu de la Măria Sa puind 
și împrumut după la unii, după la alţii, ca nici pe săraci mai îna= 
inte de vreme să'i căznescă, nici porunca Împărăției jos să stea şi 
așa banii plinind la Ze 75 die, i-aă pornit de aici trimițând cu 
dânșii ca să-i ducă la mirie pe Vataful za Călărași (loc alb), care 
ducându-i acolo i-ai dat și la vreame porunca s'aiă împlinit și s'a 
făcut, lar după pornirea Hasan Agăi cu banii haraciului, măcar că 
de curând era trimis pfozi Viszizp Bojoreanu la Pârtă, iar încă și fiind trebuincios pentru trebile țării, Măria Sa Vodă ati socotit de ai trimis pre Radu/ Dudescul Vel Siuger la Pârtă și lui tori Vis- Zier i-a scris să vie, pornind pre Vz/ Siuger de aici la Junie în 26 dile şi tori Vistizr at sosit în Tirgoviște la dile 25 August, 

CAP. LXXXIII. 

Aicea însemnez că, având Domnul în anul acesta puţină liniște, a făcut și nunta fiicei Mării Sale Bălașa cu Mano- lache feciorul luă Chiriţă Andronache (Lambrino) de la Țarigrad. Și de răscila Cerchezilor și mazilirea lui Caplan Gherei Hanul Crâmului. 

Viind vremea cea hotărită a virstei Cocouei Mării Sale lui Vodă cea de a G-a anume Bălașa şi fiind orinduit de Dumnedeii, bine socotind Măria Sa au găsit pe un fecior. de_boiarii Țărigrădean, anume Manolache, fiind Cupariul Mării Sale_și de mică virstă crescut în casă, pre carele socotind a fi vrednic, fiind chivernisit la minte și cu tâte podsbele cele fireşti atât cu ceale den lăuntru cât și cu ceale den afară împodobit, a'l face ginere și fiă, Paă învrednicit și întâi i-au trimis Măria Sa pre. Antonie. Grămăticul împreună cu a CL _ = mnesc de ati adus pe tată-s&i de la Țarigrad, om forte 

  

dând inele după obiceiă și așa gătindu- jind ceale ce trebuia ale nunții mai nain DI 
(1) Trăsură deschisă și largă ca un car. 

se Măria Sa de nuntă, gri- 
te vreame, aă început nunta
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la Octomywrie 26 gite și la Octomurie 31 dile sati săvirşit, cununându-l 
    

| cinstitul și prea înțeleptul boiarii Costandin Cantacuzino biv Vel 

| Stoluic, însă epitrop fiind pus despre partea prea sfințitului Părin- 

| telui Parriarhului Ierusalimului Kir Hrisaut, carele întâmplându-se 

Sfinţii Sale a mearge la sfântul mormînt la lerusalim, așa Sfinţia Sa 

ati socotit, fiind în mare prieteșug cu pomenitul cinstitul boiarii, 

de laii rugat şi laă poftit prin scrisre ca despre partea Sfinții 

Sale, cum saii dis, să cunune. 

; i i 
4 i 
' 
| 
y 

Şi așa cu mare cinste și pompă i-aii cununat, fiind multă adu- 

nare la acestă nuntă, atât de boierii țării cât şi de altă prostime şi 

cliros bisericesc, Arhierei, iproci. 

Fiind incă şi prea sfinţitul Pazriark a/ Alexandriei Bir Ghera- 

sim, carele au săvârşit Sfinţia Sa și molitfele sfintei cununii. După 

aceia şedend la masă cu mare parisie şi ospătându-se cu multă 

cinste, dându-se despre partea Mării Sale luj. Vodă _măhrămi la toţi 

bciarii câți la masă şedea, sai săvârșit nunta cu multă cinste și 

mare veselie, urându-le toți tinerilor multă norocire şi fericire de la 

Dumnedei. 
Şi acesta pentru o pomenire ca să se ştie aici s'aii însemnat: că 

într'acest az a 20-a al Domnii Mării Sale iul Costandin Basarab 

Voevod, fiind Han al Crimului Caplan Gherei, s'aă sculat cu tote 6r- 

dele tătărăşti, cu Şerem-bei al Crimului și cu mulțime de tătari și 

mârzaci de ah mers la Cerchezi ca să-i supue după voia și pofta 

lor, pentru că Cerchezii ne mai putând suferi luările și alte jafuri 

ce făceau, le-ar fi fost răspuns că; ori să se lase după obiceiurile 

şi legăturile cele vechi care avusese cu Împărăția turcescă, ai ei 

nu vor mai asculta poruncile împărătești nici vor da nimic din ceale 

ce era legaţi Impărăţiei să dea. Acesta dar audind Porta turcescă, 

at dat voie Hanului celui ce sai numit mai sus de au mers asupra 

Cerchezilor ca cu sabia să-i supuie după voia lor, cum diși şi așa 

mergând, Cerchezii încă gătindu-se de războiii şi în locuri bune pre 

Hanul așteptând, pre carele fără de veste n6ptea lovindu-l, mulțime 

de Tătari ai pierit, pierind şi Șirem-bei al Crimului şi puțini din 

mârzaci vii aă scăpat, pierdend Hanul t6tă curtea lui și corturile și 

tot ce ai avut, Numai el cu fuga abia ai scăpat și cu puţini din 

Tătari, cum n'ab vrut nici ar fi gândit, la Crim sau întors. Acâstă
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mare întâmplare și ocară Tătarilor întâmplându-se și Împărăția în- țelegând, ca să potolescă şi să stingă ocara aceia, aă mazilit pre Caplan Gherei Hanul şi ai pus Han pre frate-s&ă Dovlet Gherei pre carele în trecuții ani Pai fost mazilit. 

Intracest an s'au isprăvit și cezarea DBenderiului de tot lucrul ei ce aă fost fără de nici o plată a Impărăţiei, lucrându-se numai cu munca și ostencla săracilor pământeni, lucrându-se la dinsa în doi ani cu mulțime de Gmeni şi cară, 
Phuiu-saă anul cu tdte cele de fericire al 20-lea al prea lumi- natului Domn mai sus pomenit I& Costandin Basarab Voevod la 29 dile ale lui Octomurie, 

CAP. LXXXIV. 

* De aicea începem a scrie ori-ce s'ar întâmpla în anul al douc-zecilea şi unul al Domniei Mării Sale hi Costandin Basarab Voevod. 

cu cartea Vizirului pentru banii adaosului haraciului ca să-i trimiță la miria împărătescă toți deplin pungi 180, Acest dar mai sus pomenitul Agă, după ce s'aă împreunat cu Măria Sa Vodă și porunca Impără 
numai ce ai scos den sin 

tii i-a dat, după ale vorbe ce aii avut 
scump, tot cu diamanturi ferecat şi au dis lui Vodă: zază AMăria-Sa Viciul î-13 Zriwile cest ka
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grab a se strânge den țară nu era putință, Măria Sa împreună cu toți 

boiarii socoteală ai făcut și cu de la Măria Sa, cu de la boiari, cu 

de la breasle i preoți, multă nevoință făcând, banii i-ai împlinit. 

Insă pentru mai îndemâna trebii a se face şi a se săvirși, sai ară- 

dicat Măria. Sa de aici den Tirgoviște la Ghenarie 74 dile şi mer- 

gând pe la satele Mării Sale Po/agii i Magoşăia, la Ghenarie 79 

gile aă intrat cu alaiă în Scaunul Bucureştilor, dând cu 6 tunuri şi 

îmbrăcând pe Caimacami cu cafiane după obiceiii. 

După aceia deci gătind şi pe Aga turcul, cu toți banii adaosului 

haraciului la pornit de aici la Ghenarie 22 dile, trimițând cu dân- 

sul, Măria Sa, pe Jane care fusese Clucer mare de Arie ca să se afle 

acolo la datu banilor, când se vor da la miria împărătâscă, 

Aici pentru o pomenire și acesta se însemneză: că viind virsta și Ioa 

hotărita de Dumnedeii vreame a căsătoriei celui al doilea fiă al Mă- 

ii Sale lui Vodă anume Ştefan (|), bine at socotit şi Coconă a /ua 

aii aflat, a lui Ilie Cantacuzino feciorul ui Iordache Cantacuzino 

Vistiarnecul carele fusese. Vistizr mare la Moldova în dilele lui An- 

ziohie Cantemir Vodă întru a doua Domnie a Domnii Îui și aşa, mă- 

car că logodna se făcuse cu câte-va luni mai înainte când de ne- ; 

priatenii lui pribeag aicea în ţară fusese, iar după aceia când diua 

se apropiase, Măria Sa Vodă ai gătit pre cinstitul dregătorul Mării 

Sale pre Zoma Cantacuzino Marele Spătar, sol la Domnul Moldovei 

ia Mihai Vodă de ai trimis, poftindu-l și rugându-l ca să dea voie 

pomenitului mai sus J/Jje Vistiarul împreună cu alte rudenii de ale 

lui ca să vie la nuntă, pre care lăsându-i și voie dându-le ai ve- 

nit şi aşa când în tirg era să intre le-ai trimis Măria Sa Vodă îna- 

inte sumă bună de slujitorime cu Căpitanii cei mari și două sănii 

domneşti, într'una să șadă jupânesele și într'alta numitul cuscru Mă- 

rii Sale, Vistiarul, trimițând cu acele sănii pre Șerban Bujoreanul 

Marele Vistier şi pre Șerban Grecianul Marele Stolnic carele şi gi”: 

nere Mării Sale era, pre care cuscru cu mare cinste în oraş lati a- 

dus și la gazdă orânduită l'a aședat, așijderea și pre alți boiari 

nuntași iar pre la gazdele lor orânduite. După aceia a doua di at 

(1) Pe numele acestui Cocon al doilea Ştefan, Costandin Vodă a și săvirşit 

înainte de nuntă minunatul Palat de la satul săi Mogoșdia precum în inscripţia 

de la ușa de sus a intrării pre marmură săpat se citeşte.
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mers de sai împreunat cu Măria Sa Vodă, pre care-i cu cinste și 
bună voie i-au primit Măria Sa. Acesta aă fost la Ghenarie 37 dile, 
iar după aceia la /evruarie 77 dile, nunta începându-se cu mare 
veselie și pompă, la /zzruarie 20 ile sai săvirşit și cununându-l 
prea cinstitul și înțeleptul bătrân boiar Coszandin Cantacuzino biv 
Vel Stolnic carele şi din botez, Coconului naș fusease și aşa cunu- 
nia ai săviîrșit; prea sfinţitul Pazziarh al Alexandriei Kir Ghera- 
sim ati cinstit cununia. 

Fostaă și Mitropolitul țării și alți Arhierei la masă și frumsă y 
N adunare, atât boierimea ţării cât și den boierimea Moldovii câți 

venise nuntași, pre care și cu măhrămi pre toți despre partea gi- 
neriului i-au cinstit. Fosta şi solul Moldovenesc carele de Mihai 
Vodă se trimisease anume Costandin Gavrilită marele Comis și 
aşa cum am mai dis, cu mare şi prea frumâsă pompă sai săvirșit 
cinstita și slăvita acesta nuntă fp7a/ 21-lea an al Domnii Mării 
Sale lui I& Costandin Basarab Voevod. 

Şi acesta iar pentru o pomenire aici însemneză ca să se ştie 
că: tot într'acest an al Domniei Mării Sale lui Vodă viind vremea 
cea hotărită de sus, ca și feciorul lui Șerban Vodă carele se afla 
pribeag la Brașov, să se căsătorescă și așa încă mai nainte aicea 
în țară cercând ca să'și găsescă soţie și ne-putând afla obraz ca LIV acela ca să'i fie de potrivă atât cinstii lui câț şi neamului, den Dumnedeiasca orânduială lucrul așa s'a purtat că fiind aici în ţară un Beizadea fecior de Domn al lui Antonie Vodă (1), Chiriţă Draco anume /ordache carele ţinuse o fată a lui Gihgorie Vodă (2) şi el avend o Cocână, măcar că se cam rudea cu Coconul lui Serban Vodă despre tată-săii, însă scriind la Patriarșie la Țarigrad i-a adus blagoslovenie ca să o pPStă lua. Și așa Măria Sa Vodă gătind boiari de aici, întâiă 7 i d 

- € e aici, intâiă pe la fAucăr i Dragoslavele cu Cocâna să o ucă ai trimes pre Piruauz Vistiarul şi pre Drăghici Ciaușul Strâ- beanul cu i ă i 
can Jupânesele lor, iar călăreşte pre Prahova at trimes pre cinstitul dregător al Mării Sale pe Zoma Cantacuzino Vai Spătar ca în jocul Mării Sale să fie Nun săl cunune. Impreună aă trimes ȘI pre A4ducanul , ă J 7/ si alti 

Cantacuzino biv dori Logafăl şi alți Coconi de DI 
(1) Antonie Roset care a domnit 1669—1672 (2) Ghica al [1 fiu lui Gh Ghica întâiă (1660—1664 şi 1672 —1673
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boiari ca să se afle la acea cinstită adunare a nunţii, care de aicea 

ai purces la /evruarie în 27 dile, iar nunta sau făcut acolo şi sa 

săvârşit cu mare pompă și cinste la /euruarie 27 gile în diua de 

lăsatul secului de postul cel mare, la Braşov. 

Şi acesta pentru o pomenire aici s& însemnâză ca să se știe: 

Că iar într'acest an al Domnii Mării Sale lui Vodă, la G/enarie 

28 ile leatu 1217 la 10 ciasuri din di (1), fiind vreme frumâsă, s€- 

nin și sore, la Jud. Buzăului, de ceea parte de apa Buzăului at trăz- 

nit atât de tare cât Gmenii și dobitâcele ai cădut la pământ și au 

cădut şi câte-va pietre de sus, care pietre de minune le-ati adus 

la Curte de sai minunat toți vădându-le. Pietre mari bucăți și ne- 

gre ca zgura care nu ai cădut peste tot locul ci numai în două 

locuri, ci puține nu multe; ce va fi semnul acesta singur Impăratul 

ceresc. va şti căruia a pădi cu mila sa norodul săi (îi place). Glas 

de mare rugăciune s'aii dat slavei lui cei vecinice. 

  

CAP. LXXXV. 

Cum, Domnia a avut pace şi resuflu într”'acest an în fară. 

Intâmplându-se a fi-Zăzintele Alexandrianul Patriarhul, Kir Ghe- 

7asim aici câtă-va vreme după cum s'aii dis mai sus și vrând să 

se ducă iarăși Ja Eparhia lui, după ce aii trecut nunta domnâscă, 

Măria Sa Vodă lati gătit și pre Sfinţia sa, dându-i car cu cai răd- 

van, un Buluc başă de seimeni cu seimeni, dăruindu-l atât Măria Sa 

cât şi boierimea ţării cine cu ce aă putut și așa la Mazzie 3 di/e 

de aici den Bucureşti către Odriiii ai purces, blagoslovind pre toţi 

şi mulțumind. | 
După aceia gătind Măria Sa Vodă şi pe Dumnealui /apache Vă- 

cărescul Vel Paharnic, Lai trimis la Portă ca să se afle Ja trebile 

țării şi poruncile Domnii ca să mergă el şi să vie Radu/ Dudescul 

Vel Sluger carele de multe luni în slujba domnâscă acolo se afia 

şi aşa Vel Paharnic de aici la Martie 7 gile aa purces, iar Vel Siu- 

ger aii venit aici la Aprilie 2 dile pre carele Măria Sa Vodă cu 

bună voință primindu-! și mulțumindu-i -i de drepta slujbă şi ostenclă 

  

(1) Pe atunci se număra diua începând de la răsăritul sorelui. -



190 VIAŢA LUI COSTANDIN VODĂ BRÂNCOVEANU 
  

ce au făcut în treba țării și a Domniei şi cu conteș de ale Mirii 
Sale lait îmbrăcat cu paceale de samur. 

Ședând deci Măria Sa Vodă în Bucureşti și fiind vreame bună de 
„ Primăvară și ne-având nici o supărare de către Portă, s'aii îndem- 

nat Măria Sa de ati mers către satul Mării Sale la Obilești în pre- 
umblare, purcegând den București la fa? 72 dile şi acolo câte-va 
dile preumblându-se, la Ma 27 dile iar at venit Măria Sa la Scaun 
la București,. unde nu mult zăbovindu-se s'au gătit de Tirgoviște și 
la Janie 8 dile, purcegând den Bucureşti și mergând pe la satele 
Mării Sale Mogoșoia i Potlogii de s'au preumblat, la Zapze 73 dile 
aă intrat după obicei la Scaunul Tirgoviştei cu alaiă frumos, îm- 

"brăcând și pre Vornicul de Tirgovişte cu caftan după obiceii. 
Intr'acest an Impăratul turcesc Sultan Ahmet făcând nuntă mare 

și frumâsă la Mai z2 dile leatu 1747 şi-a dat pre fie-sa după Si- 
lictar Ali Pașa, însă Cocâna Sultana numai de 4 ani fiind o ai mă- 
ritat, 

CAP. LXXXVI. 

Ferman de trimeterea haraciului la miria împărătescă, 
şi cum aă venit la Măria Sa sol de ia Moldova. 

Fiind Domnia în Tirgoviște ai venit ferman împărătesc trimiţân- 
du-l boiarii Capichehaialele de la Pârtă (cu care ferman fiind orân- duit să vie un Agă cu dânsul, s'aă socotit boiarit Chapichehaialele de i-ai dat pungi 20 pentru osten€la lui, den porunca Mării Sale 
Vizirului), în care ferman poruncea Mării Sale lui Vodă să trimiță din suma banilor haraciului 140 de pungi. Deci după poruncă Mă- ria Sa Vodă făcând multă nevoinţă, la vremea ceea ce era poruncită gătind acei bani deplin i-aă trimis la miria împărătescă de i-ai dus Costandin Diichatis Vataful de Aprodi. 

Si aceasta încă se însemneză ca să se știe că: Mihai Vodă Dom- nul de la Moldova arătându-se de la o vreame cu multă împotri- vie împreună cu sfetnicii boiarii Mării Sale Cupăreştii către Măria Sa Vodă și după aceia socotindu-se ei că, acea faptă şi rea chi- vernis€lă ce făcea la nici o cale bună și de folos nu-i va -scâte, numai de cât Mihai Vodă au gătit pe cel mai de aprâpe boiariă și
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sfetnic a! său, pre Jordache Vornicul Ruset de lau trimis aicea la 

Măria Sa Vodă, nu ca un sol ci ca un om de casă ce era, să-și 

spuie pricinile și iarăși să împace lucrurile. Carele viind aici Măria 

Sa Vodă cu cinste Vau primit, și el despre partea Domnului săi: 

ceale ce poruncite i-aii fost Mării Sale i-ai dis şi ai arătat și, răs- 

punsul luându-și, iarăși s'aii învirtejit înapoi opt dile numai aici fă- 

când. Şi întracele 8 dile cu Măria Sa iîmpreunare ai avut de 3 ori, 

mâncând bucate cu Măria Sa de două ori,iar cu alt cu nimeni din 

boiarii țării împreunare n'ai avut, nici el la nimeni nai mers, nici 

la dânsul nimeni n'a mers ca să se împreune. 

Ședend Domnia încă în Tirgoviște, ai venit poruncă de la pu- 

ternica Impărăţie cu un Agă al Vizirului Rahtivan Pașa ca să tri- 

miţă Măria Sa Vodă 250 de cară și 800 de salahori să lucreze 

acum ja cetate la ori-ce ar trebui, la lemne, la pietre, iproci. Care 

poruncă măcar că fârte cu greii în vreme de iarnă fiind, era și cu 

pripă a se face, însă Măria Sa Vodă, cu tâtă nevoinţa, porunca Im- 

părăţii au împlinit gătind Gmenii și carăle; cu cari Căpetenie lor ai 

trimis pre Robe cel fîner Căpitanul ot Rimnec purcegând de aici la 

Octomyvrie în ro. După aceia gătind Măria Sa banii haraciului câți 

rămăsese, i-ai trimis cu ginerile Mării Sale Iordache Vel Agă îm- 

preună cu Szzrie Căpitanul ca şi banii haraciului la miria împă- 

rătescă să-i ducă şi să rămâie acolo la Pârtă și purtător de grija 

trebilor țării, pentru că lui Japache Văcărescu Vel Paharnic Măria 

Sa poruncise să vie de vreme ce ședuse 7 luni acolo la Pârtă, ca- 

rele purcegând de acolo ai sosit aici la Woemourie în 2 gile. 

Plinitu-s'ai cu fericire a/ două decilea și unul an al Domnii prea 

luminatului Domn 1& Costandin Basarab Voevod la Octomvrie 29. 

CAP. LXXXVII. 

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

la anul al douczecilea şi doi al Domnii Mării Sale lu: 16 

Costandin Basarab Voevod. 

Sedend Domnia în Tirgovişte, ai venit veaste cum că aii pus 

alt Domn la Moldova, prindând și scoțând pre Mihai Vodă cu mare 

urgie, purtându-i-se numele că aă stricat țara și sau arătat ca un 

hain Impărăţii, iproci.
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Pus'aui dar Domn pre Wicolae Mavrocordat, feciorul lui 4lexan- 

dru Mavrocordat, marele Dragoman Împărăţii Turceşti, însă nu cu 

puţină cheltuială Domniea ati luat cum sai audit și dicându-i să 

fie credincios Impărăţii şi să“ fie grijă pentru ca ţara să se dregă 
iar nu să se mai strice dupre cum iaste stricată, iproci, îmbrăcând 
caftan la G ae lunii lui Noemwrie 1243 şi la luna lui Ghenarie în 
ile 25 sau audit că au ajuns la Scaunul săi la Jași, ducând cu el 

  

mulțime de greci țărigrădeni (1), iproci, iproci. 

CAP. LXXXVIII. 

Porunecă pentru salahori şi cară la mai mulle celăți şi 
de schimbarea Vizirului. 

Venit'aii porunci de la Impărăţie Mării Sale lui Vodă, cu Agi vi- 
zireşti cu fermanuri, poruncind ca să trimiță să. lucreze la cerarea 
„Brăilei, la cetatea Giurgiovului și la cefafea Albă, care porunci mă- 

  

(1) Acesta este primul pas făcut de Fanarioţi în Domnia fatală a lor, asupra 
Moldovei şi apoi peste vre-o șase ani ajunseră a domni și asupra Munteniei. 
Este bine şi important a se şti de noi, astădi, în ce mod se aprecia de către 
Români în vremea aceia faptul acesta tristul de pierdere a Drepturilor nâstre 
de a fi stăpâniţi de Domnii Români aleşi de noi. lată ce găsim întrun manu- 
scris al Cronicarului Moldovean Iordache Cantacuzino, Manuscris interesant ce 
se află în Biblioteca Academiei din Bucuresci sub No, 254, dăruit de regretatul 
Mihai Cogăliniceanu: 

«Când a luat Tergimanul Nicolae Alexandru Mavrocordat întâia 6ră Domnia «Moldovei i s'a dis de la Impărăţie că: nevrând Antiohie Vodă să dea 300 «pungi nu i se va mai da lui acea Domnie (pe care abia 150 pungi voia ela <plăti) și că lui, unei slugi credinci6se i-o dă de geaba, deci să o primescă el, «Atunci el, chiar fără a mai întreba pe tatăl să&ă a primit'o și peste puțin abia « Vezirul i-a arătat un izvod de la care locuri să ia el în Moldova bani şi așa «Lai făcut de a scos vre-o 800 de pungi fără alte vre-o 200 ce a mai trebuit <a cheltui până s'a făcut Domn desăvârşit la Iași, Dar bătrânul Ecsaporitul «(tatăl să) forte răi s'a mâhnit audind că fiul sei a și fost îmbrăcat cu caf.- «tan de Domnie şi că a luat Domnia Moldo 
«ceput a plânge şi a-și da palme peste obr 
«din barbă şi a blestema pe fiul stă spuin 

vei; şi cum a înţeles, cum a şi în- 
az și a-și smulge părul din cap și 
d că: dintr'acel ceas este cuca lui «stinsă şi apoi nu mult ci numai vre-o două săptămâni a mai tră «murit, fiind şi bătrîn, pe când încă fiul s&ă N 

«ceadă din Țarigrad. Iar în locul lui N 
«frate-s&ă Ion.» 

it el şi a 
eculae Vodă nu apucase să pur- 

eculae a pus Impărăţia Tergiman pe
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car că greale și peste putinţă era, aflându-se în multă mirare Măria 

Sa și socotelă cum sar putea chivernisi lucrul spre a săracilor pu- 

tință şi așa cu multă: nevoință, orînduială ai făcut ca porunca Im- 

părăţii în desăvirșit să se facă, să se lucreze 'și să se isprăvescă ca 

și întru acesta porunca împărătescă să se împlin6scă. 

După acâsta dară, socotind Măria Sa pentru chivernisela cea mai 

bună a trebilor de la Pârtă ale Mării Sale și ale țării, au trimes 

pre Dumnealui Aadzi Golescul Marele Vornic să fie purtător de 

grijă la Pârtă de tâte poruncile Mării Sale, purcegând de aicea den 

Tirgoviște la /zuruarie 7o dile leatu 124% și sosind Dumnealui acolo 

la Pârtă să vie ginerile Mării Sale Iordache Cretulescu Vel Agă 

înapoi acasă-și. Şi aşa după trimiterea mai sus pomenitului Vz/ 

  

Vornic, nici Măria Sa nai zăbovit ci la Fewuarie în zo dile pur- 

-cegând de aicea den Tirgovişte, aii sosit la Scaunul Mării Sale la 

Bucureşti, la Fevruarie 74 dile intrând cu alaiti mare şi frumos. După 

aceia at îmbrăcat pe Caimacami cu caftane după obiceiii dând şi 

cu 6 tunuri. 

Fiind Domnia în Bucureşti aii venit. Mării Sale lui Vodă veste 

:de la margine că, vine sol de la Moldova de la Wzcolae Vodă, după 

obiceiii, anume : Chiriţihus Mutrachi Vameşul cel Mare, carele şi 

aici ati sosit la Fourparie în 25 dile. După aceia şi cu Măria Sa 

Vodă saii împreunat arătând denspre partea Domnu săi mult prie- 

teșug şi dragoste. După aceia trecând trei-patru dile, Lai şi ospătat 

Măria Sa după obiceiii şi la diua-bună lau îmbrăcat cu conteș fru- 

mos cu pacea de samur și la 4 dile ale lui Mare aă purces. 

De aicea sait dus iarăși înapoi la Moldova la Domnul săi. Tre- 

când deci puţine dile, după obiceaiă ai gătit şi Măria Sa sol de ai 

trimes la Wiculae Vodă, da Moldova, pre Gheorghe Castriotul biv 

Vei Comis purcegând de aici la Martie 72 qile şi saă învârtejit de 

acolo la Aprilie în 3 dle. 

lar la :3 aă venit un Agă cu ferman de la Impărăţie ca să dea 

Măria Sa Vodă 150 cară ca să mergă la Ceratea Wozii să lucreze 

acolo ce ar fi treaba, care poruncă audind Măria Sa forte sai tur- 

burat împreună cu tâtă boierimea, vădând cât grei iaste pre biata 

țară, de vreme ce în 5 locuri a se lucra forte cu greă era: la Ora, 

la Cetatea Albă, la Vozia, la Brăila şi la Giurgiov, însă ca porunca 

Viaţa lui Costandin Vodă Brâncoveanu.—St. D. Grecianu. 13
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împărătescă jos să nu stea, făcut-aă Domnul sfat impreună cu tâtă 
boierimea și numai de cât făcând socotâlă a se face cu bani, ai 
gătit pă Maânăzlă Vel Șetrar de lau trimis la Margine și i-au dat 
și bani ca să găsâscă şi să tocmescă cară și gătindu-le să le por- 
nescă ca la vreme să sosescă acolo unde era porunca să lucreze; 
și aşa mergând ai făcut cu bani şi acei tăietori de lemne şi cară 
și le-ai pornit: cele ce ai fost de Vozia, la Vozia şi ceale ce era 
să taie lemne și să le care, la Aferman. Insă nu ajungea greul și 
păsul acesta ce era, ci iarăşi de iznâvă cu Agă viziresc, cu ferman 
au venit poruncă, că de iznâvă la cetatea Orului să mai trimită 
Măria Sa 500 de salahori şi 80 de meșteri zidari și încă cară 100 
ca să lucreze ce va trebui acolo, care poruncă Măria Sa împreună 
cu f6tă boierimea audind în multă voie-rea să afla, însă cu buna 
chivernis€lă a Mării Sale şi acestea făcându-se, din dorobanţi, scu- telnici, călărași şi Sărdar făcând peste ei pe Caloian carele fusese Căpitan la Buze, gătindu-i i-aă trimis, isprăvindu-se cu mare ne- voință și treaba şi porunca aceia. 
Ședând în București Domnia până la luna lui /zzie şi viind vre- mea căldurilor, Măria Sa Vodă sat gătit și, la o dile, din Bucureşti cu frumos alaiti ai eșit, mergând întâi la Mogoșoia unde aă venit şi veste de la boierii de la Portă că ne mai putând să sufere r&u- tățile Vizirului, al Paşii care era, Împărăția Tai mazilit la Zuse 4 dile, puind Vizir pre feciorul Chiupruliului anume: Numan Pașa, om forte învățat, bun și înţelept. 

Și ședând câte-va dile la Maogoșăia, Sai sculat de at mers la Potlogi şi de acolo, la Julie r au intrat în Scaunul Tiîrgoviștei cu alaiii mare și frumos, îmbrăcând cu caftan pre Vornicul Tirgoviştii, după obiceiă. 

CAP. LXXXIX. . 

Jarâși ferman de Irimăterea haraciuluy la Bender și de schimbarea Vizirului, 

Ședând Domnia în Tirgovişte, aii venit veste de la Capicheha- iele că vine un Capigibașă cu fermanul pentru banii haraciului, ca să-i ia să-i ducă la Bendep şi așa fără de zăbavă aicea ai venit și



DE RADU GRECIANU VEL LOGOFET 195 
  

acel Capigibașă anume: Mehemet Beiu cu acea poruncă, ca să ia 
haraciul deplin 282!/, de pungi să le ducă la Bender la Serashierul 
de acolo și el să facă ceeace Porta îi va fi poruncit. Așa deci 
Măria Sa Vodă vădend porunca, îndată aă dat poruncă şi cu mare 
nevoință apristuind, măcar că așa în grabă toți a să strînge den 
țară cu putință nu era, numai făcând sfat cu boiarii, ati aflat de 
sai pus împrumutare pre boiari, pre mănăstiri şi însuși Măria Sa 
Vodă aii ajutat de la Măria Sa la acâstă trebă și păs al țării și 
plinindu-se banii, după poruncă i-aă încărcat și i-aii pornit împreună 
cu Giigorașeu vtori Vistiar de sat dus Capigibaşa cu ei să-i ducă 
unde ai fost orînduiți la Bender, arătând Măria Sa multă nevoinţă 
şi la acestă mare treabă a țării până sai isprăvit şi porunca Im- 
părății sat împlinit. 

Neputând însă Vizirul ce se pusese Numan Pașa să implinescă 
voia Impărăţii de vreme ce era om bun, dirept, de la nimeni nu 
lua nimic și Impăratul fiind lacom şi nesațios nici cum voia și lă- 
comia lui n'ai putut'o îndestula., 

Deci Impăratul vădând că nu și-au aflat om după pobhta voii lui, 
lait mazilit făcându-l Pașă la Egrip trimițând pre Imbrohorul lui 
cel mare cu diînsul să'l ducă cu cinste la mansupul lui și, în locul 
lui ai pus Vizir pre Mehmet Pașa Baltagiul carele mai fusese 
Vizir și altă dată tot în dilele acestui Impărat, iar om bun și blând. 

Viind vremea culesului de vii și fiind vremea de sus bună și 
despre P6riă liniște, Măria Sa Vodă împreună cu toți ai casii Mării 
Sale s'a îndemnat de ai mers la Piteşti și aă fost acolo la cules, 
purcegând den Tirgoviște la Sepzzmvrie 20 dile și s'aă înviîrtejit în 
Scaun iar, la Sepremorie în 29 die. 

CAP. XC. 
. 

„De aici încep a scrie ce s'ar întâmpla la anul care 
Sati început al dou&zecilea și trei ai Domnii Mării Sale 

lui 16 Costandin Basarab Brâncoveanu Voevod. 

Pentru chivernisirea trebilor de la Pârtă, trimis'au Măria Sa pre 

Radul Dudescul Vel Sluger ca să se afle acolo, căutând trebile şi 

poruncile ce ar fi şi așa sosind el acolo, să vie cei-lalți boieri care
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se trimisease adică-te: Ve/ Ban Costandin ȘStirbeatii i Ianache Vă- 

cărescu Vel Paharnic. Până a sosi dar pomenitul mai sus Ve/ SHu- 
ger la Portă, veste boiarii Capichehaiale ai făcut Mării Sale lui Vodă 
cum că Împărăția ai hotărît să facă ste împotriva Muscalilor, de 
vreme ce fiind avut Muscalii de câți-va ani mai nainte ste cu 
Șfeţii care pen ţara Leșească, pen ţara Căzăcească având de multe 
ori r&zboiii până în cea de apoi în trecutul an sub Po/zazva unde "i 
dicea, spre părțile hotarului Crânu/ui fiind Craiul Șvezesc Carol îm- 
preună cu apostatul, hicleanul, Mazepa Hatmanul căzăcesc, carele 
despre partea Impăratului s&ă să hiclenise fugind la Crazz/ Șocfese. 

Acolo dar cum diși, sub Po/zava, mare război făcându-se, Dum- 
nezei aă dat izbândă Impăratului moschicesc de istov, cum se audise, 
pierdându-şi Craiul Şveţesc tâtă 6stea sa și capetele oștilor, Ghene- 
ralii și sfetnicii lui, unii pierind în Gste, alții și mai mulți luându-se 
în robie, numai el cu hicleanul pomenitul //a/man căzăcesc Mazepa 
și cu puțină 6ste scăpând, ati tras la puterea şi ajutorul Impăratului 
turcesc la cetate la Beer, unde dic; pe carele primindu-l Turcii 
bine, ai ținut mai bine de un an acolo numai cu făgăduiale, făgă- 
duindu-i că "1 va duce la țara, lui. După aceia socotindu-se, ai ho- 
tărit să facă ste asupra Moscalilor, cum mai sus s'au dis, spre is- 
bânda şi răsplătirea ce ai făcut Crasulu? Șfetesc, închidând la Edi- 
cule și pe solul Moschicesc cu mare urgie și așa poruncă aă venit 
întâiă cu Mataragi Başa al Vizirului ca să dea țara 600 de cai, 250 
Vizirului şi 350 pentru tunurile împărăteşti, poruncind Vizirul cu 
tare ferman ca să trimiță Măria Sa Vodă aceşti cai cum mai cu- 
rând, pe iarnă să se afle la Țarigrad pân la 20 de ile ale lui Ghe- 
narie. 

Și nu numai acea poruncă venise ci tot cu acel Mataragiă și alt ferman, ca să ducă, lemne la Gizrgzov să facă 50 de acicuri. După aceia şi altă poruncă cu ferman at venit, ca să taie 24.000 de lemne, scânduri, grindi, lați şi altele poruncind ca să fie pentru podul ce cra să se facă la Sari peste Dunăre pentru trecerea oş- tilor turceşti, care porunci tot de o dată sosind; și mai peste tâte acestea, scriind boiarii de la Pârtă că, cere Vizirul huzmet si Im- păratul 300 de pungi; toți boiarii împreună cu Domnul aă r&mas încremeniți mirându-se de ce să se apuce să facă și. să isprăvescă
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întâiă, însă și rugăminte, jalbe la stăpânitorii Porții ai trimis. lar 

și Măria Sa cu boiarii pentru chivernisela acelor porunci cât putinţa 

era omenâscă a căuta n'ai lipsit, pentru ca să se împlinâscă treba și 

porunca împărătescă, săvai greii și nesuferit lucru fiind a se face (tâte- 

odată) şi a se isprăvi cu anevoie era. lar cu Dumnedeescul ajutoriă și 

bună chivernisclă făcându-se și acele trebi și porunci s'aă arădicat. 

Și acesta se însemnâză ca să se știe că: tot de odată și fără de 

veste s'aii înțeles că cu nevoinţa Hanului, Împărăţia az făcut Dom 

lu Moldova pre feciorul lut Cantemir Vodă Dumitraşco scoțând şi ma- 

zîlind pre Nicolae Vodă Mavrocordat, carele fusese Domn nici anul. 

deplin la Scaun domnind, carele nu cu puţine tirănii și năpăstuiri 

spre săracii boiari păminteni de acolo și altă sărăcime fusese. Tiran 

nemilostiv dic că era și aşa pe acel Wcolae Vodă mazilindu-l Lai 

dus la Pârtă. 

lar Domnia şedând în Tirgoviște până la fevruarie 6, Miercuri 

Ia 7 gile ale lui Fevruarie au purces de aii mers pre la satul Mării 

Sale pe la Pof/ogi şi ait intrat în Scaun în Bucureşti la zr Ftvruarie 

cu alaiii mare după obiceiii, îmbrăcând și pe Caimacami cu caftane, 

după obiceii și dând şi cu 6 tunuri. 

CAP. XCI. 

Aici se însemneză purcederea Domnului la 6ste; tri- 
miterea lui Gheorghe Comisul den porunca Porții la Mos- 

cali şi fuga Tomii Cantacuzino Vel Spătar către aceiași 
Moscali. 

Fiind Domnia la Bucureşti, poruncă ati venit Mării Sale cu un 

Ciohodar al Chihaelii aducând ferman şi cartea Vizirului și a Che- 

haielii ca să se gătescă şi Măria Sa să mergă la ste, de vreme ce 

Vizirul purcesese den Țarigrad către Odriii și de acolo dirept la 

Thighinea mergea, poruncind în ferman ca și Măria Sa cu câți slu- 

jitori va avea să mergă la Penderiă să se afle încă mai înainte până 

a sosi Vizirul acolo şi așa Măria Sa porunca împărătescă luând, 

îndată poruncă la toți aii dat. ca să se gătâscă și gătindu-se după 

poruncă, toți luând pre Dumnedei întrajutoriti la Masă în 7 gile 

din Scaun ai purces cu mare şi frumâsă orinduială, măcar că cu
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multă struncinare şi supărare a tuturor fiind, iar ca porunca împă- 
rătescă să se împlinescă, cum mai sus am: dis, ai purces şi pân la 
conacul de la G/erghiţa mergând, a doua poruncă Mării Sale de 
la Vizirul aă venit, ca acolea să se oprescă, nimic mai înainte că- 
lătorind. . 

Dirept aceia după poruncă acolo câte-va dile ședând, unde hra- 
na și pășunea vitelor oștii împuţinându-se, sai arădicat și în gura 
Urlaţilor la Albesti saă mutat şi acolo câte-va dile ședând, nu cu 
puțină nevoință Domnul pentru folosul obștii și al ţării să nevoia, 

“si nu numai cu buna și înțelepta chiverniselă a Mării Sale țara fo- 
losind, ci şi cu mare sumă de bani ai ajutorit de vreme ce Turcii 
necontenit cerea, care Măria Sa cunoscând multa slăbiciune a țării 
și cererile păgânilor mari și nesuferite fiind, din casa Mării Sale ca 
să împlinescă cumplita și nesăţiâsa lăcomie a Turcilor pentru fo- 
losul, starea și chivernisela țării, mare sumă de bani ai dat, care 
alt Domn nu ati făcut, 

Fiind deci Domnia î gura Urlaţilor şi pravoslavnicul Domn în- 
grijat aflându-se în ce chip ar face ca într'o vreme cumplită ca 
aceia, întregă să păzâscă ţara și fără primejdie de către amândouă 
părțile, adică şi de către Turci și de către Moscali, Dumnedeiasca 
pronie care necontenit este păzitâre celui ce nădăjduiaşte întru ea, 
bine au voit ca şi acest lucru să se chivernisescă de bună ostpră- 
vuire a înțeleptului Domn că, afiându-se Turcii întru mare grâză şi teamere nu puțină, ca nu cum-va să se biruiască de Moscali, care 
încremeniți mergea Ja războiă și cu totul desnădăjduiți de izbândă, dat-au voie Vizirul, Mării Sale Domnului să mijlocească ca un creş- tin către creștini ca dâră sar putea înoi pacea între Impărăţii. Deci Măria Sa cu acâstă bună mijlocire, săvai că cunoștea cum că de vreme ce Moscalij sai pogorât la Prut nu era cu putinţă să se împace lucrurile, dar încă şi mai vîrtos ca pre Moscali să'i îmbu- neze că adică să nu vie cu vre-o bănuială asupra ţării şi mai ales, ca un Domn creștin și pravoslavnic cu dragoste şi cu râvnă creş- tinescă şi fierbinte, la Impăratul creștin bine ai socotit să _trimiţă cuvidsă cinste şi obligația ceea ce să cădea, iar mai mult însă ca să împlinescă porunca stăpânescă și așa alegând den boiarii Mării Sale pe un boiariă bătrân anume G/eorghie Castriotul biv Vei Ca-
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mis, om cuvios, învăţat și întru tâte iscusit carele și mai den na- 
inte era Ţarului cunoscut, pe acesta dic, alegându-l Pati trirnis către 
Țarul, însă la iveala pentru pricina ce mai sus pomenim, adică 

pentru înoirea păcii, iar într'ascuns pentru chivernisla pământului. 

Carele mergând și-ati dat solia către Ţarul la /ași, care solie a- 

tunci nu sai primit cu dragoste de către Țarul de vreme ce aşa 

bine şi frumos lucrurile chivernisindu-se și la bună cale și orân- 

duială aședându-se (o mare minune!), tot de odată lucru negândit 

și nesocotit vreamea ai adus și o mare apostasie ati descoperit 

că pe cum den ceput neiubitoriul neamului omenesc, semănătoriul 

de zizanii, începătorul zavistii și însuşi zavistnicul şi ficlenul dia- 

volul care pururea binele și folosul îl zavistuiaște, nu au lipsit nici 

de cum, nici lipseaște lucrurile a nu le turbura și d le neliniști. 

Şi când în bună odihnă și liniște stai și se află a nu le mișca şi 

a le strămuta, cunoscând acea bună chivernisâlă ce den buna și 

înţelpta socotelă a Domnului pentru folosul de obște se făcea, 

neputându-se odihni numai acestă ticălâsă de ţară, întro fărâmă 

de liniște vădându-o, măcar că den altele ce timpul acela adusese 

întru destulă lipsă de pâine se afla şi cu multă perire și morte în 

dobitâce, aflat-ai mod şi organ ca acela pren carele a o turbura 

și în greale bănueli despre stăpânitor a o băga şi: tote cele ce 

Domnul creștineşte pentru tâtă obştea de folos nevoia a le preface, 

a le strămuta și a le strica, aflat-ai, dic, organ şi vas primitor de 

zavistie 'pre Zoma Cantacuzino marele Spătar, carele tocmai ca cel 

din 12 Apostoli, luda, alegându-se și de către stăpânul său făr de 

nici o nevoie ca un hiclen hainindu-se, ludei cu adevărat sai ase- 

mănat, pentru că den râvna ce pururea spre cele deșarte lumești 

avea, uitând cinstea, folosul, mila și căutarea, ceea ce încă den co- 

pilăria lui tocmai ca de la însuși născătorul lui, încă și mai mult, 

pocii dice, de la Domnul câștigase și avusese, pentru că precum 

dice filosoful: zaviszia pu cunoște a alege folos, pe carele nu ca pre 

un neam și văr al Mării Sale lau căutat, Lai cinstit și lai iubit ci 

ne osebit din iubiții fii Mării Sale îl avea și mai cinstit încă pociii 

dice și mai iubit şi întru tâte tainele și sfaturile Mării Sale neose- 

bit, carele întru atâta cinste și îndestulare ce avea neîndestulându- 

se, ci fiind coprins şi biruit de gândul trufii urmat-aii tocmai şi
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Fosforului și lui s'ai asemănat carele aă socotit să-și puie scaunul 
peste norurile cerului. Așa și acesta nu s'aii indestulat cu câtă cin- 
ste și; vrednicie avea, ci stepena Domnii visând și dentru aceia ce 
ai fost ai cădut, pentru că ochiul cel neadormit al nefățarnecului 
Judecător precum iaste îndelung răbădător, iaste şi de sîrg răsplă- 
titor, precum mai nainte se va vedea, că Dumnedei dupre cum dice 
şi înțeleptul Solomon: «zrufașilor le să împotrivă. 

Fiind dară turbat de gândul trufiei şi coprins de multă răutate 
şi zavistie, ne-uitându-se ticălosul la câți alții ca dinsul mai înainte; 
care cu muite feluri de moduri den multa lor r&utate îndemnându-se 
spre pacostea și surparea Domnului saă nevoit, sfârşitul lor în cea 
mai după urmă în ce chip și cum ai fost că cu ochii luf ati vădut, 
cu câți-va Mârghioli blăstămaţi și de minte stricați cu cari viaţa lui 
își petrecea. Un Ghinea, dic, marghiol, curvariă, becisnic, blestemat, 
de neam mojic și fârte om spurcat carele şi Ciauș îi era, şi un 
Zoderaşco brat David Ciaușul, neam fârte ciocoii, skeaă (1), var- 
var şi plin de răutate, i Gavrilă vărul seu (2), îi un Mihalache Că- 

(1) bulgar. , 
(2) Aci ne vine în gând a face Gre-care întrebări: 
1. Cine Gre va fi fost acel <Gaorilă, vărul stii» şi ce nume de familie avea? 2. Cine va fi fost </Mihalate Căpitanul și ce rol avea? 
3. Ce relaţiuni de 7/7mzfate vor fi existat între Marele Spătar, şeful oștilor 

Voevodului și dînșii și ce întâmplări 

  

importante se petreceaii dre atunci în ta- băra Brâncoveanului care se afla lângă el însuși retrasă ca într'ascuns? — Iată ce găsim: S7ăzaru Toma este un loc vestit astădi cu acest nume, este o viie frumos situată pe o înălțime care domină Urlaţii şi Albeștii, unde se retrăsese Costandin Vodă prin îndemnul Spătarului săi, căci la acea viie, proprietatea Spătarului, el adusese atunci și familia sa şi, din tabără saă ordie, când a plecat nOptea, el a dis că se duce sus la casa sa şi așa a izbutita nu se bănui scopul adevărat al plecărei sale la Moldova. Acestă poveste şi mie însumi, pe la 1870, mi-a spus-o mai mulți bătrâni din localitate ca o tradiţie bine cu-. noscută, căci de acestă întâmplare şi adi se mai pomeneşte. , Mai găsim că Gavrilă era un boier din Drugăneştii, sud Ilfov pe malul Ar- geşului, nepot de frate cunoscutului Gherghe Vei Vornic, pretendentul la tronut Valahiei, cel ucis de Grigorie 1 Ghica Voevod, la 1673, şi socrul lui Matei Vel Agă Cantacuzino de la Filipești de pădure, prin urmare astfel era Gavrilă văr lui Toma Spătaru, prin Bălașa, mama sa ot Drugănești. 
— AMibalate Căpitanul era Comandantul Regimentului de Sluiitori care a părăsit cu ostașii săi armata din tabără.
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pitan cu cari sfătuindu-se şi alcătuindu-se, într'o n6pte den ordie cu 

aceştia și cu câţi-va slujitori și cu slugi de ale lui, o minune! lăsând 

cinstea, odihna, casa și Jupâneasa, ca un turbat nâptea s'aii arădicat 

şi cu aceştia către Muscali ati alergat, călăuzindu-l de aici Mihalcea 

Srolnicul Cândescul cu 6meni de ai lui prin munții Vrancii trecându-l, 

care pote fi că și după nișcare-va nădejdi cu firea alunecându-se 

şi pre fiul său Serban din preună cu dânsul trimisese, către care 

o! cât de milostiv Domnul s'aă arătat și nu lai spânzurat ci, ca 

şi când n'ar fi fost vinovat, în seamă nai băgat întra lui Dum- 

nedeti, lăsându-l, judecată ca după ale lui lucruri și fapte să'și iea 

plata. 

Deci trecând 7oma Spătarul în ţinutul Moidovii at tras la 

vestitul telpiz, Domnul ţării Moldorvii, Dumitrașco Vodă Cantemir, 

cu care şi mai nainte vreme înțelegere avusese, de vreme ce mintea 

  

—. Cronicarul ne spune că «sfătuirea între Spătarul cu tovarășii săi de fugă 

«s'a petrecut în ordie, nptea, Jăsându-şi el casa şi Jupânesa și a alergat că- 

«lăuzit de Stolnicul Mihalcea Cândescu care avea nișţe nădejdi și își trimisese, 

«cu Spătarul, pe fiul stă Șerban, la Muscati, trecând prin munţii Vrancei din 

«Moldova. Și..., o! minune, că milostivul Domn nu la spinzurat ci la lăsat 

«să'și ia de la Dumnedeă judecata şi plata». 

Scopul lor era vădit: d'a trece peste Prut la Petru cel Mare Împăratul Rosici 

care venise atunci (1711) la hotarele Turcului să lupte pentru scăparea creş- 

tinătăţii. 
| 

Mai era înțelegere secretă între Cantacuzinești și Muscali ca să-și asigure 

pentru dânşii, după izbândă contra Turcilor, moștenirea Tronului Valahiei în 

peămal lor iar nu în neamul Brâncovenilor precum aceşti din urmă se tocmise 

cu Impăratul Nemţesc şi precum, pentru Moldova, se tocmise cu Muscalii să 

se dea moştenirea Tronului la neamul Cantemireștilor. 

De aceea Brâncoveanu, înconjurat de armata sa credinci6să, comandată de 

vărul săă Toma Spătaru, se retrăsese ca să pâtă tocmi, prin Castriotul solul 

său, cu Puterile mari creştine pe ascuns şi nevădut de Turci, condiţiile moș- 

tenirei Tronului. El voia să ajute cu Gstea sa, cu provianturi și cu găzduirea, 

pe acela care îi va asigura disa r&splătire contra concurenţilor săi, căci în caz 

contrariă va ajuta pe Turci. El, care ținea frînele puterei în mână, nu voia să 

i le smulgă pentru vecie dibaci săi rivali, care nici bani nici oștire cât dinsul . 

nu puteaii avea la îndemână. EI voia să se ştie bine de Impăraţii care se lup- 

taă, de câtă oștire credinciosă dispune el şi câtă bogăţie şi câte șanse de bi- 

ruinţe ar aduce el dacă îl vor prefera pe dânsul şi îi vor plăti preţul care îl 

pretinde.
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amândorora la acest fel de lucruri blestemățești.și necuvi6se bine 

se potrivise. Cu el la ași împreunându-se amândoi la obuzul lui 

Seremet fiind la Zzzora, sau dus cu tot adinsul cu inintea lui cea 

zburatică, meletisind lângă pacostea şi primejdia ce ţării vrea să 

aducă și de istov surparea și desrădăcinarea Domnului și nu să 

socotea becisnicul că cel ce grâpa altuia o sapă, se brodeşte acela 

de întriinsa cade și nu se domireşte. Carele ajungând unde pohta și 

gândul îi era și cele ce "i era voia și pohta de la Şeremet ispră- 

vind, r&mas'aii acolea vre-o 4—5 dile până și Ţarul la Iași ai sosit. 

Deci de acolo cu Șeremet dempreună și cu Dumitrașco Vodă Can- 

Zemir sculându-se, ai mers la Jași şi acolo cu Măria Sa Țarul im- 

Insă, Voevodul nu ştia pe cine să rezimase, nu ştia că tocmai buna credinţă 

lipseşte dinprejurul săă. Intr'o bună dimincță se pomeni că este părăsit de 

toți şi că îi sunt mai buni vrăjmașii săi de cât rudele şi cei mai de aprâpe 
ajutorați de el! 

Acestea se explică și se descopere în parte prin interesanta notă ce dăm 

aci. Toma Spătarul, fugind în pripă, nu putu lua malţi Gmeni cu sine. Luă însă 
pe lângă Gmenii plătiţi şi pe vărul săă, despre mamă, Gavrilă Drugănescu, mai 
vîrstnic de cât dânsul, ostaş ca și el, dar care reveni acasă peste un an, luă 

"şi pe fiul acestuia, Preda Drugănescus ostaș tinăr de 16 ani care r&mase în 
țări streine până la 22 Noemvrie 1724, când, spune nota de pe toile Bibliei 
părintelui s&ă, a nemerit a reveni acasă puţin înainte de tîrnosirea Sf. Biserici 
din satul lor Drugăneștii. lată și nota aceia: 

<Ao 1725 Fevruarie 14. Cu ajutorul lui Dumnedăi s'aă târnosit biserica de 
«piatră din Drugănești care s'aă făcut cu cheltuiala Dumnealui Gavriil Drugănes- 
«cul Vel Vornic za Tirgovişte în anul și luna de mai sus scris, în postul cel 
«mare... la care târposelă ai fost între Ierei cinstit părintele și protopopă Ni- 
«colae ot sfânta biserică den Prundu și părintele popa Nicolae ot biserica Popi 
« Tudor den Bucureşti... Fost-aii atunci osârduitor târnoselii despre partea cti- 
«torilor Dumnealui Jupan Preda Drugănescul, fiiul cel dintâi al Dumnealui Vel 
«Vornic za Tirgoviște Gavriil Drugănescul care (Preda) de - ni 16 au fost (când 
«s'aă) înstreinat din pământul moştenirii lui și în anul de la mântuirea lumii 
«1724, Noemvrie 22 în di Marţi aă venit în casa părintelui s&ă în București și 
«s'aă învrednicit a să osîrdui târnoselii şi trudii părintești. (lucru) care ne-nă- 
«dăjduit era întru pomenirea neamului nostru. Ci acum să fie el pentru ca să 
«o chivernisescă în cât să nu se pustiiască; iar cine din neam va avea putere 
«(în urma lui) şi o va lăsa să se pustiiască, să fie anathema de tot neamul». 

Pentru o mai îndestulată orientare, dăm aci şi acest arbore genealogic pe 
care îl formăm după acte şi copii de acte ce posedăm în colectiunea nâstră 
despre boierii aceștia ot Dragăneşti:
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Mai pe urmă şi Gheorghe Comisul Castriotul, ce mai sus s'a po- 
menit, Sai împreunat cu iubitorul de Hristos Țarul, dar nimic as- 
cultare la cele ce de la Domnul creștinește și înțelepțește pentru 
folosul mai mult al Mării Sale Țarului i să poruncise ca să dică și 
să arate. S'aă dat forte înțelepţește pentru buna chiverniseală sfătu- 
ind, că tâte lucrurile Zoma le strămutase și forte la cale rea împre- 
ună cu Dumitrașco Vodă Cantemir le pusease. 

CAP. XCII. 

Aicea se însemnâză cea den poruncă învîrtejire a 
Domnului în Scaunul Tîrgoviştii şi venirea Tomi cu Ren 
Ghenerariul la Brăila, și rezboiul ce aii făcut Turcii și 

pacea cu Moscalii. 

Incă la gura Uriaților Domnia fiind, venitu-iaă ferman ca să se 
învîrtejască și Scaunul și țara de vrăjmasi să-și păzească și să se 
nevoiască ca trebile și poruncile Impărăţii tâte să le împlinescă și să le săvârșească, viind încă atunci și poruncă cu un Agă al Tef- terdarului ca să trimiţă 3.000 de cară şi 1.000 de salahosi, lucru fârte grei și peste putință, fiind țara și de flămândie și de răzmiriță forte necăjită și struncinată, care Domnul ca să nu scandalisescă pre stăpâni ci precum den ceput tâte poruncile a le împlini s'aă nevoit şi atuncea den carăle domnești, boierești, slujitoreşti făcând o sumă de cară, cu Robea Căpitanul le-ati trimis și câți-va slujitori salahori. Și iar. mai gătind de la margine altă sumă de cară și salahori cu bani, cu Căpitanii de la margine iar acolo la ordie le-ati trimis, lar Măria Sa orânduind pre margine Căpitani ca să fie de pază, pe Gheorghe Vel Căpitan za Margine, pe Donie V.1 Căpitan za Do- robauți, pe Andriaş Căpitanul ot Ploeşti și pre alții, cu tâtă boieri- mea și cu cea laltă slujitorime, din gura Urlaţilor sat arădicat și la Iunie 28 dile în Scaunul Tirgoviştii cu frumos alaiă au intrat, unde și Dâmna cu toți Coconii Mării Sale se afla și acolo aşedân- du-se, căuta trebile și poruncile Impărăţii. | | 

a Tatul și vrând ca cu slujba
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şi câtă-va sumă de 6ste aă cerșut ca să mârgă la Brâi/a, dicând 

că acolo multă și îndestulată zaharea va găsi pentru treaba oștii 

împărăteşti, pentru că cunoștea slăbiciunea ce avea Moscalii de 

zaharea, cât precum mai înainte veți vedea că flămâunzea, iar mai 

vîrtos să dic sfaturile şi socotela acestor doi nebuni Daumizrașco și 

Toma i-aă făcut de sat ruşinat și biruința aă pierdut. Dând dirept 

aceia Țarul Tomii Ghenărălhea şi sfaturilor și socotelilor lui celor 

nebunești urmând, îndată la Brăila împreună şi cu Ren Ghenerariud 

cu 10.000 de Moscali Vaii trimis. Care după ce ai sosit „Domnia 

în Tîrgovişte, nu multe dile trecând venitaii veste de la Căpitanii 

cei ce păzea pre margini cum că Zoma Spătariul împreună şi cu 

Ren Ghenărariul către Focşani pogră, lucru ne-gândit și forte 

primejdios, care Domnul aceia înțelegând și câți cu mintea întregă 

era, nu în puţină grijă şi turburare se afla, pentru că în mare bă- 

nuială Domnul și țara despre Turci pentru un lucru ca acela va cădea. 

Ci iarăşi cu buna chivernisclă a Mării Sale, înţelept şi fârte grijnic 

fiind şi mai mult pentru țară şi patrie din inimă dorind, de acea 

grea primejdie, fie-i lăudat numele lui Dumnedei, bine ait păzit, pen- 

tru că un lucru făr de socotelă ca acela vădând ce oma aă făcut, nică 

de cum cu firea nu s'aă alunecat, ci la cele ce vremea cea viitâre vrea 

a duce, cu grijă se uita și pururea gândea. lară el ticălosul, cu mintea 

lui cea. blestemată, ne-făcând lucrurilor şi vremilor chiverniseală, ne- 

așteptând, dic, lovirea și isbândirea oștilor, ci aşa numai pen nebuna- 

tica şi sburatica lui socoteală, cu nebune şi nesocotite făgădueli 

pre Ţarul îndemnând, fără de vreme acea sumă de ste dentrale 

sale oști ai despărţit şi spre al lui sfat denpreună şi cu cel al lui 

Ren Ghenărarul şi cu dânsul precum mai sus am dis, la Brăz/a 

îndată au trimis; carele adevărat că de nu voia şi mila lui Dumne- 

dei cu Domnul şi cu ticălosul acesta de pământ den ceput ar fi 

fost şi, de nu pre Domn cu acea înțeleptă chiverniselă ce aii făcut 

Tar fi năstăvit, întru mare primejdie și stingere desăvârșit ticăl6sa 

acesta de ţară ar fi venit; precum şi ticălâsa de țară a Moldovii 

pren becisnica şi reaua chiverniselă a răului și nebunului Domn 

Dumitrașco Cantemir, la mare și infricoşată robie aii cădut. 

Dar prea bunul nostru Doma, privind la nestatornicia și turbura- 

rea vremilor, nimănui dintr'aceștia nu sau potrivit nici sfaturilor și
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îndemnărilor celor fără de socotelă a unora și a altora den boiari. 
cari necontenit îl supăra și pe afară multe dicea, nu s'aă unit, în- 
demnându-l ca de către Turci să se hainescă şi Muscalilor, precum 
şi Dumitraşca Cantemir, să se alcătuiască, Nici scrisorilor celor cu 
laudă ale Moscalilor, care den multă îndemnare a vrăjmașilor fără 
de nici o socotelă îi trimetea, nici diselor, scriselor și laudelor lui 
Ren Ghenerariul care den multa îndemnare a Tomei venea, nici 

“universalului ce V/asie Sregarui la Mitropolitul Antim pre taină 
adusese cu poruncă de zaherele şi alte lucruri necădute și necu- 
viincibse, nici de cum nu s'a supus. (O! cât iaste fără de cale şi 
fără de cuviință părții cei bisericești a se amesteca în lucrurile cele 
politiceşti și în politia și eparhia ce se află, a se arăta zavistnic și 
turburător și turmei cei încredințate lui păgubitorii și făcătoriului 
lui de bine carele în stepena şi cinstea Vlădicii la adus și la 
înălțat; vrăjmaș și împotrivnic lucru, fârte neplăcut și lui Dumnedeă 
şi Gmenilor), Ci fârte statheros și nemișcat stând și pururea ochiul 
şi gândul Mării Sale la temeiul oștilor celor mari având, ca să le 
vadă sfârșitul în se fel și cum va fi; făcu-aă mare răbdare şi mare 
îngăduială, nici de cum în bună dând celor ce'l îndemna Moscalilor 
să se alcătuiască, până ce poie fi că voia cea de sus a sfântului ce- 
resc și veșnic împărat, lucrurile precum aă vrut așa le-ai și adus, 
că altele sunt socotelile omenești și altele aduce Dumnedeii. 

Că mergând Moscalii pre dincâce de Prut asupra 'Turcilor, den sus de Fălciă întrun loc unde se chiamă gârlz/e Viădichii în lun- 
ca Prutului, lângă o mocirlă fiind Muscalii tăbărâţi, venit-aă Turcii 
asupra lor la /4/e în $ Zile, Duminică cam de diminâță, care loc 
fiind strimt şi ne-dând Moscalilor acolea îndemână a se bate, pen- 
tru că nici la apă nu putea să se apropie ca să ia de trebuința lor, într'aceiaşi Duminică după apusul sârelui, socotit-aăi să se tragă înapoi pentru ca să p6tă afla loc mai bun de tăbărât şi să potă ajunge și la apă. Și așa după ce ai însărat început-ai a se trage n6ptea inapoi spre Luni tâtă nGptea şi a doua di până în neamedi, nu departe de conacul ce mai sus sai dis, ci ca la un cias şi ju- mătate până la un loc ce se chiamă Szăni/eștă şi acolo pe lângă Prut tăbărând şi aședându-se, pomenitu-s'ati ocoliți de Turci pre de tâte părţile, de o parte de Turci, despre alta de Tătari, despre
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altă parte de Șvezi, Leași și Cazaci cari era cu Craiul Şfeţesc și într'-" 

atâta strâmtâre pre Moscali îi avea, cât de către nici,o parte nu 

putea să iasă nimenea din tabără, nici măcar pentru pășunea dobi- 

tâcelor. Insă așa ocoliţi aflându-se şi de tâte părțile stenohorisiţi, 

iar de Luni den nămezi până Marţi la vreme de prânzul mic nu 

aă contenit den foc nici de cum, până ce și din șanțurile ce n6ptea 

Turcii făcuse, cu granatele i-aii scos. 

In cea mai după urmă însă, vădând Moscalii mulțimea 'Turcilor şi 

strâmtoarea locului unde ei era tăbărâți şi flămândiea atât a cailor 

cât şi a lor, de vreme ce caii ajunsese de-și mânca câdele și c6- 

mele şi rodeai polocoşurile de pe la cară şi într'o parte le murea 

caii, într'altă parte slujitorimea, unde se făcuse și putore forte gr6z- 

nică şi nesuferită de mortăciuni, care aceste nevoi tote Moscalii 

vădând și perdarea lor înaintea ochilor avându-o, o minune! den 

netemerea ceea ce mai înainte de Turci avea, la grâznică înfrico: 

şare ticăloșii aii venit (vedeţi o cititorilor! lucrurile cele fără de 

sfat câte rele și primejdii aduc). Şi îndată pricină de pace aii pus 

mijlocirea creștinului nostru Domn, care mai sus sai pomenit că 

pren boiarul Mării Sale G/eorghe Castriotul Vel Comis sat trimis 

dicând că mai înainte nu sai putut da audienţie adică-te ascultare 

la cele ce Domnul den porunca Porții îi disese, iar acum voiesc și 

"ei şi se pl&că la pace, la care Turcii aă răspuns: de i sar fi dat 

ascultare den ceput de când le-ati mers, s'ar fi făcut pacea fără de 

paguba lor, iar acum nu primesc nici întrun chip pacea fără a lor 

dobândă, de vreme ce în mâini le era Moscalii, cari neputând face 

într'alt chip, cunoscând neputința lor, de mare nevoie îndemnându- 

se, cu multă rugăminte ati cădut Ja pace făgăduind Turcilor să le 

dea cetatea Azacului i Camenca şi să strice şi Cefarea nouă ce pre 

lângă Mare făcuse şi încă să-și scâță și oștile sale din țara Leşescă 

ca să aibă Craiul Şfeţesc voie a trece la țara lui cu pace şi fără 

primejdie, dând pentru credinţa plinirei acestor făgădueli zălog Tur- 

_cilor pre feciorul lui Seremetof Voivodul oștilor lor și împreună cu 

el ati trimis sol mare și plenipotențial pre Pezze Șafirov carele era 

Sovescu Impărății şi așa între dânșii pacea aii legat la Îuhie 77 dile. 

Intr'aceiaşi di de acolo de unde era închiși, dându-le cale ai pur- 

ces, multe lucruri trebuincidse de ale războiului în Prut lepădând.
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lar Zoma Spătariul şi cu Rex Ghenerariul viind la Brăila și grei 

războiă dându-i, o aii şi luat, cari unde cu bucurie era, fără veaste la 

mare întristăciune au venit, că după luarea Brâzkeă şi după prada 

ei, atuncea îndată fără zăbavă poruncă de la Țarul lui Reg. Ghent 
rartul ai venit, ca şi ce vor fi luat de la Brăila tote înapoi să le 
întârcă și el cu oștile lui fără zăbavă la cele Palte oști să se tragă. 
Care veaste de pace și poruncă aflându-o, amorțiți aii rămas; deci 
Reu după poruncă îndată întorcându-se, drumul și-aii căutat, iar 
Zoma Spătarul vădându-și isprava și cum că cele ce Je socotea asu- 
pra făcătorului lui de bine şi după Dumnedeii hrănitoriului lui, dic, 
asupra pravoslavnicului Domn nu sai învrednicit a isprăvi, cu mare 
întristare şi de inimă sdrabire, pren mijlocul țării numai cu vre-o 
2 feciori în țara ungurescă ait trecut și de acolo precum mintea cea 
sburatecă așa şi portul schimbându-și, iarăși la Moscali s'ati dus. 

Așijderea și margholii cei ce cu el fugise, ca puii de potârniche ri- 
sipindu-se și de la Zoma şi ei dintre dânșii, cu multă zăbavă, iar la 
Moscali sai dus, lăsând case, muieri, copii și mai ales cinstea și 
odihna ce de către Domn avea. Vadă dar fiește cine cât iaste de 
amar a se împotrivi neștine Domnului s&ă și făcătorului s&ă de bine, 
că rătăcește ticălosul şi prin țări streine se pedepsește, grămădin- 
du-și hulă de către âmeni și osândă de către Dumnedei.: 

lar Dumitrașco Vodă Cantemir de unde începuse a să scrie Domn 
veşnic al țăriilor Moldovii ca un nemernic, împreună cu „Moscalii den 
țara lui au fugit, căruia și unii din boiari ab urmat, însă cei ce cu 
el la sfat și la socotelă. se potrivise anume: Jon Zâraușs [latmanul, 
carele și cumnat îi era, Savin Smucilă Vel Postelnic şi Ștefan Luca 
Vei Vistiag, Gheorghiţă Vel Spătar, Sasadul Stursa Vei Szolrzie (loc 
alb), Mogâidea Val Serdar, Findicu Fârcălabul de Soroca, Ion Băna- 
zul Vel Căpitan, cu aceştia, dic, și cu alții la Afov aă sosit şi de 
acolo la /Jarcov (unde Impărăția aședământ îi didese) vrând ca să 
se ducă, multă învăluială şi silă le-ai făcut ca și acolo să'i urmede, 
cât tot Xzovu/ sai turburat la purceaderea lui de acolo. 

Deci dintr'acești boiari, unii şi cu voie şi fără voie aă mers, iar pre Jon Hatmanul carele nici de cum ne-vrând să se ducă cu el, ascundendu-se umbla cercetându-] din casă în casă prin Kiov săl prindă și așa aflându-l, supt vartă Laă pus și cu mare ocară laă
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dus. De care lucru necuvios, nespusă turburare și sgomot cu 

mintea lui cea prâstă în tâtă cetatea ati făcut, ca pe ticăloșii bo: 

iari după a sa cumplită voie la supunere să-i aducă; de acesta nu 

puțin s'a turburat și nacialnicii Kiovului, dar nimic ticăloşilor de 

boiari nu putea să le osfințescă pentru că ucaz de la Ţarul avea 

cumplitul Cartemir. 

Insă €u acestea tâte mergând la Zlârcov, între alte necuviinţe ce 

făcea locului şi boiatilur își seria și titulușul întracest chip: //eze- 

ditaruis Rosiae, care vă să dică mmoșienitorul țăril Ruseşt. Dentr'acâsta - 

cunâscă-i fieşte ce înțelept mintea și gândul lui cel mândru și înalt 

și să socotâscă cât iaste de lăudată cumpătarea întru tote, iar tre- 

cerea peste măsură cât iaste de defăimată. lar după acestea tote 

cerşind Cantemir de la Impărăţie săl facă Princeps acelui loc Hatr- 

covului, siaii socotit de Vaii mutat de acolo şi i-ati dat aşedEămîntul 

la Sfohiţă pentru ca să riu-și mai turbure Măria Sa gândul după 

alte fandâsii şi sat plinit la dinsul pilda cea de obşte care dice: 

găina râcâina îşi scăte ochii. A scrie istoria acestui Damitrașso Vodă 

Cantemiv cu amăruntui să cuvine Moldoveanilor pentru că le-ai 

fost Domn, iar noi între istoria țării n6stre am adus la mijloc pre 

scutt unele dintru faptele lui, una ca să vadă fieşte cine că greșala 

și nechibzuirea Domnului a unei ţări, pricinueşte stricăciunea și țării 

lui şi altor stăpânitoră ce întru sfaturile lui reazimă şi a doua ca să 

i să cunoască răutatea şi nemilostivirea ce ait arătât către boiarii ce 

după el ai urmat. 

CAP. XCIIL.. 

Aici însemnez învârtejirea Turcilor de la rezboiii şi porun- 

cile cele greale ce în urmă Domnului şi ţeriă ai venit. 

Invârtejindu-se Turcii cu izbândă de la războiii, nu în puţină trufie 

și semeție se afla. Şi, măcar că era de Impăratul orândauit Imbriho- 

mul cel mare ca să se afle el pe lângă Vizirul până ce se vor lovi 

oștile și, ori în ce fel sar întâmpla, să meargă el să facă știre Impă- 

ratului, Vizirul însă îndată (a trimis) cu vestea izbândii și a păcii 

pe Ozman Aga, Chehaiaua lui, om fârte lacom, telpiz și iubitor de 

cinste, care în tot chipul ai făcut şi Lai trimis pre dinsul (Vizirul) 

Viaţa luă Costandin Vodă Brâncoveanu.—St. D. Grecianu. 
14
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vestind (Împăratului) printr'însul de tâte câte S'aii întâmplat, carele 
cu bună vestire sosind la Impăratul, primitu-l'aă cu multă cinste și 
numai de cât și Imbrohor mare l'a făcut, măcar că în gândul și 
capul lui era Vizirlâcul. Dar cu gândul lui cel trufaș şi cu vorba sa cea îndrăzncță şi din ceea ce ai fost el cinstit de Impăratul, curând ai scăpătat și în scurte dile și viața, cuvintele lui precum s'aă în- 
țeles, i-ati. mâncat, că până într'atâta s'au lăudat, dic, inaintea Im- Păratului cât ai dis că, de ar fi vrut Turcii, i-ar fi luat pre toți Moscalii legaţi, şi i-ar fi dus la Impăratul, cuvînt care, nu numai lui sine-și, ai adus pacoste ci și însuși Vizirului, precum mai nainte se va vedea. 

| Cu acestă vestire a izbândii numai de cât Vizirul, și la Domnul nostru ai trimes pre Mataragi Başa al s&ă, pre carele Domnul cu cinstea cea cuviincidsă Pai Primit și cu daruri după cinstea lui dă- ruindu-l, înapoi iarăși Lai pornit, După acesta neapestit (neputându- se odihni r&utatea și zavistia vrăjmașilor), vădend buna și înțelepta Chiverniselă a. Domnului ce într'acele cumplite vremi aă făcut şi cunoscând că iarăși rămâne lămurit de câte mai nainte neincetat vrăjmașii îl vinduse și îl clevetise și altă vindare ai mai aflat, că d6ră lar putea aduce la primejdie, dar braţul cel sfânt al lui Dum- nedeii care îl acoperea şi "| păzea de tâte primejdiile rușinat'aă și atunci pre vrăjmași; dis-ai între alte „multe vîndări mai pe urmă și acesta, cum că Domnul adică era gata să se hainească de către Turci și să se alcătuiagcă Moscalilor și cum că aă gătit pentru treaba lor și multă zaherea, numai Vremea nu i-aă dat îndemână și ca acestea câte, care Vizirul înțelegând, numai de cât (pote fi că şi ca să ispitescă) ai trimis un Capigibașă cu ferman ca cum mai de grab să trimiță la “Țuţora 30.000 obrâce făină și 50.000 obrâce orz să fie Pentru călătoria Craiului Șveţesc și 250 de cară câte cu 4 boi să le trimiță la Beudep Pentru ridicarea uneltelor Cra- iului și 500 de Gmeni ca să fie dea direge și de a îndrepta. dru- murile pe unde tină și norde s!
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găti atâta sumă de pâine. Dar înţeieptul Domn precum am mai dis, 

că de alte multe și grele porunci țara ai mântuit așa și dintr'a- 

cestă cumplită poruncă o at ușurat, pentru că mai den nainte pă- 

zindu-se de una ca acâsta a fost dat bani pe câtă-va sumă de 

pâine de ai fost strâns iar nu puțină sumă, numai ca să se facă - 

și să se împlinescă porunca și dupe la satele Mării Sale ai dat. 

Și aşa gătind 7.000 obrâce făină și 7.000 obrâce orz, că mai 

mult putință nu era, făcând şi orânduială de cară după în sate, o 

aii încărcat orîinduind și cele 250 cară cu cai pe la Căpitănii; deci 

până a se găti tâte acestea, aii nemerit și un Ciohodarii al Vizi- 

rului cu ferman, poruncind ca să se trimiță, den zahereaua ce po- 

runcise să se trimiță mai înainte, numai pe jumătate că cea laltă: 

jumătate o aă iertat, iar carăle și Gmenii să fie tot deplin, măcar 

că nici pe jumătate cu putință a se împlini nu era, ci câtă mai sus 

Sati dis. Şi zahereaua și carăle gătindu-se, orânduitaui Măria Sa și 

ispravnic ca să mergă cu acelea: peste zaherea, dic, pre Afendulea 

Cluctru, peste carăle cu cai pe Antonie Comisu Cromida şi peste 

&meni fiind orânduite 10 steaguri de Cazaci, pe Weagal Vel Câpi- 

Zan za Cazaci, iar peste tâte acestea trimis'ait Măria Sa un privi- 

ghitoriă pre Gheorghe Mareş Vel Căpitan za Margine, mergând de 

aici împreună cu ei şi Capigibașa bumbaşirul ce mai sus sai po- 

menit, nu puține daruri și acel Capigibașă luând. 

CAP. XCIV. 

Aici se semnâză trimiterea boiarilor înaintea Vizirului ca 

să facă jalbă pentru slăbiciunea şi neputinţa țerii. 

Vădend Domnul că nesăți6sa lăcomie a Turcilor şi cumplitele și 

făr de milă ale lor cereri nici de cum nu contenesc, ci mai mult 

încă să ațâță şi să lăţesc, uitându-se și la mare slăbiciunea și ne- 

putinţa ticălosului de pămint și cunoscând că aă venit lucrul la 

mare şi grei păs şi va să fie cu neputinţă a mai birui cererile cele 

greale și nesuferite şi fără de milă porunci ale Turcilor a Je împlini, 

ca să nu ajungă ticăl6sa de ţară la acea margine a distihiei (1) şi 

  

(1) nenorocire.
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stingerei cei desăvârşit, s'au sfătuit cu toţi boierii Mării Sale în ce 
chip ar face ca dâră ar mai conteni lăcomia păgânilor și ar mai 
ușura țara de păsuri. 

Aflat-aă dirept aceia cu cale să trimită câtă-va boierime înaintea 
"Vizirului ca să facă jalbă de păsurile şi nevoile țării și să arate ne- 
putinţa și marea slăbiciune a săracilor şi a t6tă obştea și de se va 
putea şi pentru adaos să cerceteze ca câr sar arădica; iar de nu 
Sar putea să se arădice adaosul înca-i să nevoescă ca dâr ar tace 
vre-o fărâmă de ușurare dentr'altele, să lipsescă adică alte mân- 
cături, angarii, mucareruri, huzmeturi, bumbașir cu porunci şi altele 
dupre cum s'aii așezat şi în hatișeriful ce s'a făcut atunci când 
răul, lacomul și cumplitul Vizir Ramis ai adaos haraciul, ca să “lipsescă acelea tâte şi să ție în sâmă tote cele ce se vor lucra și se vor face den porunca împărătescă la mirie. 

Și cu acea bună socotelă s'a orânduit o semă de boieri mari a- nume: Cosfandiu Știrbei Vel Ban, Radul Golescul Vel Vornic, Glgore 
Băleanul Vel Slager, Neagoe Ti ophiceanul Vel Pitar și alți câți-va boiari mai de jos, cari după porunca Mării Sale gătindu-se, la Zunie (loc alb) ai purces de aici den Tirgoviște și mergând ai aflat pre Vi- zirul cu tGtă ordia la Zomarova. Deci pentru valurile şi supărările ce avea Vizirul, mai cu zăbavă at aflat vreme de s'aă împreunat boiarii, pre cari Vizirul fârte bine i-au primit și la tâte jălbile și rugăciunile lor. bună ascultare ai dat făgăduindu-le că și folos după rugăciunea lor vor afla, dându-le nădejde și tăgăduindu-le că și 

a face la Impărăţie şi cu tot dinadinsul va nevoi ca să le isprăvescă cum va sosi la Țarigrad. Deci vădând boiarit că lucrul se prelungește şi de se va si face vre-o ispravă, socotind că se va face cu zăbavă si fiind boierii ca'n gictă, sau socotit de ai rămas pentru acea treabă boiari: Wz/ Ban îi Va] Vornic, iar cei Talți s'aă învârtejit cu toții înapoi aducând Domnului și cărți de la Vizirul, de la Chehaiaua şi de la alți prieteni cu făgădueli că se va împlini pohta și voia Mă rii Sale și cu altele ca acestea mângâind pre Domnul,
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CAP. XCV. 

Supărarea ce Brăileniă au, făcul Domnului şi țării, pen- 
tru prada şi stricăciunea ce ai făcut Moscalii la Brăila. 

După multe supărări şi nenorociri ce şi dintru a timpului aceluia 

nerodire aii urmat ticălosului de pământ și den cele cumplite și 

nesățidse ale Turcilor cereri, pricinuit-ai și cel mai sus pomenit 

apostat 7oma și altă supărare și pagubă şi Domnului şi țării cu ve- 

nirea lui și cu aducerea Moscalilor la Brăila. Că precum dice şi 

filosoful (pizs ăp/îs peră-rovovpivric, ah &mwoe peraânreăd, Ti 

vară Ti doi) adică: o începere mutându-se, multe după acea în- 

cepere obicinuesc a să strămula. Acestea adevărat sai implinit la 

acest boier apostat nărăzluşindu-se el, făcut-aă cu mișcarea lui pre 

mulți din cei neajunși de minte den boierinașii Curţii de sati alu- 

necat cu firea și după dânsul ati urmat. 

Dar nu era atâta de mirare de cei proşti și săraci cât de cei mi- 

luiți și căutați cari lăsând mila, cinstea și căutarea, la jafuri și lu- 

cruri tâlhărești alergase. Că întâi Manta Căpitanul, Căpitan în slu- 

jbă orânduit fiind cu banii haraciului, cum ai luat catastișele, nu 

unde slujba şi porunca îi era s'au dus, ci la Brăila și el cu cata- 

stișele în sin, lăsând slujba şi călcând porunca Domnului şi făcă- 

torului lui de bine, ai alergat becisnicul, unde îndată ce ai sosit 

iată și veste de pace lui fe G/enerariul aă nemerit, care și el și 

cei-lalți: Jordache Cocorăscul, Costandin sin Cornii Banul şi "alţii ce 

acolo alergase ca câinii nimănui rămăsese de vreme ce fieşte cine 

de al lui păs sta şi căuta, ci să mulțumescă nurhai lui Dumnedeă 

că s'au întâmplat în vreme de Domn bun şi milostiv, iar era vred- 

nici după faptele lor a să jertfui morţii; iar Domnul tâte bleste- 

măţiile lor le-ai lăsat şi pre toţi i-ai iertat. Deci pentru unii ca a- 

ceștia făcut-ai Turcii de la Brăila jalbă către Vizirul, dicând că totă 

stricăciunea şi paguba lor nu iaste atâta de la Moscali, cât iaste de 

la acești de țară. 

Dirept aceia Vizirul îndată după a lor jalbă ai trimes pre un 

Novala Mustafa Aga cu ferman la Domn să împlinescă tâtă pa- 

guba Brăilenilor de la Gmenii cei de ţară ce atunci la pradă ei ai
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alergat, poruncind Vizirul şi Cadiului ot Giurgiov ca și el să vie să 

îndirepteze acea jalbă a Turcilor Brăileni cu judecată. 

Deci Domnul ca să mântuiască ticăl6sa de țară și dintr'acea ne- 

voie, adusai pre acei Cadii (1) după poruncă, nu cu puţină chel- 
tuială și împreunându-se și cu Bumbaşirul, aă adus pre Turcii Brăi- 
leni de față şi câți-va din jăcaşii și blestemaţii aceia ce fusese la 
jaful Brăilei pe cari Domnul cunoscând că blestemăţiile lor vor să 
aducă țării cheltueli și supărări ca acestea, aii fost trimes de i-ai 
prins şi i-a și pedepsit cu temnița și i-ai scos şi înaintea Cadiu- 
lui, dar fiind atât Bumbaşirul cât și Cadiul îndestulați de darurile 
Domnului, făcutaă judecata bună în partea cestor de țară dicând 
că iaste cu neputinţă a putea dovedi cu mărturii Turci Brăileni, pre 
cej ce i-au jefuit într'o zarvă și răzmiriță ca aceia de se îndârjise 
toți şi se adunase fel de fel de limbi, unde va să pâtă ști și a cu- 
noşte întru atâta adunare de norod care pe care ai jefuit și ai 
omorât dicând că pote fi că așa ati fost voia lui Dumnedei să le vie 
acea distihie şi lor şi întâmplare. Cine pâte sta în poi'riva voiei lui 
Dumnedeii şi altele ca acestea dicându-le, Cadiul le-ati răspuns că nu 
au a cere nimic de la raia, nici să le mai facă altă supărare, de vreme 

„ce acea primejdie le-ai venit din întâmplarea vremilor. Dataă dirept 
aceia şi hoget, Cadiul la mâna Domnului, să fie în pace raiaua de 
către Brăileni și într'acest chip isprăvindu-se luând și multe și fru- 
mse daruri, atât Bumbaşirul cât și Cadiul s'au dus. 
Vadă dar fieste cine şi cunâscă chivernisela şi bunătatea iubitorului 
acestuia de a sa patrie Domn, că după ajutorul lui Dumnedei cu 
Chivernisela lui, nici ţara nu s'ati păgubit, nici din cei vinovaţi pe 
nici unul morții n'aă dat. 

CAP. XCVI. 

„ Aici însemnez pentru huzmelul ce ară cerut Vizirul penlru 
învârtejirea den ste și în ce chip s'ati dat. 

Unde cu mare nădejde o fărimă de uşurare şi de folos (după jalba ce boiarii făcuse şi să rugase) se aștepta, după cum și însuşi ei păgânii făgăduisă, de vieme ce nu cu puțin 
? 

ă strădanie și ne- 

  

(1) Judecători.
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socotite dări și necazuri Domnul și țara le slujise, atât cât și ha- 

raciul încă socotindu-se, cu câte mai înainte se didese, să împlinise 

încă şi mai trecuse, fără alte mâncături, huzmeturi şi jafuri ce lă- 

comia cea păgânescă luase şi unde o fărimă de răsuflu după atâtea 

şi atâtea supărări Domnul aștepta,.iată la -Septemurie 20 dile viind 

Călărași de ia ordie fiind Vizirul la Aenz, acesta boiarii Domnu- 

lui scria cum că chemându-i Chehaiaua le-ai: dis că iaste porunca 

Vizirului să trimeță ţara huzmet pentru învîrtejire, 50 de pungi și 

încă forte de grabă să se trimeță. O! neam varvar, nemilostivă şi 

spurcată lege şi lăcomie păgânâscă. Cum într'o nimica rugăciunile 

și jălbile supușilor lor le socotesc și în grabă cele luate și mân- 

cate ca când nici le-ar fi vădut nici le-ar fi audit le uită, nici la 

păsul lor ajută ci numai nesăţiâsa lor lăcomie a-și îndestula caută. 

Care poruncă Domnul și tâtă boierimea vEdând nu în puţină mâh- 

nire și turburare se afla şi în multă mirare și socotâlă sta; cum și 

în ce chip vor să mai pâtă birui acele grele tirănești porunci, ne- 

cazuri și mâncătură. Că nu puţine pagube timpul acela adusese, că 

afară den alte lipse ce de la Dumnedeii se întâmplase, numai pă- 

gâniă întracel timp în 4 luni, afară den haraciă și den obiciuituri, 

300 de pungi luase. 

Deci Măria Sa numai de cât ai scris la boiari să se jăluiască 

arătând în tot chipul multa neputinţă și sărăcie a țării, scriind şi 

însuşi Măria Sa la Vizirul și la Chehaiaua cu multe rugăminte ară- 

tând, cu jurămînt, distihia țării şi cum că a se împlini acea poruncă 

iaste peste putință. Dar nici de cum lăcomia cea nesăţiosă sai pu- 

tut îndestula cu cuvinte şi cu rugăciuni numai, ci nimic la cele ce 

Domnul scrisese uitându-se, aii poruncit fără zăbavă numai ce să 

se trimeță banii, că despre o parte cu cuvinte numai și nădejdi 

deșarte mângâia, iar despre alta căuta și sângele săracilor a mânca. 

O! cât de grei şi păgubitor timp ai fost acela! că câte_trei vre- 

mile cu nenorocire şi nici o sporire au trecut: Primăvara cu multă 

răceală și stricăciune în râde şi nesocotite păgânești poruncă, gătiri 

de ste, zaharele, cară, salahori și altele; vara cu lăcuste, pe alocu- 

rea cu secetă multă, cu lipsă de pâine, cu morte în dobitoce, cu 

zarve şi grele răzmirițe ; tomna cu multă lipsă şi pagubă în obi-
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ciuit bilșugul ei, cu împuţinare de vin fârte, în pâme şi în tot fe- 
lul de bucate, 

lar cu tâțe și pe lângă tâte acestea, pravoslavnicul Domn şi-ate 
chivernisit Patria cu a sa bună înţelepciune şi de tâte primejdiile 
creştinește eât pren putință i-ai fost neatinsă o a păzit, precum 
şi acea cumplită cerere a păgânilor, vădând slăbiciunea țării și ca 
nu cumva-și mai r&ă turburându-se păgânii să prieinuiască lângă 

aceia și altă pagubă mai mare, neuitându-se la aţâta sumă ce mai 
înainte de la Măria Sa pentru ţară didese iarăși din casa Mărij Sale, 
după poruncă 50 pungi ait trimes cu Costandin Caramanlâul Vel 
Postelnic nimic țara snpărându-se; pentru aceia și Dumnedeij sfîntul 
cunoscând acea ferbinte dragoste ee avea pentru folosul Patriei și 
a tuturor supușilor Mării Sale, lati miluit cu norocire și îndelun- 
gată Domnie, după cum şi fericitul David dice: «că fericit iaste 
+bărbatul care cunsște şi ajută pre săraci, că în diua cea ficleană 
<va mântui pe el Domnul; Domnul va păzi pre el Și va trăi pre 
sel şi va ferici pre el în pământul s&ă și nu va da pre dânsul în 
<mâinile vrăjmaşilor lui» 

lar la 20 ile ale lui Septemurie, arădicatu-s'aiă Vizirul cu tâtă | 
ordia lui de la Rene și către Odriiă at plecat, însă zăbava Vizi- 
rului la fReze at fost pentru că aştepta acolo plinirea legăturilor 
ce cu Moscalii făcuse și așezase, iar apoi vEdând că se prelungeşte 
vremea aii- purces de acolo cu încetul către Odriiă mergând. 

Și acâsta se însemnâză ca să se ştie: 
După tugirea lui Dumitrasca Cantemir Damnului, a mai bine să 

dic pierdătorului țării Moldovii, ne-sosind încă Vizirul Ja Țarigrad, la Octomvrie în 7 dile Sat audit că Impărăţia aă făcut iarăși Domn la Moldova pre Wzcolae Mavrocordat, de carele înțelegând ticăloșii boiari Moldoveni că au luat iarăși Domnia, de cum erai înfrico- şaţi şi îngroziți de robia și grija Tătarilor iar maţ mult s'a mâhnit şi s'aă întristat, înțelegând de Domnia. lui, temându-se că vor pe- trece necazurile și nevoile ce trăsease la Domnia dentâiă, măcar că nu rămăsese acatare boiari în țară, de vreme ce becisnicul Dazai- traşco Cantemir la mare pustiitate o adusease şi pre unii dintr înșii cu dânsul îi dusease; iar și câți mai rămăsease, prădaţi şi jefuiţi de Tătari ca vai de ei era. Care audind și de Domnia acestuia mai 
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vîrtos încremenise şi se îngrijase și mai mult spre fugă se gătea de 

cât pre Domn în Scaun al vedea. lar el după ce aii luat Domnia, 

știindu-și chivernisela cea dintâiu că i-ai făcut multă stricăciune 

și pagubă, început-aii a să arăta cu blândeţe și cu dragoste către 

toți, scriind îndată şi cărți la toți, atât la cei ce se afla în ţară cât 

şi. la cei ce era risipiţi, poitindu-i ca să se adune cu toții în pă- 

mântul lor, făgăduindu-le căi va căuta şi îi va milui cu dregători 

pre toți și vor petrece cu liniște și tără de grijă și cu ca de acestea 

îmblândindu-i, toți pe la casele .lor aii venit. , 

Deci luând Domnia și mergând în Scaunul s&ă, îndată au trimis 

cu scrisori la Domnul nostru pe vărul săi Chzriţă Manolache Vei 

Agă, feciorul Iui Chiriţă Hurmuzachi, arătând multă dragoste, su- 

punere și plecăciune, rugându-se să nul osibească de dragostea 

Mării Sale, trimițând Mării Sale și semn de dragoste un ciasornec 

pre carele Domnul cu cinstea cea cuvi6să Pai primit. Şi cu daruri 

după a sa cinste dăruindul, cu răspunsul la Domnul să la în- 

vârtejit. lar după purcederea lui, neapestit aă trimis şi Măria Sa 

pre Matei Ciefulescu treti Vistier cu antetharistie, urindu-i şi de 

Domnie nouă, cu carele i-ai trimis și o păreche de călimări de 

argint. | 

Venitaă la Ocromurie 78 dile şi acestă veste de la Beciă cum 

că şi acel ales Cazol/ a/ V-lea Craiul Işpanii, carele după r&po- 

Sarea fratelui Îui Iosif, puternicul Împărat al Romanilor de toți 

Electorii şi de tot cel-lalt Sfat alegându-se și pohtind cu toţii al 

avea în locul frăține-săă şi ca un diadoh (1) Impărăţiei a le fi Im- 

părat şi oblăduiturii și așa cu toții la Frango/urt adunându-se, cu 

ttă podâba şi parisia cea cuviinci6să a Impăraţilor, la (loc alb) sai 

făcut coronaţia. 

Plinitu-sai cu tericire şi anul al XXIII-lea din Domnia Mării 

Sale iubitorului de Hristos Domn și oblăduitor milostiv, lui I& Co- 

standin Basatab Voevod la Ocfomurie 28 dile leatu 2,   

  

(1) urmași.
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CAP. XCVII. 

Aici semnez cele ce la anul al XXIV-lea s'a întâmplat 
și cum s'a ehivernisit, începând de la mazilia lui Meh- 

met Paşa Baltagiul şi Vizerlicul Giurgi Iusuf Paşii şi 
„trimiterea lui Vel Logofet la Țarigrad. 

La Woemyurie 13 dile, viind Călărașii de la Odriiti, scria boiarii cum 
îndată ce ai sosit Vizirul la Odriii numai de cât i-ai venit de la 
puternica Impărăţie mazilie cu mare urgie și luându-i tot ce avea 
laă tăcut surgun, aflându-i Impărăţia vină că ai făcut rea și prâstă 
chiverniselă la r&zboiii, de vreme ce după disa lui Osman Chehaia 
în mână vrăjmașii fiindu-i, i-aţi scăpat dintr'acea de istov primej- 
die și pierzare și ne-odihnindu-se Împărăția pe chivernisela ce ai 
făcut, precum am dis, lait mazilit, poruncind Isut Pașei carele era 
lenicer Aga, ca să fie Vizir, om f6rte bun, înțelept, blând și fără 
lăcomie, căruia îndată i sati și poruncit să se arădice să mergă în 
Tarigrad; deci după poruncă numai.de cât ai purces, 

Vădend dirept aceia Domnul, că lucrurile Porții se strămută și 
obrazele se schimba, fiind şi acei doi boiari Vz/ Bani Vel Pornic 
de câtă-va vreme acolo, tot cu ordia umblând după deşarte făgă- 
duelile Baltagiului, Vizirul dându-le nădejde pentru surparea adao- 
sului și altele, după rugăciunea ce tăcuse, nimic n'aă isprăvit fără 
de cât cheltuială numai multă și dare fără de socotâlă și tâtă pier- 
dută. Așa Măria Sa ai socotit pentru o mat bună a vremei chi- 
verniseală și pentru trebile țării și ale Domniei și ca să vie acei doi 
boiari Ve/ Bau i Vel Vornic, făcând câte-va luni acolo, ai trimis 
pe ginerile Mării Sale Serban Grecianul Val Logofet, purcegând de 
aicea la 79 4i/e ale lui Noemorie, ducând împreună și poclânele 
Vizirului de Vizirlic noi, 

Și acesta pentru o pomenire se însemnează: 
lângă alte multe mâhniri, turburări și întristări ce într'acel an 

pre Domnul coprinsese şi nespuse valuri şi porunci de la păgâni 
și alta fără de veste mare și fără de mângâere întristare îl ajunse, 
pentru că grea și năprasnică bâlă pe iubita oră a Mării Sale, Bă- așa fiica cinstitului şi de bun neam 7fje Cantacuzino marele Vis- 

 



DE RADU GRECIANU VEL LOGOFET 219 

Ziarnic al Ţării Moldovii, sotia luminatului și prea iubitului Mării 

Sale fiii lui Ștefan ajungând, care și ne-mai putând birui noiânul și 

valurile cele mari ale bâlei, ai mai vîrtos să dic diua și ceasul cel 

de pronie al lui Dumnedei hotărit a'ltrece, la 22 qi/e ale ui Woem- 

c2ze şi-au dat obștesca datorie odihnindu-se în Domnul, lăsând în 

urmă cu mutarea ei, Domnului, neamului și iubitului ei soț, lăcuind 

amândoi numai doi ani, necovirşită mâhnire, jale și fără de măsură 

întristăciune. ” 

lar la 5 dile ale lui Dechemurie sosind şi Vel Logofet la Tari- 

grad și mergând la Vizirul dând cărțile şi poclânele, Măria Sa Vi- 

zirul Vaă primit fârte bine şi cu multă blândeţe, făgăduindu-li-se cu 

milă şi cu căutare, săvai că despre altele nu în puțină turburare 

Porta şi tâte lucrurile ati găsit. Că nu multe dile trecând după ce 

au sosit acolo, nefiind Impărăţia odihnită pe tocmelile ce Mehmet 

Paşa cu Moscalii făcuse și-așezase, de vreme ce fiind și Hanul acolo 

carele era pricina cea mai mare a ne-unirei și îndemnătorul spre 

a nu primi Împărăția pacea, ajungându-se și alcătuindu-se cu Craiul 

Şveţesc, nu contenea supărând Împărăția şi dicând că Moscalii ai 

înşelat pe Baltagiul cu bani și cu alte daruri de ati făcut pace, iar 

de puncturile şi tocmelile ce tăcuse și așezase nu se vor ținea, și 

cu ca de acest fel de minciuni și prepusuri spre ne-unire pre 

Impăratul îndemna. Săvai că Vizirul cu multă nevoinţă şi cu tot 

sufletul sta pentru pace, împreună și cu tâtă cea laltă obşte; dar ne- 

putând nici de cum apleca pe Impăratul spre ceale ce Mehmet 

Pașa așezase, de vreme ce era plin de vortele și minciunile Hanu- 

lui, iarăși poruncă de Gste aii eşit, care poruncă înțelegându-se nu 

puţină mâhnire și întristare ati coprins pre toți, atât pre creștini 

cât şi pre turcă. Pre turci, dic că-i îngrozise r&zboiul şi neconte- 

nitul foc al Moscalilor ce în trecutul an văduse și, pre creștini pen- 

tru supărările cele cumplite ale păgânilor, iar mai vîrtos pre Domn, 

pre boiari şi pre ticălsa acesta de ţară, știind păsul, greul și ne- 

suferita nevoie ce în trecutul an toți trăsese şi petrecuse, că nu 

puţintele nevoi și porunci grele îndată ce s'aă răspuns de 6ste Dom- 

nului şi ticălosului de pământ a veni începuse, cât de nu ar fi chi- 

vernisit Dumnedeii lucrurile și de nu le-ar fi adus precum în urmă 
x ii ai Lp pa _. 

le-ai adus, nu era cu putință a mai birui și a mai împlini porun
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cile și cererile păgânilor, ci cu totul să vrea stinge ticălâsa acesta 
de țară. 

Dar Dumnedei ca un iubitor de noroadele ceale pravoslavnice 
Sai arătat cu multă milostivire asupra tuturor, iar mai vîrtos asupra 
creștinătății acestui ticălos de pământ că, den pretacerea lucrurilor 
ce den singura voie a sfinții sale s'a strămutat, orinduind, pâte fi 
că şi pentru folosul creștinilor, Vizir om bun şi înţelept pre mai sus 
pomenitul Giurgi lusuf Pașa, aă câștigat puţin răsuflu cât ati fost 
Vizir și Domnul şi tâtă țara; și iubit'a pre Domnul fârte tare cât 
și pre boiari pentru dragostea Domnului, le-a arătat bună priimință, 
poruncind încă lui Ve/ Logofăt ca, cu îndrăznelă de câte ori vor 
merge cărți de la Domnul să mârgă însuși să le dea la Măria Sa 
Care și așa cât ai şedut acolo ai urmat Și tâte rugăciunele Dom- 
nului ai aflat folos şi mângâere. 

Iar cei doi bonari Ve/ Ban î Vel Vornic, mergând Ve? Logofit, 
numai de cât și-au luat diua-bună și aîi purces, care at sosit aici 
la G/enazie 15 dile. 

Neapestit (1) după porunca ce sai dat de gătirea oștii, la 20 
dile ale lui Dechemyrie scria boiarii de la Pârtă Domnului cum că 
chemându-i Vizirul le-aă dis că puternicul Impărat pentru gătirea 
oștii poruncește să facă țara huzmet cu 100 de pungi precum și 
în trecutul an făcuse şi didese, măcar că în trecutul an lăcomia 
Baltagiului, aă mai virtos să dic a Osman Agăi, Chehaiaua lui, că 
nu era j&caș prost, (ci) lacom, telpiz Şi mincinos, îndoit acel huzmet îl luase şi la Impărăție numai 100 pungi didese, iar cei-l'alți (bani) el şi cu Vizirul îi mâncase, dar în scurtă vreme suspinele săracilor 
la ajuns că, ca unui câine trupul omorându-l în uliţă i lat aruncat. 

Acea poruncă dară viind Domnului, nu în puţină mâhnire și în- tristare se afla, Mirându-se ce va mai tace că încă de cele din tre- cutul an grele nevoi, bine nu răsuflase și altele de iznâvă începuse a cura și a izvori şi să afla ticălâsa de țară la mare slăbiciune. Dirept aceia, Domnul at socotit şi numai de cât ati scris la Vizi- rul cu multă rugăminte, arătând. slăbiciunea și neputința țărei, așij- derea și boiarilor le-aă poruncit ca să mergă la Vizirul să se je- 
De OI 

  

(1) nc-zăbovit, ne-întirdiat,
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luiască că nu iaste cu putință a se împlini acea poruncă că 

raiaua (1) a ajuns la mare sărăcie. Deci după porunca Domnului 

- mergând boiarii la Vizirul cu cărțile Mării Sale, tăcând Jalbă li sati 

dat bună ascultare de prea bunul acela Vizir și îndată făcând tal- 

hăși la Impăratul de tâte de cele ce Domnul și boiarii se rugase 

ai surpat dintracea sumă, trei-deci de pungi, nu puțină ușurare 

făcându-se, pentru care boiarii numai de cât făcând știre Domnu- 

lui de acea uşurare, milostivul Domn vădând neputința ţării fiind 

asupră-i alte nevoi, ai trimis iarăși de la Măria Sa pungi 70, netă- 

-când țării nimic supărare. | 

De acea poruncă încă bine Domnul nemântuindu-se, iată la ș Ze 

ale Îui Ghenarie viind Călăraşi de la Țarigrad, altă veste şi altă 

poruncă aă adus, scriind boiarii cum că eşind poruncă în tote 

părţile de zaharea, cai, cară şi altele pentru gătirea oștii, ai orânduit 

și în țară nu puțină sumă de zaharea, cai, cară și altele trimițând 

şi caii tunurilor cei ce se didese în trecutul an den ţară ca să se 

ierneze iarăși în țară. Deci neapestit cu poruncile ce mai sus am dis, 

au venit trei Bumbașiri tot de odată: un Ciatrapama cu poruncă să 

dea 20 de pungi de bani să se facă acicuri; un Cuciuc Ali Aga pen- 

tru zaharea 25000 stambolchile făină, 50.000 chile orz, unt, sare, 

stâră; un Mehmet Aga Edicler Emin să gătescă 400 de cai de tunuri. 

Aceste dar grele porunci viind tot de odată, pote fieşte cine să 

socotâscă în câtă grijă, întristare și mâhnire atâta Domnul cât și bo- 

iarii și țara ai intrat. Vădând dirept aceia Domnul împreună şi cu 

t6tă boierimea că iaste cu greii forte a să împlini acestea câte mai 

sus disem, îndată la Vizirul și la Chehaiaua au scris cu multe ru- 

găminte ca să ușureze ticălosa de ţară de acea grea nevoie și po- 

rgând boiarii la Portă și făcând ştire Chi- 

Vizirul şi dând cărțile, vădând ru- 

îndată ca un stăpân bun și 

vară, cu care scrisori me 

baialii, numai de cât i-ai dus la 

găciunea Domnului și jalba boiarilor, 

a ușurat ţara din tote; den 3000 de cară a lă- 

rea şi den altele așijderea den tote au ușurat 

cestea ci încă şi la alte prin rugămintea 

obicinuit a face bine, 

sat pe 600, din zaha 

pe jumătate și nu numai la a 

„Domnului țara s'aii ușurat. 

  

(1) creştini supuși Turcilor.
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Atunci având țara mare supărare și de begligii, 6menii casapba- 

şilor ce venea în țară ca să cumpere vite, făcând boiarii jalbă că cu- 

prind ei în silă și nu dai pas altor neguţători ca să cumpere,ci ei. 

precum vor în silă și cu paguba săracilor le iau și fac atâtea rău- 
tăți şi necazuri pe unde umblă, numai de cât Vizirul înțelegând au 
dat voie Domnului cu ferman ca: de vor mai face zulum (1) săra- 
cilor şi alte blestemăţii, să fie volnic să'i pedepsescă cu morte și 
să aibă raiaua voie a'și vinde vitele unde vor putea și vor afla preț 
mai bun, fiind pre atuncea şi Turcii fârte semeţi şi mai vîrtos ne- 
guțătorii Lazi care și din fire sunt răi, semeţi și nebuni, iar atunci 
se prea semețise și se dirjise și făcea multe răutăți în țară și prin 
tirguri multe zulumuri și nebunii. Pentru care Domnul făcând jalbă 
la Vizirul și rugându-se ca să-i mai înfrâneze, Vizirul numai de cât 
au făcut ferman și aă trimis un Ciauş de leniceri numai să-i scâță 
den țară pre aceia care vor fi făcând blestemăţii şi supărări săraci- 
lor, care viind aicea nu puţină pedepsă le-ati făcut și nu prâste 
bătăi le:ati dat şi pe care i-ai cunoscut mai răi, mai blestemați 
şi den ţară i-ai scos și ai lămurit tâte tirgurile de Turcii zorbale 
ca aceia şi de Lazii nebuni, aflând raiaua și la acesta mare r&paos 
şi odihnă. 

CAP. XCVIII. 

Purcederea Domnului den Tîrgovişte în Bucureşti și 
îmotrea păcii ce au făcut Turci iarăşi cu Moscalii. 

Viind vremea cea obicinuită a mutării Domnii den Scaunul 
Tirgoviştei în Bucureşti, la zo ile ale fm! Martie S'aii arădicat 
Măria Sa împreună cu tâtă boierimea şi curtea Mării Sale şi mer- 
gând pre la satele Mării Sale Potlogi i Mogoșcia, iată la Potlogi 
încă fiind Domnia, Călăraşi ai nemerit de la Țarigrad cu cărți de 
la boiari, scriind şi înştiințând pre Domnul cum că intrând la mi- jloc solul Englez și Olandez, fiind însă-şi Vizirul lusuf Pașa sârgui- 
tor și puind multă nevoință ca să se facă pacea, așa de acea dată aii plecat pre Impăratul de au primit iarăşi pacea PI 

(1) tiranie, opresiune. 

cu Moscalii pre
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tocmelile ce Baltagiul cu ei. la Prut făcuse și aședase și cum că 

îndată pre zălâge i-ai îmbrăcat cu caftane, scoțând și pre solul 

cel mai den nainte den Ediculea, dând poruncă şi pe la toți Pașii 

ce era orinduiți ca să mârgă la 6ste ca toți pe la mansupu- 

rile (1) lor să se învârtejască, arădicând și lăsând şi tâte orândue- 

lile ce în țară poruncise ca să dea afară numai den câte-va cară, 

care veste viind, nespusă bucurie și Domnului și boiarilor și tutu- 

ror săracilor aă pricinuit, cu toții slăvind și lăudând numele vecini- 

cului Dumnedeii pentru că ait adus lucrurile cele turburate întru liniște. 

Şi după aședământul acela, îndată aă trimis Impărăția ahtina- 

melele adică puncturile tocmelilor către “Ţarul ca să vadă de vor 

fi bine primite şi de Impărăția lui ai ba, întru care tocmeli ale lor 

hotărise "Turcii şi acesta adică: pe Craiu Şveţesc ce la Bender se 

aia, să-l arădice să nu-l mai ţie acolo, ci să-l trimiță în țara lui de 

vreme ce și Moscalii se prinsese că nu va avea nici o bântuială 

despre dânşii ci îi vor da cale de va trece cu pace. Și îndată după 

aceia aă pornit şi pre Hanul den Țarigrad poruncindu-i ca să ară- 

dice tâtă tătărimea să mergă cu dânsul, orânduind și pre Rumeli 

Begler-bei cu tot aieletul lui și pre Calga Sultan, aceștia toți să 

arădice pre Craiul Şveţesc să-l ducă pren țara L.eșească, după toc- 

melile ce cu Moscalii făcuse. Iar el ca un mindru și nesocotit nici 

de cum de acolo nu vrea să se arădice până ce ai făcut multe 

turburări, care turburări şi pre el în cea mai după urmă la ce Jai 

adus, mai înainte se va vedea. 

lar Domnul, cu mare bucurie de la satul Mării Sale Mogoșcia scu- 

lându-se, la 20 gile afe duz Martie aă intrat în Scaunul Bucureştilor 

cu frumos alai și obiciuită pompă, unde şi cu fericire în Scaun șe- 

dând, sloboditu-s'ată 6 tunuri după obiceiă. lar după sosirea Mării 

Sale neapestit aii scris boiarii Domnului, cum că le-au poruncit Vi- 

zirul den porunca 'Impăratului ca să scrie Mării Sale că, au dăruit 

Impărăţia, Silihtarului celui den lăuntru, mucarerul, Mării Sale ci să 

trimiță Măria Sa 15 pungi să-i dea Silihtariului; iar Silihtariul făcând 

prieteşug cu Măria Sa aşa ai socotit de aii trimes cu fermanui pre 

  

(1) servicii.
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un Bechir Aga, Chehaiaua lui, ca să arate prentr'însul și mai pre 
larg prieteșugul ce avea către Domn, carele viind aici, Domnul fai 
primit cu cinstea cea cuviinci6să şi dând răspunsul și dăruindu-l 
după cinstea lui, lati pornit iarăși la stăpânu-săt. 

CAP. XCIX. 

Aici se însemneză că cunoscând Domnul cum s'au mai 
linăștit lucrurile, socotit-aăi să facă nunta fiică-i Mării Sale 

Smaragdei. | hi 

, 

Vădând Domnul că lucrurile despre Pârtă cu al lui Dumnedei 
ajutoriii s'aă liniştit, ajungând și prea subita fiică a Mării Sale cea 
de a şaptelea la vârstă, viind pote fi și acea orânduită și de pronia 
lui Dumnedei hotărită vreme a căsătoriei ei, Măria Sa ca un bun 
și înțelept părinte având mare pohtă şi ne-somnorâsă_grijă, numai 
pe acea Cocână mai având necăsătorită, de vreme ce pre tâte cele 
lajte cu a lui Dumnedeii milă, întru a Mării Sale fericire cu cinste. 
la casele lor le didese, ca să o vadă și pe aceia în dilele Și no- 
rocirea Mării Sale cu cinste și fericire la casa ei trimisă și dată, 
așa bine aii socotit Măria Sa și aflând obraz vrednic o ati logodit 
după Costandin Fosteinicul sin Grigorie Bâlanul Vel Sfuger, fiind 
cuvios și întru tâte împodobit cu blândeţe; "cu vârstă şi cu” Stat, ho- 
tărând nunta a să săvirși în diua de Steta Troiță. 

Deci de vreme ce acel Costandin Fostelnicul era botezat de Domna 
linca care o ținea mal sus Pomenitul Serhau Vel Logofit (1), să cădea să-l cunune iarăşi acea Dâmnă împreună cu soțul ei; fiind dară Vi Lagafăr lă” Țarigrad * pentu “tiebile Domnii şi ale ţării, i-ati scris Domnul ca să vie: una pentru cununia fiică-i Mării Sale, a : doua că era și de mult dus la Pârtă. Dirept aceea bine socotind Măria Sa ai gătit pre Bunea__Grădisteanul div Vl Comis şi la 26 dile ale luă Aprilie Vai pornit de aici ca să se afle la Pârtă pentru tre- bile țării, care îndată ce ai sosit Vel Logofăt luându-și diua-bună, ai purces și la 28 ile a lui Mai sosind la Bucureşti, nu cu puțină 

  

. a . 

7 

pr (1) Portretele lor se afiş şi adi în biserica satului Grecii Micșuneşti din Ju- dețul Ilfov. - 
i
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dragoste Domnu! la primit și cu frumâse daruri pentru slujbele 

ce Domnului și țării în direptate ai slujit, dăruindu-l și cu conteş 

de ale Mării Sale cu limie de samur Lai îmbrăcat. i 
“Până a veni dar Ve/ Logofăt, aflând Domnul puţin răsuflu, fiind 

și primăvară, vreme frumâsă de primblare și ne-mergând de câţi- 

va ani la satul Mării Sale Obz/zșzz2 după cum în toți timpii când 

avea vreme, primăvara, pentru o trezvire mai mult se obiciuise a 

  

merge, fiind și loc f6rte frumos şi desfătat, s'aii îndemnat. atunci 

de ai mers vre-o săptămână de dile și iarăși saii învârtejit. După 

aceea viind şi Ve/ Logofăt, începutu-saii cu ajutorul lui Dumnedei 

și nunta care cu mare cinste, cu multă veselie și cu tâtă podoba 

şi domnesca parisie făcându-se, în diua de sfânta Troiță cu fericire 
Sat săvirsit si sfint i A m 
m 

CAP. C. 

Poruncile ce aă venit Domnului în urma păcei cei de 

a doua. 

lar după ce a doua ră sait aședat pacea, de vreme ce între 

puncturile ce amândouă Impărăţiile avea, era şi acest punct ca adică: 

să arădice Turcii pre Craiul Șveţesc de la Bender să-l ducă la lo- 

cul s&ă, de care puncturi și legături vrând Impărăţia ca să se ţie 

şi orânduind pentru purcederea Craiului cele ce trebuia, poruncit-aii 

şi Domnului ca să gătescă 700 de cară: 500 cu boi și 200 cu cai 

şi cum mai de grabă să le trimiţă la Bender ca să fie pentru treba 

Craiului Şveţesc, care poruncă viind Domnului, fârte s'ai întristat, 

dar ne-având ce face pus-aii îndată nevoință ca să împlinescă po- 

runca şi de aici gătire făcea, iar și de a nevoi cu scrisori și rugă- 

ciuni la stăpâni ca dâră dintr'acea sumă ar mai scădea, nu înceta, 

dar nimic nu aii putut folosi. | 

Deci vădând Măria Sa că nădejde de scădământ nu iaste, măcar 

că cu destul păs iară făcându-se nevoință tot sau făcut şi sau îm- 

plinit tote carăle după poruncă şi la vreme gătindu-se, orânduit-aii 

peste carăle cu cai pe G/4gore Comisul şi peste carăle cu boi pe 

Sugrumale Căpitanul şi le-a pornit unde porunca era, care și la 

vremea cea poruncită la Bender aă sosit. Săvai ză numai cazna și 

Viaţa lui Costandin Vodă Brâncoveanu.—St. D. Grecianu. 16
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osten€la săracilor și multa cheltuială și prăpădirea dobitâcelor aă 
fost, țiindu-i până la Noenzorie 25 dile, ne-având păgânul și min- 
drul acela Craii nici de cum gând ca să mergă, ci cu feluri de 
feluri de pricini aă mânat lucrul până ce sai răcit vremea, întâi 
cerșind bani împrumut, dicând că n'are de cheltuială ca să se gă- tescă, 1200 de pungi care Impărăția i le-a şi dat; apoi iarăși ai dis cum că cu Tătarii nu va merge nici cum, ci să-i trimiţă 6ste turcescă și aşa va merge, iar într'alt chip de la Bender nu se va arădica. Carele acestea tâte și altele le făcea ca dâră ar îndemna iarăși pe Turci să strice pacea, care după a lui pohtă aă şi ispră- vit precum mai înainte se va vedea. 

lar după pornirea carălor ce mai sus am dis, venit-aă poruncă Domnului întru carele scria cum că înțelegând Impărăţia că iaste lipsă de pâine în țară și rămâind Impărăției multă făină din ceea ce strânsese pentru treba oștii, să trimiță Măria Sa să ia 50.000 de chile de la C/ilia să o împarță în ţară și să plătescă chila câte aspri 55, scriind în ferman că s'a milostivit Impărăţia de o ati dat-o raielei. O ce milă păgânescă și tirănescă! făină veche, plouată, mu- cedă și stricată, lepădându-o săracilor ca să ia bani. Cu răutatea se slujea păgânii în loc de milă și de bunătate. 
Acest greii mare şi supărare ce căduse pre săraci, mirându-se Domnul cum ar face să-l rădice d'asupra țării, scris-ati în două rin- duri la Portă rugându-se că dâr sar putea mântui țara de acea belea și nevoie, dar nimic de acea dată n'a putut folosi. Deci ne- putând face într'alt chip, i-ai căutat după poruncă a urma, măcar x că t6tă a o arădica nu sau grăbit ci dintrinsa numai luând, iarăși 

voie țara sai mai ușurat. 
lar la Zu/ie z di ai venit u n Capigibașă cu poruncă la Domn să gătescă haraciul şi la vrem e să-l trimiță la miria împărătâscă, care haraciii măcar că dinte'însul iarăși cu porunci, duise şi se didese la cară şi la altele şi să vrea putea trimite acea rămășiță şi 

cu fermanuri se orân- 
prea puţin rămăsese care St 

fără bumbașir ci numai ca să câştige pe acel Capigibașa îl trimisese, Deci Domnul gătind ce
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mai era rămășița după poruncă, dăruind și pe Bumbașirul ce venise, 

după a lui cuviință, la pornit şi la vremea cea poruncită s'au aflat 

ta Tarigrad. 

CAP. Cl. 

Aici pentru o pomenire se însemnâză, zidirile ce ai făcul 

prea creştina Domnă a acestui luminat Domn. 

Precum prea iubitorul de Hristos Domnul avea mare rivnă şi fier- 

binte dragoste spre a zidi şi a înfrumuseța lăcașele lui Dumnedei, 

asemenea Mării Sale (era) și luminata şi prea creștina lui Domnă 

Maria, cu acea iarăși către cele Dumnedeești rîvnă fiind, măcar că 

şi alte multe zidiri, biserică ai făcut şi cu de tote podâbele minunatle 

ai înfrumusețat şi le-aă grijit. Intâiii în orașul Bucureştilor fiind o 

bisericuță de lemn, mititică forte şi veche de mai cădea, care se 

chema biserica dintro di (1), Măria Sa arădicând acea de lemn, den 

temelie de piatră o ai zidit fârte iscusită și gingașă tăcându-o, o au 

înfrumusețat atât pe din lăuntru cât și pe den afară precum se şi 

vede; după aceia şi în jud. Vâlcii unde se chiamă Surpatele, den 

temelie iarăşi ai zidit o mănăstiără cu tâtă cheltuiala Mării Sale, 

forte frumâsă, făcându-i şi curte de zid împrejur și chiliâre şi de 

tâte precum să şi vede, împodobindu-o şi cu odăjdii și alte odâre 

bisericești, scumpe și forte frumâse şi cu bună zestre, moşii, vii 

şi altele, o ai întărit unde se odihnesc cu bună viață călugărițe (2). 

(1) Acestă biserică a Domnii Maria, care prin tatăl săi se cobâră din boiarii 

Negoeşti, a rămas sub ctitoria 'rudelor directe din neamul €i până în dilele nostre. 

Neamul boiarilor Bărcăneşti contimporani ai noştri posedă încă asemenea docu- 

mente fârte interesante. Ă 

(2) Acestă mănăstidră vizitată oficialmente în detaliu la 1861 de regretatul 

Al. |. Odobescu, i-a făcut o descriere forte interesantă pe care ne facem o da- 

torie, aflându-se adi în mâinile nâstre, a o reproduce aici în extenso: 

«Schitul Surpatele sus pe deal pe malul stâng al Otăsăului, fiind satul Surpatele în 

«valea Govorii, sus pe altă muchie unde e costa surpată se află un patrat de 

«chilii cu un cat cu tindă pe stâlpi, cu turn dinaintea bisericei, E schit Brân- 

«covenesc de maici şi (nedescifrabil) cu satu are o (nedescifrabil). Biserica e cu 

«un turn la pantocrator și cu tinda pe stâlpi ca şi a chiliilor. 

«Pisania de pe tomba ușci este pe piatră grie.
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Făcut-aii şi la Urezi bolnița iarăși Măria Sa, iar la leatu 1221 fiind 
aici în Tîrgovişte o mănăstidră iarăşi de călugărițe ce se chiamă 
Viforita, unde d6ră numai sfânta bisericuță era și fârte prâstă, în- 
tunecosă, ne-zugrăvită, fără clopotniță și tără curte, cu 2. -3 chiliâre 
numai ce şedea bietele călugărițe și alt nimic, biserică veche forte 
care s'aii mai dires o dată de un Radu Vodă, Măria Sa vădând și 
  

«Acestă sfintă și Dumnedeiască biserică a mănăstirei de călugăricidre ce se 
«chiamă Suzrpazele, în care se prăznueşte în Dumnedeiă făcătorea de viață prea 
«sfânta Troiță, zidită a fost oareși când de Buzești însă mică și prost lucrată, 
«ară apoi după multă vreme stricându-se, surpându-se, blagocestiva și buna «creştină Dâmna Maria a luminatului şi înălțatului 16 Costandin Basarab Voe- «vod mişcându-se de bunătatea sa at vrut a o preface și așa din temelie ai «rădicat-o cu t6tă cheltuiala Mării Sale cum astă-di se vede, făcută frumosă și «iscusită, împodobindu-o cu de tâte şi miluindu-o pre cât unei sfinte biserici şi «mănăstidre ca acâsta să cade şi se cuvine, pentru buna pomenire și spăsania «sufletelor în veci a părinților şi a Mării Sale şi Ispravnic fiind Kir loan Arhi- «mandritul de Hurezi şi săvirșitu-o-aă la anul de la Adam 244 August 1», «Biserica pe din lăuntru e crăpată peste tot. In advon sunt portretele urmă- tre cu aceste inscripții fie-care: 

« 1. Bunul şi înțeleptul și mult lăudatul și de Dumnedeiă încoronatul I& Cos- tandin Basarab Brâncoveanu Voevod, 
« 2. Costadin Voevod, 
< 3. Ştetan Voevod. 

. Radu Voevod. 

. Matei Voevod. 

Dâmna Maria fata Postelnicului Neagului fecior lui Antonie Voevod. - Dâmna Stanca, 
- Dâmna Maria. 

« 9. Domna Ilinca, 
<10. Domna Safta. 
“11. Dâmna Ancuţa. 
«12. Dâmna Bălașa, 
“13 Dâmna Smaranda. 
14. Papa Postelnicul Brâncoveanu, tatăl lui Costandin Voevod, <15. Iupâneasa lui Stanca. 
«16. Neagul Postelnicul, tatăl Dâmnei Marieţ, 
«17. lupâneasa ui Ilinca. 
+18. l& Matei Basarab Voevod. 
+19. I& Antonie Voevod. 
«Zugrăvelile şi portretele sunt încă cele vechi, 
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coprindându-se de Dumnedeescul năstav, cu multă pohtă saă în- 

demnat şi sîrguind cu tâtă inima, Sati apucat întâiă de sfânta bise- 

pică de iaă mai lărgit ferestrele, o aă zugrăvit frumos, O ai pardosit 

cu lespedi şi o ai grijit precum se cade, făcând și totă orînduiala 

odăjdiilor fârte frumose și cuviincise; impodobitu-o-ai şi pe din 

afară cu chilii frumâse de piatră şi tot cu zid o ai înconjorat, fă- 

când şi clopotniță, lucru forte gingaş și cuvios precum în ochii 

tuturor se vede. 

Tot întracest an aflatu-s'aii în Tirgovişte de ceia parte de Ialo- 

mița un izvor fârte minunat, izvor mare cu apă multă uşsră și 

bună, care şi bună zidire împrejur avusese și de a vremii pâte fi 

vechime se astupase şi se acoperise de pământ cât nu se cunoş- 

tea nimic, de ati mai fost ati de nu ati mai fost vre-odată fân- 

tână, nică se afla nimeni den bătrâni ca să o fie știut când at fost 

deschisă. Decă pre întâmplare atunci aflându-se şi vădând Domnul 

un lucru frumos şi minunat ca acela, numai de cât ai pus de Vai 

curățit şi lat zidit frumos împrejur și ati tăcut fântână forte fru- 

m6să şi minunată precum se vede. 

CAP. CU. 

Mergerea Domnii den Bucureşti la Tîrgovişte și altele 

ce în urmă s'aă întâmplat. 

Tâtă vara în Bucureşti petrecând Domnia, la 20 gife ale ună Av- 

gust purces'at Măria Sa cu tâtă boierimea şi zăbovind câte-va dile 

pe la satele Mării Sale Mogoşdia î Potlegii, la 29 dile cu trumos 

alaiti după obiceii ai intrat în Scaunul Tirgoviștei. 

Cu două săptămâni însă până a merge Domnia, să întâmplase 

de se aprinsese tirgul, ulița cea mare şi arsese f6rte rău până încât 

ajunsese focul şi în curtea Doranâscă de arsese sfînta Vineri; ațun- 

sese şi casele Cuconilor şi arsese învelișul la o pereche de case, 

unde apucând slujitorimea în grabă ai stins de nu ai ars mai mult. 

Şi altă păreche de case mai mică ardând până în pământ şi tot ce 

era împrejurul curţii, de care stricăciune a focului Domnul înţele- 

gând, târte sai întristat, măcar că îndată iarăși sosind fericitul Domn 

în "Tîrgovişte apucatu-s'ai toți şi cu mare nevoință sîrguind, în
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scurtă vreme s'aă încheiat tirgul la loc iarăși precum at fost, grijind şi Măria Sa atât casele cât şi Curtea și tot până în iarnă. 
Tot într'acest an, precum cu altele multe, Domnul, curtea dom- nâscă o ai înfrumusețat, fiind zidul den prejurul curții domneşti de la Bucureşti (?!) stricat şi forte scund, Măria Sa s'au îndemnat și ai pus de lai dires şi Lai mai înălțat împrejur jur făcând și odăile seimenilor tot de piatră că era de lemn vechii şi fOrte prâste, Iar după sosirea Domnii în Tirgovişte, viind Călăraşi de la Țarigrad scria boiarii cum că iaste poruncă poclânele bariamului cele din lăuntru să le trimiță Măria Sa cum mai de grabă ca să se afle înain- tea bariamului cu 10—15 dile acolo, ca să se dea. Deci Măria Sa după poruncă gătindu-le le-ai trimis cu Vătaful za Călărași, iar după aceia gătind şi cele alte poclâne ale Viziru: lui, ale Chehaielii, le-aă trimis cu G/igoraşcu Vistieru. Împiinitu-saii cu bună fericire și a/ 2z:lea de ani den Domuta bunului acestuia Domn, la leatu 1224 Octomvrie 25 ile. 

CAP. CIII. 

Inceperea anului al Xă V-lea al Domnii luminatului Domn I& Costandin Basarab Voevod. 
Unde într'o fărâmă de linişte și odihnă lucrurile câtuși de cât se afla și cu Puțin răsuflu Domnul și ţara despre supărările cele pă- gânești sub mila și bunătatea acelui Vizir bun, iată fără de veste 

cinste pre soli și pre zălâgele Moscalilor cu toți Gmenii, ca o turmă den dărăt i-ai dus şi iarăși i-ati băgat la [dicula și câți s'a aflat pe lângă dânșii Moldoveni, Greci, de le Slujea, i-ai băgat pe toţi la Catargă mazilind numai de cât şi pre lusuf Pașa Vizirul și sur- gunindu-l, Vai trimis la Sacăzu, de acolo la Rodos, lucru care d'a mirare tuturor era: d'a închide solii, scâte solii, îmbracă-i cu caf- tan, tă pace, strică pacea, acatastasie Păgâneâscăl Pricina însă acestor nestatornicii era Craiul Șveţesc și cu Hanul, mai având și pre alţi doi-trei mijlocitori precum se înțelegea ; pe
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Imbrohorul cel mare al Impăratului, pre Ciauş Başa și pre Capigi- 

lar Chehaiast al Impăratului a cărora cinste și ispravă ce mai pe 

urmă li s'aă întâmplat, mai înainte se va vedea. 

După ce ai închis dar pe Soli și pe Vizirul Vai surgunit, îndată 

făcând Vizir pe Nisangi Suliman Paşa, s'aii răspuns de 6ste, carele 

îndată ce sau pus Vizir ali trimis la Domnul pre Baş-Ciohodar al 

lui cu mujdea, adică cu colac de Vizirlic, pre carele primindu-l 

Domnul cu cinste și dăruindu-l, înapoi laă trimis; după acestea 

dară Impărăția cu degrabă gătire făcând, numai de cât de la Tari- 

grad către Odriiii ai purces, arătând grabnică gătire de 6ste, cu 

aceea socotind să îngrozescă pre Moscali, săvai că pornirea le-a 

fost numai măni6să şi grâznică şi cheltuială mare iar alt nimic. Că 

mergând Împărăţia la Udriit, Vizirul şi cei Valţi toţi cu ordia, şedea 

afară la corturi de le-ati fost stătut corturile întinse totă vara şi 

tâtă iarna atară din Odriiă până ai putredit de tot. | 

Vădând dirept aceia Domnul strămutarea Porții și a obrazelor, 

fiind și Bunea Grădişteanul biv Vel Comis de câtă-va vreme ia 

Pârtă, Măria Sa ai gătit de aici pre Zordache Creţulescu Vel Pos- 

zelnic şi Vaă trimis la P6rtă, scriind Bunei Comisul să vie. Deci 

mergând Vel Postelnic, nai apucat Impărăția la Țarigrad, ci după 

ea la Odriit mergând, acolo sai împreunat cu Vizirul carele cu 

cinste primindu-l Pai îmbrăcat și cu caftan. lar Comisul Bunea lu- 

ându-şi diua-bună, numai de cât au purces și ai venit în ţară. 

CAP. CIV. 

Powuncile ce după ce s'aă stricat pacea Domnului ai 

venit şi furtuna cea țicălosă a Craiului Sveţesc. 

După ce sai stricat pacea mergând Impărăția la Odriiă, îndată 

ati trimis pe Ciauș Başa la Hanul și la Seraschierul de la Bender 

cu poruncă ca să se gătescă şi să ia pre Craiul Șveţesc săl ducă 

prin ţara Leșască până îl va trece în ţara lui, precum însuși Hanul 

către Impărăție să făgăduise că'] va duce. 

Poruncind atunci Împărăția Domnului ca să trimiță den haraciii 

Seraschierului de la Bender pungi 30 pentru gătirea lui, Domnul 

vădând porunca făcut-aăi nevoinţă şi gătindui i-au trimis pentru
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care bani venise Silihdariul Vizirului. lar la z2 dile ale lui Ghenarie e 
au venit un Husein Efendi cu ferman, poruncind Domnului ca să 
gătescă câtă-va sumă de cherestea pentru treba podului de la Sac- 
cii, carele fiind orînduit a fi ispravnic după pod și având poruncă 
şi la Domnul Moldovei, ai trecut ne-făcând nimic zăbavă aici. lar 
la 77 gile aceiași lună au venit Arabagi Başa împărătesc cu po- 
runcă ca să gătâscă 3000 de cară pentru ste, care porunci fiind 
grele forte și peste putință, făcut-aă Domnul rugăciune și mare jalbă la Portă; deci după jalba şi rugăciunea Domnului ati mai scă- 
qut den cară și aii lăsat pe 1000, care gătindu-se sai trimis unde 
era porunca. 

CAP. CV. 

Intre acestea tole cade-să să scriem şi furtuna cea tică- l6să a Craiului Șveţese, ce de ia cei ce nădăjduia ajutor 
i-au, venit, pentru o Domenire. 

După ce (precum mat sus s'a dis) aă poruncit Impărăția Hanu- lui și Seraschierului să se gătescă să ducă pre Craiul, ei numai de cât după poruncă a trimis la Craiul de i-au făcut știre ca să se gătescă să mergă după cum iaste porunca; el ai răspuns că nu va merge că nu iaste gata, iar când se va găti ai dis că le va face ştire pricinuind că nici are de cheltuială, căruia măcar că şi mai înainte îi didese Impărăţia 1000 de pungi de bani împrumut, dar el mai cerea săi mai dea încă o miie socotind că cu pricini de a- cestea zăbovindu-se, dâr va îndemna pre însuși Impăratul să mergă cu putere mare către Bendzp și cu dinsul să mergă până în ţara Lieşescă și de acolo precum va cunâşte că'i dă îndemână așa să facă, pentru că gândul lui era cu totul și cu totul ca să arădice puterea turcescă spre biruința Moscalilor ca să nu mergă rușinat în țara lui, ci biruitor. Dar el acesta socotea (iar Moscalii lua tot în ţara lui şi prăda până ce și în Finlandia intrase şi de Stocolma, Scaunul lui, se apropiase şi pe toți Șveţii în mare frică și groză îi băgase). 
” 

lar Împărăția vădând că zăboveşte Ciauș Bașa (de vreme cei se poruncise că până în 20 dile să mergă și să se învârtejască cu
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răspunsul, ati că va merge, ati că nu va merge), îndată aii trimes și 

pre Imbrohorul cel mare iarăși la Hanul şi la Seraschierul cu po- 

runcă, numai să] rădice ori cu voie ori fără voie cum vor ști, cu 

care poruncă sosind Imbrohorul însuşi după ce sai impreunat cu 

Hanul, cu Seraschierul sati dus și la Craii ca să se împreune și săi 

spue şi lui porunca. lar el nici de cum n'aii vrut săl primescă ci 

şi-ati trimis Ispravnicul de aă vorbit cu Imbrohorul, căruia spuind 

ce și cum era porunca împărătescă, îndată ai mers de ai spus Cra- 

iului săi, cum că Imbrohorul Împăratului ai adus tare poruncă nu- 

mai să te rădici să mergi cu Hanul şi cu Seraschierul, să nu faci 

într'alt chip că pe urmă nu va fi bine. Deci el vădând că! silesc până 

întratâta le-ai răspuns că nu va merge nici de cum, că nici are de 

cheltuială, nică este gata; care Hanul și Seraschierul vădând că nici 

de cum nu'l pot pleca ca să mergă, mihnitu-saii până în suflet vă- 

dând şi cunoscând că sfîrșitul nu va să le fie bun, de vreme ce 

unele făgăduise către Impăratul și altele vedeau că urmeză, işia în 

scurt tâte disele și scrisele lor la minciună. 

Deci așa necăjiţi fiind, îndată ai scris la Impărăţie făcând ştire 

că nici cu un mijloc nu'l pot urni ci încă și meterez ai făcut împre- 

jurul saraiului unde ședea, cu acel gând că de'l vor sili adică, mai 

tare să stea împotrivă cu război ; care lucru necuvios Impărăția 

aflându-l, fârte s'ati turburat, de care făcându-se sfat s'au socotit să 

i se mai poruncescă încă o dată şi de va sta iarăși împotrivă să-i 

dea războiii și sabie cât măcar să piară și el de nu'l vor putea lua 

viă, pentru că și Muftiul aşa aflase în legea lor, adică: cel ce ară- 

dică sabia împotriva Împăratului să piară și într'acestași chip au 

dat şi fetfa și ait trimis cu porunca aceia pre un lusuf Aga carele 

îndată ce at sosit iarăși ai trimis de i-ati mai dis să iasă să intre 

în cetate că așa iaste porunca Impăratului, că apoi vor urma lucruri 

primejdidse de nu se va supune poruncii. Dar el nimic din ceea 

ce începuse nu se mai muia ci încă şi mai dârz sta și mai tare răs- 

pundea că: nu va merge de ar şti să piară până la unul (şi nu se 

vita ticălosul că în mână le era ci trufia orbindu-l primejdia însuși 

își căuta). Deci vădând Hanul și Seraschierul că nici de cum nu se 

supune, numai decât eşind den cetate cu mulțime de 6ste, coborând 

şi 12 tunuri mari, ai mers unde şedea Craiul și puind tunurile în
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potriva saraiului, ai pus și tătărimea de o parte și inicerimea de 
altă parte în rînduială de r&zboiiă, socotind că dâră vEdând Craiul 
se va înfricoșa şi se va lăsa de pisma ce avea, dar nici cu aceea 
nimic n'ai isprăvit, 

Așa dar aședând oștile, ati trimis Hanul și Seraschierul de ai mai 
chemat pre Ispravnicul lui şi i-aă mai dis să mârgă să dică Craiu- 
lui să se supue poruncii împărătești că, nesupuindu-se, vor să împli- 
nescă porunca să-i dea adică războiă, ci acum dar să-și alegă ceea 
ce îi va fi mai de folos și de cinste, care acestea tâte mergând 
Krot Ispravnicul lui și dicându-i-le, nici de cum nu s'a mai muiat 
den inima ce avea întâiii ci iarăși cu diîrză inimă și cu mare mega- 
lopsihie s'aă arătat răspundând că de acolo mort (va ieși), iar viă nu 
va ieşi. Că de iaste Sultanul Impărat și el asemenea Impărat iaste, ci 
de ar ști să piară până la unul, nu se va da. Care răspuns viind la 
Hanul i la Seraschierul, numat decât ati dat poruncă de aii slobozit 
tunurile asupra saraiului în două rînduri şi nici cum n'aii putut nemeri 
în saraiit ca să strice ce-va. După aceea aii început a arunca com- 
barale (1) şi iar nimic. Apoi ati dat poruncă Inicerilor ca să se 
apropie ei să dea foc; ei n'aă vrut nici cum răspundând că nu vor 
da ei războii că'i cunosc că nu sunt împotrivnicii Impăratului și 
cum că nici hatișerif împărătesc ca să le dea războiu nu iaste. Deci 
Hanul vădând, ai adus numai de cât și hatişeriful şi fetfaoa Mul- 
tiului de le-ai arătat, dar ei tot sta înstânjiniți şi nu vrea să se 
supue poruncii dicând că ei întriînșii nu dai (care aşa se înțelegea cum să fie fost şi la aceea un meșteșug al Hanului, după cum se vede mai în jos că aă urmat, ca dr lar lua pre Craiul ne-vătămat să nu i se întâmple vre o primejdie). 
Vedând dirept aceea Hanul şi Seraschierul că nu se supun și plecase diua spre seră, aii lăsat tâtă Gstea împrejurul casei lui până a doua di, iar Ienicerii peste nGpte at trimis la Ispravnicul Craiului şi i-ai dis ca să dică Craiului: fără de nici o temere să se scâle atunci nGptea să mergă la dânșii că ei își vor pune capul pentru dânsul și nul vor da în mâinile lor, ci'l vor duce ei tocmai la Impăratul, Dar nici cu acesta nu l'a putut plecat (sic), respundând că el ture nu mai 

PN NN 

(1) ghiulele.
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crede ci ce vor ști să-i facă, Să-i facă: Bi/di î/den Cah'masă. Strân- 

gându-se dirept aceea a doua di iarăși toți și spuind Inicerii cum 

că au trimis n6ptea că dor va merge de bună voia lui la dânșii şi 

nu ai vrut ci ai răspuns tot cu semeţie, făcutu-s'aă Hanul și Seraschi- 

erul a da bacșiș Inicerilor și a le da poruncă de r&zboiă, care îndată 

dând năvală au început a slobozi focul. 

Craiul încă-și cu câți 6meni avea pe lângă dânsul închidându-se 

în case, nu da prost foc și ei după ferestre și așa ai dat r&zboii 

până în de-scră şi nimic nu putea să le strice, că Craiul cum 

vedea mulțimea de Iniceri numai ce începea a arunca galbeni pe 

ferestră. Inicerimea v&dând galbenii, da morţi la dânșii, iar cei din 

casă cum îi vedea năvălind la galbeni numai ce slobozea focul și îi 

prăpădea, pân ce vădând că înopteză sai apucat tătărimea a căra 

fin şi paie și a năvăli pe din dosul saraiului şi a grămădi pân ce 

aii ajuns de în-veliș; de aci numai ce aii dat foc paielor și den 

paie s'aii aprins saraiul, care nevoe și amară nenorocire vădând 

ticălosul Craiul și toți ai lui, că'i în€că despre o parte fumul, des- 

pre altă parte îi îngrozea focul că să aprinsese și podina, despre altă 

parte glânţele, data năvală care cum aii putut de au sărit pre fe- 

restre. Dar încotro făcea tot amar și otravă de dânșii ticăloșii era, 

că împrejurul saraiului mulțime de 'Tătari fiind, care cum sărea în- 

dată îl lua; aşa şi ticălosul Craiul vădând primejdia și deznădăj- 

duirea scăpării şi a mântuinții, rămâind numai cu o slugă datai și 

el năvală pre ferâstră, unde îndată ce ai sărit, ca să nu primejdu- 

iască, ati început a striga sluga: Craiul, Craiul, pe carele numai de 

cât luându-l nişte iniceri Pai dus la Hanul fiind acolea aprope. 

Vedeţi primejdia ce trufia aduce, că unde Craiul ne-biruit se 

scria, de păgânii tirani şi varvari ajunsese a se ocări, lucru de 

mirare, ne-având nici o vecinătate și nici o cunoştinţă cu dânșii, 

furtuna pren apostasia Mazepi? a năzui la ajutorul varvarilor lait 

adus. (Pentru aceea nimeni să nu se semețescă în puterea sa ci 

întra lui Dumnedei ajutor să năzuiască). 

Ducendu-l dirept aceea la Hanul, primitu-laă cu cinste dicându-i 

multe cuvinte de mângâere; după aceea invăluindu-l întrun ihram 

fiind forte zăpăcit şi îngrozit de cele ce vă&duse, lait pus într'o că- 

ruță şi aşa cu tâtă 6stea luându-l la mijloc laă dus în cetate și lat
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pus în saraiurile Pașii, numai cu vre-o 30—40 de &meni de ai lui 
că pe cei-lalți ce mai avusese, Tătarii, pe unii îi robise, pe alții Tur- 
cii îi luase și câți era mai tineri îi și turcise, arătându-și precum la 
tite și la acesta pagânii tâtă varvarotita şi răutatea. 

Făcând după aceea știre la Impărăție cum că Pai dus în cetate, 
Împărăția numai de cât ati poruncit să'l ducă la Odriiă şi aşa după 
poruncă lai arădicat de la Bezdzr şi lată dus la Odriiă, După ce 
deci aii sosit acolo, orânduitu-lai să șadă întrun sat cei dic Demir 
Deşti aprâpe de Odrii şi acolo conăcindu-l, tocmai atunci S'aă deș- teptat păgânii şi aă cunoscut lucrul cel ne-cuvios ce ai făcut și vădând că ai greșit de către amândouă părțile şi de către Moscali adică și de către Craiul Șvețesc. De către Moscali, căci, fără de nici o pricină aă stricat pacea și iarăși le-ai închis solii şi zălâgele cu 
atâta -defăimare în Idicula, lucru care se minuna tot Țarigradul; şi de către Craiul Șveţesc, căci cu război şi cu atâta ne-cinste, de la Bender Vaii luat, făcându-i ocară ca aceea precum mai sus s'a dis, 

Ca să arate Impăratul că, câte sai făcut n'aă fost în ştirea lui, 
pus'aii pricina tuturor acestor lucruri asupra Hanului, asupra Muf- tiului şi asupra Seraschierului de la Bender şi a Ciauș Bașei; pre aceștia, dic, pricina aruncând i-ati și mazilit și i-ai și surgunit, Pre Hanul Pati Surgunit la Sacâzu puind Han în locul lui pre Caplan Gherei Suitan, iar Seraschierului de la Bender, Ismail Pașii, luându-i tot, lai închis acolo în cetate. 

lar după tâte turburările acestea, un Mula lIbraim carele 'odată fusese şi Căpitan Pașa, luând asupra lui și făgăduind Împăratului că el va aședa lucrurile de către amândouă părțile și le va linişti şi de către Moscali și de către Șveţi, de către Moscali adică să întărescă iarăși pacea și de către Craiul să'l facă el să mergă pre Mare în fara lui, nimic mai supărându-se şi mai turburându-se Impă- răția, care audind Împăratul fârte S'aii bucurat și numai de cât la ste- pena Viziriei Pau înălțat, făcând pe Vizirul ce era Suliman Pașa, Căpitan 

A 
. bă - x : x» us . > > pad > Hi 

gubă în răzmiriţa ce i sai făcut şi să'i scâță ȘI toți Gmenii ce'i robise. 

(1) Amiralul flotei.
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Puindu-se dirept aceea Vizir acel Mula Ibraim, îndată aă trimis de 

ai scos den Idicula pre soli şi pre zăl6gele Moscalilor și i-a dus la 

Odriiă. După ce deci pre toţi i-ai dus acolo, cercetându-i pentru 

pace, i-ai cunoscut a pohti şi a primi; cercetând şi pre Craiul Şveţesc 

de mergerea lui, nimic-nu se putea apropia, nici îi da ascultare, nică 

primea sfatul și îndemnarea lui. Trimis'ati dirept aceea într'o qi de 

i-au dis: ca să-i fie cu voie să trimeță corturile să le întindă aprope 

de sat unde şedea el şi de aci să mergă şi Vizirul și alții şi să mergă 

şi el să se împreune acolo şi să-şi vorovâscă câte cevași pentru chiver- 

nisela lui, care atunci ai primit și el așa să fie. Iar când aii fost a doua 

di, gătind Vizirul alaiii frumos ca săi facă și mergând la locul unde 

se gătise de împreunare, at trimis de ati dat veste şi Craiului cum 

că sai apropiat Vizirul să iasă şi el să mergă după cum sai fă- 

găduit. El ai răspuns că nu va merge, că nu-i iaste bine. Mai tri- 

mis'ai și al doilea şi al treilea rând și nici cum nai vrut să 

mergă; care lucru necuvios vădând Vizirul forte sati mâhnit de 

atâta necinste ce i-ai făcut, de vreme ce sat învirtejit în Odriiă 

fără de nici o ispravă. Deci vEdând că nu lucrurile precum socotea 

îi merg, ci întralt chip se urzesc şi urmeză și cunoscând că nu va 

fi bine de dânsul, de vreme ce câte făgăduise Impăratului nici una 

nu putea isprăvi, socotitu-s'ati de cât să se primejduiască el, să aducă 

mai bine Împăratului strămutare. Scormonind şi indârjind forte tare 

pe toţi ca să scornâscă răzmiriță și apropiere a-și isprăvi după 

pobhta sa, dar iată tot de o dată nenorocirea i-ati strămutat nădejdea, 

că aflând Impăratul numai de cât Pau mazilit şi de Vizirie și de 

viaţă, numai douE săptămâni fiind Vizir. 

Asupra dară zarvei şi furtunei ce se întâmplase Craiului Sveţesc 

la Bender, iată și Szanisiav Leşcinschi carele se numea Craiti ţării 

Leşeşti, trecând pren ţara ungurească teptil ai intrat în hotarăle 

țărei nstre, în tîrg în Câmpu-Lung, carele mergea ia Craiul Şveţesc 

ca cu el sfătuindu-se să socotescă la ce cale vor pune şi în ce chip 

vor găti cursă și laţi asupra Moscalilor, s'a mai bine să dic asupra 

Pravoslaviei. Acesta el socotea, iară ochiul cel ne-adeormit al Dumne- 

deeştii pronii la alt sfârşit at orânduit lacrurile, că îndată ce au sosit 

la Câmpu-Lung a dat peste ticălâsa furtuna și strămutarea cea îm. 

protivnică a lucrurilor Craiului Şveţesc, catre aflându-le ne-îndrăzaind
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a se învîrteji pre unde ati venit, de vreme ce începuse a-l semui și a se 
descoperi că el iaste, temându-se să nu incapă ia primejdie, vădând că 
nu precum socotea el lucrurile îi merg, numai de cât înțelegând de 
ticăloşia Craiului, iarăşi tiptil luând în jos în țara Moldovei ai tras 
şi ajungând la ași, Domnul țării Moldovii aflându-l că iaste el, numai 
de cât au făcut ştire Impărății, avându-l pre el cu pază până va 
vedea în ce fel și cum va fi porunca Impărăției, de care înțelegând Im- 
părăția, numai de cât ai poruncit Seraschierului de la Bender şi ai 
trimis la Zași de Vai arădicat cu câtă-va slujitorime şi cu cinste lati 
dus la Bender pre care Pașa cu priminţa cea cuvi6să Pati primit, orîn- 
duindu-i și tâte cele trebuinci6se ca unui Craii, după cinstea și 
stepena lui. | 

lar pravoslavnicul nostru Domn, sosind vremea cea obicinuită ca 
den Scaunul Tirgoviştii să se mute, la /zoruarie 26 dile purces'aii 
de acolo și cu fericire la Martie z di ai sosit în Scaunu Bucureşti- 
lor. lar după ce aă sosit în Bucureşti, neapestit venit-aă poruncă Dom- 
nului de la Portă ca să trimiță la Bender 30 pungi de bani să se 
dea I&fă Cazacilor și Leașilor ce era acolo și să trimeță și 250 de sa- 
lahori ca să curețe Prutul de unde intră în Dunăre până la Țufora 
pentru ca să pâtă umbla fără de smintelă vasele cu zahareaua, o- 
rînduiad și pre Domnul Moldovenesc să trimiță şi el 1000 de salahori 
tot la Prut și iarăşi au mai venit și altă poruncă ca să se mai tri- 
mcță una mie una sută de lemne, fără ceale ce mai sus s'aii po- menit, la Sacc:z pentru tocmirea podului pe unde era să trecă ostea și 150 de salahori iar acolo pentru lucrul podului. Aşijderea şi pen- tru caii care era de treba tunurilor poruncă sai dat, ca până la 
sfîrşitul lui Martie să se afle la Odriii, care porunci tot de o dată viind, întru mare grijă pre Domnul și pre boiari ai băgat, că nu 
era puțin grei şi ușGră povară a să plini atitea porunci de o dată, pentru că și ticălâsa de țară fârte tare slăbise, că și vitele se rărise și pâinea se împuţinase. Iar înțeleptul Domn și aceste cumplite și peste putință porunci cu ajutorul cel de sus tâte cu bună a Mării Sale și înţelepta chiverniselă le-aă împlinit şi tâte acestea la a lor cu- „ vi6să vreme le-ai trimis după poruncă. 

. lar după ce ai mazilit pre Mula Ibraim, stătut-aă câtă-va vreme Impărăția fără Vizir, numai ce isprăvnicea Damas Ali Pașa ginerile
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Impăratului, lucru f6rte de mirare, care nici o dată nu se pome- 

nește, Impărăţia turcului să fie fost întru turburări și nestatornicii ca 

acestea, care tâte acestea Craiul Şveţesc le-ai pricinuit și atâta i-att 

făcut în cât și însuși ei nu știa ce vor mai face, ci umbla ca niște 

zăpăciți strămutând lucrurile lor într'o di întrun fel, într'alta întralt fel. 

Iar luminatul Domn între tâte valurile ce de către Turci avea, 

necontenit iubind a înfrumuseța în tot felul curtea cea domnâscă, 

între altele aă făcut şi Slomnul cel de caritele domneşti den Bu- 

curești, de piatră den temelie precum se vede cu stâlpii tot de piatră, 

lucru fârte iscusit care mai înainte era de lemn, înălțând şi zidul 

curții împrejur-jur fiind forte pitulat și stricat. 

CAP. CVI. 

Poruncile ce, în câtă vreme ati fost Porta fără Vizir, 

Domnului au, venit. 

Fără Vizir încă fiind Pârta, ai venit un salahor împărătesc cu 

poruncă la Domnul să gătâscă 800 de salahori săi trimiţă la //ozzz 

ca să lucreze acolo la cetate. După acâsta iată și altă poruncă: să 

mai gătescă încă 400 de salahori iarăși pentru acea trebă. Deci 

Domnul (săvai că era lucru fârte cu grei) făcând multă nevoință 

şi cu bani și cu slujitori aii împlinit acei 1200 de salahori și i-atk 

trimis unde porunca era, trimițând peste ei mai mari pe /orgacke 

Cavamanlul Vel Chucer za Arie împreună şi cu Robea Căpitanul 

za Călăraşi ot Rîmnec. ” 

Neapestit după acâsta ai venit un Arap Mehmet Aga, om al Si- 

lihtarului Ali Pașa ce era în loc de Vizir, cu poruncă către Domn 

şi însuși Măria Sa să se rădice cu t6tă curtea Mării Sale și să mergă 

cu 2000 de 6meni la Zlotin să lucreze la cetate, care poruncă Dom- 

nului viind, măcar că cu greii era şi Mării Sale şi tuturor, iar încă 

şi după poruncă numai de cât ai început a se găti ca să mârgă: 

Inţelegând dirept aceia lăcomia cea păgânescă că Domnul după a 

lor poruncă numai de cât aă urmat şi face gătire ca să purcegă, 

| ai pus ca să mai pâtă pre ticăl6sa țară a 

părările și povările cele cumplite ce în tre- 

sa de țară nesăţibsa lor tiranie, scris-aă 

într'altă socotelă lucru 

prăda, că nesocotind su 

cuții ani însărcinase ticăld
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Domnului cum că Impărăţia ai socotit iarăși ca să nu mai mârgă 
Măria Sa la Flo/in ci să şedă în Scaun ca să pârte grijă, să împli- 
nescă alte porunci împărătești ce ar mai fi, numai să trimiţă la 
Fotin cei 2000 de 6meni cu care era orânduit să mergă Măria Sa 
și să trimiță şi vre-o 2 boiari cu salahorii aceia să lucreze la ce- 
tate și să dea și 200 de pungi de bani huzmet la miria împără- 
tescă. O! varvară și păgânescă neomenie! până în cât și cum necă- 
jeşti pre supușii tăi, Care porunci Domnului viind mâhnitu-s'aă și 
s'au turburat până în suflet mai mult pentru atâta sumă de bani ce 
printreg de la ticălosa țară cerea, pentru care Domnul numai de 
cât aă scris cărți la Chihaiaua, la Vizirul cu multe rugăminte ca 
d6ră sar milostivi să mai ușureze țara dintr'atâta nevoie, arătând 
că nu iaste nici întrun Chip cu putință a se da acea sumă de bani, 

Dar nici întrun chip împietrirea inimilor ce-i păgânești n'au pu- 
tut-o pleca spre umilință, ci încă şi mai cu mare pornire acestă po- 
runcă o aii întărit, numai să se dea deplin să nu fie într'alt chip. 
Deci Domnul vEdând cumplita poruncă, săvai că era forte cu grei 
şi păste putință așa de grabă atâta sumă de pungi den ţară a să 
da, iar încă și vEdând Domnul şi boierimea că întralt chip nu se 
pote şi temându-se, fiind şi vremile turburate, ca nu cum-va să curgă 
altele mai grele în țară, precum și la alte nevoi şi păsuri ale țării de multe ori den bunătatea Mării Sale cu ajutorul țării dintru ale Mării Sale s'au arătat, așa și la acestă grea și mare nevoie vădând 
slăbiciunea și neputința pământului, fiind alte dăjdii şi alte nevoi în țară, sai arătat cu mare ajutoriă dând de la Măria Sa pungi 60; dat-ai și boiarii pungi 50; luat-ai și împrumut de la unii alții la Odriiu și s'aă împlinit suma cât aă fost porunca și sai dat la miria împărătescă. Iar după aceia mai răsuflând bieţii săraci câte cevași, ai eșit o dajde în fară pentru banii ce didese Domnul și boiarii şi cu încetul s'a strâns banii și și i-a luat fieşte care și în- tr'acestași chip saă împlinit cu ajutorul lui Dumnedei şi acestă păgânescă poruncă,
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CAP. CVII. 

Pacea ce iarăși ai făcut Turcii cu Moscalii şi cele ce 

ai urmat în urma pacii în fară supărări de la Turci. 

Lucruri mai nestatornice și mai netemeinice și mai învăluite de 

cât întracest an, socotesc că nici un veac nu va fi adus pre nică- 

irile ca cum aii adus acest timp la Impărăția otomănescă, că într'o 

di striga de pace, iar într'alta odrăslea ne-pacea, într'o di îmbrăca 

pă soli cu caftane, într'alta iarăși îi închidea și-i ocăra; și întra- 

cestași chip câtă-va vreme întru turburare lucrurile păcii se purta. 

lar la 28 ile ale Jul Iunie viind Călărași de la Odriii, scria boiarii 

Domnului cum că ai scos iarăși pre soli de la închisre și ai făcut 

iarăși pace, mai alcătuind câte cevaşi pe lângă cele dintâiii cereri ce 

la Prut se legase şi se aședase, adică să mai dea Moscalii pre an 

80 de pungi de bani pentru cojâcele “Tătarilor, care obiceiii fusese 

şi mai de demult, iar pre vremea ce în urma Beciului sai făcut 

pacea, s'au stricat. 

A doua,să se mai lățescă hotarele Turcilor spre pământul Mos- 

calilor întracestași chip: hotarul turcesc mai înainte era apa Sama- 

rul şi hotarul moschicesc apa Orelul, ci între apa Samarului și a O- 

relului la mijloc iaste cât-va pământ. Ci acel loc Vaii cerşut Turcii 

de la Moscali ca să așede acolo pe Cazacii cei ce fugise cu Ma- 

zepa Hatmanul şi încă, pe lângă aceste ape să n'aibă voie nici o 

“parte nici alta să facă cetăți, nici Turcii adică pe lângă Samaru, nici 

Moscalii pe lângă Orel. 

"A treia, să rădice Moscalii mâna de asupra țării Leşești. 

A patra, pricina și vina a acestor turburări ce s'ati întâmplat Într'a- 

cești 3 ani între Turci și între Moscali, să şi-o ia Moscalii asupra 

lor, mărturisincu-se că ci ai fost și sunt de ta început şi până 

acum pricinuitorii acestor multe scandale. 

La acesta a lor cerere, plinitu-s'ait cu adevărat cuvintul Isaiei carele 

dice: că răutatea ai orbit și au fâmpil inemile lor, că vidând să 

nu vadă şi augind să nu augă și să nu înțeleagă. Un lucru ce pren 

tâte laturile pământului s'aii audit, vor după a lor năpraznică voie 

săl acopere, ca cum ar vrea neștine să adune tâtă lumina din 

Viaţa lui Costandin Vodă Brâneoveanu.—St. D. Grecianu. 16
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lume ca supt obroc să o vire. Insă acestea adaose, solii și zălgele 
moschicești, ori de voie, să dicem, ori de nevoie a primi le-aă cău- 
tat şi primind tote cele ce puternica Portă aă poruncit, numai de 
cât Impărăția, den sălii cei ce se afla acolo pentru întărirea acelor 
puncturi și aședământuri mai mult, at slobodit pre Avraam Lupo. 
hinov, fratele “Ţariţii Țarului Petru, călugărița, carele în trecutul an 
cu solie la Turci de Țarul se trimisease, 

lar Turcii, după ce s'au svonit pacea ce aii făcut cu Moscalii, pre. 
cum mai sus sait dis, aflat-ai altă panurghie a face, cu pricină ca să facă cetatea Fotinului precum mai înainte se va vedea că ai şi făcut-o, cu care pricină aă coborit multă sumă de ste la pod la Saccil, orînduind și zahareale şi cară, salahori şi de tote de cele ce trebuiesc de treba oștilor și a lucrului; însă nimenea atunci nu se putea domiri: ce le iaste socoteala păgânilor și gândul a face? de - vreme ce despre Moscali arăta pace, despre Leasi, cum mai nainte se va vedea, așijderea, și așa cu pricina ceaia la Sacezy strângân- du-se tâte oștile, trimițând şi 50 de balghemuzuri, 150 de tunuri și mulțime de ste, lucru fârte de mirare: la lucru Și zidire de ce- tate să mergă atâta mulţime de 6ste, precum se înțelegea, cu Turci, cu Tătari, ca 300 de mii şi mai bine și cu atâtea tunuri și alte gă- tiră şi mai vârtos, că până a merge la Zlo7in vremea se scurta şi da răcela, că până a să aduna toți şi până a purcede ai venit și 

așa Seraschierul, Seraschier peste tote oștile, i-ai trimis şi surguciă și paică împărătești (atunci li sai cunoscut și ceea ce le era în gând a face, dar nu ie-aă dat îndemână, precum mai înainte se va vedea, de vreme ce nu lucri- rile precum dicea Stanislav ai eșit). 
Poruncindu-i ca să ia şi pre Siaz 

pote fi că acesta; 
în țara Leşască de 

îslav Craiul cu dânșii dinpreună, le era socotâla ca să] ducă să'l așade Craiă vreme ce aşa el didese Turcilor a înțelege că: cum vor merge spre Zlo/in vor eși toți boiarii cei mari și t6tă țara Leşască și se vor închina lor. 
Deci, după vorbele 

necându-se, P'aă luat 
cele ce S/auislav dise 

şi de cinste 

și părearile lui ceale mincinâse şi Turcii alu- ȘI mergând până la (loc alb) nici unele din ase și făgăduise nu se vedea. Deci Seraschie-
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rul, vădend că câte le-aii dis, au eșit tote la minciună, numai de 

cât ati făcut știre la Impărăţie și Impărăţia înțelegând, fârte s'au tur- 

burat și ai poruncit Seraschierului, de acolea pre Sfapisiazv să! tri- 

miţă iarăși înapoi să închidă în cetate la Bender şi ei să mergă la 

Hotin să se apuce de cetate. Deci cu pricina lucrării acei cetăți, 

nesuferite greutăți și cumplite porunci de la păgâni ai venit Dom- 

nului şi țării. Că afară din cele 200 de pungi ce aii dat huzmet 

Impărăţii, sai mai bine să dic năpaste, carele şi mai sus sah po- 

menit, şi afară din cea o miie de salahori ce cu Zordache Vel Clu- 

cer za Arie sat trimis la Zlotin, ai venit poruncă Mării Sale ca să 

mai trimiță 2000 de salahori, cu care era orânduit Măria Sa să 

mergă şi 1600 de cară, unele să mârgă la Flotin, iar altele să în- 

carce zahareaua să mergă pe uscat iarăşi la /ofiz. 

Aceste păgânești cumplite porunci tot de odată viind, nu în pu- 

țină grijă și turburare Domnia şi tâtă boierimea ai intrat și măcar 

că în multe feluri ati cercat Domnul cu rugăminte la Pârtă: că doră 

ar fi putut mai ușura ticălâsa de țară dentru atâta nevoie, dar nimic 

nu ai putut folosi. Deci vădând că întralt chip nu se putea, fără 

numai să se împlinescă porunca păgânilor cea crudă, den slujitorii 

ce avea pentru treaba curții Mării Sale, ati gătit 1.000 de cazaci și 

trimițând la margine bani, ad mai strâns încă 1.000 de salahori şi așa 

cu mult greă plinind 2.000 de salahori i-a trimis unde era porunca, 

trimițând mai mare peste ei pe Neagu Vel Căpitan za Cazaci. 

Vădând dar Domnul atâta păs şi atâta nevoie ce pe ticălssa 

de ţară căduse şi mai cu grei de cât tote fiind carăle, de vreme 

ce se aduna la 3.000 de cară și, ne-putând face despre Pârtă nici 

o uşurare, trimis'aii Măria Sa cu rugăminte şi cu daruri la Abdi 

Paşa Seraschierul şi la “Tefterdariul ordii, rugându-se ca să facă a- 

cest bine şi uşurare săracilor: să trimiță adică aci şirle (1) să ară- 

dice făina de la oraş de la Fo, ca să nu mai trapede săracii până 

la Fotin, că nici era cu putinţă a să împlini den ţară atâta sumă 

de cară. Deci după rugăciunea Mării Sale aii voit şi ei și ai orân- 

duit vasele de ai venit şi ai arădicat de la oraș şi sa mai făcut 

o fărâmă de ușurare săracilor, că era tâtă suma aceea a zaharelei 

25.000 de obrâce de făină și de orz obrâce 25.000. 

  

(1) Vase pe apă.
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CAP. CVIII. 

Meargerea Domnii la Tirgovişte și ceale ce s'a întâm; iat 
cât aii şedut acolo. 

Arădicând Domnul și acel păs și grea poruncă a huzmetu lui, por- 
nind și toți salahorii și carăle la Z7oz4 și viind și Mării Sale fer- 
man și poruncă ca să nu mârgă ci să șadă în Scaun să porte grijă 
de alte trebi şi porunci ce ar fi, sculatu-s'att drept aceea Măria Sa 
den București cu tâtă casa Mării Sale și, cu tâtă boierimea și la 
Avgust în 5 ile aă purces, mergând pe la satele Mării Sale Mogo- 
șoia i Potlogi? și la a zr-a gi ati intrat în Scaunul Tirgoviștii cu 
halaiă forte frumos după obicei. 

lar după sosirea Mării Sale în Tirgoviște nu multe dile trecând, 
venit-ai Călăraşi de la Odriiă cu cari scriat boiarii că vine un Agă 
viziresc ca să dea Măria Sa den haraciti pungi 100, care înțelegând 
Domnul și t6tă boierimea, fârte s'a întristat de atâtea grele și 
dease porunci nedrepte, fiind că nu de multă vreme și Domnul 
şi boierimea și țara mai împlinise şi altele asemenea. Insă cu 
t6te acestea viind și Turcul cu fermanul și fiind poruncă grab- 
necă, precum tote Măria Sa le-au împlinit și acestă poruncă, făcând 
Măria Sa nevoință den preună cu toți boiarii și, neputându-se atun- 
cea în grabă a eși dajdie în țară, de vreme ce era pe bieţii săraci alte 
nevoi că era supăraţi peste măsură, dat-ati Măria Sa și toți boiarii 
de ai împlinit banii și ai pornit pre Aga de sai dus cu dânșii după poruncă la miria împărătâscă. Apoi cu vremea ati eșit dajdia și și-aă luat fiește carele banii ce aii dat şi întracestași chip s'aă împlinit şi porunca. acesta. 

lar la Szpremorie în 2 dile viind Călăraşi din Odriii, scria boiarii Mării Sale cum că şi solul cel Leșesc, carele de câtă-va vreme era acolo trimis de Craiu/ August şi de ceia-Valtă tâtă Recipospolita (1) pre care fiind Turcii forte supăraţi de clefetiturile şi minciunile Craiului Şveţesc Și ale lui Stanislav, grăind şi dicând multe împo- triva Leaşilor, nevoindu-se în tot chipul Craiul Șveţesc ca dâră cu Puterea Turcilor ar putea face pe Stanislav Craii iarăşi țării Leşeşti, atuncea în grab nu i-ati dat voie ca să aibă împreunare cu Vizirul RIN AR 
(1) Boierimea polonă.
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până când vreamea aă descoperit tâte meșteșugurile și făgăduelile 

cele mincin6se ale lui Sanislav şi în meidan (1) le-ai scos. 

Deci atuncea Vizirul Lai adus de sai împreunat şi la tâte cele ce 

ii era poruncite de Craiul săi și de Recipospolita ascultare aii dat 

şi iarăși cu cinste la gazda lui lai trimis, arădicând şi paznicii cei 

ce era mai înainte. Tot cu acei Călărași aii venit și acestă veste cum 

că şi solul ce se aștepta de la Țarul, de ait primit cele ce solii lui 

ati tocmit şi ati așezat cu Turcii ai ba, ai sosit, pre carele cu mare 

cinste și minunat alai dic, că Tai primit Turcii în Odriiă trimițând 

Impărăţia mulți Agi înainte, Ceauși și paici împărătești şi aşa cu 

mare pompă și cinste ai intrat în Odriit. 

lar după ce ai sosit, fără de zăbavă impreună şi cu ceialalți ce 

era mai înainte, i-ati dus la Vizirul de s'aă împreunat și i-a primit 

cu mare cinste şi vădând că ai adus tâte cele ce Impărăția au 

pohtit, primite și de Țarul și întărite cu pecetea Împărăției sale, i-aă 

îmbrăcat cu 30 de caftane. 

După aceia a 3-a di ducândui și la Impăratul, după obiceiii îm- 

brăcatu-iaii şi acolo cu 40 de caftane, făcându-le mare și frumâsă 

cinste. lar Domnul prentre atâtea supărări și valuri ce ai avut ș; 

întvacest timp avînd pururea gândul şi inima spre cele Dumnedeești 

îndemnatu-saă şi at învălit mânăstirea Dzlului peste tot cu table 

de aramă şi o ai înfrumusețat precum pre din lăuntru cu zugră- 

vele şi cu alte odâră, așa și pe din afară. 

Plinitu- sa şi anul al 25-lea al Domni: lui Costandin Vodă Ba- 

  sarab la Octomurie 29 dile leatu 423. 

CAP. CIX. 

De aici se începe a se serie cele ce la anul al. XĂVI-lea 

de Domnia Mării Sale s'au, întâmplat. 

Fiind Janache Vei Clucer Văcărescu de câtă-va vreme dus la 

Pârtă pentru trebile țării, Măria Sa ai socotit de ai trimis pă Gri- 

gorie Băleanul Vel Vornic şi aă scris lui Vel Clucer să vie purce- 

gând de aici Ve? Pornic la WNoemorie (loc alb), iar la a 73-a gi ai 

sosit şi boiarii cei ce fusese la Zotiz cu salahorii la lucrul cetății 

(1) în public.
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(anume): Vz/ Chucer za Ariei Vel Căpitan za Cazaci denpreună cu 
cel-lalţi Căpitani, rămâind acolo încă cinci steguri de cazaci care 
i-ai oprit Turcii să mai lucreze încă până la 25 ale ZuZ Voemorie 
la seraiurile Pașii. 

Venit-aii și Janache Văcărescu Vel Cluceariă la 77 dile ale hui 
Aoamyvrie, carele cu multă dreptate slujind Domnului și cu multă 
nevoință spre cumpătarea dărilor pentru folosul țării, Domnul Pai 
primit cu cinste, îmbrăcându-l și cu conteș cu samurii, 

După acesta viind Călărași de la Țarigrad, scria boiarii Mării Sale 
cum că poruncâște Împărăţia ca să trimiță 30.000 de chile de făină 
ce mai rămăsese aicea den făina cea 'de astă-vară cum mai curând 
și fără de zăbavă, să o ducă la Hotin, lucru fârte greii și peste pu- 
tință, vreme de iarnă fiind, a merge carăle cu făină până acolo; și 
într'acestă grijă aflându-se Domnul și târă boierimea iată și altă po- 
runcă mai mare și mai grea de cât aceia veni, să trimiță Domnul 
cară la Zuzora să arădice 100.000 stambolchilea să le ducă iarăși 
la /lotiu, care se făcea atâta sumă de cară să mergă, vreme de 
iarnă până acolo. 

Socotescă dar fiește-cine în cât necaz şi zdrobire a inimii şi Dom- nul și tâtă boierimea se afla, pentru-că vedea un lucru foarte peste fire şi peste putință, care nici întrun chip a se face nu se putea. 
Insă, a sta amândouă poruncile jos nu se putea, ci făcut-ai Măria Sa nevoință și at gătit cară de ati încărcat cele 10.000 de chile și le-ai trimis la Zlotin, iar de cele-lalte fiind lucru fârte peste putință, vreme de iarnă fiind, a se face, fiind şi suma carălor mare, că era poruncă să trimiță 300, Măria Sa numai de cât ai scris cu multă rugăciune și la Portă ca să se milostivescă să mai scadă şi să lase să trimiţă în primăvară, că fiind iarnă vor peri și Gmenii şi do- bitâcele și va sta și tr&ba jos.. Și ai scris și la Seraschierul de la Hotin iarăși cu multă rugăminte, că dâră de nu se va putea afla folos de la Portă să scază Pașa cevași și numai de cât ati pornit Călăraşi la Țarigrad și la Pașa aă trimes pre /ordache Grămăticul şi așa ati dat Dumnedeii și despre o parte și despre alta de a venit răspuns că s'a făcut după rugămintea Domnului și S'ait scăzut cară 100 şi cele alte să se trimiță în primăvară, cum zic ci, la nevrute (1), 

  

(1) fără voința lor.
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CAP. CX. 

Mutarea Domnii den Seaonul Tîrgoviştii. 

Şedând deci Domnia până la lăsatul secului la Tirgoviște, făcând 

şi săptămâna cea mare acolo, Luni după s&ptămâna cea mare, la 

(loc alb), ai: purces şi mergând pre la satele Mării Sale Potlogii i 

Mogoşdia, Duminică la (loc alb), ai intrat cu fericire în Scaunul 

Bucureștilor.... (1). 

(1) Cu aceste cuvinte de la Cap. CX, să sfârșește Mss. ultim al Radului Vel 

Logofăt Grecianu, 
î 

Mulțumită și laudă dai milostivului Dumnedeă că ma învrednicit a desă- 

vârşi acestă lucrare și publicare atât de mult dorită de mine. 

Ștefan D. Grecianu.



NOTE ŞI ANEXE. 

Cititorul sosind la acest ultim Capitol al istoriei vieţii lui Cos- 

tandin Vodă Brâncoveanu, credem că nu'i va fi cu putință să nu 

se simță aprins de dorința de a ști și cele întâmplate în urmă, mai 

ales în vederea Tabloului tragic ce dăm aci mai la vale reprezintând 

uciderea familiei acestui nenorocit Domn. 

N'ar fi locul aci de a vorbi așa în scurt despre nişte întâmplări atît 

de însemnate și cunoscute, care pot alcătui volume întregi ale Isto- 

riei Patriei nâstre. Cu tâte acestea vom cerca a da, până la oare 

care punct, satisfacție acelei legitime dorinţe a cititorului, arătându-i 

numai unele detalii ce ştim despre cele întâmplate cu familia acesta. 

Mai jos, într'un Capitol special vom arăta și notele ce avem despre 

neamul Doamnei Maricăi, căci şi el, nu este mai puțin istoric de cât 

al soţului ei. 

Prin ultimul Capitol al cronicei vedem spuindu-ni-se că, după în- 

ceputul postului Paștelui, Doinnul a mers din Tirgovişte la Bucu- 

reşti. Așa este. Venind aci și reluând afacerile sale corente, încă 

în postul Paștelui, la 24 Martie, sosi din Tarigrad, în Capitala mun- 

tenă, cu ferman împărătesc Imbrohorul Rekiap. Acest Rekiap era 

un favorit al Sultanului şi era aducător de mazilirea Domnului Brân- 

coveanu, lucru de care Vodă nu avea nici o cunoștință ci numai bo- 

ierii Cantacuzineşti cunoșteati acâstă veste ascunsă. «Joi la 25 Martie 

s'a dat citire fermanului, care era cu loc gol lăsat în alb pentru nu- 

mele viitorului Domn, și în care s'a înscris atunci numele lui Ștefan 

Cantacuzino ca el să fie ales în locul lui Costandin Vodă Brânco- 

veanu. Chiar d'a 2-a di s'a început pecetluirea averii lui Costandin 

Vodă și a 3-a di Vineri el a tost ridicat din Scaun dimpreună cu 

tâtă casa lui, ducându-i pe roți la. Țarigrad şi închidându-i la Idi- 

cule> (1). 

Urcarea pe Tron a lui Ştefan Vodă nu a fost de sigur un simplu 

fapt întâmplător. Ştiut este că pe atunci să afla în Țarigrad, mazi- 

  

(1) Dacia T. IV p. 29 și urm,
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lit pentru a 2-a ră, din Domnia Moldovei, Mihai Vodă Racoviţă, 
care avea în Bucureşti pe fratele s&ă Dumitrașco, ginerile lui Mihai 
Spătaru Cantacuzino. Prin mijlocirea acestor 2 frați Racoviţești să 
purtase ștafetele şi intrigile dintre București și Țarigrad contra lui 
Costandin Voevod încă mai de multă vreme. 

Indată ce Brâncoveanu ajunse la închisrea ce îi era hotărită, a 
căutat prin tâte mijlocele să se îndrepteze înaintea Împăratului ; dar tote dovezile ce putea aduce el spre a'și proba nevinovăția să găseaii mult mai slabe decât mrejele ce să urzise pentru a lui pier- zare de către iscusitul tată al lui Ștefan Vodă, noul Domn. 

De aceea alt sfîrșit nu putu să rezulte de cât sacrificarea pe eșăfod, la August același an, în fața Sultanului (vedi planşa) și a reprezin- tanților Puterilor creștine Europene, a martirului Domn Costandin Brâncoveanu cu cei 4 fii ai săr și a boierului lanache Văcărescu Vel Paharnic, credinciosul lui, Corpurile lor ati fost aruncate în Mare și apoi pescuite şi provizoriu îngropate lângă Țarigrad la Calhi (1). 
(4) Del Chiaro; Cronicile țării; şi următârele rezumate după corespondența Ambasadorilor după timpuri: 

| 
Afica Brosură în Z&, 7007.—pag. so, W, Jorga. Doc. C. V. Brâncoveanu: Le Grand-Seigneur (Ahmed II Sultan), &tant sorti au Divan, fit, dans sa pr€- sence, devant le Scrail, du câte de Veau, decapiter publiquement le Sieur Cons. 

Ces 6 corps morts furent ensuite transportes par des porteurs devant la grande porte de la Cour, pour servir de spectacle i tout le monde, et le lende main on les jetta dans la mer. La femme, les filles et 2 petites files de cet infortun€ prince, ayant €t€ temoins occullaires de cette tragedie, furent ensuite condamnces ă une prison perpetuelle. De sorte que de la race de ce prince mașsacre il n'y a plus d'herritier masculin en vie... On Laccusait qu'il avait eu avec l'empereur d'Allemagne et avec le Czar de Moscovie une correspondance contre les interets du Grand-Seigneur Turc et avait achet€ des terres et des châteaux en Transylvanie et avait assur€. son argent ă Venise et ailleurs, 
dem p. 73: 

Cruautes et des supplices de la question la plus rigourcuse. Le Grand-Seigneur ordonne ensuite, qu'on: l'amenat devant luy le 26 de ce
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Văduva Dâmnă, dimpreună cu fiicele, ginerii şi nepoțelul ce o 

însoţise, fură exilați la Kir Tahie (Chiutahia) în Asia mică de unde 

mois et Pa fait dâcapiter avec toute sa famille en sa propre presence. L'on 

commenca l'exscution par lâin€ de ses enfants, qui ctaient au nombre de 

quatre; l'on vient aprăs eux ă son tresorier et ensuite & luy-meEme. Leurs ca- 

davres furent aprts jetes aux yeux du peuple, depuis le matin jusqu'au soir, 

ensuite disperses dans les flots du Pont-Euzxin, L'on n'a jamais regale histoire 

de limage d'une aussi sanglante boucherie, et le monde entier fremit encore 

d'horreur d'avoir vă ce miserable Prince, apres avoir passc la plupart de ses 

jours dans les richesses et la gloire du monde, rendre enfin Tesprit sous le 

tranchant du glaive et moutir en nageant dans le sang de toute sa familile. 

Pour sa femme et ses files, Pon assure qwelles seront vendues esclaves et le 

reste de ses parents et de ses commis ă la galere. 

Traducere : 

Pag. 59, N. Iorga, broșura cu doc. Costandin Vodă Brâncoveanu. 

Marele Sultan eșind în Divanul săi puse în prezenţa sa din Jaf Serazutut, 

despre partea Mârei Negre să se Tate în public capetele Domnului Costandin 

Basarab (acela care timp de 26 ani stăpânise în calitate de Voevod țara Ro- 

mânescă) dimpreună cu cel q fii ai sti și cu fratele nevestei sale. 

Aceste 6 frupuri fură apoi aduse în fața Porții Impărăteşti pentru a sluji 

de privelişte publică ș: a goza gi fură aruncate în Mare. 

Nevasta lui, fetele luă şi 2 nici nepote aii fost martore oculare da acestă ne- 

norocită tragedie şi nu destul atâta, mai fură osândite ja o închisore perpeluă. 

Aşa că din tot zzramal acestui die Domn ucis, nică un moştenitor de parte 

dărdătescă nu î-a mai rămas cu viafă, 

Acuzaţiunea ce i se adusese a fost că ar fi avut corespondență cu Impăratul 

Nemţiei şi cu Țarul Moscovii în contra intereselor Turciei şi că și-ar fi cum- 

părat moșii și case în Transilvania și și-ar fi asigurat banii pe la Veneţia şi 

pe aiurea. | ! 

Idem la pag. 78. 

Nenorocitul Prințul Valahiei î se Tăie capul în dilele acestea dimpreună cu 

copii săi și cu Vistierul care îi păstra averile sale. După ce că Sultanul i-a 

luat tâte averile lui de tot felul, Za asvârzi? în crugimele si muncile unei gros- 

ice închisori, timp de mai mule SEprĂMâniă dimpreună cu îulrişa sa familie 

și apoi î-a scos de acolo pentru a-i supune Za chinurile şi suferințele muncilor 

chestiunii câte sunt ma 7igurose, E 

Împăratul turcesc porunci apoi săl aducă înaintea sa în diua de 20 din co- 

renta lună şi puse de 2 se Tăie capul aiât luă câ! și copiilor săi în vederea 

ochilor săi. Execuţia acesta 'se începu prin cel măi mare dintre copii dul care 

crai 4 la număr, apol veni rîndul Vistieruluă săi şi în sfirșit lui însuși, Tru- 

purile dor apoi fură asvirlite în privirea poporului adunat şi nemișcat acolo 

de dimintla până stra, în vălurile Mării. :
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abia pe la stîrșitul anului 1716 obținură libertatea de a reveni în 
țara lor de odată cu lanake Vodă Mavrocordat la sosirea lui în 
Scaun (1). 

  

Au s'a mai vegut în întrega Istorie o asemenea Zildă de sîngerosa măcelă- 
7ive omenescă şi lumea îutregă se culremură încă de groza de a fi vădut ge 
acest nenorocit Domn stăpânitor care și-a petrecut cea mai mare parte a dile- 
lor vieţii sale în mijlocul bogățiilor si a slavei din acestă lume şi să ajungă 
apoi așa morte sud făișul iataganului scăldat în sfugele familiei sale. 

Pentru femeea- și fiicele lui se gice că vor fi vindute robe şi că rudele cele- lalte şi supușii lor vor fi dazi în munca silnică pe viață. 
Am dat notele acestea asupra persGnelor din familia lui Costandin Vodă Brâncoveanu câte aă fost victime cruzimei păgânilor, mai mult în scopul de a aduce lumină asupra faptelor petrecute pe atunci departe de patria lor, căci negreșit notele acestea venind de la contimporanii şi martorii oculari impar- țiali, neinteresați și cu posițiuni sociale înalte, le putem da tâtă încrederea noastră relativ la faptele întâmplate. 
Sunt însă strecurate în acele note şi câte-va erori necontestabile asupra per- s6nelor și asupra relaţiunilor şi legăturilor lor de rudenie, pe care le înţelegem şi le declarăm scuzabile căci martorii oculari streini de la Țarigrad le-ati re- produs atunci din svonul public cu greșală şi deci pentru a se putea corecta acum, am crezut a nu fi de prisos să aducem în vederea cetitorilor noștri şi câte-va documente despre ei, pe care să le reproducem după originale aicea, cu totă exactitatea, căci ele lipsea negreșit privitorilor streini, care ai scris atunci despre cruda şi tragica morte a lor. - Dar în scrierea acesta a n6stră este locul să ne folosim de actele descope= rite şi cunoscute încât să se scrie adevărul astfel ca să iasă la lumină Istoriea aceea fără lacune. (A se vedea notele de la paginile următore). (1) Cronicile contimporane și actele următâre: 
</ără dată. (Probabil 1717) (Arh. St, Mitrop. Buc. pach. 246/65 netr. doc. 4). «Zapisul Egumenului Filotheă Ieromonahul Sinaitul, de la sf. mănăstire cu «hramul Sf. Ecaterina dat la mâna lui Asa Vez Siuser și a Dumneael Fu- «Pânesel Dumnealui Maria, ca să ție un loc al mănăstirei din București alăturea «cu Sf. Gheorghe cel vechiă ... care loc Pa luat schimb ... . în dilele răposatului «Costandin Vodă. 
<Ci înfâmplându-se Mării Sale maziiie ... Pai luat și pe Dumnealui Su «gerul împreună cu Măria Sa Domnul Î Costandin Voevod... «Apoi când ai fost acum în dilele Mării Sale ... . Io loan Alexandru Voevod, <Diind și Dumnealui Slugerul de Ja Surghiunia ce aii fost închiși la Chiutaia, «ai venit la mine... şi i-am vîndut acest loc, 
«1746 Noembre 5. Cu acesta al miei încredințat zapis adeverez la toți cei ce “se va cădea a ști că în vremea răzmiriţii cei dintâiă, când eram că SUrghiun
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Pe la 1717 Mai, văduva Dâmnă se afla în București, de unde 

vedem că împreună cu cele 5 fiice ale sale care mai eraii în viață 

și cu ginerii săi, găsindu-și averile confiscate și fiind în strâmtorare 

de ale vieţii, dau împreună procură Medicului lor Georgio Trape- 

zuntio pentru a merge la zecca republicei Veneţiei spre a ridica 

banii ce răposatul părintele lor Costandin Voevod, în viaţă aflându-se, 

depusese, iar prin lunie acelaşi an Dâmna Marica întreținea cores- 

pondenţe cu «Judele filșteal al Brașovului» pentru niște bani ce 

avea dinsa să primescă de la el (1). 

Cu aceste puţine considerațiuni, trecem la subiectul ce ne-am pro- 

pus ca să'l tratăm, mărginindu-ne a menționa câte ceva de cei sacrifi- 

cați de păgânii dusmani al creştinătăţii, în dia de 15 August 1774 

și de părinții lor. 

CAPITOLUL |]. 

Costandin Brâncoveanu şi fraţii să. 

Stiut este că Costandin Vodă Brâncoveanu este fiul cel mai mic 

al ju Yupan Papa Postelnicul Brâncoveanu, acela care în revolta Sei- 

menilor și Dărăbanţilor a fost ucis la 1655 Februarie în Palatul 

Domnesc din Bucureşci. 

EL a avut 2 fraţi mai mari: Barbu şi Matei. lată cu ce dovedim 

acest lucru: 

  

«Ja Chiutahia cu răposala Domna Marica a răposatului Costandin Vodă Brân» 

<coveanu și cu ginerii Mării Sale, întâmplându-se de aii venit niște țigani ai 

«sf. mănăstiri Bistriţii în țiganii miei de la Dâmbovicidra şi la acea vreme în- 

«tâmplându:se aici în ţară mare fâmete, venit-aă un ţigan anume Stan cu ţi- 

<ganca lui şi cu 3 feciori de sai rugat ca să-i scâtem din f6mete și pentru 

«căci vom cheltui cu hrana lor să ne luăm un copil din copii lui, răspundând că 

«nau stăpâni. Acuma dă înapoi ţiganii aceia mănăstirei Bistrița. (Arh. St. 

<M-rea Bistrița, pach. 5 netr. doc. 486). 
siscălit: Ja. D. 2, Lost» 

(1) Rezista pentru Istorie etc. de Gr. G. Tocilescu, Anul [, V. II, 1883, 

pag. 148 și urm. şi 

Socotelile Brașovului de N, lorga, pag. 269—161.
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a. Barbu. 

“- Fratele mai mare al lui Costandin Vodă, îl găsim pentru prima 
Gră citat în actul cu data din: 

20659 Octomvrie 78 când văduva Jupânesa Pâuna a Predei Vel 
Vornic Brâncoveanu (fata Jupanului Papa Vel Vornic ot Greci), îm- 
preună cu nepoții ei: Barba și Costandin, întăresc prin al lor zapis 
dat mănăstirei Sadova, pacinică stăpânire peste țiganii dați de către 
răposatul Marei Voevod şi de către dinșii, căci după petrecania lui 
Matei Voevod rămas'ati tâte moșiile și țiganii pre s&ma lor. (Arh. 
Stat. cond. Brâncov. N. II, M-rea Sadova). 

La 1663 Mai 6, Grigorie Ghica Vodă întăreşte satul Z7ă/mzjz- 
dul, lui Bartu și Costandin, nepotii Prede: Vornicul Brâncoveanu. (Act 
în coll. D-lui Gh. Gr. Cantacuzino). 

La 2669 (7179) Woemyvrie 5 (Arh. Stat. Acte diplom. dos. Arh. 
No. 86 roșu, fila 30), Anronie Voevod dă hrisov către Coconi7 Barbul 
și Costandin nepotii (de fiii) Predei Dvornicul Prâncoveanul, ca să ţiie 
satul Comoșfenii ot sud Dolyă, care sat e al lor dela strămoșii lor, 
dar avind și răposatul arzi Voevod parte într'acel sat și printralte 
sate care ai avut de moșie, care împărțea tot pre din dâuă cu 
Preda Dvornicul, rămas'aă tâte pre sema acestor Coconi a le stă- 
pâni ei. Apoi în dilele M/nez Voevod, pe vremea ce ati omorit Mih- 
nea Voevod pe Preda Doornicul Brâncoveanul, iar rumânii din Co- moşteni €i ah mers toți la Mi4nea Voevod ca să-i lase a să r&scum- păra de rumânie dicând că sint Domnești. Intr'aceea Mi/uea Voevod ne-căutând a face judecată dreptă a lăcomit și le-a luat bani și le-ati dat voie de sau răscumpărat de rumânie. 

Apoi, în dilele lui Grigorie Voevod, iar acești CoconZ: Barbul și Costandin fostai mers de at spus în Divan înaintea lui Grigorie Vodă plângându-se de mare strîmbătate ce le-aă făcut J/i/uea Vodă că după ce ati omorit pe Preda Dyvornicul, înoșul dor, făr de nici 0 
vină, după aceea le-au răscumpărat și satul de ai luat bani dupre la rumânii lor și /z-aă făcut cărți de judecie. 

Intr'aceea și Ghigorie Vodă le-ati făcut alte cărți Domnești la tâte satele care s'aă fost rEscumpărat dela Mihnea Vodă ca să le fie
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iar rumâni cum ati fost și mai nainte vreme și să aibă a ascultare 
de dinșii și de părcălabii lor. 

La 1072, (luna şi dina rupte) Barbul Brâncoveanul împreună cu 
alți mulţi boieri este martor la un zapis. (Arh. Stat. M-rea Brânco- 
venii și Mamu, pach. 30), 

La 1072 Mai 24, D-l lorga reproduce în «Studii și Documente 
Vol. V. pg. 444 —- 5» un hrisov al lui Grigorie Ghica Voevod, dat 
mânăstiri Radu Vodă din Bucureşti pentru stăpânirea satului /z/aza, 

„hrisov în care de asemenea să arată că Barbu și Costandin sîut 
nepoții Îupânesei Făuna Vorniceasa a Predei Vel Vornic Brâncoveanu. 

Nu mult după data acesta însă, Yupan Barbul fratele viitorulul 
Costandin Vodă Brâncoveanu, înceteză din viață şi în astă privinţă 
iată ce ne vorbește actul de la Arh. Stat. M-rea Brâncovenii şi Mamu 
pach. 14, doc. 12: 

70674 Ghenarie 20. Adică e Yupaniţa Stanca Brâncoveanca (fiica 
lui Costandin Vel Postelnicul Cantacuzino şi fosta soţie a lui Jupan 
Papa Postelnicul Brâncoveanuimpreună ca f4/ mei Costandin vtori 
Postelnic scriem și mărturisim cu acesta al nostru zapis ca să fie 
de bună credință sfintei şi Dumnedeieştii pănăstiri de la Bânco- 
veni, unde se slăvește hramul Uspenii Bojie și tutulor călugărașilor 
câți vor fi lăcuitori întracest sfint lăcaș cum să se știe că âzân- 
Plându-se morte fiu-miet = Barbuluă încă tocma în Țarigrad, adusu- 
I-am Osele lui de acolo şi tam îngropat la mănăstirea ndstră la Brân- 
coveni. - 

Drept aceea noi încă am adaos pe sfinta mănăstire cu mcșia de 

la Odizșie ot sud Romanați însă tâtă partea nâstră şi cu heleșteul 
de acolo ca să fie sfintei mănăstiri de ajutor şi de întărire și că- 
lugăraşilor de hrană, îz7 fiiu-miză Barbulul şi părinţilor noştrii și 

nouă vecinică pomană. Şi mărturii boierii care vor iscăli mai jos, 

și noi pentru credință ne-am iscălit ca să se crâză. 

Și am dat şi dincoce de keleșteă din Sus de Răchiţa și din Jos, 

fot hotaru. (Cuvintele acestea subliniate sunt scrise chiar cu mâna 

Stancăi Cantacuzina). 

Iscălită în zapis: Sfanca Cantacuzina. 

Apoi: Costandin Brâncoveanu vtori Postelnie şi alți boieri mărturii.
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b. Matei. 

Fratele mijlocii, a murit încă de tânăr și portretul lui îl găsim 
între Ctitorii de la mănăstirea Hurezi din județul Vâlcea. 

Mârtea lui Matei credem că s'a întâmplat înainte de 1659 Octom- 
vrie 18, căci el nu figura în actul de mai sus şi dacă Costandin 
Vodă la zugrăvit la mănăstirea lui Hurezi acâsta a făcut'o mai târziă, 
spre amintire, cum era obiceiul. 

Cu aceste note inedite închiem actele fraților lui Costandin Vodă 
Brâncoveanu, la care vom adăoga numai atât că: portretele lor să: 
pot vedea între ctitorii mănăstirei Hurezi după care am dat aci o 
copie fidelă. Acești 2 fi: Maze și Barbu, naă fost căsătoriți și, 
prin urmare, nici urmași nu at avut, 

Trecem acum la actele care să ating personal de el: 

ec, Costandin Vodă Brâneoveanu. 

S'a născut pe la anul 1633. 
Din actele ce am vEdut mai sus, dovedim că el fiind tînăr nu 

purta până la anul 1672 nici un rang nici măcar pe acela de Pos- 
telnic pe care, prin naștere, avea dreptul de a șil însuși. Singura distincţiune ce i se dă prin act este aceea de a fi numit Cocon, (vedi mai sus actul din 1669 Noemvrie 5). . - 

D-l Ionescu Gion în «Istoria Bucureștilor, la pag. 732 dice ast-fel 
«Cei mai vechi Ispravnici ce cunosc după documente sunt cei de «la 1669 și anume: Badea Vz7 Vornic Bălăcianul, Radu Vol Lo- «gofăt Crepulescul a căruia pecetie o dăm aci, Z/rizea Wa Vornic <Popescul și Costandin Vel Agă PBrâncoveanul» şi ca sprijin ne dă nota 6 Arhive: condica Va Mitropoliei, Ilfov: moșia Lămoteștii. Noi însă aci credem și afirmăm a fi data greşită cu 10 ani, adică nu în 1669, ci în 1679 Iulie 2, în August 9 și în Septemvrie 11 cu adevărat aveam la București un Ispravnicat al Scaunului domnesc în care Costandin Brâncoveanu, cu rangul de Ve/ Agă, figura printre aceiași Ispravnici (vedi Arh. Stat. M-rea Radu Vodă, pach. 26, doc. 8; Academia Română şi Arh. Stat, Mitrop. Buc. pach. 57). Și când afirmăm acest lucru ne bazăm numai pe acte temeinice
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bine descifrate, căci nici chiar cei-l-alți 3 boieri nu ajunsese la ran- 
gurile arătate de D. Gion Ionescu, ca: Badea Bălăcianul abia la 1672 
începe a fi Ve? Clucer în Divane, Zlrizea Popescu avea abia rangul 
de Ve/ Vistier, iar Radu Crețulescu revine la Vz/ Logofelie în 1679 
după ce sub Duca Vodă, în 1675, fusese Ve? Pornic. 

Cele dintâii acte care vorbesc de Costandin Brâncoveanu le-am 
vădut mai sus. 

In ordinea lor cronologică mai vin apoi și următârele: 
La 1672 Iunie 25, Costandin Paharnicul (?) Brâncoveanul este _is- 

călit ca martor în zapisul dat de fi fu7 Costandin Vei Postelnic Can- 
Zacuzino către Radul Știrbei că i-a vindut satul Căcănăul (Acad. 
Rom. 157, XLIV). 

La 1074 Ghenarie 20 vEdurăm mai sus în actul care vorbeşte de 
fratele săă Barbu, că el era vtori Postelnic; daă aci și iscălitura lui. 

e pb Be 

COSTANDIN BRÂNCOVEANU 

vtori Postelnic 

În lunile Ianuarie şi Februavie dintr acest au, Costandin Brânco- 
veanu dimpreună cu vărul sii Fârmu Cantacuzino se judeca pe la 
Brașov cu he Armașul și Neagoe Banul Săcuianul şi aducând scri- 
sori ale Domnului pentru împăciuire cu alți boieri. (Geneal. Cantac, 
Iorga. 1902, pag. CXIII.). 

La 1674 Iunie 25. (Act. orig. în bibl. Academiei Române) Duca 
Voevod dă hrisov către boierul Domnieci-sale Coszaudin vtori Pos- 
Zelnic feciorul Papei Postelnicul, nepotul Predei biv Vel Pornic ot 
Prâncoveni ca săi fie lui satele şi moșiile, părțile zzoșz/uă sed Fa- 
Panului Dancinlui Vornicul Brâncoveanul tatăl răposatului Matei 
Voevod, pentru că aceste moșii sunt ale boiarinului Domniei-mele Cos- 

Viaţa lui Costandin Vodă Brâncoteanu. — St. D. Grecianu. 17
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Zandin utori Postelnic de la moșul să Dauciul Vornicul şi de la 

strămoșii lui: Bozeriă cei bătrâni de da Brâncoveni, de moşie de stră- 

moşie încă din descălicătura fării, 

lar după ce sai petrecut răposatul Marei Voevod, fiind Domn ţării 

Costandin Voevod Șerbai, tostaiti mers Preda Vornicul moșul Ii 

Costandin vtozi Posteluic înaintea Domniei lui de și-aă căutat mo- 

șiile cele bătrâne, însă partea zzchiuluă sei Jupanulul Danciulul 

Pornicul, care au ţinuto fiul set Matei Vodă. Intr'aceea Costandin 

Voevod încă ati căutat și bine ai adevărat că este Preda Vornicul 

nepot de frate drept Danciulul Vornicul. 

lar când au fost în dilele Mi/nei Podă, el (Mihnea Voevod)'o- 

morîind pe Preda Vornicul şi pre mulți boiari ai țării fără de nici o 

vină, ad trimes atunci şi urgie mare asupra caselor a tuturor, de 

le-aă luat satele și moșiile şi ai luat atunci și acele sate ale Predzi 

Vornicul de le-ati răscumpărat şi le-ai risipit precum i-ai fost voia 

fără de nici o dreptate. 

lar în urmă, fiind Ghica Vodă Domn țării aceștia şi înțelegând 

de atâta răutate și nevoi ce aii fost făcut ace/ Domn năprasnic Mih- 

nea Voevod, aă călcat ale lui judecăți tâte și ai dat tuturor Jupâ- 

neselor celor sărace să-şi ţiie fieși-care ale ei moșii. 
Tot asemenea .au făcut și Grigorie Ghica Voevod în leat 7169 

(1661) şi Radu: Voevod în leat 7174 (1666). Asemenea şi Duca 
Vodă întăreşte stăpânirea lui Costandin al doilea Postelnic peste 
moșiile moșului seă Preda Vornicul Brâncoveanul. 

La 1674 Juhe 12, Curuia biv Vel Paharnic îi Costandin Brânco- 
veanul vtori Postelnic şi Stroie Cluceru Leurdeanul vind Barbu- 
lui Vel Sluger Filișanu satul „VMostistea. Semneză: Costandin vtori 
Posteinic Brâncoveanul, cu o pecete tsrte frumos lucrată, dar neîn- 
țelesă și cu literile C. B. (Iorga, Studii și Documente, Vol. V, pag. 
303—4). 

La 1676 Maii 4, Duca Vodă dă hrisov către mănăstirea Brân- 

covenii, care este făcută din temelie de răposatul Preda Brâncoveanul 
Vornicul, ca să țile ocină la Răzmnda şi la Pofovinele ot sud Roma- 
naji pre hotarele şi semnele cum ai ales acei 12 boieri luați pe 

răvașe Domnești de către boierul D-sale Costandin vtori Logofăt,
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nepotul Predii Vornicul Byâncoveanul. (Arh. Stat. M-rea Brâncovenii 
şi Mamu, pach. 12, doc. 13). a 

La 1676 Iunie 5, Duca Vodă dă hrisov lui Costandin vtori Logo- 
făt Brâncoveanul sin Papei Postelnicul, nepotul Predii: Vornicul Brân- 
coveanul şi cu feciorii lui.... şi sf. mănăstiri Radu Vodă di Bu- 
cureti... pentru ca să ție /zlazul și cu gârla ce se dice Gârla 
Margăi .. , | 

Costandin îl avea despre moșu-scă Preda. .. . lar apoi rumânii ai 
fost fugit din sat peste Dunăre, de ai fost ședători acolo la Turci 
ca niște Gmeni răi și ficleni și şedând ei acolo la Turci sati fost sfă- 
tuit cum vor trece dincâce să vie înaintea D-mele să “scape de ru: 
mânie .... şi ai venit în Divanul cel mare.... de sai pârât ,., 
și. așa diceat că numai moșia este a lui Coszandiu Brâncoveanul ... . 
nu și rumânii, 

Brâncoveanu spune că n'are cărţi pentru sat, dar îi ește moşie de 
la Preda și știe că şi rumânii sunt a1 lui. Să întrebă boierii din 
Divan şi ei dai dreptate lui Costandin. | 

Deci Domniea mea i-am dat iat în mâna Zoierulu Domnii mele .. 
și tam dat prin tîrg ca să nu se mal rădice altă dată pre Stăpânui 
lor . ... (lorga, Studii şi Doc., Vol. V, pag. 445—7). 

La 1677 lannarie 2, sub Duca Voevod, el se afla ca wfori Lago- 
Jăt în Divan şi scriitor al unui hrisov. Notăm acesta ca un început 
al cariere! sale în funcțiuni. | : 

La 1677 Ianuarie 75, Costandin Brâncoveanu vtori Logofăt este is- 
călit întrun hrisov că l-a procitit. (Actul este în colecția mea). 

lată-i iscălitura: 

e 4 
m 

a 

CosTrANDIN BRÂNCOVEANUL 

viori Logofăt procit.
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La 1077 Aprilie z, găsim în lorga, Studii și Doc., Vol. V, pag. 

187 următorul act: 

Noi boiarii de Fălcoiăi .... scrisam .... acest zapis... la mâna 

Dumnealui Costandin vtori Logofătul Brâncoveanul ... pentru jumă: 

tate de ocină. din Corzana ot sud Olt, care au fost de moşie a Brân- 

coveanilor şi o au cumpărat părinții. noştri de Ja mosii Dumnealui 

de la Brâncoveni, mai de nainte vreme; iar acum îxfelegând Dum: 

nealul cum că am fi vindut altoră streini dintr acestă ocină trasu-ne-a 

ca să ne întrebăm, da Divan, îar noi nam vrut ci ne-am tocmit cu 

Dumnealul cum uod dintru noi-si vom să întoarcem banii acelor 

streini şi să ținem noi. 

Drept aceea am dat acest zapis al nostru la mâna Dumnealui, cum, 

care dintru noi ar vrea să vîndă dintracestă moșie și nam pulea 

să cumpărăm dintyu not-să unul de la altul să avem a vinde Dum- 

nealui, că î se mai cade căci ai fost de mosie mal dinainte vreme a 

Dumnealui, tar când am vinde noi altora streini dintr'altă parte, făr 

de stirea Dummnealui, să fie volnic Dumnealui să întorcă banii ace- 

Jora şi să file Dumnealui moș. . , . 

La 1577 Noembre 27 (Arh. Stat. M-rea Văraticu, județul Roma- 

nați, pach. 1, doc. 19). Marica jupânesa lui Tudor Șufariul din Bo- 

Z/ni şi cu feciorii ei Radul și Barbul dau zapis către Costandin al 

2-lea Logofăt Brâncoveanul pentru moşie în Osica .... cum şi alte 
mai multe părți ale altor boieri ce aveaii moșie acolo. 

La 1679 Mai 22 el era Vel Agă şi martor la un zapis. (Acad. 
Rom., doc. 182/LXXV). 

La 1679 Mai 3o era Vel Agă și martor de asemenea la un za- 
pis. (Arh. Stat., M-rea Radu Vodă, pach. 11, doc. 12) 

La 1679 Junie 17, Șerban Vodă dă hrisov scris în București lui 
Costandin Brâncoveanu Vel să sin Page! Postelnicul vnuc Predil 
Brâncoveanul biv Vel Vornic, ca să-i fie satul Băileşti! sud Doljiă. 

Din acest act fârte preţios pentru familia Brâncovenilor (publi- 
cat în extenso de D-nul Iorga în «Studii şi Doc,, Vol. V, pag 304—7) 
extragem următorul arbore genealogic:
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Barbul Costandin Vel Agă Brâncoveanul 
A 

Papa Postelnicul 

Matei Voevod, Barbul Posteinicul, Preda Vel Vornic Brâncoveanul, Postelnic. A nepot de nepâtă de soră 
lui Matei Voevod. El $ 
ucis de Mihnea Vodă. 

Danciul Vornicul Brâncoveanul David Postelnicul. care avea stremoși pe Craio- 
veștii. 

La 1679 ulie 2, Radul Vel Logofăt (Creţulescu), Hrizea Vel Vis- 
tier (Popescu) şi Coszandin Vel Agă (Brâncoveanu) sunt Isprav- 

nicii Scaunului Bucureșcilor. (Arh. St. Mrea Radu Vodă, pach. 
26, doc. 8). 

La 1679 August 9, Badea Bălăcianul Vel Dvornic, Radu Cre- 
țulescu Vel Logofăt, Hrizea (Popescu) Vel Vistier şi Costandin 
Brâncoveanu Vel Agă, în calitate de Ispravnici ai Scaunului Bucu- 
reșcilor daă poruncă unui vtori Portar pentru a aduna megiașii 
după apa Dâmboviţii, din sus şi din jos spre a cerceta pricina 
dintr& Radu Căpitan Dudescu și mănăstirea Radu Vodă în privinţa 
unor mori. (Acad. Rom.). 

La 1679 Septemywrie 77, Badea Bălăcianu Vel Vornic, Radu Cre- 
țulescu Vel Logofăt, Hriza (Popescu) Vel Vistier şi Costandin 
Brâncoveanu Vel Agă sunt Ispravnici ai Scaunului Bucureşcilor. 
(Arh. St. Mitrop. Buc. pach. 57). 

La 71680 lanuarie 13, Costandin Brâncoveanul Vel Posteluic este 
martor la zapisul prin care un membru al famsliei Pârdescu vinde 
moșie în S/ăvileșri sud Romanați (Iorga, Studii și Doc, Vol. V, 
pag. 188). 

La 1681 Ghenarie 28, Radul Logofătul şi cu frate-so Popa Isar 
feciorii lui Anfonze ot Mogoșiia ot sud Elhov, dati zapis prin care 
vind lui Jupan Costandin Brâncoveanul biv Vel Posteluic, moşia lor 
de la Magoșăia, din tot şedutul satului şi cu vadul de mâră și cu 
Joc de heleștei.., (arată apoi semnele hotarălor) însă stj. 685. 
(Act orig. în proprietatea D-lui Movilă de la Bănesa). 

La 1687 Aprilie 7, Yupan Costandin Brâncoveanu biv Vel Fos- 
Zeluze, iar mai cumpără alți 685 stj. moşie din Mogoșoia ot sud El-



262 NOTE ŞI ANEXE 
  

hov, de la Jupânesa Rada şi alții, cu heleşteii, cu mâră, cu casă... 

(Doc. orig. în proprietatea D-lui Movilă de la Băneasa). 

7687—2 (7190) Şerban Vodă dă poruncă la 12 boieri cari sînt 

luaţi... de boiarinul D-mele Coszandin Brâncoveanul Vel Spătar .... 
pentru a s& hotărâ moșia .Scâzișdra. 

7682 August 71. Cei 12 boieri.... ai Brâucoveanuluă.... pentru 
căutarea rumânilor de la Zreda moșul iu? Costandin, .... şi a 
hotarălor. 

7652 Septemwrie. Mai mulți slujitori din Scârișdra, daă lui Cos- 
Zandin Brâncoveanul Vl Spătar, moşie și rumâni acolo, pentru 
a-şi mântui viile la hotărâtură şi ne-având a-i da viie pentru viie 
cum sar fi cuvenit .... aşa îi dai.... moșia cu rumânii..,. și 
loc sterp.... 

7082 Septemvrie 70. Să se ştie ocina rumânilor Dumnealul Cos- 
tandin Brâncoveanu Vel Spătar, de la Scărișdra. . . . 

2682 Szptemorie 14. Nişte 6meni din Scărișdra, vând partea lor 
de acolo, lui Costandin Spătarul Brâncoveanu .... pași 40, drept 
bani gata 49 pol. 

7682 Septemyvrie 15. Nicoră ot Scărisăra, dă aceluiași... partea 
sa din moșie, moșie sterpă fără de rumâni. 

1682 Septemorie 15. Nan ot Scărisăra, își vinde partea de moşie 
aceluiași, 

1682 Septemyvrie 15. Pătru ot Scărişăra își vinde moșia de acolo 
lui Costandin Vel Spătar Brâncoveanul, moşie sterpă făr de rumâni: 
20 de pași pentru 5 taleri. 

7032 Septemvrie 13. Nedelco ot Scărișăra vinde moșia sa lui Cos- 
Zandin Brâncoveanul. 

7652 Septemvwrie 15. Un sătean din Scărișdra vinde lui Costandin 
Vel Spătar Brâncoveanul, paşi 54 cu 13 pol taleri. 
1082 Septemywrie 16. Un locuitor din Scărişăra cedează partea lu 

de moșie, lui Brâncoveanul. . 
7652 Septemorie 76. 12 boieri hotarnici aleg moșia Scăzzșdra. 
1682 Septemurie 17. Un locuitor din Scărișdra face o vindare în 

sat, lui Brâncoveanul, pași 10 și o viie cu ughi 5. 
10682 Septemorie 17. Dan din Scărișdra face vindare în sat lui 

Brâncoveanu.
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7682 Decemvrie: 6. Șerban Vodă, dă hrisov în Bucureşti,  cinsti- 

tului și. credinciosului boiarinului Domnii mele Costandin Brâncovea- 
nul Vel Spătar... să-i fie ocină în sat în Scăzișdra ot sud Roma= 
nați tâtă partea moșu-săii Freaii Vornicul şi câtă-aă cumpărat D-lui 
în urmă.... şi.cu rumânii,.,,.. (Pentru tâte aceste acte vedi 
pag. 449 — 51 Vol V. Iorga, Studii şi Doc.) 

La 1683 Fevruarie 22, el era Vel Spătar și martor la un zațpis. 
(Arh. Stat. Mitrop. Buc. pach. 348/167 netrebn. doc. 10). 

La 1683 Aprilie 27. Costandin Brâncoocanul Vel Spătar împreună 
cu alți boieri este martor la un zapis. (Arh. Stat. M-rea Cotroceni, 
pach. 62, doc. 3). | | 

La 1663 August 29, Barbul Milescul Vel Ban, Badea (Bălăcianul) 
Vel Vornic, Grigorie Vel Logofăt, Statie Vel Vistier și Costandin 
Brâncoveanu Vel Spătar sunt Ispravnici ai Scaunului Bucureşcilor. 

(Arh. St. M-rea Tismana, pach. 9 netrebn. doc. 42). 

La 1683 Septemvrie 22, găsim ca Ispravnici ai Scaunului Bucu- 

reştilor tot pe aceşti boieri de mai sus. (Arh. St. M-rea Radu 

Vodă, pach. 18, doc. 40). 

La 1084 Martie 3. Badea Bălăcianu Vel Vornic, Barbu Bădeanu 

Vei Logofet, Statie Vel Wistier și Costandin Brâncoveanu Vel Spă- 

Zar în calitate de Ispravnici ai Scaunului Bucureșcilor dati cartea 

lor lui Radu Postelnicu Golescul fiu lui Mat.i Comisul nepotul lui 

Szroe Vel Vornicul (Leurdeanul) pentru o moşie în dealul Goleştilor 

sud Mușcel. (Academia Română 278/XXIX). 
7084 Aprilir 23. (pag. 189—190 Vol. V. Studii și Doc. de Iorga). 

Eu Vartolomei feciorul lui Weagoe Logofătul ot Fălcol sctriă ..... 

la mâna D-lui Cosfaudin Brâncoveanul Vel Spătar cum..... am 

venit ,.. de i-am vândut tâtă partea mea de moșie din Coteana.. . 

funii 23 pol .... fiindu-mă mie acestă moşie vîndătore și ne-căden- 

du-s altora a o lua fără numai D-lui, căci că având părinții noștri 

legături cu zapis la mâna D-lor cum, când sar face acestă moșie 

vindătăre vre-odată să nu fim volnică a o vinderea aitora, fără nu- 

mai iară la mâna D-lor să vie, pentru că iar a D-lor at fost și 

mad dinainte vreme. Preţul e de 120 de ughi.... 

1694 Decemorie 25. (pag. 190, Vol., V. Studii şi Doc. de Iorga). 

„.... Tudor din Coteana dă zapis.... la mâna Dumneatui Costau-
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din Brâncoveanul Vel Spătar .... că ne-am tocmit.... de i-am 

vîndut .... partea nâstră .... din Cofeana... funii 24... cu 140 

de ughi. 

La 1685 Ma 3, (vedi actul orig. în coll. mea de acte) el era 
Vel Spătar şi cumpără moșia Tătărani. 

lată acest act în prescurtare: 

Adică eii Mecolae Călugărul carele m'aă chemat pre nume (mi- 
renesc) Negoiță Vornicul Tătăvanul nepotul Doamnel Neagă? (Doamna 
lui Mihnea Vodă Turcitul) împreună cu fiul mei Maze Paharnicul 
scriem .... acest zapis.... la mâna Dumnealui Cosandin Brânco- 
veanul Vel Spătar, că... acum în zilele... lui Jo Șerban Voevod. .. 
sculatu-ne-am ... de bună voie... de i-am vindut Dumnealui tâtă 
partea nostră de moşie den Zărărani ot sud Prahova câtă am 
avut de moșie de la moșii noştri și de cumpărătâre... de la Va- 
silie feciorul ui Costandin nepotul Iul Mogoş Căpitanul de Vai-de- 
că încă în zilele lui Grigorie Poevod în domnia dintâii . ., 
stânjeni 1175 fără de partea lui Dumitraşcu Armașul feciorul Weac- 
suluă Ciaușul den Pivliţă .. . 

Insă: den apa Capoţii până în hotarul Bărcăneștilor şi până în 
hotarul moşii Neanuiuă Caăpitanu și al Udri! Cămărașul den Vai- 
de-e?. Şi despre apus să hotăraște cu AVagoeștii az Weagului Postel- 
micul și cu Tirsoreanii. Și iar den puţul Bustii la groapa cu mă- 
Tăcini și cu cărbunii și pre cale pre la gura drumului merge de 
să hotăraște cu Ploeșteanii. 

însă 

Pentru că acestă moșie den Tătărani fosta a n6stră de moșie 
şi de cumpărătâre... iar acum ajungând la vreme de adinci bă- 
trinețe și de slăbiciune și la multă lipsă ne-având cum ne căuta 
și a ne rădica nevoile și trebile nâstre, noi am venit la Dumnealut 
Costaudiu Brâncoveanu Ve] Spătar .. de i-am vândut acestă moșie, . . 
însă stj. câte 50 de bani... fac talere 440 pol... Scris de Dumi- 
Zraşco Logofăt în DBucureșci. Leat 7193 Mai 3 zile. 

Eromonah Nicolae Tătăranu. Matei Paharnicu
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Barbu Bădeanu Vel Logo- 

fEt mărturie, 

Barbui Milescul Vel Ban 

mărturie. 

Mihai Cantacuzino biv Vel 

Spătar mărturie. 
Pârvul Cantacuzino Logo- 

ft mărturie. 

Matei Filipescul biv Vel 

Agă mărturie. 

Costandin Bălăcianu Vel 

Agă mărturie.     

Şerban Cantacuzino Pos- 

telnic mărturie. 

Şerban (Grecianu) vtori Lo- 

gofăt mărturie, 

Dumitrașco Vel Serdar măr- 
turie. 

Az Gavrilă ot Riîfov măr- 

turie. 

Ghinea Cluceru mărturie. 

Alexandru (Alexeanu) Vel 

Stolnic mărturie.   

Iordache Cantacuzino biv 

Vel Stolnic mărturie. 

Costandin biv Vel Căpi- 
tan Filipescu mărturie. 

Stroe Vel Pitar mărturie. 

Dimitrachi > 

Cârstea Vistieru  » 

Barbu Fărcășanu  » 

lani Logofăt Cocorăscu 

mărturie. 

(indescifrabil) Comis măr- 

turie. 

7685 unie 17. Eă Stoica Călărașul ot Ruşii de Vede sin Dumitru 
ot Coteana scrii... . 

Vel Spătar 
la mâna dumnealui Cosandin Brâncoveanu 

„.„. pentru că-i vinde 2 funii de moşie în Coana... 
şi mai cădendu-i-se Dumnealui a o cumpăra... ia 5 ughi de funie 
(pag. 190, Vol. V. Studii şi Doc. de Iorga). 

La 1687 Martie 15, el era Vel Logofăt şi martor la un zapis, 
(Arh, Stat. M-rea Bistriţa, pach. 29). 

La 7097 (7196) Septemorie 25, Costandin Brâncoveanu Vel Lo- 
gofet, Cârstea (Popescu) Vel Vistier și Alexandru (Alexeanul) Vel 
Clucer sunt Ispravnici ai Scaunului Bucureșcilor. (Arh. St. M-rea 
Radu Vodă, pach. 45, doc. 20). 

La 1088 Iunie 28, era Vel Logofăt și martor la un zapis. (c&pie 
în coil. mea de acte) și în sfârșit: 

La 160958 Septemurie 20 el isprăvește de zidit biserica din satul 
Mogoșdia, după cum pisania ne spune și pe care am reprodus-o 
în nota 1 fila 10; vedi planşa cu bis. satului Mogoşdia Brâncovea- 
nului Costandin Voevod. 

Dăm aci o copie după tabloul ctitorilor: 
Ne oprim aci căci știut este că peste puţine zile vine el însuși 

ales la Domnie. 

Acestea ne sunt actele ce cunbştem din viaţa lui de boier, bine 
înțeles afară de faptele cunoscute din cronici. 

De-și sar părea că mai tâte documentele ar fi de un con- 
ținut sarbed, totuși credem că ele ajută dre-cum să ajungi la con- 
vingerea următore : 

Rămas tînăr copil, fără măcar să-și cunâscă pe părintele s&ă, sati
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"şi pe moșul său, a crescut numai sub îngrijirea mamei sale Stanca Can- 
tacuzino care prin numele, familia, bogăția și cultura ei-a putut să 
facă din unicul ei fii rămas în viață, un om întreg care să ştie 
cum să-și iubescă neamul şi țara. 

Din frageda lui copilărie îl vedem că cumpără moșii; se căsăto- 
rește în anul 1673—4 cu Maria fica lui Neagoe Coconul lui An- 
tonie Voevod ot Popești și, nu mult după acesta, intră în viața pu- 
blică prin slujbe în jurul Scaunului Domnesc. 

Incepe cariera lui prin a fi Postelnic cu dreptul de naștere, apoi 
în 1674—5 ca scriitor de hrisâve. La 1675 Duca Vodă îl înalță la 
rangul de vtori Logofăt şi Ispravnic al hrisâvelor emanate de la 
Voevod şi tot ast-fel îl găsim şi în 1676 și 1677. 

Nu mult după acâsta, vine pe Tronul Munteniei unchiul s&ă Șer- 

ban Vodă Cantacuzino când este înălțat la rangul de Vel Agă în 
1679. In acest rang el face parte, tot in 1679, printre Ispravnicii 
Scaunului Bucureștilor, însărcinare în care îl găsim la 2 Iulie, 9 
August și la 11 Septembre. 

Tot în anul acesta, d'odată cu venirea lui Șerban Cantacuzino la 
cârma ţării, Costandin Brâncoveanu este însărcinat de noul Domn 
pentru a ridica din ţară pe Duca Vodă ca să-l ducă la Moldova 
unde Porta îl orânduise Domn. 

In 1680 Costandin Brâncoveanu este înălțat la rangul de Vel 
Postelnic, rang pe care il ţine până în 1682 când este făcut Vel 
Spătar. In rangul acesta îl găsim neîntrerupt până în 1687, după 
ce bine înţeles, în 1683 August 29 și în alte date ulteridre, îl mai 
găsim, în lipsa Domnului, tot ca Ispravhic al Scaunului Bucure- 
știlor împreună cu alți boieri. 

In 1687 el este înălțat la rangul de Vel Logoft, rang pe care 
la purtat până în ceasul suirei lui pe Scaunul țării Muntenești. 

Actele interne inedite care se raportă la viaţa lui privată, în vre. 
mea celor 26 de ani de Domnie, sunt destul de numerâse, dar nu 
le vom rezuma aci de astă-dată ele fiind în ordin cronologic ex- 
puse în lucrarea citată mai sus, căci mai cu folos vor fi acolo 
decât aci, unde viaţa lui ca Domn o avem odată, scrisă de Radu 
Logofătul Grecianu. 

Cu un cuvânt el se arătă din tinereţe a fi desioinic de ori-ce 
înalte slujbe publice și nu mai puțin dovedi şi în traiul săi casnic, 
vrednicia de a ajunge om cumpătat, econom şi doritor de înavuțire.
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CAPITOLUL II. 

Copii lui Costaridin Vodă Brâncoveanu. 

Trecem acum la copii lui, 

Știut este că acești. soți avură 11 copii din cari: 4 băieți și 7 fete 
şi fiindcă vedem că încă și adi se mai găsesc scriitori de merit 
și cu cunoștințe în istoria trecutului nostru dar care cu tite acestea 
poate din lipsa de acte destoinice, fac greşeli prin diferitele lor pu- 
blicaţii în ce se atinge de fii, fiicele, ginerii şi nurorile Domnului 
sacrificat la 1714 în "Țarigrad, ţinem să  desluim aci odată pentru 
tot-d'auna cestiunea acesta. 

Să ne ocupăm dar mai întâiu de băieți și apoi de fete: 

a) Fii. 

1. Costandin. 

Este cel mai mare fiii a lui Costandin Vodă și s'a născut pe la anul 

7683. Fâia lui de zestre—dacă o putem numi ast-fel — pârtă data 

de 7706 Ghenarie 20, sai mai bine zis, la data acâsta el se că- 

sătorește, dată la care, tatăl săă avu îngrijirea de a-i constitui și lui 

o parte din avere de care se porte tînărul Cocona esclusiv de grije 

ca Cap de familie ce îl constituia de aci înainte. 

EI s'a căsătorit cu Aniţa sin loan Balș Stolnicul de la Moldova, 

fiindu-lE funia în casa Banului Cornea Brăiloiu (Cap. LXXIIL la 

pag 157 şi 159). 

Zâ 7639 unic o, el împreună cu frate-so Ştefan asistă la pune- 

rea celei dintâii cărămidi de la biserica Brâncovenii. (vedi în deta- 

liu aci la pagina 93). 

La 1702 Aprilie 24, el împreună cu frate-so Ștefan și cu alți boieri 

mari fac primire la mănăstirea Văcăreşti, Solului Englez Milord Paget. — 

(vedi aci pag. 111). 

La 2704 Fevruarie 73 el împreună: cu alți mulţi boieri este iscălit 

martor la un zapis. (Arh. Stat. Episc. Argeș, pach. 48, doc. 16).
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Dăm aci în facsimile și iscălitura lui: 

. 

/enapi Buia Lin 
$3. 

Zi fag Ha, 
COSTANDIN BRÂNCOVEANU 

Beizadea martur. 

La 7773 lulie 20 acest Cocon Domnesc ridică o cruce de piatră 
lângă vechiul zid al curţii caselor Brâncoveneșşti în locul altei cruci de 
lemn în amintirea morții moşului săi Papa Postelnicul Brâncoveanu. 

lată și inscripţia acelei pietri : 
<Acâstă cruce iaste ridicată în slava Domnului Hristos de Cos- 

<tandu Brâncoveanul B. feciorul luminatului Domu, Io Costandin Ba- 
«sarab Voevod, în locul alte cruci ce era de lemn care era ridicată 
<de Preda bio Vel Pornicul Brâncoveanu în pomenirea fii Sci Papa 
< Postelnicu, părintele mal Sus Pomenitului Domn, că într'acestași 
«loc ai perit în dilele lui Costandin Vodă Șerban ce aă stătut Domn <în urma lui Matei Vodă, când s'a rădicat Dărăbanţi asupra Dom- «nului și a boierilor ţării la leatu 7263 (1655) şi stricându-se crucea «de lemn s'a rădicat acâsta de Piatră la Iulie 20, leatu 7221 (1713). 
Crucea cu inscripția acesta se află și azi în pâlele aleiului care suie spre porta Sfintei Mitropolii din București. 
El more la 774 August 13 ucis în Țarigrad d'odată cu tatăl stă 

şi cu fraţii lui, fapt cunoscut de obște. 
E! avu un singur fii, anume pe Costandin prin care sa şi con- tinuat familia acesta până la 2832 când nepotul de fii al săi, Gri- gorie Banul Brâncoveanul, ultimul Vlăstar de parte bărbătescă, a încetat din viață în București. 

2, Ștefan. 

Este cel de al 2 lea fiii al lui Costandin Vodă Brâncoveanu. 
Sa născut pe la anul 7685; sa căsătorit la anul 7709 Fevruarie 24 La 20 Fevruarie același au, tatăl stă îi face şi fâia de zistre. e a a aaa em a aa a 

— a 
m aaa
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Ve&durăm mai sus că, la z699 Iunie 9, asista la punerea pietri fun- 
damentale de la mănăstirea lor Brâncovenii, iar la 7702 Aprilie 24 

era și el de față la sosirea solului Angliei Milord Paget. 

La 1703 Mal 78, când a plecat tată-so la Adrianopol la Impăratul 

turcesc, era și el însoțitor (vedi aci pag. 121 și 125). 

La 1703 Iunie 75 Marţi el era împreună cu tatăl săi la Odriii 

pentru ca să sărute p6la Impăratului, îmbrăcat fiind și el cu caftan | 

şi cucă (vedi aci pag. 122 și 128). 

La 1704 Fevruarie 13 Ştefan Brâncoveanu Beizadeaua împreună 

cu alți mulți boieri este martor la un zapis. (Arh. Stat. Episc. Ar- 

geș, pach. 48, doc. 16). 

Acesta îi este iscălitura: 

” 

  

ŞTEFAN BRÂNCOVEANU 

Beizadea martur. 

A fost însurat cu Bălașa fica lui Ilie Cantacuzino şin Iordache 

VistiettiCafitacuzino de la Moldova (vedi aci pag. 187); eaa 

murit 1ă 7772 Wozinori2 22 (vedi aci pag. 218—219) rămânându-le 
o singură fică anume Maria. 

El a murit ucis ca și cei-lalți frați ai lui, în Țarigrad la 7774 

August 13. 

  

3. Radu (Răducan). 

Al 3-lea fiii al lui Costandin Vodă sa născut pe la anul 7690. 

EI a fost logodit cu fata lui Antiohie Vodă Cantemir în anul 7773, 

dar na a ucat să şe cășătorească, căci şi el sa sfirşit în anul 7774 

August 15 în Țarigrad, după cum acâsta se arată atit în vechea Genea- 
]Ogie a Cantacuzinilor (pag. 408—9 din lorga, «Despre Cantacuzini», 

1902), cum și în «Del Chiaro> la descrierea căderii Domnului (pag. 

193 și urm.). ,



270 NOTE ŞI ANEXE 
  

4. Matei. 

EI fa cel din urmă băiat al lui Costandin Vodă Brâncoveanu: 
Sa: născut pe la anul 7702 și la 7772: August 73 când a fost 
ucis și el la Țarigrad dimpreună cu cei-lalți frați ai lui, el era 
încă nevârstnic. Ta Su 
“După cum se pote vedea din Varianta Cap. LXXV din lucrarea 

de față (pag. 164) la anul z7o7, Costandin Vodă cumpărând satul 
Doiceștii de la Bălăcianul, a făcut la acel. sat: case, biserică! de x piatră, heleștei și vii şi le dărui fiului săti celui mai mic. anume 
Mateiaş. De alt-fel despre cumpărătârea aceştei moşii. de către Cos- 
tandin Vodă de la boierii Bălăciani, subscrisul are 'o mulțime de acte, 
in copie, în vechea condică disă a Bărbăteştilor, acte din care se pote vedea atât istoricul moșii cât și mijlocul prin care Costandin 
Brâncoveanu, ca Domn, mai mult cu sila a cumpărat acest sat de la sus dișii boieri, după cum la fel mai făcuse şi cu moșiile altora. Găsim chiar prilejă de a arăta că Costandin Vodă n'a cumpărat moșia Doicesti în 1707 de la boierii DBălăciani după cum pretinde Cronicarul Variantei Cap. LXXV, ci în 1702 Mai 7 o cumpără Domnul de la Cornea Brăiloiu Vel Ban, după ce acesta mai nainte de data acâsta cu câtă-va vreme, o zălogește de la Marei Vataful za Aprozi şi de la frate-so Barbul Clucerul feciorii  dui Pătraşcu Slugerul Bălăcianul, cu sila, după cum actele ue am: pomenit mai sus staii dovadă și, nu trec la mijloc de cât 2 luni și Cornea Banul o şi vinde lui Brâncoveanu, 

| De asemenea este inexact că acestă moșie aveatcase vechi şi ne- săbuite atunci când o cumperă Domnul de la Bălăciani sai mai corect de la Cornea Brăiloiu, căci actele de vînzare atît ale numi- ților frazii Băăcian? cât şi ale lui Cornea Banu] vorbesc tâte de case de piatră, dichise împrejurul lor, vii, mori, heleșteă, livezi, pomet și altele, 
7 Dăm aci sub formă de Aneze şi copie după foile lorașa numite | de zestre cum şi după foile de cheltuelile ce sai făcut la nunta | celor 2 dintâiă fi anume: Costandin şi Ștefan.
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Anexa |. 

Catastih (1) de tăte satele cu rumânii şi moșiile, casele, 
viile, țiganii, ce avem şi de la părinți şi am cumpărat şi 
noi, care am împărţit copiilor noștri, după cum am .80- 

cotit mai cu dreptul, cum semnăză înainte anume: 

Veleat 7210|1708. 

+ "Yrrpo-Bhaylas Tpryopos EmBeBaoi, du toriv t00v dzapăhAauzav 

705 rpurosbrov Koraorirov: 1777 lovviav, 

"lEpyos Mmvt&oc. 

Ka(izos) Pun(vixov) bzopeBatur. 

Mvgtoy Pidperos Vrofegator. 

NizoMdus Acvă(toxoc) bmofpefato, (2). 

Partea fiiu miei Costandin Brâncoveanul. 

«Den Brâncoveni şi cu alte moșii, hotară ce ţin de Brâncovăi, 

Yăgălia, Criva de zos jumătate, Criva de sus tâtă, şi alte hotară până 

în Olt: să ţiie a patra parte și cu viea den deal jumătate și cu ru- 

mânii ce i se vor veni iar a patra parte, afară din case, iar case 

să-și facă în Brânzoveui unde va vrea în sat. 

«Moșia de la Sfinzeșzi tot hotarul, precum arată zapisul de cum: 

părătâre și cu jumătate de moșie de la Zuzzzisa și să ţiie şi viile 

de la S/aznă, 
(ss) Jo Costandin Voevod. 

«Den Cocorăștii şi cu moșia Cepazulul ce am cumpărat să ţiie a 

patra parte și din rumâni iar a patra parte și cu viile ce să dic 

din dealul lui Coman. 

(1) Dăruit de Domnul Dim. A. Sturdza, la 4/16 Martie 1898, la Academia Ro- 

mână, purtând manuscrisul No. 404. 

(2) Numele acestor feţe bisericeşti cu propria lor iscălitură, se văd în Mss. 

pe fie care filă, pentru adeverirea exactităței celor conținute într'insa, căci 

ştiut să fie că acest Mss, este numai o câpie a originalului, copie făcută în 

anul 1777 lunie.
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« Braneţii tot satul și cu rumânii, peste tot hotarul, 

«Jumătate de moșie den Băzza și cu morile den Olteț. 

«Moșia de la Pizșcov și cu rumânii și să facă și viie acolo. 

«Satul Bezejanii jumătate şi cu rumânii jumătate şi cu viea ju- 

mătate. 

«Satu! Băi/eștii pe jumătate, cu rumânii jumătate, cu viile jumă- 

tate, — afară den slugile câle iertate; aceia la cine vor vrea să slu- 

jască ca niște slobozi. , 
(ss) Jo Costandin Voevod, 

«Satul /rastul cu rumânii pe jumătate. 

«Satul Coz/arele pe jumătate, 

«Moșia de la Ghidici, pe câtă iaste a nstră, jumătate, 
«Moșia de la Urzicufa, pe câtă iaste a nâstră, jumătate. 
<Satul Șriubdele den Mehedinţi şi cu viile, 
«Satul Băzboiul cu toți rumânii, den Mehedinfi. 
«Den satul Stăzceștii şi cu alte moșii, sate împrejurul lui, a treia 

parte; şi rumânii și munţii tot a treia parte. 
«Satul Pozlogi? tot și cu toți rumânii, cu casele, curţile de piatră, 

cu viile, cu morile. 

(ss) Zo Costandin Voevod. 

«Satul Odobeşti tot, cu toți rumânii. 
«T6tă moșia satului Drăgeștă. 
«Satul Băârzeștii cu rumânii. 
«Moșia den Cărpiniș, câtă am cumpărat. 
«Moșia de la Băâra. 

<Moşia de la Popeșt. 
«Moşia de la Cărmăzani. 
«Moșia de la Boreuz cu morile de acolo. 
< Viile de la Se44, pogone 40 şi cu pimniţa de piatră şi cu ca- 

sele desupra și cu moșia ce am mai cumpărat acolo. 

(ss: Jo Costandin Voevod. 
«Den viile de la Piteşti, de la Leşcidră, a patra parte. 
«Viile de la Săteni, ce am cumpărat de la jfânzsa Bălașa fata 

lui Neagoe Vornicul Săcuianul, cu crama. 
TR21 : <Leat îi.
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«Moșia de la Răzvadu/ de jos, tâtă câtă am „cumpărat precum 
arată zapisele. ” 

Partea fiiu miei Ștefan Brâncoveanul. - 

«Den Brâncoveni şi cu alte moșii, hotară ce țin de Brâncoveanu, 
Jăgăha, Criva de jos jumătate, Criva de sus tGtă şi alte hotară până 
în Olt: să ţiie a patra parte, și cu viea den Deal, jumătate, şi cu ru- 
mânii ce i se vor veni iar a patra parte, afară din case; iar case 

să-și facă în Brâncovenă unde va vrea în sat. 

«Moșia de la /poreșii tot hotarul și cu moşia de la Pyrurdsa 
jumătate şi cu viile iar de acolo de la Pyzzrdsa. 

(ss) Jo Costandin Voevod. 

«Den Cocorăști și cu moşia Cepazului ce am cumpărat să ţiie 

a patra parte și cu viea ce se chiamă de la A/exandru şi cu câtă 

sai mai pus pe lângă dânsa şi cu rumânii, a patra parte. 

«Satul Blzjul cu viile, cu morile, peste tot. 

«Moșia de la Câmpeni și cu câţi rumâni vor fi. 

<Moşia de la Zorsca tâtă câtă am cumpărat. 

«Satul /z/azul jumătate, cu rumânii jumătate şi viile iar jumătate. 

«Satul Comoștenii jumătate şi cu rumânii jumătate și viile iar ju- 

mătate i morile. 

(ss) Jo Coszaudin Voevod. 

«Satul Radești?a jumătate și cu rumânii jumătate și viile jumătate. 

«Satul Wedza jumătate şi rumânii iar jumătate. 

«Satul Măceșelul jumătate. 

«Den jumătate de sat de la Marmure ce iaste partea nâstră ju- 

mătate. 

«Satul Hă/măjelul i Aninii ot Mehedinți, cu rumânii, cu viile. 

«Satul Bogoșăi? jumătate, partea nostră și cu rumânii jumătate. 

«Satul Aninișul ot Gorj, câtă iaste partea nostră. 

«Satul Mogoşcia peste tot hotarul, cu casele de piatră, cu cur- 

ile, cu Vica: eu heleşieul, cu mâra. 
(ss) Jo Costandin Voevod. 

Viața lui Costandin Vodă Brâncoveanu. — St. D. Grecianu. 18
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«Moșia de la Szrăuieşzi tâtă. 
« Moșia de la Buciumeu?. 
«Moșia de la Gorgânzle şi de la Chitila, tâtă, 
<Satul Andreșăştii peste tot şi cu rumânii şi cu morile în Ialo- 

mița şi cu balta. 

«Moșia de la 7ârâră?, câtă am cumpărat cum arată zapisele. 
«45 de pogâne de viie de la Săzaza, ce să chiamă Lipiianca şi 

cu moșia de acolo, a treia parte, şi să i să facă și pimniță de piatră. 
«Den viile cele mari de la Săzzuy și cu pimnița de piatră şi cu 

casele desupra, jumătate. 

(ss) Jo Costandin Voevod. 
«Den viile de la Pites, de la Leșcidră, iar a patra parte. 
«18 pogâne de viie la Scăiaui, care sai cumpărat de la Fupântsa 

Preda a ui Statie Vistierul şi de la Radul Stolnicul Izvoranul. 
«Leat T224,. 
«Moșia Mrc/dușanilor și cu morile, după cum arată zapisele cele 

de cumpărătâre. 

«Moșia de la Drăgoești, dupre cum arată zapisul lui Mihaiaz Pos- 
Zelnicul Corbeanul, 

Partea fiiu miei Radului Brâneoreanul. 

<Den Brâucoveni şi cu alalte moşii hotară ce ţin de Brâncoveni, 
Jăzălia, Criva de jos jumătate, Criva de sus tâtă și alte hotară 
până în Olt: să ţiie a patra parte şi cu rumânii iar a patra parte, 
şi cu casele de piatră ale lui Maze Voevod, lar curtea cu tâte di- 
chisele ei și cu foișorul cel de piatră, din viie și cu viile, împrejur, 
jumătate. | 

«Moșia de la 7omeani, tot hotarul precum arată zapisul de cum- 
părătore şi cu viile de a colo și cu jumătate de moșie de la Corea. 

(ss) Jo Costandin Voevod. 

«Den Cocorășri şi cu moșia Ceparului, ce am cumpărat, să ţiie 
a patra parte şi den rumâni a patra parte și den viile cele mari 
unde e curtea cu casele, să ţiie jumătate, 

«Satul Drăghicenii, cu toți rumânii, 
«Satul Zrăsinetul, tot hotarul și cu viea şi cu heleșteile,
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<Satul Dădulenii de la Baltă, cu rumânii. 
«Satul Bezejanii, jumătate și cu rumânii jumătate și cu viea ju- 

mătate, 

<Satul Băilești? pe jumătate, cu rumânii jumătate, cu viile jumă- 
tate, afară din slugile cele iertate ; aceia la cine vor vrea să slu- 
jască ca niște slobozi. 

(ss) Jo Costandin Voevod. 

«Satul //rastul cu rumânii pe jumătate. 
«Stil Cosarzle DE jatnătate. 
<Moşia de la GHidică câtă iaste a nâstră, pe jumătate, 
<Moşia de la Urzicufa câtă iaste a nâstră, pe jumătate, 
«Satul Șșiza or Mehedinţi cu rumânii şi cu viile. 
<Satul Rprura, 

«Satul Bă/znii cu rumânii, tâtă partea nâstră, 

(1) Pam dat zpânăsziriz Motrul. 

«Den satul Szăzceștii şi cu alte moșii, sate împrejurul lui, a treia 

parte și cu rumânii și cu munții, tot a treia parte. 

(ss) Jo Costandin Voevod. 

« Moşia Porumbrenii tâtă, cu casele i pimnița de piatră i viile. 

»Satul Obi/eşiii tot, cu heleșteul, cu morile. 

<Moșia de la /răsinef, care e peste Mostiște, la capul heleşteu- 

lui, cu stânjeni 324. 

<Moşia Zeârcitilor totă. 

<Un codru de pământ de la Guzbânesti şi cu jumătate din he- 

leștei și cu jumătate de moră. 

«45 de pugâne de viie de la Săzaza ce se chiamă Zipizuca şi cu 

o pimniță de piatră și cu moșia de acolo, a treia parte. 

«Den viile cele mari de la Săz/n? și cu pimnița de piatră şi cu 

casele desupra, jumătate. 

(ss) Jo Costandin Voevod. 

«Den viile de la Fizesz, de la Zeșcidră, iar a patra parte. 

(1) Acest adaos este cu alt condei şi altă cernelă scris. Se înțelege că sa 

dat de rudele lui Costandin Voevod mai în urmă.
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<Viile de la Scăiani pogâne 26 şi cu jumătate den pimnița de 
piatră şi cu jumătate den case. 

7221 <Leat TTL3- 

«Viile de la ud de la Sărara, pogâne 22. 

  

«Satul Puchiani: cu rumânii, precum arată zapisele și cu muntele 
lui Zeaoză, iproci. 

Partea fiiu miei lui Mateiă Brâncoveanul. 

«Den Brâncovâni şi cu alalte moșii, hotară ce țin de Brâncoveni, 
Jăgătia, Criva de jos jumătate, Criva de sus totă și alte hotară până 
în Olt: să țiie a patra parte și cu rumânii iar a patra parte și cu 
casele de piatră cele vechi; iar curtea și t6te dichisele ei şi cu foi- 
șorul cel de piatră den viie și cu viile împrejur, jumătate. 

«Moşia de la Săvi/ești i Părdeşti, amândouă hotartle, peste tot, 
precum arată zapisele de cumpărătâre şi cu jumătate de moșie den 
Cotena. 

(ss) Jo Costandin Poevod. 

«Den Cocorâşti şi cu moşia Czparulul ce am cumpărat, să ţiie a 
patra parte și din rumâni a patra parte și den viile câle mari, unde 
e curtea cu casele, să ţiie jumătate. 

«Satul P/ădul/nii, cu rumânii. 
<Satul Osica, cu rumânii şi cu viile şi cu morile. 
«Satul S/oeneştii, cu rumânii. 
«Satul /z/az4l jumătate și rumânii jumătate și viile iar jumătate. 
<Satul Comzoșrenii jumătate şi rumânii jumătate și cu viile ju- 

mătate. 

«Satul Radeștiza jumătate şi rumânii jumătate și viile iar jumătate. 

(ss) Jo Costandin Voevod. 

<Satul Nedâia jumătate și rumânii jumătate. 
«Satul Mâceșelul jumătate. 
«Den jumătate de sat de la Marmure ce iaste partea nâstră, ju- 

mătate. . 
Ei 

«Satul Drincea cu toți rumânii și cu viile de acolo. 
«Satul „Sopozu/ cu toți rumânii,
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«Den satul Srânceștii și cu alte moşii, sate împrejur, a treia parte 

și cu rumânii şi cu munții, tot a treia parte. 

«Satul Doiceștii tot, cu casele de piatră, cu curţile, cu viile, cu 

morile. 

(ss) Jo Costandin Voevod. 

«Satul Bărbăzeştii, cât s'ati cumpărat, cu rumânii, cu viile, cu pim- 

niţa de piatră şi cu casă dâsupra de lemn. 

«Satul Cifăzeniă cu rumânii în Yadeful Mușcelului şi cu munţii, cum 

s'au cumpărat. 

<Moșşia de la Jăpănzeni tâtă, cum sai cumpărat. 

«Satul Ciocăneșizi, cu heleşteul, stânjeni 600. 

«Moșia de la Weagra, stânjeni 1300. 

«Moșia de la Giru/, stânjeni, (loc gol). 

«Viile de la Scâiaui, pogâne 26 și cu jumătate den pimniţa de 

piatră şi jumătate den case, 

(ss) Jo Costandin Voevod. 

«Satul Băleşiii,,cu moșia Gkeonoilor şi a Văsteştilor ot sud Slam 

Rimaic, tote aceste hotară câte am cumpărat. 

«26 de pogâne de viie în dealul Gârbovilor iar la Sam Rimnic 

şi cu crama, 

<Den viile de la Pizeșză, de la Zescidră, a patra parte. 

Ya 
«Țaganii câți sânt de vatră, să-i împarţă în patru părți, însă câți 

vor fi în Potlogi, să fie în partea lui Costandin; câți vor fi în Mo- 

goșdia să fie în partea lui Siefan; câţi vor fi în Obilești să fie în 

partea Radului,; câți vor fi la Doicești să fie în partea lui Matei. 

« Ţiganii de lae, încă să-i împarță iar în patru părți sai să aibă 

globnici, să strângă dajdea după la ţigani, după obicâiul lor și să 

împarță banii în patru părți. | 
(ss) Jo Costandin Voevod. 

% 

Satele şi locurile den Ardeal, cum să le împarţă, precum 

semnăză în jos anume: 

Avgust 13 246. 

«Satul Sâmbăra de sus, care iaste de moşie, cu lobagii, cu casele, 

cu morile, cu munții, să-l împarță în patru părți frăţeşte.



978 NOTE ŞI ANEXE 
  

«Satul Sâmbăta de jos, care Yam cumpărat de la Bamf Ghiorghie 
Guberuatorul, în galbeni de aur ungurești 1000, să-l ţiie iar câte 
patru frații; însă tocmâla ne iaste, ca când ar da banii ce scriti mai 
sus, să șil ia iar înapar. Deci când S'ar întâmpla vre-odată, ca să 
dea banii, să-şi ia satul, banii să-i împarță în patru părți, să-și ia 
fieşte care partea po zloți 250. 

«Satul Poiana Mărului, care lam cumpărat de la _Na/az şi de 
la Szcke/i, în lei 3.500 care fac cara-groși 3.000, să-l împarţă iar 
în patru frățește. Insă acest sat sau cumpărat stătător, de > la Nalapi 

Ă ' i T :. A x i de la Secheli, iar numai Împărăția au Crăiia când. va vrea să în- 
tSrcă_hanii, îl va lua și atuncea banii iar să U împarță frățeşte. 

" (ss) Jo Costandin Woevod. 
«Locurile ce ai pus sătenii de la Cizcu/ ic, zălog cu 4 zapise. 

drept 6.100 de florinți, să le stăpânescă iar câte patru fraţii. Iar 
când ar da banii după cum le scriă zapisele, să-i împarță iar câte 
patru frații, , 

«Locul de la Șomărtiu, ce ai pus zălog sătenii de acolo, drept 
3.000 de florinți, să-l stăpânâscă iar câte patru frații, iar când ar 
da banii după cum le scrii zapisul, să-i împarță iar câte patru frații. 

«Satul Zamaș Pataca, den zinutul Hinedoarei, care iaste pus zălog 
de Bamfi Gheorghie drept taleri 1.000 să-l țile iar frățeşte, iar când 
ar da banii după cum îi scrie zapisul, să-i împarță iar frățește. 

«Casele de la Braşov ce avem și în Șch/ă și în Braşovul vechii, 
să le țiie iar câte patru frații, 

(ss) Zo Costandin Voevod. 

Anexa 2. (LD) 

Cu mila lui Dumnedeii scriem ce s'au dat fiiu-meii lui Ă > ea e e Costandin la nuntă. Scule, argânturi, haine, precum ———— Aa . %a semna în nainte. 

Ghenarie 20 leat ŢI   4 g* 

1 inel cu un diamant mare roza, taleri 1700. 
1 inel care sati dat de schimb, cu un diamant mare c&pa și altele 

mai mici, taleri 600. 

  

(1) Din Mss. 485 dela Academia Română. 
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1 inel cu un diamant punta, taleri 350. 

1 păreche de cercei câte cu 3 picidre de diamant și căşuțel câte 
cu un diamant punta, taleri 3000. 

| păreche de cercei de balaș mari cu cășuțel cu diamant roz, 

taleri 900. 

1 ghierdan cu diamanturi punte, taleri 1.300. 

1 păreche de brățări cu 64 de diamanturi roze, za taleri 3.500. 

1 păreche de brățări cu paftale, câte cu un diamanţel şi robi- 

ncle, taleri 200, | 
1 left făcut cruce cu 4 diamanturi mari şi cu un picior iar de 

diamant, za taleri 1.700. 

1 ieft cu diamanturi punte și cu picidrele de balaș i zmaragd, 

taleri 1.300. 

1 lanț de aur, grei. cu nasturi, cu diamanturi, za taleri 2.300. 

Salbă de zloți 500, za taleri 1.250. 

1 ţintă de ișlic mare și 8 ţinte mai mici cu diamanturi și 32 

de ţinte de mărgăritari cu robintle i zmaragduri, taleri 600. 

1 păreche de nasturi de aur cu diamanturi i robinuri, taleri 200. 

1 păreche de sponci cu diamanturi, za taleri 100. 

1 păreche de sponci cu robine, taleri 50. 

1 iie cu mărgăritari, za taleri 500. 

Călţuni cu mărgăritari i zmaragduri, taleri 350. 

1 păreche de guri cu mărgăritari, taleri 80. 

2 părechi de nasturi de mărgăritari, taleri 100. 

Hainele ce saă făcut luă şi neveste). 

1 șarvanea de canavăț ghiulghiuli cu blană de samur, cu gule- 

rul cu c&prazele, taleri 1.600. 

1 felegea de canavăţ turungii cu pânteci de râs, taleri 350. 

1 conteș de postav giulghiuli, cu limie de samur, taleri 600. 

1 serhatlăi de canavăț cu pacea de samur, taleri 200. 

2 dulămi de lastră, taleri 150. 

2 dulămi de canavăț i ailaz cu flori de fir, taleri 120. 

1 dulamă nevestei, de sarasir alb, grei, cu blană de samur, za 

taleri 1.200. , 

1 dulamă de lastră roşie, grea, cu pânateci de râs, taleri 450,
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1 dulamă de canavăţ cu flori de fir cu pacea de samur, taleri 200. 

1 ghiordie de sarasir cu pacea de samur, taleri 180. 

3 rochii: una de sarasir, alta de lastră, alta de hatai, taleri 200 

Arginturile tote, 

12 tipsii, de bucate, taleri 720. 

12 tipsii, de poeme, taleri 590. 

12 talere de masă, taleri 450. 

1 lighian cu ibricul lui poleite, taleri 500. 

2 sfeşnice poleite cu mucările lor, taleri 150. 

1 toc cu 12 cuțite, 12 furculițe, 12 linguri, taleri 100. 

10 cobâce cu de la Mazica, taleri 300. 

1 carită frumosă cu ştâlpii i. măciucele poleite, cu 6 telegari, cu 
hamurile frumose leșeşti, taleri 700. 

  

Cu mila lui Dumnedei, scriem ce s'a dat fiiu-meii, lui 

tefan la nuntă. Scule, arginturi, haine precum va 
Di —— a -. 

semna în nainte. 
p 1217 Februarie 20 leat TIT.   

1 inel de schimb, diamant roza, za taleri 700. 

1 inel iar diamant roza, za taleri 1,600. 

1 inel ce sai dat mai nainte, diamant punta, za taleri 409. 
1 gherdan cu diamanturi mari punte şi altele mai mici, za tal. 2.250. 
1 păreche de cercei câte cu 5 picidre de diamant roze, za tal. 3.500. 
1 păreche de cercei de balaș mari cu manest de diamant, za ta- 
i 1.200. . 
1 left mic cu diamanturi mari hindiș și altele mai mici, za tal. 2.200. 
1 left mai mare cu diamanturi roze și ceape cu picior de zma- 

ragd, za taleri 1.600. 

1 păreche de brățări cu 8 diamanturi mari roze și alte 8 punte» 
şi altele mai mici, za talere 2.700. 

1 păreche de brățări câte cu 3 paftale cn diamanțele i zmarag- 
duri, za taleri 200. 

2 lanţuri, za dramuri 600, cu nasturi cu zmalți, za taleri 1.200 
500 de zioţi salbă, za taleri 1.250.
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1 țintă de ișlic cu diamanturi, za taleri 500 și 18 flori de măr- 
găritari tot pe işlic, za taleri 250. 

2 flori de mărgăritari cu robine, taleri 60. 
12 nasturi de aur la o dulamă cu robinuri, za taleri 100. 

2 părechi de sponci cu diamanturi i zmaragduri, za taleri 120, 

1 iie cu mărgăritari, za taleri 600. 

Călțuni cu mărgăritari i zmaragduri, za taleri 200. 

1 păreche de guri cu mărgăritari i robine, za taleri 100, 

2 părechi de nasturi cu mărgăritari, za taleri 100. 

Hainele. 

1 șarvanea de canavăț ghiulghiuli cu ceapraz cu blăni de samur 

cu guler mare, taleri 1.600. 

conteş de postav cu limie de samur, za taleri 600. 

conteș de postav cu pacea de samur, za taleri 230. 

şerhatlăă de canavăț cu pacea de samur, za taleri 200. 

dulamă de lastră, grea, za taleri 100. 

dulămi de atlaz i canavăţ cu flori de fir, za taleri 120. 

R
m
 

dulamă nevâstei, de lastră, grea, albă cu blană de samur, za ta- 

1.100. 

dulamă de lastră grea roșie cu pântece de râs, za taleri 450. 

me
 
R
O
N
 

—
 e 

_
_
 

dulamă de canavăț verde, cu flori de fir, cu pacea de samur, 

za taleri 200, 

1 ghiordie de sarasir cu pacea de samur, cu nasturi de mărgă- 

ritari, za taleri 200. | 

3 rochii: 2 de sarasir, una de hatai cu flori de fir, grea, za ta- 

leri 250. 

Arginturile. 

12 tipsii, de bucate, za taleri 720, 

12 talere, de pâme, cu flori, za taleri 500, 

12 talere, za taleri 400. 

12 părechi de cuțite, cu furculițe i lingurile lor, za taleri 100. 

1 lighian cu ibricul lui, polite, Za taleri 400. 
2 sfeșnice, za taleri 140. 
14 cobâce, cu de la Marica. za taleri 400.
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b) Fiicele. 

Trecem acum la cele 7 fete ale lui Costandin Vodă Brâncoveanu: 

1. Stanca. 

Ea s'a născut pe la anul 1676; fâia ei de zestre pârtă data de 
1 Noembre 1692; căsătoria -ei avu loc la 6 Noembre 1692 cu Radul 
Beizadea fiul lui Iliaș Vodă (vez aci pag.. 47). -Cumcă în adevăr 
Radul Beizadea sin Iliaș Vodă era ginerile lui Costandin Vodă Brân- 
coveanu, a se vedea proba și la Arh. Statului, condica veliților 
boieri, No. 9, fila 16, caet 6, 

Soţul ei, Radul Beizadea, more la 1703 Martie 29, şi ea rămâne 
văduvă, iar la 1714 Martie în 15, msre şi dinsa fără ca acești soți 
să fi lăsat uimdași. (Vezi aci pag. 142). 

Despre cumpărătârea ce face Radul Beizadea în 1700, Mai 25 și 
1701, Martie 20 în moșia Scărișora, cum și alte cumpărători ce face 
văduva lui, Domnița Stanca în "1706, Mai 11, tot la Scărișdra, a se 
vedea pag. 451—2, Vol. V, Studii şi Documente, Iorga. 

Ea văduvind, nu sa mai remăritat = 
  

2. Mavia, 

Ea sa născut pe la anul 1678 ; f6ia ei de zestre este din 1693, 
Octombre 13. S'a căsătorit cu Beizadea Costandin Duca, zis și Du 
culei, cel ce fu și în urmă Voevod al Moldovei în 2 rînduri, fiul 
lui Gheorghe Duca Vodă. 

Despre gătirea de nunta lor, despre modul cum s'a săvirşit nunta 
cum şi despre venirea ei ca Dâmnă a Moldovei în 1694, pentru 
a-și vedea părinții în Bucuresci, a se vedea în lucrarea de față 
pag. 57 si 58, | | 

La 1697, încetâză din viață de bla ciumei, tinâra Doamnă, în 

  

   
    

a Tep a ap n E ia Țarigrad, râmâindiă-le un copil pe care Costandin Brâncoveanu Vodă Fra : : a x : : a îl aduce din Țarigrad aici în țară la dinsul, chiar în acel an «ca d-ă fie de mîngăiere întristăciunei ce avea de fiica Mării Sale, 6mna Maria. (A se vedea aci pag. 83). Ea 99
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Actul din 1746 (7254) Martie 10, (Arh. Statului, Acte diplom., 
No. Arh. 65/1831, fila 3), vorbește de moşia Lazi or sud S/am-Riwnic. 

Din conținutul actului acestuia extragem următorul arbore ge- 
nealogic: 

y 

Ioniţă Beizadea era + la 1746. Duca Beizadea Du- Serban Beizadea era + la 
A A fost ingropat în M-rea A culetzis 1746. A 1746. Sa îngropat în 

Sf. Ioan din Focşani. | M-rea Sf. Gheorghe din 
Bucureşci, care "M-re 

este zidită de Costandin 
Vodă Brâncoveanu, 

  

Costandin Vodă Duculetz. 

Dacă toți copii aceștia vor fi născuți din Domnița Maria și dacă 
acești copii vor fi avut urmaşi, noi nu o putem afirma, căci n'am 
dat peste acte care să ne vorbească în aste privințe. 

3. îlinea. 

Ea sa născut pe la anul 1682; fâia ei de zestre este din 1698 

Februarie 5. Ea sa căsătorit 1-o cu Scariatake sin Alexandru Dra 

gomanul Mavrocordat; acest soț msre la 1699, Iulie 28 și ea se re 

mărită al doilea rînd cu Șerban Vel J.ogo/ăt și Vel Spătar, si er 

dau Vel Logofăt Grecianu. 

Despre prima ei căsătorie cum și despre mortea soțului ei Scar- 

latake, a se vedea aci pag. 85 şi pag. 94. 

Despre soțul ei de al 2-lea a se vedea în lucrarea de față pagi- 

nele dela anul 1704 înainte până la sfârşit și mai ales anii: 1704 

1706 și 1712. Despre urmașii lor Greciani mă voit ocupa întrun 

volum separat, în curind. 

4. Safta, 
— , 

Ea sa născut pe la anul 1686. Fdia ei de zestre este din 170 

Mai 12 şi la 19 Maiii acelaș an ea a fost căsătorită cu Ș7ordache Cre- 

filescu Vel Cămăraş și în urmă Vel Vornic (vezi aci pag. 97 şi 100): 

Acești soți_sunt. ctitorii. bisericei Creţulescu din .Bucuresei. 

El more în anul 1746 și a fost ingropat în Mitropolia din Bu- 

curesci, iar Safta a murit în 1747 Aprilie, fiind îngropată și ea tot 

acolea, după ce avu însă grija ca la 1 Martie 1747, ea împreună 

cu feciorii-ei să inchine la Mitropolie 3 moșii şi anume: Vorzeșzii 
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| sud Dâmboviţa, Gogoșii sud Mehedinţi şi Goydibrodul din Romanați 

pentru sufletul soțului ei. 

Ei avură 4 băieți şi o fată și din _care_copii să trag Creţuleștii LA Di. 

| azi, 
mm 

. + 

5. Ancuţa. 

Ea sa născut pe la 1691. Fia ei de zestre este din 1704 Iunie 
l, iar căsătoria ei avu loc la 1705 Mai 20 cu Nicolae Postelnicul sin 

    

  

Fordache Ruset Vel Vistier. Despre viaţa lor, despre datele morții 
lor nu mai insist aci, ci trimit pe cititori la 2 lucrări ale _mele şi 
anume: Cârp-va documente şi un arbor genealogic pentru a proba 
descendența Domnului Ștefan Dimitrie Grecianu, fost Senator, din 
neamul boierilor ot Brâncoveni, Buc. 1002 și: SSfazrea fărilor locuite 
de Români, în sec. al XVIII-lea. Contele Nicolae Rossetti. Buc. 1903, 
lucrări din cari doritori vor putea afla destul de detaliat aceea ce 
ar fi trebuit să mai repetez și aci încă odată, 

6. Bălașa. 

Ea s'a născut pe la anul 1693; fâia ei de zestre este din_1708 
Octombre 30, iar a 2-a di avu loc căsătoria ei cu Manolache (vii- 
torul Ban al Craiovei) Lambrino sin Chiriţă Andronache (Lambrino) 

artofilaz. Despre nunta lor a se vedea aci pag fiartofilaz.. Desp iunta lor_a se vedea aci pag. 184, 
„Câte-va detalii despre acești suți vedi și în cele 2 lucrări citate 

mai sus şi la care voii mai adăoga numai pe aceea că la anul 
NR 1745 Aprilie 1: Manolache Lambrino biv Vel Ban și cu soţia lui 

Domnița Bălașa Brâncoveanca fac un act de danie şi milă bisericei 
lor, clădită de ei aci în Bucuresci, cunoscută adi sub numele de 
biserica Domnita Bălașa. Sa, 

Tot în 1745 Mai 30 acești soți mai dăruesc bisericei lor, moșia 
[men Ea a murit prin 1752 și nu ai avut nici un urmaş nici i a ae ae e DA de parte bărbătească, nici de parte femeiască. 

  

  
7. Zmaranda,. 

Ea sa născut pe la anul 16%; fGia ei de zestre este din anul 1712 lunie 8. Ea s'a căsătorit la 1712 în diua de Rusalii cu Co-
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standin Postelnicul şi Vel Sluger sin Grigorie Băleanul Vel Losalăt 

Despre nunta lor a se vedea aci pag. 224. 

Ei însă nu trăesc împreună multă vreme căci Zmaranda . mâre 

şi Costandin se căsătorește al 2-lea rind cu Bălașa sin Serban, 

Vel Logaofit Grecianu; din prima căsătorie a lui Costandin Bă” 

leanul insă, nu-i rămâne nici un copil; singurul copil ce a avut fu 

Radu, născut din “Bălașa Grecianca, dar dela care alți urmași nau 

mai rămas. A se vedea cele ce am dis, mai în detaliu în a mea: 

Câte-va documente şi un arbore genealogic etc. lucrare citată şi 

mai sus. 

Dăm_ acum _tot_sub „formă de Aueze,.foile lor de zestre în de- 
taliu aşa cum le găsim într'un manuscris vechiu aflat la Academia 

Română : 

Anexa 3. 

pi
 

Din mila lui Duminegei scriem zestrile fiemea Stancăi, pre- Ace 
cum arată în jos anume: 

Noemorie 7. leat 294 (1). 
—— 

  

1 cunună de... bucăţi, tot cu diamanturi, za taleri 1.200, 

1 left tot cu diamanturi şi cu 3 picidre mari de zmaragd, za 

taleri 2.500. 

1 pereche de cercei câte cu 3 picidre de diamant și cu cășuțele 

iar câte cu un diamant roz, za taleri 800. 

1 pereche de cercei câte cu un picior de zmaragd mari și cu 

căşuțe câte cu un diamant roz, za taleri 550. 

1 pereche de cercei câte cu un picior de balaş și căşuțele câte 

cu un diamant, punte, za taleri 300. 

1 pereche de cercei câte cu un picior de mărgăritar și cășuţele 

cu diamanțele, za. taleri 200. 

1 pereche de cercei câte cu un picior de robin şi căşuţele câte 

cu un diamant roz, za taleri 200. 

(1) Vedi Academia Română manuscrisul 485, cumpărat de Ja anticarul So- 

lomon Zviebel la 1891. 
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1 pereche de brățări cu diamanturi mari roz și cu diamanturi 
mici, za taleri 800. 

1 pereche de brățări cu diamanturi mari și mai mici, za tal. 250, 
pereche de brățări de aur sadea, împletite, za dramuri 50, tal. 100, 
inel cu un diamant mare roz care s'aă dat de schimb, za taleri 400: 
inel cu un diamant punte, za taleri 250. 
înel cu un diamant ghiulghiuli roz, za taleri 200. 

inel cu diamant mezo punte, za taleri 100. 
inel cu un zamfir mare, za taleri 130. 
inel cu un zmaragd şi împrejur cu diamanțele, za taleri 120. 
inel cu un balaş, za taleri 80. 

1 inel cu robin, za taleri 50. 
12 şiruri de mărgăritare mare, zaiuri 40, za taleri 600. 
1 vălitură cu acele ei, za taleri 400. 
2 lanțuri de aur, za dramuri 500, taleri 1000. 
1 salbă de zloți 400, za taleri 1000. 
Bani pe cap zloți 300 şi cu lesă de mărgăritar, za taleri 750. 
1 ișlic cu flori de mărgăritar şi cu pietri, za taleri 300. 
Pe sovon zloți 300, za taleri 750. 
1 iie cu l6să de mărgăritar, împletită, za taleri 500. 
2 ii iar cu mărgăritare şi cu sârmă, za taleri 400. 
11 îi cu sârmă, 6 mai grele și 5 mai uşsre. 
6 ii cu șăreturi de fir. 
10 ii numai cu mătăsuri. 
1 dulamă de lastră grea, cu blană de samur, cu nasturi de aur, 

cu diamanturi i robin, za taleri 1400. 
1 dulamă de sarasir greii, cu limie de samur, cu nasturi de măr- găritar, za taleri 700. 
1 dulamă de lastră grea, cu pântece de râs, cu nasturi de măr- 

găritari, za taleri 450. 

1 

1 

1 

1 

l inel cu 3 diemanțâle punte, za taleri 50. 
1 

1 

1 

1 

2 dulămi de lastră mat subțire, cu pacele de samur, cu nasturi za mărgăritar, taleri 500. 
2 dulămi de Ccanavăț cu flori de fir, cu pacele de samur, cu nas- turi cu mărgăritar, taleri 400. 
1 dulamă de canavăț fără flori, cu pace de samur, taleri 150,
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1 sucnă de sarasir greii, cu sponci de aur de diamanțele, gurile 
cu mărgăritar, taleri 230. 

3 sucne de lastră mai supțire, la una cu sponci de aur zmarag- 
duri, taleri 250. 

1 sucnă de tabină cu flori de fir, taleri 200, 
6 sucne și rochi. de hataia cu flori de fir, terțancle, za taleri 300. 

2 rochii de terțanel făr flori de fir, taleri 40. 

2 ghiordii, una de lastră, alta de tabin, cu flori de fir, cu pacele 

de samur, taleri 300. - 

4 brâne cu căpătâile de fir, taleri 60. 

1 zăvast în 7 foi, de lastră, căptușită cu taftă leșască, za tal. 200. 

1 zăvast de hatai cu flori de fir în 8 foi, za taleri 150, | 

Aşternutul. 

1 plapomă de zarbap greu cu cearşaftul cu flori de fir. 

1 plapomă de batai cu flori de fir. 

1 ciarșaf grei, peste tot cu flori de fir şi 3 ciarșafuri cusute cu 

flori de mătase i fir, tal. (loc alb). 

2 perine mari și 4 mici cu feţele cu flori de fir și alte 2 părechi 

de feţe cu flori de mătase i fir și pilota cu față de atlaz. 

4 perine de frenghie grele. 

2 covâre de mătase ca săgedelele. 

1 covor mare de pat. 

6 săgedele. 

Care face tot așternutul talere 800. 

1 oglindă cu pervazurile de argint şi alta mai mică, talere ]50 

Masa cum să cade. 

Adică: 5 mese, 3 peşchire, 12 şărvete cu ilori de fir şi alte 36 de 

şărvete cu flori de mătase și o măhramă de mâini cu flori de fir 

şi 3 măhrămi de mâini cusute cu flori, fac tâte talere 250, 

12 tipsii de argint, za talere 800, 

12 tipsii de argint cu flori, de pâme, za talere 400. 

24 tipsii de cositori, za talere 60. 

24 tipsii de aramă, za talere 40. 

12 talere de argint, za talere 400.
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24 de talere de cositorit, talere 30. 

4 cobâce de argint, talere 120. 
24 de linguri și 12 cuțite și 12 furculițe şi o solniță tot argint, 

taleri 150. 

6 talere de argint în cornură poleite, talere 200. 
1 lighian, 1 ibric de argint, za talere 300. 
Lighian, ibric de aramă poleite, za talere 15. 
2 sfeșnice de argint cu mucarea, talere 70. 
2 steşnice de aramă, talere 10. 
1 buhurdar i ghiuluptan de argint, talere 50 
1 cal de ginere cu podâbe frumâse, talere 400. 

„ Carâta cu 6 telegari și cu 4 perine de fringhie, 2 săgedele, tal. 800. 
Lu rădvan cu 6 telegari, talere 300. 

6 telegari cu o cuhnie, talere 200. 
400 oi cu miei, za talere 500. 
40 boi de plug, za talere 250, 
30 vaci cu viței, za talere 120. 
20 iape cu mânji și cu armăsar, talere 300. 
150 mătci de stupi, za talere 150, 
Satul Ciizazii cu rumânii, cu viile și cu alte hotar& ce sai maj 

cumpărat pe lângă ei stânjenii de moșie în satul Zzha de sus pe 
din jos de Cz//ani. 

Satul Scăzișsra partea nâstră ce iaste al&să, cu rumânii și cu viile. 
Moșia de la Clanfa îi Zigenii, care să chiamă Znaziz, cu heleș- 

teul și casele, cu pimnița de piatră, 
Viile de la Zizești ce am cumpărat de la feciorii lui Sfepau, 
20 de pogâne de viie la Schei (1). 

  

(1) 7778 (7226) Martie o. (Vezi Arh. St. Mitr. Buc. pach. 78, doc. 1. Copie după originalul autograf al Doamnei Marica). 
+ Maria Doamna a răposatulu. Costandin Voevod Brâncoveanul, dat'am această carte a noastră sfintei Mitropolii de aici din orașul București, şi prea sfințitului Părintelui nostru chir Mitrofan Mitropolitul țErei, ca să aibă a ținea și a stăpâni viile noastre de la Ştiubee ot sud Buzăii, însă pogoane 21, dupre- 

că întâmplându-se. mârte fie-mea Stancăi, şi îngropându-se la această sfântă Mitropolie, fost'aă lăsaţ în diată ca să se dea pentru pomenirea ei la această
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Casele din București cu locul. 
30 suflete de țigani cum scrii în jos anume: 
Pârvul țiganul cu ţiganca lui și cu un fecior Nedelea. 
Maria Văd (uva) i sin ego Stan. 
Dragomira Văd (uva) i sin ego Ivan și Maria i Preda fete. 
Stana Văd (uva) i sin ego Ștefan i Lupui Voico; Brăndușa i 

Rada fâte și țiganca lui Ștefan i sin ego Marin. 
Marin, Stanca ţiganca lui i sin ego Gheorghie i Lupul i Simion; 

Pârva i Stanca fetele lor. 
Radul, Stana țiganca lui i sin ego Marin. 
Stanciul, Vlădae ţiganca lui i sin ego Dragomir. 

cin liude 30. 

Il. 

Cu mila lui Dumnedei, scriem zestrile fiemea Mariei, 
precum arată în jos anume. 

273, 1202 Octomorie 13 leat 1302.   

1 cunună de 15 bucăți, tot cu diamanturi, taleri 1.000. | 
1 left cu diamanturi şi cu 3 picidre marti de zmaragduri, za ta- 

leri 2500. 

si. Mitropolie sălașe de țigani și 12 pogoane de vie din dealul Şcheilor ot 
sud Saac, care pogoane fiind împreunate tot într'un răzor cu alte vii ale ei ce 

"i-au fost de cumpărătore și împreună şi cu ale nostre ce ne sunt de moşte- 

nire, fost'ai socotit de aă fost așezat şi aceste cuvinte în diată, că de nu sar 

putea suferi fraţii ei sai alţi din neamul nostru, la cine ar rămânea ca să stă- 

pânească aceste vii, ca să fie cu călugării la un loc, să aibă a da sfintei Mi- 

tropolii alte vii pentru aceastea, adică vii pentru vii. Deci după aceeaș soco- 

teală socotind şi noi că miluind Dumnezei pe nepotul nostru Costandin ca să 

ajungă în vârsta sa, nu se va putea suferi nici se va putea îngădui ca să fie 

cu călugării la un loc, fiind viile amestecate tot întrun răzor, am socotit de 

am dat sfintei Mitropolii aceste vii ce scrii mai sus, însă viile înfundate dupre- 

cum sunt îngrădite cu gard, şi dimpreună cu toate dichisele lor, și pentru 

pogâne 12 ce aă lăsat fie-mea Stanca pentru pomenirea ei am dat pogâne 21, 

ca să fie și pentru a ei nesfârșită pomenire şi a părinților și fraţilor ei. Drept 

aceea am dat această carte a n6stră sfintei Mitropolii ce scrie mai sus, ca să 

stăpânească aceste vii cu bună pace de către tot neamul meă în veci. Și pentru 

mai adevărată credință am întărit cu iscălitura şi cu pecetea mea mai jos ca 

să se crează. Martie 9 dni, leat 7226. 

(ss) Marica Doamna a răposatului Costandin _„Votevo)d B.__. 
ÎN aa (ss) Costandin B. 

Pe pecete să citeşte: Cosfandin Bojiu milostio Gospod Zemle Viașeoe. | 

La mijloc este figurată :0 cordnă, iar sub corână este: za corb cu crucea în cior. 

Viața lui Costandin Vodă Brâncoveanu. — St. D. Grecianu. 19
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1 pereche de cercei câte cu (loc gol) picior de diamant şi că- 
şuţele iar diamant, taleri 850. 

1 pereche de cercei câte cu.un picior de zmaragd mare și că- 
șuțele câte cu un diamant, za taleri 450. 

1 pereche de cercei câte cu un picior, de balaș mari şi cu manes 
câte cu un diamant roz, za taleri 650. = 

1 pereche de cercei iar câte cu un picior de zmaragd mai mici 
și cu maia cu diamanturi, za taleri 130. 

1 pereche de brățări cu 14 diamanturi mari roz și cu 28 mici, 
punte, za taleri 1.200. 

1 pereche de brățări cu diamanturi mici, taleri 250. 
1 pereche de brățări de aur împletite, dramuri 30, za taleri 60. 
1 inel cu un diamant punte, care fam dat schimb, za taleri 550. 
1 inel cu un diamant mezo punte, za taleri 250, 
1 inel cu 4 diamanturi roze, za taleri 200. 
1 inel cu un diamant mai mic, roz, za taleri 80. 
1 inel cu un zmaragd, za taleri 100. 
1 ine! cu un zamfir, za taleri 80, 

1 inel cu un robin, za taleri 70, 
1 inel cu un balaș, za taleri 50, 
10 șiruri de mărgăritar mare, zaiuri 40, taleri 600. 
Işlic cu flori de mărgăritar și cu zmaragduri şi cu o ţintă în mi- 

jloc, cu un diamant roza mare şi cu 7 mai mici, za taleri 350. 
2 lanțuri de aur, za dramuri 630, taleri 1.200. 
2 sălbi de galbeni ungurești 700, za taleri 1.750. 
300 de galbeni pe cap și cu l&să de mărgăritar, za taleri 800. 
l iie cu l6să de mărgăritar impletită, za taleri 500, 
2 îi iar cu mărgăritar și cu sârmă, za taleri 500. 
12 ii cu sârmă, 6 mai grele, 6 mai ușsre. 
7 ii cu șăreturi de fir. 
10 ii numai cu mătăsuri. 

1 dulamă de lastră grea, albă, cu flori galbene și cu nasturi de 
aur, cu diamanturi i robine, cu blană de samur, za taleri 1.400. 

1 dulamă de lastră ghiulghiuli, grea, cu limie de samur, cu nasturi 
de mărgăritar, za taleri 650,
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1 dulamă de lastră roșie, grea, cu pântece de râs, cu nasturi de 
mărgăritar, za taleri 450, 

2 dulămi de lastră: una galbenă, alta ghiulghiulie, mai supțiri, cu 
nasturi cu mărgăritar și cu pacâle de samur, za taleri 400. 

2 dulămi de canavăţ, una verde alta roșie, cu nasturi cu măr- 
găritar, cu pacele de samur, za taleri 350. 

2 ghiordii de lastră cu pacele de samur, za taleri 250. 
1 ghiordie de hatai cu flori, cu cacum, taleri 60, 
1 sucnă de sarasiri, cu sponcile de aur, cu diamanturi și cu guri 

cu mărgăritar, za taleri 250. 

1 sucnă de lastră albă, cu sponcile de aur, cu robine, za taleri 150. 

2 sucne de lastră, mai supțiri, ghiulghiuli şi cemeni, za taleri 120. 

3 sucne de belacâsă, cu flori de fir, za taleri 150. 

4 sucne de hatai cu flori de fir, za taleri 160. 

4 brâne cu căpătâele cu fir, za taleri 50. 

1 zăvas de lastră în 7 foi, coți 32, căptușită cu taftă leșască, za 

taleri 150. 

1 zăvas de hatai cu flori de fir în 8 foi, coți 36, za taleri 80. 

Aşternutul, 

1 plapomă de zarbap cu ciarșafuri cusute cu flori de fir. 

1 plapomă de hatai cu flori de fir cu ciarşaf. 

1 ciarșaf cusut peste tot cu flori de fir de Țarigrad. 

3 ciarşafe cu flori de mătase și cu fir de țară. 

2 perine mari şi 4 mici, cu fețele cu flori de fir și alte 2 părechi 

de fețe de perine cusute cu mătase i fir. 

1 pilotă cu fața de atlaz roşu cârmâz. 

Tâte fac taleri 500. 

perine de frenghie cu câmpul de fir de Veneţia, za taleri 120. 

covâre de mătase cu săgedele, za taleri 80. 

săgedele, za taleri 50. 

4 

2 

1 covor mare de pat, za taleri 50. 

6 

1 oglindă mare cu pervazuri de argint, taleri 150.
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Rânduiala mesei. 

6 mese, 4 peschire, 12 şervete, cu flori de fir. 

36 şărvete cusute cu flori, mătăsuri i colți. 

1 măhramă de mâini cu flori de fir și alte. 

3 măhrămi cusute cu flori de mătase i fir. 

Fac tâte taleri 250. 

12 tipsii de argint, de bucate, za taleri (800 şters). 

12 tipsii de argint cu flori, de pâme, za taleri (400 șters). 

12 talere de argint, za taleri (400 șters). 

6 talere de argint, poleite în cornuri, taleri (loc alb). 

12 perechi de cuțite cu plăsâle de argint, 12 linguri de argint. 

24 tipsii de cositori. 

24 tipsii de aramă. 

24 talere de cositori. 

cobâce de argint. 

năstrapă de argint. 

solniță de argint. 

lighian, ibric de argint. 

lighian, ibric de aramă, poleite. 

sleșnice de argint cu o mucare. 

sfeșnice de aramă. 

ghiuluptan i buhurdan de argint poleite, 

Aceste vasă tote fac, taleri 2.500. 

Carita cu 6 telegari, cu hamurile lor și cu săgedele i 2 părechi 
de perine de frenghie, za taleri 1.000. 

=
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2 Cămări ferecate, cu 2 părechi de telegari și cu hamurile lor, za 
taleri 900. 

400 oi cu miei, za taleri 500, 
40 boi, de plug, za taleri 250. 
30 de vaci cu viței, za taleri 120, 
20 de iape cu mânji i un armăsar, za taleri 300. 
200 de mătci de stupi, za taleri 200. 
Satul S/inznicul cu tot hotarul și cu tâte viile pogâne 35. 
Satul Gugeștii cu morile. 
Moșia de la Ler/ni de lângă Brăila și alte moșii pren alte hotară



DE ŞTEFAN D. GRECIANU 293 a 
  

tote câte s'aii cumpărat de la Yupâneasa Stanca Cofofeauca şi de 
la alți precum arată cartea a 12 boiari hotarnici. 

20 de pogâne de viie în 44/47 Cândeștilor în Slam Rimuzc. 

III, 

Cu mila lui Dumnedeii scriem zestrile fiemea Ilincăi, 
precum scrii în jos anume: 

Februarie 5 leat (1498). 
ema 

  

  

1 cunună de 15 bucăți, tot cu diamanturi, za taleri 1.200. 

1 left tot cu diamanturi și cu 2 picidre de balaș şi unul de zma- 

ragd, za taleri 2.000, 

1 pereche de cercei câte cu 5 picidre de diamant și cășuțele iar 
cu diamanturi, punte, za taleri 1.000. 

1 pereche de cercei de zmaragd câte cu un picior și căşuțele cu 

robin, za taleri 450. 

1 pereche de cercei câte cu un picior de balaș și căşuțele cu dia- 
mant roz, taleri 350. 

1 pereche de cercei câte cu un picior de zamfir şi cășuțele cu 

robin, za taleri 100. 

1 pereche de brățări cu 14 diamanturi mari roze, za taleri 1.200. 

1 pereche de brățări cu 20 diamanturi roze și cu robin€le, za 

taleri 350, 

1 pereche de brățări de aur, împletite și cu pietricele, za tal. 80. 

1 inel cu un diamant roza care fam dat de schimb, za tal. 350. 

1 inel cu un diamant roza, za taleri 300. 

1 inel cu un diamant iar roza, za taleri 180. 

1 inel iar cu diamanturi 9 care i lam dat la cale primare, za 

taleri 170, 

1 inel cu un zmaragd, za taleri 120, 

1 inel cu un balaș, za taleri 120, 

1 inel cu zamfir şi cu 6 diamanţele punte, za taleri 130. 

1 inel cu un robin, za taleri 60. 

12 şiruri de mărgăritari mare, zaiuri 34, za taleri 600. 

1 ghierdan tot cu robindle, za taleri 100. 

2 lanţuri de aur cu nasturi cu jmalţ, dramuri 600, za taleri 1.200.
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1 ișlic cu o fldre, în mijloc cu un diamant mai mare şi cu 20 
mai mici și cu 20 flori de mărgăritari şi câte cu o cășuț cu un 
robin, za taleri 350, 

2 sălbi za zloți 400 și zloți 300 pe cap cu lesă de mărgăritari și 
zloți 300 pe sovon iar cu mărgăritari, cin zloți 1.000, za tal. 2.550, 

1 iie cu l6să de mărgăritari, împletită, taleri 600, 
2 ii iar cu mărgăritari, za taleri 500. 
10 ii cu sîirmă. 

6 ii cu şăreturi de fir. 

10 ii cu mătăsuri; tâte za taleri 400. 
1 dulamă de lastră albă, grea, cu flori galbene, cu spinare de sa- 

mur, za taleri 1.150 şi nasturi de aur cu diamanturi, za taleri 260. 
1 dulamă de sarasir alb, cu limie de samur, cu nasturi za măr- 

găritari, za taleri 650. 

1 dulamă de lastră ghiulghiuli, grea, cu pânteci de râs, cu nasturi 
de mărgăritari, za taleri 550. 

1 dulamă de lastră roşie, cu pacele de samur, cu nasturi de măr- 
găritari, za taleri 280. 

1 dulamă de lastră galbenă, cu pace de samur, cu nasturi de strmă 
amestecați cu mărgăritari, za taleri 240, 

2 dulămi de canavăț cu flori de fir. una turungi, alta ghiulghiuli, 
cu pacele de samur, cu nasturi amestecați cu mărgăritari, za tal. 450. 

3 ghiordii: una de lastră, alte două de hatai cu flori de fir; 2 cu 
pacele de samur, una cu cacumi și una iaste cu nasturi de mărgă- 
ritari, za taleri 350, 

1 sucnă de lastră, grea, turungi, cu sponci de aur, cu diamanturi, 
cu guri cu mărgăritari, za taleri 250. 

1 sucnă de lastră albă, cu sponcile de aur cu zmaragduri, za tal. 130. 
2 sucne de lastră, una verde alta galbenă, za taleri 120. 
1 rochie de tabin cu flori de fir, za taleri 60. 
4 sucne i rochii de hatai cu flori za fir, taleri 200. 
4 sucne de belacâsă cu flori de fir, za taleri 200. 
2 zăbune de sandal de Veneţia. 
1 

neţia 

zăvas de lastră în 8 toi, coți 36, căptușite cu sandal de Ve- 
» za taleri 170,
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1 zăvas de hatai cu flori de fir, coţi 36, căptuşite cu sandal, za 
taleri 100. 

Așternutul. 

1 plapomă de zarbap cu cerșaful cu flori de fir; şi altă plapomă 
de hatai cu flori de fir cu cerșaful ei și un cerșaf cusut peste tot 
cu flori de fir, 3 cerșafuri cusute cu mătăsuri și cu fir, 2 perine 
mari și 4 mici cu fețele cu flori de fir și alte 2 părechi de feţe 
de perine cusute cu mătase și cu fir şi o pilotă de atlaz roșu câr- 
mâz; preţul acestora tutulor talere 390. 

4 perine de frenghie cu câmpul de fir de Veneţia, za taleri 120. 
2 covâre de mătase, za taleri 80. 

1 covor mare de pat, za taleri 40. 

6 săgedele bune, za taleri 60. 

2 oglinzi mari una cu pervazurile de argint, za taleri 180. 

Rânduiala mesei. 

O mâse leșești și de țară. 

5 peşchire de țară. 

12 șărvete cu flori de fir. 

36 şărvete cusute cu mătase i colți. 

4 măhrămi de mâini, una cu flori de fir și 3 cu flori de mătase 

i cu fir, 

1 masă de dulceţi, peste tot cu flori de fi. 

12 tipsii de argint mari. 

12 tipsii de argint cu flori, de pâme. 

12 talere de argint. 

6 talere de argint în cornuti, poleite peste tot. 

1 toc cu 12 cuțite, 12 furculițe, 12 linguri de argint. 

24 de tipsii de cositori. 

24 tipsii de aramă. 

24 talere de cositori. 

4 coboace de argint. 

1 solniță de argint. 

1 lighian cu ibricul lui de argint. 

1 lighian cu ibricul lui de aramă, poleit.
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2 sfeșnice de argint cu o mucare. 
1 ghiuluptan și un buhurdan de argint, poleite. 

Acestea tâte fac taleri 2.650. 
1 carită cu 6 telegari, cu hamurile, cu 2 săgedele, cu 4 perine, 

za taleri 1.000. 

1 rădvan cu 6 telegari, cu hamuri, za taleri 400. 
1 cal de ginere, cu șaoa i scări de argint cu raft, cu paloș, cu 

buzdugan, za taleri 400. 
400 de oi cu miei și 20 de areți, za taleri 630. 
40 de boi mari de plug, za talesi 300. 
30 de vaci cu viței, za taleri 150. 
20 de iape cu mânji și cu un armăsar, za taleri 300, 
200 de mătci de stupi, taleri 200. 
Satul Zăzărazi și cu partea lui Dumitrașco Sărdariul peste tot și cu morile. 
Satul Cornești: peste tot și rumânii, 
20 de pogâne de vii la Scăiani. 
Viile de la Piteşti, ce am cumpărat de la Șzban Rătescul şi de la sora Răteştilor. 

Satul S7Jarii de pe Mostiste. 
Casele den Bucuresti. 

30. de sufere de țigani anume : 

Jitiian țiganul, Voica țiganca lui i sin ego Jitian i Radul i Ruja fata lui Jitian. 

Stana țiganca i sin ego Dragul i Negul i Calotă. 
Stan Munteanul oz Buzești, Anghelina fata lui i Comana fata lui i sin ego Apostolache i Dona, 
Hiera ţiganul i Nega fata lui Jitian. 
Radu Carabăţ, Ana țiganca lui i sin ego Gheorghie i Sima. Stan țiganul, Stoica țiganca lui i Stoica fata lor. Ion Rătă sin Țira, Rada ţiganca lui. 
Gherghe, Neacșa țiganca lui i Stanca fata lor, 
Păuna fata "Țărăi cu 2 fete: Cârstina i Anca. 

cin liude 3].
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IV, 

Cu mila lui Dumnedeii scriem zestrile fiemea Saflei, cum 

  

arată în jos anume: ata 

Mai z2 leat E, 

1 cunună de 15 bucăţi, tot cu diamanturi, taleri 1.200. 
1 left tot cu diamanturi și cu 2 picidre de zmaragd și unul de 

balaș, za taleri 2.300. 

1 păreche de cercei câte cu 3 picidre de diamant și cășuţel iar 
cu diamanturi punte, za taleri 1.100. 

1 păreche de cercei de zmaragd, câte cu un picior mare și că- 
șuțel cu robinuri, taleri 450. 

1 păreche de cercei câte cu un picior de balaş și cășuțel cu dia- 
manturi, za taleri 380. | 

1 păreche de cercei câte cu un picior de zamfir și cășuțel cu 

diamanturi, za taleri 120. 

1 păreche de brățări cu 20 diamanturi mari roz și 60 mici punte, 

za taleri 1.400, 

1 păreche de brățări cu diamanturi roz și cu robindle, za taleri 

350. 

1 păreche de brățări de aur, câte cu 4 paftale cu diamanțele, za 

taleri 130. 

1 inel cu diamant mare hindiș care /am dat de schim, za ta- 

leri 450. 

1 inel cu un diamant roz şi 12 mai mici, za taleri 250. 

1 inel cu un diamant roz caze s'a dat la cale primare, za ta- 

leri 200. 

1 inel cu un diamant punte în mijloc și mai mici iar punte, za 

taleri 80. 

1 inel cu balaș mare, za taleri 140. 

1 inel cu zamfr, za taleri 100. 

1 inel cu un zmaragd, za taleri 100. 

1 inel cu un balaș, za taleri 85. 

11 șiruri de mărgăritari mare, zaiari 36, za taleri 650. 

2 lanțuri de aur cu nasturi de jmalţ, dramuri 600, za tal. 1.200.
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1 ișlic cu o flore în mijloc cu un diamant mai mare şi cu 24 
mai mici şi cu 20 flori de mărgăritari câte cu o cășuță cu zma- 
ragd, za taleri 350. 

1000 de zloți ungurești, 400 sălbi: 300 pe cap, 300 pe sovon și 
cu mărgăritari, za taleri 2.600. 

3 ii cu mărgăritari, za taleri 1.100. 
11 ii cu sârmă. 

6 îi cu șăreturi de fir. 
10 ii cu mătăsuri, tâte fac taleri 400. 
1 dulamă de lastră, grea, albă cu flori galbene, cu spinare de 

samur, cu nasturi de aur, cu diamanturi, za taleri 1.300. 
1 dulamă de sarasir galben, cu limie de samur, cu nasturi de măr- 

găritaii și cu robin€le, za taleri 650. 
1 dulamă de lastră, grea, ghiulghiuli, cu pântece de râs, cu nas- 

turi de mărgăritari și cu robin€le, za taleri 450, 
1 dulamă de lastră roșie, cu pacele de samur, cu nasturi de măr- 

găritari, za taleri 280. 
1 dulamă de lastra verde cu pace de samur, cu nasturi de măr- 

găritari, za taleri 240, 
2 dulămi de canavăţ, cu flori de fir, una verde alta roşie, cu pa- 

cele de samur, cu nasturi de mărgăritari amestecați cu sirmă, za 
taleri 450, 

3 ghiordii: una de lastră albă de belacâsă cu flori de fir, alta de 
hatai cu flori de fir, 2 cu pacele de samur, alta cu cacumi, la una nasturi de mărgăritari, za taleri 350. | 

1 sucnă de lastră, grea, turungi, cu flori albe, cu sponcile de aur, cu diamanturi cu gurile cu mărgăritari, za taleri 250, 
1 sucnă de lastră cu dungi albe şi ghiulghiuli, cu sponcile de aur cu robincle, za taleri 100. 
2 sucne de lastră, una albă alta ghiulghiuli, cu dungi, za tal. 120. l rochie de tabin ghiulghiuli cu iloricele de fir, za taleri 60, 
8 sucne i rochii de belacâsă, cu flori de fir i hataiale iar cu flori de fir i atlaze cu flori de fir, za taleri 400. 
2 brâne cu căpătâele de fir. 
2 zăbune de sandal de Veneţia. 
| zăvast de hatai cu floră de fir în 7 foi, coți 35, căptuşite cu sandal, za taleri 150, 

|
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Aşternulul. 

1 plapomă de zarbap cu cârșaful cu flosi de fir, şi altă plapomă 
de hatai cu flori de fir cu cerșaful ei şi un cârșaf cusut peste tot 
cu flori de fir și 3 cerșafuri cusute cu mătăsuri şi cu fir și 2 pe- 
rine mari şi 4 mici cu fețele cusute cu flori de fir și alte 2 perechi 
feţe de perine cusute cu mătăsuri şi cu flori de fir şi o pilotă de 
atlaz roșu parango. Prețul acestora taleri 400. 

4 perine de frenghie, grele, cu fir de Veneţia, za taleri 120. 
2 covore de mătase, za taleri 80. 

1 covor mare de pat, taleri 40. 

6 săgedele, taleri 60. 

2 oglindi mari una cu pervazele de argint, za taleri 180. 

Rânduiala mesei. 

6 mese leșești și de ţară. 

5 peșchire de ţară. 

12 șervete cu flori de fi. 

36 de șervete cusute cu mătase și altele cu colți. 

4 măhrămi de mâini, una cu flori de fir și 3 cu flori de mătase 

şi cu fir. 

1 masă de dulceţ, peste tot cu flori de fir. 

12 tipsii de argint mari. 

12 tipsii de argint cu flori, de pâme. 

12 talere de argint. 

6 talere de argint în cornuri, poleite peste tot. 

1 toc cu 12 cuțite, 12 furculițe, 12 linguri, de argint. 

24 tipsii de cositori. 

24 tipsii de aramă. 

24 talere de cositori. 

4 coboace de argint. 

1 solniță de argint. 

1 lighian, un ibric de argint. 

2 sfeşnice de argint cu o mucare. 

1 ghiuluptan, un buhurdan de argint. 

1 lighian, un ibric de aramă, poleite. 

Aceste tâte za taleri 2.600.
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1 carită cu 6 telegari, cu hamurile nemțeşti, cu 2 săgedele şi cu 
4 perini de frenghie, za taleri 1.000. 

1 rădvan cu 6 telegari, cu hamurile lor, taleri 400. 
1 cal de ginere cu șaoa, cu scările de argint, cu raft, cu paloș 

eu buzalugaae za taleri 450, 
1 cămară cu 6 telegari, cu hamuri, taleri 200. 
400 de oi cu miei și 20 de areţi, za taleri 600. 
40 de boi mari, de plug, za taleri 300, 
30 de vaci cu viței, za taleri 180. 
20 de iape cu mânji şi cu un armăsar, taleri 300. 
150 de mătci de stupi, taleri 150. 
Satul „Serlăneștii cu rumâni. 
Satul Z/orul peste tot hotarul. 
Tot hotarul Momicenilor. 
Moșia Srodorăştilor de lângă Vede ce-i dic Aboza. 
Moșia de la Za. de lângă Sezrbăneşti. 
Viile de la Pizeșt oz Gorzau, cu delnița ot Bâdeszi. 
Viile de la Sana. 
Satul Zrâăbarul ot Jalomita. 
Casele din Bucureşti cu locul. 

30 de suflete de țigani anume - 

Stoica ţiganul, ce sa cumpărat de la Coranul i Stoica țiganca lui i sin ego Alixandru. 
Stancul sin Stoicăi, Mil6 țiganca lui şi cu 2 feciori şi 3 fete. Vladul ţiganul ce s'au cumpărat de la Zăzeanul i Mina țiganca lui cu doi copii şi cu o fată. 
Radul ţiganul ce s'aă luat schimb de la fzăscul pentru alți ţi- gani ai noștri, Marica țiganca lui i sin ego Stan i Ivan i Stoica. Mihai ţiganul ot tam, Stanca țiganca lui i sin ego Băran i Micul i Călin i Puiul și altul mic. 
Muşat ot Brâncoveni, Maria țiganca lui, fata Ivanei ot Brâncoveni cu fiesa Stanca, 

cin liude 30,
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V, 
| 

Cu mila lui Dumnedeii scriem zestrile fiemea Ancuţei, 
cum arată în jos anume: i 

7, 7212 Junie 1 leat L242,   

1 cunună de 15 bucăţi, cu diamanturi peste tot, za taleri 2.000. 
1 left peste tot cu diamanturi și cu un picior de zamfir mare şi 

cu 2 picidre mai mici de balaș, za taleri 2.000. 

1 păreche de cercei câte cu 5 picidre de diamanturi şi căşuţel 
iar de diamanturi, za taleri 1.100. 

1 păreche de cercei de balaș cu cășuțel de diamanturi roz, za 
taleri 700. 

1 păreche de cercei de zmaragd cu cășuțel cu diamanturi roz, 

za taleri 350. 

1 pereche de cercei de balaș mai mici cu cășuțel iar cu diaman- 

turi, za taleri 200. 

1 păreche de brățări cu 20 diamanturi mari roze și cu 70 dia- 

manturi mici punte, za taleri 1.600. 

1 păreche de brățări mai mici cu 88 diamanțele mai mici punte, 

za taleri 400. 

1 păreche de brățări de aur, câte cu 4 paftale cu robincle, za 

taleri 50. 

1 inel cu un diamant mare roz caze s'a dat de schimb, za tal, 450. 

1 inel cu un diamant mare roz în trei colțuri, za taleri 250. 

1 inel cu un diamant mezo punte, za taleri 200, 

1 inel cu un diamant punta, za taleri 100. 

2 insle cu balașuri, za taleri 220. 

1 inel cu un zamfir, za taleri 120. 

1 inel cu un zmaragd, za taleri 100. 

1 inel cu un diamant gros ascuțit ce sa da Za calea primare, 

za taleri 400. 

12 șiruri de mărgăritare, zaiuri 36, za taleri 650. 

2 lanţuri de aur câte cu 8 nasturi cu zmalti, dramuri 600, za 

taleri 1.200. 

1 işlic cu o fl6re în mijloc cu un diamant mai mare și cu 24 

mai mici si cu flori za mărgăritari, za taleri 450.
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1 ișlic iar cu flori de mărgăritari mai mici, za taleri 100. 
1000 zloți ungurești, 400 sălbi, 300 pe cap, 300 pe sovon, cu 

mărgăritari, za taleri 2.650. 
3 ii cu mărgăritari, za taleri 1.100. 
12 ii cu sîrmă. 

6 îi cu șă&returi. 

12 ii cu mătăsuri, tâte za taleri 400. 
1 dulamă de lastră albă, cu flori galbene peste tot de fir cu 12 

nasturi de aur cu diamanturi cu blană de samur, za taleri 1.350. 
1 dulamă de lastră albă tot de fir cu limie de samur, cu 12 nas- 

turi de mărgăritari și cu robinele, za taleri 650. 
1 dulamă de lastră, grea, ghiulghiuli, cu 12 nasturi de mărgăritari, 

cu robinsle cu pântece de râs, za taleri 450. 
3 dulămi de lastră, una galbenă, alta verde, alta roșie câte cu [2 

nasturi de sârmă și cu mărgăritari și cu pacâle de samur, bune, za 
taleri 750. 

2 dulămi de canavăț cu flori de fir, grele, câte cu 12 nasturi de mărgăritari şi cu pacâle de samur, za taleri 500, 
3 ghiordii: una de sarasir galben cu pacea de samur şi cu 12 nas- turi cu șăreturi de mărgăritari, 1 de hatai, alta de belacâsă cu ca- cumi cu nasturi de sârmă mestecați cu mărgăritari, za taleri 350. 1 sucnă de lastră albă grea tot de fir cu floricele galbene cu 12 sponci de aur cu diamanturi, za taleri 270. 
1 sucnă de lastră cu dungi albe i ghiulghiuli cu sponci de aur cu robin€le, za taleri 100. 
3 sucne de lastră, una ghiulghiuli, alta galbenă, alta verde, za taleri 200, 

10 sucne de belacâsă de atlaze cu flori de fir de hataial i tabi- net tot cu flori de fir, za taleri 600, 
3 brâne cu fir, za taleri 70 
2 zăbune de sandal de Veneţia. 
1 zăvast de hatai cu flori de fir în 7 foi, coți 35, căptușite cu san- dal de Veneţia, za taleri 150,
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Aşternutul, 

1 plapomă de zarbap cu cerșaful cu flori de fir și altă plapomă 
de batai cu flori de fir cu cerșaful ei şi un cârșaf cusut peste tot 
cu flori de fir și 3 cerşafuri cusute cu mătăsuri i fir și 2 perine 
mari și 4 mici cu fețele cusute cu flori de fir şi alte 2 fețe de perini 
cusute cu mătăsuri și cu flori de fir şi o pilotă de atlaz roşu parango. 

Prețul tutulor taleri 400. 

4 perine de frenghie grele cu fir de Veneţia, za taleri 120. 

2 covâre de mătase, za taleri 80. 

1 covor mare de pat, za taleri 40. 

6 săgedele, za taleri 50. 

2 oglindi mari: una cu pervazurile de argint, za taleri 180. 

Rânduiala mesei. 

4 mese leșești și de țară. 

5 peşchire de țară. 

12 servete cu flori de fir. 

36 de șervete cusute cu mătase și altele cu colți. 

4 măhrămi de mâini: una cu flori de fir şi 3 cu flori de mătase 

i cu fir. 

1 masă de dulceț peste tot cu fiori de fir. 

12 tipsii de argint mari. 

12 tipsii de argint cu flori, de pome. 

12 talere de argint. 

6 talere de argint în cornuri, poleite peste tot. 

1 toc cu 12 cuțite, 12 furculițe, 12 linguri, de argint. 

24 tipsii de cositori. 

24 tipsii de aramă. 

24 talere de cositori. 

4 cobâce de argint. 

1 solniță de argint. 

1 lighian, 1 ibric de argint. 

2 sfeșnice de argint cu o mucare. 

1 ghiuluptan, un buhurdan, de argint. 

1 lighian, un ibric de aramă, poleite. 

Aceste tote prețul lor, taleri 2.650.
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1 carită, cu 6 telegari, cu hamurile nemţești și cu 2 săgedele și 
cu 4 perine de frenghie, za taleri 1.000. 

1 rădvan cu 6 telegari cu hamurile lor, za taleri 400. 
1 cal de ginere, cu șaoa, cu scările de argint, cu raft, cu paloș, 

| cu buzdugan„.za taleri 450. 

1 cămară cu 6 telegari, cu hamurile lor, za taleri 200. 
400 de oi cu miei, cu 20 de areți, za taleri 600. 
40 de boi mari, de plug, za taleri 300. 
40 de vaci cu viței, za taleri 200. 
20 de iape cu mânji și cu un armăsar, za taleri 300, 
150 de mătci de stupi, za taleri 150. 
Satul Scuzzeștii cu 25 pogâne de viie și cu 6 râte de moră. 
Moșia de la Sâ7ti peste tot. 
Satul Zundenii cu 54 pogâne de viie i Fundenesca. 
Satul Fuzeșzii cu 9 pogâne de vile și cu.2 râte de moră. 
Casele din Bucureşti cu pimniță de piatră. 

30 de suflete de figani anume. 

Oprea ţiganul, Dumitra ţiganca lui i sin ego Negul, ș'altul mic şi 
Oprea fata lor. 

S6cra Oprei anume: Maria ot Brâncoveni cu o fată a ei. 
Neacșa fata lui Beserică ot Brâncovâni cu un copil al ei anume 

Dumitraşco. 
Dumitru ţiganul Neacșei. 
Călina fata lui Purcea ot Brâncoveni i sin ego Savin, Costandina 

fata ei. 

Necula țiganul ot Zănasie Ceauşul, Vlada țiganca lui i sin ego 
Viadul i Barbul i Radul i Ion şi Maria şi Ișfana i Stana fete lor. 

Vișa ce s'a aflat Ja Wegoești cu fetele ei anume: Anca, Neaga 
i Dumitra. 

Badea ţiganul ce sau cumpărat ot Muzăscul. Rada figanca lui i Ștefana tata lor. 

cin liude 30.
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VI. 

Cu mila lui Dumnedeii scriem zestrile fiemea Bălaşei, 
cum arată în jos anume: 

Octomurie 30 lat TRI,   

1 cunună de 15 bucăți, de diamanturi și roze mari și punte peste 
tot, za taleri 2.000. 

1 left peste tot cu diamanturi şi roze şi punte și cu un picior 
de zamfir mare și 2 de balaș mai mici cu lănțișor de aur, za tal. 2.000. 

1 pereche de cercei câte cu 7 piciâre de diamant și cășuțele iar 
cu diamanturi, za taleri 1.500. | 

1 pereche de cercei de balaş mari, cu cășuțele cu diamanturi 
punte, za taleri 850. 

1 pereche de cercei câte cu 3 picire de zmaragd rătunde cu că- 
șuțele cu diamanţele, za taleri 400. - 

1 pereche de cercei de balaș mai mici cu cășuțele cu diaman- 
turi, za taleri 300. 

1 păreche ds brățări câte cu 3 trei irânduri de diamanturi tot 
punte 174, za taleri 1.700. 

1 păreche de brățări mai mici cu diamanturi i robin€le, za tal. 400. 
l păreche de brățări mici de aur, za taleri 50. 
1 inel cu diamant mare care Pam dat de schimb, za taleri 450. 

i inel cu un diamant punta can galben, za taleri 400. 

1 inel cu un diamant iar punta, za taleri 250. 

1 inel cu balaș, za taleri 120. 

1 inel cu zmaragd rătund curat, za taleri 120. 

1 inel cu zamfir mare, za taleri 140. 

1 înel cu robin, za taleri 80. 

1 inel cu 9 diamanţele punte, za taleri 100. 

1 inel cu diamant punta ce saă dat la cale primare, za taleri 250. 

12 șiruri de mărgăritari mare, zaiuri 34, za taleri 650. 
2 lanţuri de aur câte cu 8 nasturi cu zmalț, za dram. 600, tal. 1.200. 
1 işlic cu o f6re cu diamanturi și mai mari și mai mici și cu 

18 Aori de mărgăritari și cășuţel cu zmaragduri î robin, za tal. 500. 

1 ișlic iar cu flori de mărgăritari, za taleri 100. 
i o 

Viaţa lui Costandin Vodă Brâncoreanu.—St. D. Grecianu. 20
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2 sălbi de zloți ungurești 400, za taleri 1.000. 

Bani pe cap zloți 300 cu lesă de mărgăritari, za taleri 800. 

Sovon cu zloți ungurești și cu mărgăritari, za taleri 800. 

3 ii cu mărgăritari, za taleri 1.100. 

12 ii cu sîrmă, 6 cu șăreturi de fir şi 6 cu mătăsuri, za tal. 450. 

1 dulamă de sarasir, grea, galbenă, cu nasturi de aur, cu diaman- 

turi i robine, cu blană de samur, za taleri 1.400. 

1 dulamă de lastră roșie deschis cu nasturi tot de mărgăritari, 

cu limie de samur, za taleri 700. 

1 dulamă de sarasir, greă, cu nasturi peste tot cu mărgăritari, cu 

pacea de samur, za taleri 400. 

3 dulămi de lastră: una albă, alta galbenă, alta turungi, cu nasturi 

cu mărgăritari, cu pacele de samur, za taleri 750. 

1 dulamă de canavăț verde cu flori de fir, grea, cu nasturi, cu 
mărgăritari, cu pacea de samur, za taleri 300. 

1 dulamă de canavăț roșu, cu flori de fir grei, cu pântece de 
râs, cu nasturi, cu mărgăritari, za taleri 350. 

1 dulamă de canavăţ verde, cu flori de fir, cu pacea de samur, 

za taleri 200. 

1 ghiordie de sarasir, cu nasturi de mărgăritari, cu pacâle de sa- 
mur, za taleri 200. 

1 ghiordie de tabinet, cu floricele de fir, cu nasturi, cu mărgări- 
tari, cu pacea de samuri, za taleri 150. 

1 ghiordie de belacâsă, ghiulghiuli, cu flori de fir, cu cacumi, za 
taleri 80. 

1 sucnă de sarasir, greă, ghiulghiuli, cu guri cu mărgăritari, cu 
sponce cu diamanturi, za tateri 300. 

1 sucnă de lastră roșie, cu sponci de aur, cu robine, za tal. 130. 
2 sucne de lastră albă şi galbenă, za taleri 150. 
5 sucne i rochi de atlaz, cu fir grei, za taleri 350. 
5 sucne i rochi de hatai, cu una de tabiat, cu flori de fir, za 

taleri 250. 

3 brâne cu fir, grâle, za taleri 100. 
1 zăvastă de hatai, cu flori de fir în 7 foi, coți 35 și căptușită 

cu tabinet vărgat, za taleri 150.
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dsternutul, 

1 plapomă de sarasir, cu cerşaful cu flori de fir şi altă plapomă 
de hatai cu flori de fir, cu cerșaful ei și un cerșaf cu flori de fir 
peste tot și 3 cerșafuri cu flori de mătase și cu fir și 2 perine 
mari și 4 mici cu feţele cusute cu fiori de fir şi alte două perechi 
de fețe cusute cu mătăsuri și cu fir și o pilotă cu fața de atlaz; tâte 
acestea za taleri 400. 

4 perine de frenghie, grele, za taleri 100. 
3 părechi de perine de frenghie mai jos, za taleri 25. 
2 covâre de atlaz cu fir, za taleri 70. 

1 covor mare de pat, za taleri 30. 

6 săgedele bune, za taleri 60. 

2 oglindi mari: una cu pervazurile de argint, za taleri 160, 

Rânduiala meseă, 

4 mese leșești. 

1 de pâme cu fiori de fir. 

5 peșchire de țară. 

12 șervete cu flori de fir. 

36 de şervete cusute cu flori de mătase și altele cu colți. 

4 măhrămi de mâini, una cu flori de fir și 3 cu flori de mă- 

tase şi cu fir. 

4 cobâce de argint. 

12 tipsii de argint. 

12 tipsii mai mici de argint cu flori, de p6me. 

12 talere de argint. 

6 talere de argint, poleite în colţuri. 

1 șcatulcă cu 12 cuțite, 12 furculițe, 12 linguri de argint. 

24 tipsii de cositori. 

24 tipsii de aramă. 

24 talere de cositori. 

12 tingiri cu capacile lor. 

2 tave de aramă. 

1 solniță de argint. 

1 lighian, un ibric de argint. 

1 lighian, un ibric de Bosna, poleite.
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2 sfeșnice cu mucarea lor de argint. 

2 sfeșnice de aramă. 

1 ghiuluptan şi un buhurdan de argint, poleite. 

Fac tâte aceste taleri 2.600. 

1 carîtă cu 6 telegari, cu hamuri nemțești şi cu 2 săgedele i cu 

patru perine de frenghie, za taleri 800, 

1 rădvan cu 6 telegari cu hamurile lor, za taleri 400. 

1 cal de ginere cu șaoa de argint cu scările iar de argint, cu 

paloş, cu buzdugan, za taleri 450. 

1 cămară ferecată, cu 6 telegari cu hamurile lor, za taleri 200. 

450 de oi cu miei și cu 20 de areți, za taleri 550. 

40 de boi mari, de plug, za taleri 250. 

40 de vaci cu viței, za taleri 160. 

25 de iape cu mânji și cu armăsar, za taleri 300. 

200 de mătci de stupi, za taleri 200. 

Satul Crovul, cu casele, cu pimniță, cu beciurile de piatră, cu 

curtea și cu tâte alte, i morile. 

Copăcelul tot hotarul și cu morile, care iaste pe lângă Cor. 

Satul Mătăsariul cu tot hotarul. 

Satul Wecșășziz cu tot hotarul, 

Casele din Zirgoviște cu locul precum sai cumpărat de la G/eor- 

ghiță Căpit. taleri 500. 

Viile de la Zizești de Ja Gorgau ce sai cumpărat de la Zuca Vis- 

Hierul și de ia cumnată-sa Nasi/ şi de la nepotu-săi Șerban Pritariul. 

Viile de la Zîzgovișze de pe valea lui Voivod. 

20 de pogâne de vii la Șc/ei pe lângă viile nostre. 
Casele din București ce am cumpărat de la feciorii Cernicăi Ar- 

mașul, cu pimnița de piatră cu locul, taleri 1.100. 
1.000 zloți bani gata afară din sălbi, za taleri 2.500. 
40 de suflete de țigani anume: ot Drâghic? i ot feciorii Banulul 

Cornei : 

Ion Vişănescul cu 2 copii: Lupul i Preda şi cu 2 fete: Ilinca i 
Florica. 

Stan brat Ion cu 4 feciori, Dumitru, Toma i Mihai i Aldea. 
Călina țiganca i sin ego Vintilă.
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Simtioana țiganca i sin ego Pârvul; Ilina țiganca lui iaste fata lui 
Şerban ot Brâncovâni. 

Marin țiganul sin Şucăi, ţiganca lui Ivana ce s'ait cumpărat ot 

Tufenul, 

Drăghici sin Matei; țiganca lui Rada ce sai cumpărat de la Câr- 

stea ot Fălcoi şi fiesa Stanca ce sati luat de la mănăstirea Brân- 

covEni, c'aii fost dat-o Câzszea schimb. 

Paraschiva țiganca i sin ego Pârvul. 

Ţirea ţiganul, Neacșa țiganca lui. 

Mihai sin TŢirei, Maria țiganca lui i sin ego Ion. 

Dumitrașco sin Țirei, 

Ionașco sin Ţirci. 

Radul brat Țirei, Crina țiganca lui şi cu 2 copii: Negoe i Dră- 

ghici și cu 3 fâte: Pârva, Stana i Dumitra. 

Păun brat Ţirei, Buna țiganca lui și cu 3 feciori: Staico, Preda 

i Barbul şi o fată anume Neacșa. , 
cin liude 42. 

VII. 

Cu mila lui Dumnedeii seriem zestrile fiemea Zmaragdei, 

cum arată în jos anume : 

Zunie 8, leat 439. 

  

  

1 cunună de... bucăți, cu diamanturi roze mari şi la mijloc cu 

un diamant mai mare, za taleri 2.300. 

1 left peste tot cu diamanturi roze, făcut în chipu gripsorului cu 

3 picidre de mărgăritari mare, za taleri 1.800. | 

1 păreche de cercei câte cu 3 picidre de diamant și cășuţel iar 

cu diamanturi roz mari, za taleri 2.500. j 

1 pereche de cercei de balaş mari şi cășuțele cu diamanturi, za 

taleri 700, 

1 păreche de cercei de zmaragd mari cu cășuțele cu .. 

taleri 450, 

1 păreche de cercei mai mici de b 

za taleri 300. 

2 părechi de cercei mici, 

leri 100. 

., za 

alaș cu cășuțele cu diamanturi, 

uni de zamfir, alți de zmaragă, za ta-
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1 păreche de brățări cu diamanturi mari roze și altele mai mici 

împrejurul celor mari, za taleri 1.800, 

1 păreche de brățări iar cu diamanturi şi mai mari şi mai mici 

roze, za taleri 550. 

1 păreche de brățări de aur mici, za taleri 50, 

1 leftişor cu un zmaragd mare în mijloc și împrejurul lui dia- 

manturi roze, za taleri 450. 

1 inel cu diamant punta care s'a dat schimb, za taleri 350. 
1 inel cu diamant punta caze s'a dat la cale primare, za ta- 

leri 500. 

l inel cu diamant punta, za taleri 350. 
1 inel cu diamant punta galben și târta cu diamanțele mici, za 

taleri 250. 

1 inel cu diamanţele roze, za taleri 90. 

inel cu zamfir mare, za taleri 110. 

inel cu balaş mare, za taleri 120. 
inel cu zmaragd mare, za taleri 120. 
inel cu robin, za taleri 80. 

12 șiruri de mărgăritari mare, za taleri '700. 
2 lanțuri de aur, câte cu 8 nasturi de zmaragd, za dramuri 600, 

cin taleri 1.200. 

1 ișlic cu o fl6re cu diamanturi, unul mare în mijloc și 16 mai 
mici împrejur şi cu 18 flori de mărgăritari, za taleri 750, 

1 ișlic cu flori de mărgăritari mai mici, za taleri 150. 
2 sălbi de galbeni mari, întramândouă zloți 425, za taleri 1.600 
Bani pe cap cu l€să de mărgăritari, zloți 300, za taleri 758. 
Sovonul cu mărgăritari și cu zloți 300, za taleri 800. 
3 ii cu mărgăritari, za taleri 1.300. 
11 ii cu sârmă, za taleri... 

6 ii cu șăreturi și umplute cu fir, za taleri... 
15 ii cu mătăsuri, za taleri.. 
1 dulamă de serasir, greă, cu nasturi de aur cu diamanturi și cu 

robinuri și cu blăni de samur, za taleri 1.500. 

R
a
i
 
_
 

1 dulamă de lastră, grea, cu nasturi cu mărgăritari şi cu robindle, 
cu limie de samur, za taleri 650.
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1 dulamă de lastră grea roșie, cu nasturi de mărgăritari cu blană 

de pântece de râs, za taleri 550, 

1 dulamă de sarasir grea de Țarigrad, cu nasturi de mărgăritari și 

cu robindle, cu pacea de samur, za taleri 380. 

1 dulamă de sarasir turungiii persian, cu nasturi de mărgăritari cu 

pacea de samur, za taleri 350. 

1 dulamă de lastră ghiulghiuli, cu nasturi de mărgăritari, cu pacea 

de samur, za taleri 250. 

4 dulămi de canavăţ, grele, cu flori de fir: una turungi, alta verde, 

alta amberboi, alta roșie, cu nasturi cu mărgăritari şi cu pacele de 

samur, tâte za taleri 1.000. 

1 ghiordie de sarasir, cu nasturi de mărgăritari şi cu pacea de 

samur, za taleri 200. 

2 ghiordii de hataiate cu cacumi, za taleri 160. 

1 ghiordie de hatai cu pacâle de samur, za taleri 80. 

1 sucnă de sarasir greii, cu guri cu mărgăritari şi cu robinele și 

cu sponcile de aur cu diamanturi, za taleri 450. 

1 rochie de lastră ghiulghiuli cu sponcile de aur cu robinuri, za 

taleri 120. 

2 sucne de lastră: una albă alta galbenă, za taleri 120. 

3 sucne de atlaz cu flori de fir, roșie, ghiulghiuli și turungi, za 

taleri 220. 

2 rochii de belacâsă: albă și turungi, za taleri 90. 

1 rochie de tabinet verde cu flori de fir, za taleri 40. | 

4 ochit de hatat cu flori de fir, ghiulghiuli, galbenă, verde şi 

turungi, za taleri 160. 

3 brâne cu fir, greale, za taleri 100. 

1 zăvastă de hatai cu flori de fir roşie 

căptușită cu sandal de Veneţia, za taleri 140. 

si verde în 7 foi, coți 35 

Aşternutul. 

1 cu flori de fir și altă plapomă 
ir cu cerșafu 1 plapomă de sarasir Ş n 

de hatai cu fiori de fir şi un cârşaf cu fori de fir peste t | 

cersafuri cu flori de mătase şi cu fir şi 2 perine mari şi 4 mie ee 

feţele cusute cu fiori de fir şi aite 2 părechi de fețe ae e me 

tăsuri şi cu fir şi pilota cu faţa de atlaz roșu; tâte acestea .
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perine de atlaz cu flori de fir, za taleri 70. 
covor de atlaz cu fir, za taleri 40. 
covor de mătase, de pat, za taleri 50. 
covor mare iar de .pat, za taleri 40. 
săgedele bune, za taleri 50. 
oglindi, una cu pervazurile de argint, za taleri 70, 

W
A
R
 

m
p
 

Rânduiala mesel. 

mese leșești. 

mese de ţară. 

masă alesă cu fir cu peşchirul iei, 
masă de dulceț cusută cu fir peste tot. 
masă al6să umplută cu mătăsuri cu peșchirul iei. 
peșchire de țară. 

12 șerveturi cu flori de fir. 
36 de șerveturi cusute cu flori de mătase și cu colți. 

W
R
 

R
 
R
D
 

N
 

4 măhrămi de mâini: una cu floră de fir de Țarigrad şi 3 cu flori de mătase şi cu fir. 
„6 cobâce de argint. 

12 tipsii de argint, 
12 tipsii mai mici iar de argint cu flori, de pâme. 
12 talere de argint, rătunde. 
6 talere de argint, poleite în cornuri, 
1 şcatulcă cu 12 cuțite, 12 furculițe, 12 linguri de argint şi alte 2 toculcțe iar cu cuțite i linguri. 
26 tipsii de cositori. 
24 tipsii de aramă. 
24 talere de cositor, 
1 solniță de argint. 
1 lighian și un ibric de argint, 
1 lighian şi un ibric de aramă de Bosna, poleite. 
2 sfeşnice de argint cu o mucare a lor. 
2 sfeșnice de aramă. 
1 ghiuluptan și un buhurdan de argint, poleite, 

Fac tâte acâste, taleri 2.700.
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Carita cu 6 telegari, cu hamurile nemțeşti, cu săgedele și cu 4 

perine de frenghie, za taleri 800. 

1 cal de ginere cu șaoa de argint, cu scările de argint, cu raft, 

cu paloș, cu buzdugan, za taleri 450, 

1 rădvan cu 6 telegari, cu hamurile lor, za taleri 300. 

1 cămară ferecată, cu 6 telegari, cu hamurile lor, za taleri 200. 

500 de oi cu mieii lor și cu 30 de areţi, za taleri 650. 

40 de boi mari, de plug, za taleri 250. 

40 de vaci cu vițeii lor, za taleri 200. 

30 de iape cu mânjii lor şi cu un armăsar, za taleri 350. 

200 de mătci de stupi, za taleri 200. 

Satul Ciorogârla cu casele de piatră, za taleri... 

Moșia de la Be/riugazul, za taleri... 

Satul Grecii cu 50 de pogâne de viie, za taleri... 

Viile de la Pizeși de la Gorgan ce sai cumpărat de la Leca 

S/ugeriul, za taleri. .. 

40 de suflete de țigani precum se vor semna în jos anume: 

ot Brâncoveni: Radul Gulie, Neaga ţiganca lui i sin ego Dima și 

Gherghe și cu fiesa Cârstina. 

Alexandru brat Radu şi Cârstina țiganca lui i sin ego Costandin 

Necula îi Dumitru şi llina i Stanca i Sanda fâte lor. 

Neaga văduva i sin ego Alixandru. 

Țiganii ot Ciorogârlă: Stan ţiganul, Stana ţiganca lui i sin ego 

Neagul i Pătru i Sandul i Nastasia fata lor. 

Călin ţiganul, Anca țiganca lui i Costina i Stana i Ilinca fete 

lor, i Dobra bătrâna. 

Țiganii ot Coanda Căpitanul: Manea ţiganul bătrân, Dragomir sin 

Manea, Stana ţiganca lui i sin ego Bejan i Matei i Dobra fata lui. 

lon sin Manea, lodita ţiganca lui i sin ego lvan şi o fată a lor 

nebotezată. Da a 

Giurgi ce'i dic Cercel,i Tiha ţiganca lui, i sin ego Vintilă, i lon 

i Călina fata lor. 
cin liude 42.(1) 

(1) Notăm că aceste 3 Anexe ati fost publicate și de D-l Iorga în «Docu- 

mente privitâre la Constantin-Vodă Brâncoveanu> 1901, desluşim însă că: 

Anexa 1 este publicată toată; Anexa 2 este numai menționată în nota 1
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Aceştia sunt copii lui Costandin Brâncoveanu și, cu probe te- 
meinice, astfel ai fost ei căsătoriți. 

Ori ce alte presupuneri ba chiar și afirmări fără dovezi ca de 
pildă când D-l Gion Ionescu în «Istoria Bucureștilor» la pag. 224 
zice: <a dâua Domniță Ancuţa e fata lui Costandin Vodă Brânco- 
veanu, măritată după lenake Văcărescu» sai D-l Const. V. Obedeanu 
in: « Aga Constantin Bălăcianu» la pag. 34, unde și D-sa zice: «Brân- 
coveanu în cele din urmă a pierit şi dânsul ca un eroă cu cei 4 
fii ai lui și cu ginerele săi Enache Văcărescu» și în alte scrieri 
vechi și noui pe care nu le vom mai înşira aci, greșesc cu toții 

[tăcând pe Janache Văcărescu Vel Agă ginere lui Brâncoveanu, căci 
nu este astfel, exactul adevăr și, pentru a sprijini aserțiunea nâstră, 
în Capitolul următor, vom arăta dovezile ce avem asupra acestui 
Janache care, dacă a fost sacrificat și el—după cum am mai zis—, 
la Țarigrad în 1714, d'odată cu familia lui Brâncoveanu, acest fapt 
nu trebue să'l căutăm în vreo încuscrire a lui cu Costandin Vodă, 

! ci în faptul că Turcii aflase cu preciziune că el era omul de cea 
| mai mare incredere al Domnului, care ştia bine, dar tăinuia averile 

| 
' 

: 

) 

| 

| 
| stăpânului săă față de lăcomia Turcilor care voiati să pună mâna pe 
| ele cu ori ce preţ, 

Pentru a termina însă cu copii lui Brâncoveanu, dăm aci un ta- 
blo cronologic-biografic, pentru ca să se pâtă şti despre ei dintro 
singură privire, aceea ce e mai de căpetenie: 

Da NI 
pag. 170, iar din Anexa 3 s'aă 
lalte lucruri aă fost lăsate la o 
în Prefaţa acelei cărți. 

publicat numai satele, viile și țiganii, dar cele 
parte, întrebuințate numni cu totul superficia |
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CAPITOLUL III. 

Janache Văcărescu. 

Pentru ca să putem dovedi pe deplin greşșala sigură ce fac acei 

care ati crezut că lanache Văcărescu, Marele Agă și Paharnic, ar fi 

fost ginere lui Costandin Vodă Brâncoveanu, după cum pretind unii, 

sau că ar fi fost frate vitreg cu Dâmna Marica a aceluiaș Voevod, 

după cum pretind alții, vom înşira aici în ordine cronologică și 

cât se pâte de scurt câte-va din actele cari să ating de el: 
7658 Iulie 5. lanache împreună cu frate-s'o Ivan şi cu Zatăl lor Ne- 

goită Spătaru Văcărescu vind moşie în Doicești (condica 

Bărbăteștilor în casa mea). 

7600 Mai 5. Li se întăreşte la amândoi frați! Văcărești: Janache 

și Ivan, moşiile Doicești şi Şofâuza. 

7601 Martie 8 el era Căpitan za lefegii şi martor la un zapis. (Arh. 

St. Mitr. Buc,, p. 173, d. 55). 

7602 Iunie 28 el era Vel Căpitan za Copii (Arh. St. cond. Mitr. N. 

UI, fila 142). 

1693 Feb. zo el era Vel Căpitan za lefegii, martor la un zapis. 

(coll. mea). Acesta îi este iscălitura: 
Pr 

rampei cp 

IANACHE VĂCĂRESCUL 
Vel Căpitan za lefegii, mărturie. 

7693 Marti: 6 el era Vel Căpitan za lefegii, martor la un 'zapis. 

(coll. mea). Acesta îi este iscălitura: 

? 7 0 j 

mi, pri 
pipi 

IANAGHE VĂCĂRESCUL 

Vel Căpitan za lefegii, mărturie.
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1603 Mai 14 elera Vei Agă Ispravnic împreună cu alţii Scaunului Bu- 
cureştilor (Arh. St. M-rea Radu Vodă, pach. 23, doc. 27). 

1605 Julie 23 el era Vel Agă şi martor la un zapis (coll. mea). Iată-i 

Î Yo Do 
Avi Fipszui Za = 
E, 

JANACHE VĂCĂRESCUL 
Vel Agă, mărturie, 

iscălitura: 

1696 febr. 7 el era Vel Agă şi cumpără moșie la satul Pogorisu/ 
lângă Văcăreşti şi Nucet. (Arh. St. Mitr. Buc. pach. 44, doc. 1) 

7606 Aprile 6 el era Vei Agă și martor la un zapis. (coll. mea.) 
7696 Aprilie o el era Vel Agă şi martor la un zapis. (Arh. St. M-rea 

Bistriţa, p. 5, d. 2). | 
7696 Iunie zo el era Vel Agă și martor la un zapis (coll. mea). 

lată-i iscălitura: 

“A 

) 7 ANN 
| nu" pi a 

„Pasti 
> mi up! £ 

JANACHE VĂCĂRESCUL 
Vel Agă, mărturie. 

1697 febr. 18. Bălașa sin r&pos. Neagoe biv Vel Ban Săcuianu 
fosta soție a lui Badea C/uceru Bucşanu, dă zapis ne- 
potului ei /anache Văcărescu Vel Agă i soţiei acestuia 
Stanca şi nepotului ei (a Bălași) Iaz Vatafu Văcărescu, 
Prin care, pentru că n'a făcut copii (Bălașa) le-a dăruit 
acestor nepoți, toată partea de moșie din Bucșani, iar
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locul de casă din sat cu pimniţă, curte, grădină, heleșteă 

și locu cât aă ținut cu ţigănia, să le stăpânâscă Jazacle 

Văcărescu Vel Agă. (Arh. St. M-rea Mărgineni, dosar 

5/851, fila 55). De altfel, despre rudenia Bucșaniilor cu 

lanache Văcărescu vorbeşte şi actul pomenit mai sus cu 

data din 1692 lunie 28. 

7597 Decembre 7. Zapis prin care Marei Vatafu Grecianu împreună 

cu soţia lui, îl dă cazului săi lanache Văcărescu, prin 

care îi dă partea sa de moşie din Bucșani cu viile de 

acolo, pentru moșia din [Ludăreasca (adică schimb.) Arh. 

St. M-rea Mărgineni, dosar 5/851, fila 55. 

7098 Iulie 22 se dă hrisov lui Izpache Văcărescu Vel Agă ca să-i 

fie ocină la Copus, Rai, Călugăra și Rășciori ot sud 

Ialomiza stj. 1692 însă în lat din hotarul cumnatu-săii 

lui Bârcă feciorul Yupânesei Vlădăiă (Arh. St. cond. ve- 

liților boieri, No. 15, fila 239). 

1699 Noembre 17 el era Vel Agă şi face schimb de moșie cu G/z- 

gore Fostelnicul Băleanul la Flocoşi pe Pasărea. (Acad. 

Rom. 115/XLV). 

16989 Decembre zo el era Vel Agă şi martor la un zapis (condica 

Bărbăteştilor). 

7699. Iane Vel Agă Văcărescu avea la. 1699 fii ze Costandin al 

2-lea Logofăt. şi era cumnat cu Jane Logofătul Cocorăscu. 

(vedi condica Jilava doc. 4, din 1699 pentru moșia Ojo- 

genii notă a mea din Arhiva D-lui Gh. Gr. Cantacuzino.) 

1699 Iunie 20. lanache Vel Agă ia nişte vii dăruite de boierii /i/ipești. 

(Acad. Rom. 44/LXXIX). 

71700 Mai 26. Ianache Vel Agă să stăpânescă 20 pogâne vile de ale 

boierilor Filipești. (Acad. Rom. doc. 45/LXXIX). 

(cond. Bărbăt. în casa mea.) 
1702 Octomurie 7 el era Vel Agă | 

or la un zapis. (cond, 
1703 Ghenarie 20 el era Vel Agă şi mart 

Bărbăt.) 

7703 Mai 19 el era Vel Agă şi Ispravnic 

1705 Martie 21. Ilanach? Văcărescu 

Lapos sud Saac. 

1708 Decemvrie 10 el era Vel Paharni c Şi 

în lipsa Domnului de la Scaun. 

Vel Agă cumpără moşie în 

cumpără moșie în Iacoveşti.
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7770 Mai zz el era Vel Paharnic şi cumpără un loc cu case în 
București în mahalaua Sf. Nicolae, care loc este pe lângă 
casa Dumnealui (Mitr. Buc. pach. 220/39 netr. doc. 10.) 

7772 Aprii 6 el era Vel Clucer. (coll. mea.) lată-i iscălitura: 

/ 
A ce 7 =) /v ) N ” 

niv „co da 2 Tin Aa 12 dal 
a Liz 25 zzna Ro Dy/ 

AS 
Halu spice As 

   
Făcăndu-se socotela şi schimbul înaintea nâstră am iscălit mai jos. 

IANACHE VĂCĂRESGUL, 
Vel Clucer. 

1722 /ulie G el era Vel Clucer (cond. Bărbăt.) 
2713 Noemywrie 25 elera Ve Clucer şi cumpără moșie în Guzguefi 

sud Slam Rimnic (doc. la DI. Filodor, Buc. 1899). 
7715 Noembre 9 (Mitr. Buc., pach. 293/112, netrebn. doc. 15). Hri- 

sovul lui Ș/efan Cantacuzino Voevod către boierul D-sale 
Costandin Fosteluzcul și către fraţii lui: Barbu, Ștefan şi 
Radu, feciorii lui Janache biv Vel Clucer Văcărescu, ca 
să ție moșiile /l//uleşti și Ghimpenii sud Dâmboviţa st). 
1250, care moșie o ai cumpărat tată] lor de la moşneni. 7732 Martie 13. (Mitr. Buc. pach. 220/39 netr. doc. 14). Costandin 
Văcărescu biv Vel Vistier, Barbu Văcărescu bio Vel Şetyar, 
Șiefaun Văcărescu Postelnic și Radul Văcărescu, cu toții vînd un loc de casă de aci din București în mahalaua Sf. Niculae, în taleri 400, care acest loc o Parle aă fost de danie reposatei maicii noastre de da un unchii al Dum- neaei, Necula Grădișteanul, Precum diata lui dovedeşte. Ce reiese de aci? 

Că Janache Aga Văcărescu era utpot boierilor Bucșani, mama lui Neacșa, fiind o Bucșancă; că /anache eva cumnat cu Matei Vatafu Grecianu şi cu Janache Logofătul Cocorăscu ; că Janache avea la
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7699 fiii pe Costandiu, care era a/ 2-lea Logofăt; că ordinea vîrstei 
celor 4 copii ai lui este ast-fel: Costandin, Barbu, Ștefan şi Radu; 
că pe sofia lui Janache o chema Stanca care avu unchii pe Necula 
Grădişteanul, - 

Dar nicăieri și nici odată, absolut nici un document contimpo- 
ran demn de credămint, nu găsim zicând că vre-o fiică a lui Brân- 
coveanu Voevod ar fi fost măritată cu acel boier Ianache Văcărescu, 
nici în prima cununie, nici mai în urmă. Şi nici nare cum să fie 
adevăr, căci se știe că: toate fiicele aă avut alți bărbați, iar Văcă- 
rescu a avut și el nevastă pe alta, precum vom vedea mai jos la 
rîndul descrierei acesteia. : 

Știm din cele precedente că singura fată a lui Costandin Vodă 
Brâncoveanu, care ar fi putut să fie remăritată cu alt bărbat, ar fi 
Domnița Stanca care a rămas văduvă de Radul Beizadea sin Mag 

Vodă, deci numai pe aceasta ar fi putut, să o ia în văduvie, el spre 

ai fi soție; sau că cel puţin publicul neştiutor ar fi bănuit aşa ce-va 

confundând astfel din cauză mai ales că numele ei se întîmplase a 

fi chiar asemenea cu acela al adevăratei soții a Văcărescului. 

A pretinde însă acest lucru este absolut fără teimeiă, căci soțul 

Domniţii Stanca, ştim că- more (1) în 1705 Martie 29, iar cu 6 ani 

mai înainte de data acesta, adică în 1699, lanache Văcărescu avea 

copil pe Costandin care încă şi al 2-lea Logofet era, şi la 1727 

acest Costandin era Vel Vistier; admițând dar .că, prin 1706 Dom- 

nița Stanca Brâncoveanca s'ar fi măritat cu lanache Văcărescu, este 

inadmisibil a pretinde că fiul care în acest caz nu putea avea mai 

mult ca 21 de ani, să fie la o virstă așa de fragedă Vel Vistier. 

Mai mult încă: In Cronica lui Grecianu se vorbește de măritișul 

celor 7 fete ale Brâncoveanului. Știm în mod neindoios că numai 

linca, cea de a 3-a fiică, văduvind după un an de căsătorie, s'a re- 

măritat al 2-lea rind cu Şerban Vel Spătar Grecianu, dar de acest 
al 2-lea măritis nu se vorbește în cronică, căci nici nu era obiceiul 

ca la o a 2-a căsătorie să se facă atâta ceremonial ca la prima cununie. 

Cu tâte acestea, după ce Grecianu fu făcut ginere prin 1704, de 
aci înainte vedem dicându-se adesea-ori în cronică: «și a mers Dom- 

; ria Sa pe gi- nul Ja satu ginerelui Mării Sale Șerban»; și <a trimis Măria Sa pe g 
a | 

(1) Vezi pagina 143. , 

Viaţa lui Costandin Vodă Brâncoteanu.— St. D. Grecianu.
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nerile Mării Sale Şerban..... la Tarigrad..... la Moldova și alte 
multe asemenea mențiuni». Dacă dar acum, Văcărescu ar fi fost și 
el un ginere al lui Brâncoveanu, nu ar fi dis şi despre el tot aşa 
în cronică, când mai ales, în al 19-lea an al Domniei lui, adică în 
1708, Domnul mersese la satul lui lanake anume Văcăreşti, când 
adică cu acea împrejurare i-a dat (1) el lui Vodă şi un cal frumos? Și 
în alte multe ocasiuni ce mai găsim în aceiași cronică că se vorbeşte 
de el, nu ar fi putut dice cronicarul măcar odată, care anume dintre 
fiice să fi fost soția lui Văcărescu, dacă ar fi fost adevărat că el 
a fost ginere lui Brâncoveanu? Pentru ce nu găsim nicăieri dovadă 
despre acesta? 

Asemenea nici o dovadă nu este ca în 9 ani de văduvie până la 
mOrtea ei Domnița Stanca să se fi remăritat; ea a murit la 15 
Martie 1714; şi, în cele din urmă, ceea-ce e mai mult, nu se gă- 
sește încă scris nicăieri nici măcar vre-o bănuială nu este că Stanca, 
nevasta Văcărescului, să fi murit. Crez că din dilema aceasta ni- 
meni nu va putea ieși. 

Așa dar, față cu aceea ce susține d-l Gion Ionescu fără nici un 
document in «Istoria Bucureșcilor> la pag. 224 dicând că Ancuţa 
ar fi chemat-o, încă mai tare stăruim a zice că nu pâte fi exact, 
căci numai o Ancuţă a avut Brâncoveanu ca fiică și aceea a murit 
în cășătorie cu primul să soț la 1730 în Brașov. (Vedi lucrarea 
mea: «Contele Nicolae Rossetti» unde documente numerâse și pu- ternice dărîmă în mod neîndoios cele susținute fără temeiit de alții, 
pe care găsesc de prisos ai numi aici. 

Nu trebue să ţinem cont de un raport de pe acele timpuri al unui 
Ambasador străin din Țarigrad (2), care pâte nici că vEduse ţara Ro- mânescă, ne-cum să potă şti şi gradul de rudenii și alianțele ce aveaii boierii între ei. 

Pentru timpul de astăzi, când a ajuns istoriea nâstră a se deș- tepta și zparzaurzi Scriși al ei a ne lumina, ne trebue asemenea do- vezi să ia locul întunerecului. 
De sigur, și rudenie de va fi fost, nu ar fi avut nevoe de acesta ca să fie deopotrivă plinși și admiraţi acești mucenici ai legei noastre 

(1) Vezi pagina 176 de mai sus. 
(2) Vezi Nota 1 dela pag, 250—252, 

 



DE ŞTEFAN D. GRECIANU 393 

creștine. Negreșit, creștinătatea întreagă de pe pămint câtă să afla 
atunci viețţuind și chiar în lungă sumă de ani mai în urmă, toți 
câți vor fi putut auzi de îngrozitorul și s&lbatecul mod de chinuire 
sufletească și trupească suferită de Văcărescu şi de acei 5 Brân- 
coveni, toţi din toate țările, ai admirat și ati slăvit tăriea credinței 
lor în Dumnezeul nostru și deopotrivă ai jălit pedepsirea și uci- 
derea fieroasă ce păgânul le a dat. Nemuritoare ai rămas aceste 
2 nume Creștine-Române și nedespărțită strălucire va rămânea între 
ele de a pururea. Rudeniea dintre ei, d'abia să poate dovedi acum 
de noi, dar slava îi va ține nedespărţiţi în vecie. 

Să trecem acum și la rudenia cea de a doua a acestui lanache 
Vel Agă Văcărescu cu Dâmna Maria a lui Costandin Vodă Brân- 
coveanu, să o căutăm cu acte și să vedem temeinicia celor dise de 

toți scriitorii vechi și noui cum că: /arache Aga Văcărescu era frate 

vitreg despre mumă cu Doamna Maria, soția lui Costandin Vodă 

Brâncoveanu. 
Să înțelege dela sine că: pentru ca Marica, Doamna lu! Costan- 

din Vodă Brâncoveanu, să pâtă fi fost soră vitregă cu lanache Aga 

Văcărescu, ar urmă ca dinsa să fie născută din prima căsătorie a 

tatălui ei, iar Văcărescu din a 2-a căsătorie a mamei sale sait vice- 

versa; adică: mama Neacșa, soția lui Negoiţă Spătaru Văcărescu să 

se fi măritat în al 2-lea rând cu Neagoe, Coconul, Popescu-Negoescu 
și acestă a lui soție să fie dat naștere celor 2 de mai sus, sait că 

o oare-care altă Neacșă, fostă soție a lui Negoiţă Negoescu, să se 

fi remăritat cu Negoiţă Văcărescu, având astfel din I-a căsătorie a 

ei pe Maria și din a 2-a pe lanache. | 
Să cercetăm dar, dacă acest lucru, față cu actele ce găsim, a fost 

prin putință. . 
Am vădut mai sus că actul din 1698 Iulie 22 vorbește că lanache 

Văcărescu Vel Agă are cumnat pe Bârcă feciorul Jupânesei Vlădaia. 

Mss. 260 de-la Academia Română ne spune următoarele: 
La 1743 Iulie 20 Mitropolitul Neofit scrie lui Șiefau Văcărescu 

div Vel Vornic za Tirgoviște, menţionând și de răposatul moșul d-sale 

Pană Căpitanul de subt Duca Vodă. Pană ţinea în căsătorie pe Vilă 

daia și avură fii pe Bârcă (1) care fu apoi şi V2/ Lagofet. 

  

ic din cele mai vechi ale țări româneşti, ci 
(1) Neamul boierilor Cojăști es incat, ci 

i încă : imi ani ai veacului 
figurează în Divanele Domnești, încă de pc la ultimi a 

neintrerupt cu moșii şi cu slujbe de ale ţărci.



324 NOTE ŞI ANEXE 

La 24 Masă 1743 Păuna Cozasca fiica reposatulul Bârcă Cojăscul 

div Vel Logofet dă un zapis la mâna d-lui părului miei Ștefan Vă- 

cărescu Vel Stolnic, căruia îi vinde jumătate din Coăști şi casa. 

Intrun act din 2749 Junie.9, Păuna este calificată de vară pri- 

mază D-lui Vel Clucer Stefan Văcărescu, 

De aci dar am avea următorul arbore bazat pe documente: 

Ștefan biv Vel Vornic Păuna 
A 

lanake Văcărescu vel Agă == Stanca Bârcă Vel Logofăt Cojăscu 

N / 

Pană Căpitanul 
"de sub Duca Vodă = Vlădaia. 

Fără îndoială actele nu spun minciuni; Păuna Cojasca era vară 
primară lui Ștefan Vacărescu, însă prin mama lui Stanca, sora lui 
Bârcă Vel Logofăt Cojăscu tatăl ei, iar nu în linie bărbătes:ă . Așa 
dar, din cele ce vădurăm mai sus, soția lui Ianache Vel Agă Vă- 
cărescu se numea Stanca şi era din neamul boierilor Cojăşti, iar 
nu dintr'acela al Negosștilor al Maricăi Doamna. 
Mergem acum mai departe: 
Avem, nu un Document ci o interesantă notă (1) care ne spune 

că Negoiţă a murit la anul 1685 în Țarigrad fiind Capichehaia al lui 
Șerban Voevod Cantacuzino, că era bătrin și i s'a adus Gsele lui 
d'acolo, îngropându-le la Mitropolia din Tirgoviște Prin urmare, . 
dacă Neacșa (mama Necșuţa) ar fi putut să s& remărite al 2 lea 
rînd cu Neagoe Beizadeaua Popescu-Negoescu, nu s'ar fi putut face 
aceasta decât după data de 1685. 

Dar, ca să fie adevărat acest lucru, ar fi urmat ca Neagoe, Coconul 
lui Antonie Vodă din Popești, să fi trăit pe vremea aceia;  dovedim 
însă că acest Cocon Domnesc dela anul 1681 era mort şi soția 
lui Necşuţa încă trăia, după cum acesta rezultă din actele date de 

  

(1) Vezi pag. 489 din «Revista Români» Vol, I, Buc. 1861.
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r&posatui Grigorie N. Mano r&posatului A. Petruţiii, funcționar la Ar- 

hiva Statului, în anul 1897 August ca să i le inventarieze (1). 

Știm că Negoiţă Spătaru Văcărescu “tatăl lui lanache Vel Agă 

Văcărescu a fost căsătorit cu Neacșa fata Jupanului Badea Comisu 

Bucşanu (2) care avu soţie pe Jupanița Maria. 

Actele noastre despre acesta sunt mnumerâse, dar noi vom face 

apel numai la 2 din ele: z666 Mai 7. (Arh. St. Mitr. Buc. pach. 

346/165 netrebn. doc. 59). Copie după orig. Adecă eii Negoiţă Vă- 

cărescul ..... dati zapis ..... lui Zadoran Clucerul ot Anindse. .. .. 

pentru nişte ţigani... căci că mi-am pus di dinaintea socrămea Ju- 

pâneasa Maria şi a cumnaților miel Pătraşco Căpitanu şi badea 

Chuceru ..... și | 

7667 Mai 79. (Arh. St. Mitr. Buc. pach. 275/94 netrebn. doc. 4). 

Hrisovul lui Radu Voevod sin Leon Ștefan Voevod cătră Tudoran, 

Clucerul ot Anindsa ot sud Iușcel ca să ţiie ocină în hotarul Szzâmbe? 

ot sud Teleorman ..... Ce o ati cumpărat dela Megoiță Spătarul din 

Văcărești şi de la Yupâneasa lui Neacşa, sora ii Pătraşco Căpitanul 

Bucșanul, care moșie i-ai fost și ei de zestre... .. 

Așa dar, Aeacșa mama Înă lanache- Văcărescu era din neamul bo- 

zerilor Bucșani. 

Prin urmare, din documentele ce cunâștem pînă în momentul când 

scriem aceste rînduri, constatăm în mod neîndoios că lanache Vel 

Agă Văcărescu, nu era frate vitreg despre mamă cu Dâmna Marica 

soţia lui Costandin Vodă Brâncoveanu și nici că se pâte pretinde că 

acest Văcărescu era ginere lui Brâncoveanu Vodă. 

Dar un alt grad de re care rudenie găsim că a existat între lanache 

Aga Văcărescu, cu Marica Doamna şi] vom spune noi imediat; ba 

chiar putem bănui cu temeiu de acte, că acest grad de rudenie ne- 

cunoscut în de ajuns până acuma, a indus în erdre pe mulți, pre- 

  

(1) Din extrasul notei d-lui luliă Tuducescu, funcţionar la Arhiva Statului, 

comunicată n6uă. 

(2) Să nu se confunde acest Bade 

lui Negoiţă Văcărescu, cu cellalt Badea Cluceru Bucşanul, ginerele lui Neagoe 

Banul Săcuianu, despre care vorbeşte actul din 1697 Febr. 18 rezumat aci la fila 

318 de mai sus, căci acest de mai jos este cu totul altă persoană și nu a avut 

copii de la Bălașa, soţia sa. 

a Comisu Bucșanu, soțul Marici, socrul
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conizând: rudenia neintemeiată ce o văzurăm mai sus, și acesta o 
găsim, o repet, în acte vechi proprii ale D-lui Teodor C. Văcărescu. 

Știm acum. în mod sigur că Janache Văcărescu a ţinut în căsă- 
torie pe Stanca sora lui Bârcă Vel Logoftt Cojăscu şi: că dinșii 
avură urmași care stăpiniră: o parte din moşia. Cojăștii. 
Vom dovedi acum, tot cu act, că mama lDâmnei Marică era și 

ea o Cojască; prin urmare aci e rudenia dintre aceste două per- 
soane de care ne ocupăm. 

Actele moșiei Belciugatul din Judeţul. Ilfov, originale, afiate actual- 
mente în posesia D-lui Theodor Văcărescu și date mie spre a le 
studia încă în anul trecut, după care subscrisul am pus de i sa şi 
scos copii, dovedesc că Costandin Vodă Brâncoveanu încă din anul 
1693 începe să cumpere. mai multe părți din moșia acesta care să 
numea Cojăştii de jos și de. sus, iar „amândouă. împreună să nu- 
mea Belciugatul şi pe tâte le face danie mănăstirei sale Hurezii, 
părți de moșie, după care tot în 1693. Aprilie 30 face sus disei 
mănăstiri și hrisov de stăpânire (1), iar în 1695 Aprilie 25, îl re- 
înoieşte (2). a 

Mănăstirea stăpâneşte acestă! moșie până în anul 1707, căci după 
o însemnare făcută pe chiar hrisovul original iată ce dovedim: 
«leat 7215 (1707) Martie 9. Aceste moșii ce scrii într'acest hrisov 
«s'au luat înapoi dela mănăstirea : Hurezi și pentru acesta s'aă. dat «schimb sat. . (rupt). . Craiovița din. județul Jiiului de jos cu tot «hotarul și cu toţi rumânii» 

Fără îndoială că acest schimb n'a putut să'l facă alt cineva decât numai ctitorul acelei mănăstiri, deci ctitorul fiind: însuși Costandin 
Vodă Brâncoveanu, el fără îndoială face acel schimb, mai ales că acest sat Belciugatul impreunat cu zestrea Dâmnei Marica îl dă numitul 
Domn asemenea ca zestre, în 1712 lunie 8, ficei sale Domnița 
Zmaragda, după cum foaia ei de zestre ni-o dovedește. Moşia acâsta stătu astfel în stăpânirea casei Bălenilor, (căci Costandin biv Vel Comis Băleanul era ginere lui Costandin Vodă Brâncoveanu,) până la anul 1744 Iunie 2, când nişte urmași de ai lor o vind lui Costandin 
Brâncoveanu, biv Vel Stolnic nepotul de fii al lui Costandin Vodă, act 

  

- (1) Coll, mea, în copie. 
(2) Acad. Rom. Mss. 2206.
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după care în Descendeuta etc. Ştefan D. Grecianu, publicată în 1902, 
am dat ei la sfârșit un fac-simile frumos după originalul bine con- 
servat, 

Acesta este, în scurte cuvinte, istoricul părții de moșie din Cojăști 

stăpânită de Brâncoveanu, prin schimb cu mănăstirea Hurezi. 

Dar, să vedem acum, cum oare a cumpărat Brâncoveanu moșie 

acolo? 

După legile țării nâstre, nu se putea-cumpăra pe atunci o moşie 

de cine-va întrun loc unde el nu avea vrun amestec Gre-care sai 

vre-o parte de pământ. Brâncoveanu deși Doinn, era totuși și el supus 

acestei legi. El era însă un zestrașii după părticica ce Doamna Marica 

o avusese în Coj&şti de jos, rămasă și ei din zestrea mamei sale, 

care, cu acestă ocazie, ni se lămuresce că era născută Cojască. 

Ast-fel dar, soţia lui Negoiţă Coconul Domnesc sin Antonie Voevod 

urmeză să fie o Cojască; și re, care să fie? căci, după inscripția 

de la schitul Surpatele, ea s& numea Ilinca, iar după actele din 1674, 

şi cel din 1681 publicate de noi la Capitolul IV, se chiema Necșuţa. 

Acest lucru este unicul ce mai rămâne nedefinit, cu precizie, căci 

nici un act nu ne-a picat în mâini din care să rezulte lumina despre 

așa ceva. 

Acesta este purul adevăr. 

Tot ce mai putem releva aci este că asămănarea de nume foarte 

probabil a dat ocaziune la tâtă acestă mare confuziune căci: Negoiţă 

să numea și Coconul lui Antonie Vodă și tot Negoiţă să numea și 

contimporanul săi Văcărescu; Neacşa s€ numea soţia lui Negoiţă 

Văcărescu și tot aşa să numea și una din soțiile lui Negoiţă Nego- 

escu; Stanca se numea și fiica lui Costandin Vodă Brâncoveanu și 

tot Stanca se numea și soția lui lanache Văcărescu pretinsul ginere 

al lui Brâncoveanu Vodă. 

Acestor asemEnări de nume în una și a 

în parte, cel puţin, confuziunea care ar fi put 

ceeaşi vreme atribuim noi, 

ut da loc la atitea 

greșeli.
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CAPITOLUL IV. 

Doamna Marica 

și 

Neamul ei «boierii ot Negoeşti» 

Singurul lucru ce ne-a mai rămas obscur şi pe care nu voimsă!l 
lăsăm în întunerec este de a se şti şi despre Dâmna Marica din ce 
părinţi e născută, căci nu e destula cunGșce numai pe tatăl ei sau și 
pe moșul ei. Atenţiunea ce trebue să dăm familiei ei este mult mai 
mare, de-și anevoe de dovedit, după cum vom vedea mat la vale. 

Din documentele cunoscute de noi până adi, găsim că neanul 
boierilor numiţi ot Tirgşor şi ot Negoești sunt tot unul și acelaș 
neam şi că, deși, după cronici, ştim bine că Antonie Vodă s'a numit 
ot Popeşti, ba chiar și după documente, cu tote acestea, boierii Po- 
pești propriii ziși cari sunt şi ei cunoscuți din cele mai vechi timpuri, 
nu au nici un amestec, ca neam vorbind, cu sus numiții boieri ot 
Tirgşor, căci ceilalți eraă dintr'aceiași familie cu vecinii lor boieri ot 
Dudești (1) şi satul Popești care a dat numele boierilor care se iscă- 
lea și eraii cunoscuți subt acest nume este în Județul Ilfov pe apa 
Dimboviţei din jos de Bucureşti, iar satul Popeşti pe care Ta stăpânit 
neamul lui Antonie Vodă să află în Judeţul Prahova, lîngă Tirșor 
şi Negoeşti. 

Să vedem dar mai întâi documentele ce cun6ștem că vorbesc de 
boierii aceștia, în ordinea lor cronologică și în urmă să ne dăm 
seamă de rezultatele ce putem obține din atari martori singuri demni 
de crezămînt: 
7431/6960 Septemvrie 31 Q) Să dă hrisovul lui Viadisiav Voevod, 

lui Dragomir şi Șerbului cu fii lor, și lui Comaz şi Stan 
şi Jon cu fii lor ca să le fie moșie în Vegoești, partea 
Tudori și a lui Badea şi Joncea, cumpărată de la ei cu 
680 de aspri. Și D-mele ai dat cal bun. (Acad. Rom. doc. 
cumperat de la D-l Fogel). 

1548. La data acesta era Sfan si Nicola ot Negoeşci. 
  

(1) Vezi pag. 412 și 414 din Geneal, Cantac. de N. Iorga.
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La 1592 fără lună (Acad. Rom. doc. dăruit de Minist. de externe 
la 24 Dec. 1904, orig. rom. hârtie). Yupanul Mihai ot 

Târșorii, împreună cu alți boieri este martor la zapisul 

Radului Fostelnicul feciorul lui Cârstian Postelnicul şi al 

Jupânesel Neacşăi ot Stănceşti, dat la mâna vărului săi 

Socol sin Drăghici şi Irina, prin care îi dărueşte partea 

lui de moşie din Răzvadu de sus. 

1608 Aprilie ro. Mihai Cămărasu lui Mihai Viteazu era pribeag 

de vre-o 5—6 ani în „Sc/ei, la 1608 Aprilie 10. Să vorbea 

de el acum pentru tronui Munteniei și răspunse că în- 

cercarea asta n'ar folosi la nimic față de un om bogat, 

şiret şi priceput la arme ca Radz (lorga, Vol. IV). Acesz 

Mihai Cămărașu nu este altul decât Mihai din Târgșor 

tatăl luă Antonie Vodă. 

7610 (7119) August 19. (Acad. Rom. doc. 53/XCV orig. slavon, perg.) 

Radu Voevod nepotul ini Basarab Voevod dă hrisov către 

Gherghe Comisul ca să ţiie satul Tălpașul, act în care 

să zice: Iar acum Gherghe Comisul s'a judecat cu satul 

Tălpaşul si Domnia Sa le-a dat lege 24 de boieri anume: 

„i Mihazi Postehazcul ot Negoeşti. . . - 

7017. Bărcan din Merișani ... el cu alți 8 boieri făcu sfat în taină 

să omâre pe Radu Vodă şi să ridice în Scaun pe Miha? 

Cămărașu, pentru-că Radu adusese toți greci şi rumelioți. 

(După Cronici). 

Acest Mihai este acelaş ot Tirgşor. 

7075 Iulie 6. (Orig. slavon în propriet. D-lui Vlădăianu, 1900) Hri- 

sovul lui Raza Voevod sin Mihnea Voevod dat către Jupan 

Lupul Vel Paharnic (Mehedințeanu), pentru mai multe 

„Si iar să fie cinstitului, cârmuitor 
moşii. . . - 

enit, satul Găojaniă cu tot 
al D-mele celui mai sus pom 

hotarul şi cu toți rumânii şi cu tot venitul, de pretutin- 

denea cât să va alege din hotar și până în hotar și rumânii 

încă să se știe anume.....- (loc alb) pentru că acest 

mai sus însemnat sat aă fost dinainte vreme al Xupanulul 

Dan biv Vel Dyvornic, strămoșesc cumpărat cu Jupâ- 

„casa bi Vlădaia şi după acesta când ai fost acum în
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zilele 'D-mele după moârtea lui Daz Dyvornicul, aă căzut 
Îupâneasa lu Vlădaia în datorie la un turc din Giurgiu 
anume Mustafa Coci de i-au fost datâre 30.000 de aspri 
turcești și ne-având cu ce alt plăti, ai venit Fupânrasa 
Viădaia împreună cu nepoţii ei anume Zazu/ și Marco 
înaintea D-mele în Divanul cel mare de at vindut satul 
Găojanii cu toți rumânii și cu tot hotarul cinstitului câr- 
muitor al D-mele Fupanului Lupul Vel Paharnic în 300 
galbeni cu a lor bună voință fără nici o silă și cu știrea 
tuturor megiașilor din sus și-din jos și de prin prejur 
și dinaintea D-mele de sati răscumpărat din datoria cea 
mai sus pomenită. Și ai vîndut Yupâncasa Viădaia Duor- 
niceasa împreună cu nepoții ei Zazu/ și Marcu satul 
Găojanii cu a lor bună voință, Încă aii fost atunci la 
tocmeala lor mulți boieri mărturii însă anume... ot Ne- 
Loești Mihai ..... 

Cu alte cuvinte, Mpa C, ămărașul trăia în L-a domnie 
a ini Radu Vodă Mihnea și e al 2-lea document cunoscut 
de noi prin care constatăm că el e din Negoești. 

7615 Woembre za. (Arh. St. M-rea Tismana, pach. 9 netr. doc. 12) 
Hrisovul lui Radu Voevod sin Mihnea Voevod... cătră 
boierul D-mele 7zpaw Fiera Logofetul şi Yupanitei lui 
Zudori?... ca să le fie satul Pietroşani toţi cu tot hotarul 
şi cu toți vecinici și cu tot venitul, din câmp și din pă- 
dure şi din apă Și cu vecinici şi cu vaduri de mori, de 
pretutindenea veri-cât s& va alege de preste tot hotarul, însă să să știe: să ţiie boierul D-mele Zizra Logofătul şi cu FYupanita lui Ti adora, trei părți din sat... și din ve- cinici așijderea, iar a 4-a parte să ţiie frazii Yupasuţei 
Tudorii, fii lut Fupau Mihai din Zârguşor. 

Pentru că... acest sat Pietroșanii el a tost cumpărat de Jupanița Tudora de la Gherghina şi dela Udrişte, fii FYupanitei Dobre din Pielroșani drept 32.009 aspri gata, încă de mai nainte vreme din zilele rE&posatului 
Mihail Voevod. Și. am văzut D-mea și cartea r&posatului Mihail Vorvod, de Cumpărătură, pre când ati fost cursul
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anilor 7.106 (1.598). Şi ai arătat și cărțile acestor boieri 

ce sînt mai sus zîși vînzători ce le-ati avut ei de moş- 

tenire, în mâna Yzpanitei Tudorei. 

Şi iar să fie boierului D-mele Zzzra Logofătul şi Yu- 

Baniţei lui Tudorel, moşia ce să cheamă Căfăvezi, partea 

lui Dama toată şi partea lui Szzzeor Monahu tOtă. .. cât 

să va alege din aa Teleajenului până în Dâmbul, pentru 

că a cumpărat Șzpanul Mihai din Târgșor dela aceşti 

Gmeni drept 7.500 aspri, încă în zilele răpos. Szmeoz 

Voevod. lară după aceia când ai fost acum în zilele D-mele, 

dar Yupan Mihai el a dat-o ficei sale Yupaniţei Tudorei 

de zestre. 

Şi iar să fie boierului D-mele Ziera Logofătul şi Fa- 

panitei lui Tudorel, 3 pogone de vile în dealul Făstăcibor 

şi cu 20 de stj.: de moșie în câmp, pentru că a dat-o 

Jupan Mihai iarăşi de zestre ficei sale Yupanilei Tudorei. 

7676 Decembre 23. Alexandru Voevod sin Iliaș Voevod întărește luă 

Preda Postelnicu şi cinstitei Domnei Floricăi fica râăposa- 

tului Mihail Voevod .... ca să le fie Sfudina de mrJloc 

şi Sfudina de Jos și Crușovul. . - » ". lar acum în zilele 

D-mele s'aă sculat cu piră Mazru/a fica Judori din Târgșor 

şi zicea că ea este fică a lui Mihail Voevod, făcută cu 

maică-sa Tudora şi a scos și o carte a lui Mihail Voevod 

prin care o miluește pre ea cu acele 5 sate ale Zeofa- 

ne Călugăritei, ca să fie ale ei după mortea Călugăritei. 

Acestă carte era făcută cu o amăgire şi cu o rea pecetie. 

Noi am judecat și am scos și pravila, de am căutat 

cum să o judecăm și am găsit că moştenirile să cuvin 

copiilor cu cununie, decât acestă fică Marula ea este 

bastardă. 

Apoi «s'a întrebat Zudora maica Marulil de când a născut 

pe fică-sa Marua şi câți ani are? lar Zagora a dis că 

are pe Marula de 17 ani, iar cartea ce s'a dis mai sus 

e 19 ani de când e scrisă. Sa văzut dar că Marula 
este d 

gire și a 7âmas Marula şi cu bărbatul €ă 
umblă cu amă 

Socol Paharnicul, de lege.»
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7678 Decembre 27. (Arh. St. M-rea Sf. Gheorghe noii, p. 37, d. 3.) 
Să dă hrisov lui WVezgu/ din Negoești feciorul lut Mihai 
din Zirgsor, ca să ţiie moşie în Zeletin. 

2622 Iunie 26. (Arh. St. M-rea C. Lung, pach. 46, doc. 26) Aegul 
Aga împreună cu alți boieri este martor la zapisul lui 
Mușat Vastierul și a fiului săi Vasilie, dat la mâna lui Mihai 
Cluceru şi fratelui săii Dumitrașco Fostelnicul și soră-si 
Ancuţa prin care le dă satul Negoeşti, în schimbul /ezo- 
ranilor. jupan Neagul este iscălit în zapis: Negul Vel Agă. 

lată-i iscălitura: 

   
E & 

Sa f| 
Neagu Vel Agă. 1622 Iunie 26. 

7023 Mai 27. (Acad. Rom. doc. 4/XLII) Mihai Postelnicul ot Negoeşti 
este martor în zapisul Yupânesei Dochia fostă Jupânesă 
a Înă Stoica biv Vel Vistier prin care vinde ocina sa din 
sat din Sfoeneștii de Prahova. 

Dăm aci pecetea şi iscâlitura lui: 

  

Mihai Posteinicul ot Negoești. 1623 Mai 27. 

__ Așa dar Mihai trăia încă la data acesta. 
1623 lunie. (Acad. Rom. doc. 7/XLII) Hrisovul lui Radu Voevod sin 

Mihnea Voevod dat lui Jupan Necula biv Vel Vistiey pentru 
satul Szoznești .. . Apoi Jupan Necula biv Vel Vistier aă hotărît moşia sa din Stoeneşti ... . dându-i următorii 12 boieri ..... oz Negoești Wastea îi Weagul ....
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1024/7132 

Şi iar să ţiie moșie în Dă/băneşri lângă aza Prahovei 

cumpărată cu zapis în care sunt iscăliți ca martori : 

Sima Logofăt! ot Trăgșor. 

Ghenarie 10 (Arh. St. M-rea Cotroceni, pach. 2, doc. 2) 

Hrisovul lui A/ezandru Voevod feciorul Radulni Voevod 

către cinstit boierul D-sale zzar Goga Vel Armaş ca 

să țiie moșie la Negoești în judetul Ilfov, însă partea M:- 

cului Vătafu, fratele Oanei stj. 52, din câmp și din pădure 

şi din siliștea satului de pretutindenea ori cât sar alege 

și de preste aza Argeșului păn'unde să întimpină cu ho- 

tarul Satinii și al Radovanulu? pentru că sati fost înfrățit 

Popa Radul cu Micul Vătaju, fratele Oanei încă din zilele 

răposatului moșului D-mele Alexandru Voevod de ai intrat 

în biserică de sai înfrățit si at dăruit atuncea Popa 

Radul pe Micul Vătaful cu o dulamă de grană verde 

şi cu 272 cojoc turcesc şi cu 2000 de bani, iar Micul Vă- 

taful at dăruit pe Fopa Radul cu 52 de stj.de moşie ca 

să-i fie stătătâre, iară 30 de stj. din acei mai sus diși 

i-ati fost cumpărat Stanciul Slugerul de la Ciupag, iară 

Ciupag i-au fost cumpărat de la Micul Vătaful încă mai 

dinainte vreme. Apoi în zilele lui Șerban Voevod iar Popa 

Radul at fost împrumutat pe Stanciul Shugerul cu 2000 

de aspri și cu 30 de obrâce de grâu în vreme când aă făcut 

Stanciul Slugerul mănăstirea ini cea din Pegoeşti. Apoi 

în zilele părintelui D-mele Radului Voevod, dacă ai venit 

Stanciul Slugerul din pribegie el aă dat Popi Radului 

acei 30 de stj. pentru acea datorie mai sus disă, pentru 

că teciori din trupul lui n'aii avut. Apoi când ai fost 

în dilele D-mele, iară Popa Radul el a vindut acei 52 de 

stj. mai sus diși din tot notarul, boierului D-mele Fupa- 

nului Gagă-i Vel Armaş drept 3000 de aspri gata și o 

ati vindut Popa Radu €l de a lui bună voie şi cu știrea 

7upânesei Radei Slugereasa şi a megiaşilor din sus și din jos 

și aii fost mărturii anume gin Vrânesci Bârsan, din Ca- 

zacal Albul Vătaful, din Frecaţi Stoica nepotul Popi 

Radului şi alţii. Şi iar să țile Goga Vel Armaş moşie la
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Găojani însă partea Srancinlui Slugerul stj. 500 ce i-a 
cumptrat de la Zudor nepotul Stanciulul S/userul din Ne- 
goești drept 17.000 aspri gata. Și iară ati cumpărat moşie 
în Găojani stj. 250 de la Micu/ drept 10.000 aspri gata, 
stj. câte 40 de aspri cu zapis în care sunt mărturii (mai 
mulţi boieri). 

7625/7133 lunie 15. (Arh. St. M-rea Cozia, pach. C. netr. doc. 27) 

7626 Mat 

Hrisov către Soco/ Pakarnicul ot Cornăfeni ca să țiie 3 
țigani, pe care i-a cumpărat de la Necula Paharnicul ot 
Cornăţeni, cu zapis în care sunt martori maj mulți bo- 
ieri între cari și: or 7 7âgsor Gherghe Postelnicul snă 
Mihait. 

22 (Arh. St. Mitr, Buc. pach. 122, doc. 5). Să dă hrisov 
pentru satul Cupazi . .. lar acum în dilele D-mele, Zo- 
ierul Costea Slugerul sai pus în spinarea sătenilor din Glupavi ca să-i facă vecinici și ai venit de s'aă pirit la 
Divan. Şi at mărturisit sătenii cu mulți boieri anume: 
Jupan WNeagul mare Asă... şi alții că sat învoit îna- intea acelor boieri să dea lui Coszez S/ugerul ughi 40 ȘI 
să fie în pace. lar Coszza Slugerul sa plâns că nu i-a 
dat nimic. Apoi D-mea le-am dat din Divan boieri în- 
tocmitori pe: Ziera fost Vu] Logofit, pe Jupan Neagu 
mare Agă ... ca să-i învoiască și i-au învoit de ai dat lui Costea. Slugerul în mâna lui, ughi 60 și i-ai iertat de 
vecinicie . 

2028 (7136) Februarie 23 (Arh. St. M-rea Cozia, pach. C. netr. doc. 28). Se dă hrisov către Socol Paharnicul Feciorul lui Dră- Zhici Dvornicul ot Cornăţenă ca să țiie nişte țigani 
pe care i-a cumpărat în dilele lui Alexandru Voevod sin 
Radului Voevod la leat 7734 cu zapis în care sunt mărturi; boierii: Frzra Pe] Logofăt, Neagul Postelnicul 2 brat ego Gherghe Postelnicul sin Jupan Mihai ot 7, răgşor, 1628 Iunie 13. (Acad, Rom, doc. dăruit de Minist. de externe la 24 Dec. 1904, orig. slav. perg. cu o trad. veche rom.) Se dă hrisov către „Soco/ Pabharnicul sin Drăghici Dvornicul 02 Cornăteni prin care îi întărește moșie în Râzoadul de
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fos, pe care a cumpărato Socol Pakarnicul dela Preda 

Fostelnicul din Tătâh ani, nepotul Domuei Neaşăi . . . şi când 

a cumpărat acestă moșie cu zapis in care sunt mărturii 

boieri buni şi de cinste... .. Neagul Fostelnicul și cu frate- 

săi Gherghe Postelnicul feciorii lui Supan Mihaii din 

Târgşor . . 

1629. Neagu Aga împreună cu alţi boieri este martor la un zapis. 

(Vezi hrisovul din 1635 Noembrie 10 la Arh. St. Episc. 

Argeș, pach. 3, doc. 14). 

1629 August 23. In acest an trăia Neagul Postelnicul ot Negoești și 

era martor la un zapis. (Arh. Ist. a Rom. T.1p 15.) 

1031 (7139) Februarie 1r. (Arh. St. M-rea Radu Vodă, pach. 42, doc. 

7.) Se dă hrisov lui Andronie Vătaful ca să ţiie moşie la 

Udeni ..... şi pe care a cumpărat-o cu zapis iscălit de 

marrori, între cari şi de Neagu/ Vel Agă. 

70632 Ghenarie 8. Antonie Postelnăcul ot Negoeşti împreună cu alță 

mulți boieri a fost martor la un zapis. (Arh. St. Episc. 

Buzăii, pach. 32, doc. 1). 

Acesta îi este pecetea și iscălitura: 

    a Aa 
ji re 

Antonie Postelnicul ot Negoeşii. 1632 Ghenarie 8. 

1633 Aprihe 27. Neagu Vowed sm Basarab Voevod dă zapis lui 

Kiristiş Fal, prin care se împrumută cu 1000 de galbini 

în Țarigrad, pe care îi va da, dacă va lua Domnia în țara 

Moldovei. 

Seyis în Constantinopol (Act publicat de N. Iorga în 

«Studii şi Doc» Vol. IV. A se vedea în detaliii acolo). 

7633 Mai 78.(Arh. St. condica M-rei Câmpu-Lung No. | pag. 743/374) 

Coman Comisul este martor la zapisul lui Vasile Spătarul 

sin Mușat Vistierul prin care vinde o delniță din sat din 

Isvorani sud Muşcel, lui Oprea ot Piteşii.
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7633 Noembre 21. (Arh. St. Mitr. Buc. pach. 32, doc. 5) Se dă hrisov 

pentru satul Vă/căneșci de pe Mostiște din Sudeţul Ilfeo 

cătră Yupan Gherghe fost al 2-lea Vistier și Yupanitei 

lui Sofia. 

lar în zilele D-mele (zice Matei Voevod), Jupan Gherghe 

fost al 2 lea Vistier şi soția lui Sofica, ei ati cumpărat 

acest sat Vă/căneșci dela Jupan. Tudosie Mare Spătar... 
cu zapis dela mâna lor și cu mulți boieri mărturii, anume:.. 
și Weagul Aga. .. 

Cu alte cuvinte Neagu la vremea acesta era înapoiat 
din Țarigrad, unde fusese după Domnie. 

70635. Neagu Aga pe la 1035 stărue Pentru Domnia Moldovei. (pag. 
181, Iorga, Prefaţă, T. 1V), 

1633. In acest an era Vizri/ă Paharnicul ot Târşor. 
7035 (7143) Ghenarie 31; (Acad. Rom..doc. 6/XLIII). 

Zapisul lui Coman Comisul şi al Fratilor sei Andrei Spă- 
Zarul și Fătraşco Postelnicul feciorii Agăi Neagului, prin 
care vind Yupanului Dumitru Vel Vistier un ţigan anume 
Stoica Potcovariul și cu un copil mic de țâț' anume 
Ivan ce laă făcut cu țiganca Yapanului Dumitru Vel 
Vistier, îl vinde drept 5000 de bani gata. Ati scris Lo- 
Lofitul Ștefan ot Brătiani. 

Dăm aci în fac-simile şi iscăliturile lor: 

G 

   
Coman Comisul. 1635 Ghenarie 31. Pătrașco Postelnicul. 1635 Ghenarie 31. 

1635 Woembre 30. (Acad. Rom. doc. 10/XLII1) Hrisov dat F4panu/ui 
Costandin Vel Postelnic ca să ţie un loc de casă în Bucu-



DE ŞTEFAN D. GRECIANU 337 

7escă ce Să învecinește cu casa Weagulul Aga şi cu apa 
Demboviţel. 

1639 Septembre 15. (lorga. Studii și Documente, Vol. 1V.) Neagu Vodă 
către Racoți, Costantinopol . . . Ințălesam cum ai avut 
Matei Voevod ceartă şi vrazbă cu Lupul Voevod. Deci . 

Împăratul, pentru cearta dor pre amândoi vor să-i mnast- 

iească. . . . deci să nu fiii uitat de Măria Ta. 

1038 Septembre 29. Scrie acelaşi către Racozi cu acelaşi scop. (lorga 

IV, p. 108). 

1640 Mat. Extras din zapisul Mirce feciorul Neacșei femeia lui Martin 

dat Zupanului Neagu și Yupanubhii Antonie ot Negoeşti 

(ctitorii mănăstirei Târşoru) prin care le vinde în Gonzafi 

_stj. de ocină 150, partea sa tâtă câtă să va alege, pre 

bani gata '7400. 

1073 (7752) Junie 2. (Arh. St. M-rea Brâncoveni și Mamu, pach. 10, 

doc. 7) Coman Comisul sin Aga Weagul este martor la 

un zapis. 

Aceasta fi este iscălitura: 

€ O 
— f nd. anrelgr act 

Coman Comisul sinu Aga Neagul. 1643 Iunie 2. 

2676 Aprilie 26. ( Jiul» T-jiă, Anul 1, 1894, No. 3, pag. 11) Hrisov 

în care s& dice că Popa Neagu din Negoești figură ca 

martor întrun zapis, înainte de 1624. 

2647 Aprilie 30. (Arh. St. M-rea Hanu Greci etc. pach. 3, doc. 18) 

Zapisul Sofiicâi Comiscia Tupâneasa Fupanului Raduhui 

Va! Comis către M-rea Bradu, ca să ţile totă partea el 

din satul Pâtrălage şi cu casele și cu heleșteul și cu morile 

care îi este de zestre de la tatăl ei Neagul din Negoești 

şi pe care o dă M-rei fiind ea o jupâneasă de n'a făcut 

feciori din trupul ei. 

Viata luă Costandin Vâdă Brâncoveanu.—St. D. Grecianu. 
>
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Dăm aci în fac-simile şi iscăliturile . dintr'acel zapis: 

    

  

șI 

duc evorzimnro ) 

„2 7 e Y i 7 
+ 5 CECE cine aAiret 

  

        

Eu Sofiica Comisoaia, 
Eu Neacula snă Neagul.. Eu Gherghe sin Neagul ot Negoești. 

Pătraşco Postelnicul. Neagul. Eu Marco. 

7650 Ianuarie 12, Gherghina Postelnicul de la Negoeşti împreună cu 
alți 11 boieri aă ales moșia Groșani a mănăstirei Tismana. 
(Arh. St. M-rea Tismana, pach. 13). 

7054 August 23. (Arh. St. M-rea Tismana, pach. 36, doc. 3) Gherghina 
ot Nagoeşti trăia. 

7655 Mai 3. (lorga, Studii și Doc. Vol. IV, doc. XLII pag. 33) Intr'o 
solie către Racoți J7 trimesă de Costandin Șerban Voevod
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erai. . . . Antonie ot Târșor . . . şi alți. Ei fusese la 

Ernut în Ardeal, unde ai dat cu toţi zapis de chezăşu- 

ire către Racoți cum că ajutorul ce cer în contra Seime- 

nilor şi Dărăbanților răsculați, este cu ştirea Impăratului 

turcesc şi cua Voevodului din Muntenia. 

1653 August 15. Lia data acâsta era Gherghina Postelnicul ot Wagoeşti. 

(Arh, St. M-rea “Tismana, pach. 4 netr.) 

1656 Inhe z2. (Acad. Rom. doc. 189, pach. 33) Act dat pentru satul 

Lamba din Rimnicu Sărat. Prin acest act s€ întărește 

cu hrisov lui Wezgoe Ciucerul sin Mihalci: Vornicul ot 

Pătrălagi stăpânire în moşia Lamba ot sud Slam Rimnic 

şi pe care moșie a cumpărat-o cu zapis la leatul 7160/1652 

în care erai iscăliți ca martori întră alți și Paraschiva 

Paharnicul sin Agăi Neagul. 

7061 Decembre ro. Zapisul lui Pandelimou Egumenul feciorul Agăă 

Neagului către Jupan Apostol Neguţătoru ot Piteşti, prin 

care îi vinde o ţigancă drept ughi 16 (Arh. St. cond. 

Brâncov. 1 fila 387 cern. 758 creion). 

1662 Martie 26. (Acad. Rom. doc 78/XLIV) SE dă hrisov pentru 

satul Iaşi? din județul Vlăşciă . . „iar după aceia, în 

zilele lui Maze? Voevod fostu-s'aă sculat iară moștenii saza/u? 

Iașii de o ait fost vindut acestă moșie lui Andrei Spă- 

tarul feciorul Agă? Neagului şi tot o au ţinut pre seama 

lui cu bună pace; iară în zilele lui Jo Gheorghe Ghica 

Voevod, la leat 7268 iară Andrei Spătarul sculatu-s'ati de 

ai vindut acestă moşie Jașii /ui Badea Vei Clucer drept 

bani gata ughi 100 şi cu zapis de vinzare dela mâna lui 

Andyei Spătaru, cu mulți boieri mărturie, scriind în 

zapisul lui: de nu-i va fi moșia stătătoare, să aibă a-i 

darea moșie pentru moşie. . . . 

7663 Martie 18. (lorga «Studii şi Documente> Vol. V, pg. 302). 

Andrei Spăt. dă zapis lui Gorghii frate meă, pentru 

moșia -S7rănba. 

1663 Aprilie 3. Neagul biv Paharnic era martor la un .zapis. (care 

să fie? Neagu fratele lui Antonie Vodă sati Negoiţă 

Beizadeaua ?).
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7653 Aprihe 28. (lorga «Studii şi Doc., Vol. V pag. 302; Act scris 

în București. Ghiorghe Vel Ban i Stroe Vel Vornici 
Radul Crețulescul Vel Logofăt, dai zapis Baii Vel Clucer 
pentru 180 de stj. la /fo/zbești, cedaţi în urma unui îm- 
prumui, de Andrei Căpitanul sună Agă? Neagulul. Moșia 
Badii Clucerul să chiamă Iașii, luată dela Paraschiva Ciho- 
dariul și dela frate-sâit Gheorghe Paharnicu, feciorii Agăi 

- Neagului. 
7663 Mai 9. (Arh. St. Mitr. Buc. pach. 346/165 netreb. doc. 39) 

Să dă hrisov către Zudoran Paharnicul ca să țile nişte 
țigani . . . Apoi să mai ţiie alți țigani cumpăraţi de la 
Coman Comisul snă Agă? Neagul şi de la fiu-săii Alixandru. 

7665 Martie 25. (lorga «Studii şi Doc.» Vol. V, pag. 302) Dă Radu 
Leon Vodă hrisov cătră Badea Vel Paharnic pentru 700 
stj. moșie la U/ubești și zice: Andrei Căpitanul cu fii bn: 
Matei și Radu îi pusese zălog astă iarnă în luna lui De- 
cembre în 24 de zile, pe vreame ce a îmoaz Domniia 
Mea Domniia, la Odriii, de ati încat bani Andrei Spă- 
farul dela un Turcu, pe chizășăia lui, taleri 103. 

7603 Aprilie 7. (lorga, idem, idem) Andreu Spătarul dă zapis Badii 
Vel Paharnic că i-a vindut 500 de stj. la Zlolubeșii. 

1665 Mai 22. (lorga, idem, idem) Mai mulţi Veliţi boieri dai zapis lui 
Badea Vel Paharnic, că i-a vîndut Andrei Căpitanul, ocină. 

7665 Woembre 20. (lorga, idem, pg. 303) Andreizi Spătaru dă zapis 
Badei Vel Ciucer pentru un împrumut de 10 gaibeni până 
la Crăciun. 

7665 Februarie 17. Să Qă hrisov cătră Jupan Badea biv Vel Pa- 
harnic pentru nişte locuri de casă, vii, țigani și moșii. 
In hrisov să vorbește și de o ocină în Flulubeşti sud 
Vlașca pe care a Cumpărato el dela Andrei Spătarul 
şi dela feciorii lui: Matel și Rada. (Acad. Rom. doc. 
113/XLIV.) 

7666 Mai 6. Să dă hrisov către Badea div Vel Pahkarnic pentru 
moşie în Flulubeşti sud Vlașca, partea lui Andrei Spărarul 
Sin Agăi Neagului, stj. 306. Andrei îi pune zălog la Badeu 
Paharn. pentru 30 de ughi luați de la luna lui Avgust,
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den zioa de 'ntâiă păn la Sti. Dimitrie. Tot i-aă mutat 

a 5) ce ai trecut 6 luni. (Iorga, Studii și Doc. 

Fără dată (de sigur 1668). Antonie Vornicul este martor al zapisului 

prin care Radul Logofetul Năsturei dăruește — fiind şi cu 

alți boieri la FEnişer de aă ridicat piră contra Radhă 

Leon Voevod şi alt adus Domn în ţară pe Aufonie Vor- 

nicul--—, un loc la Câmpu-Luug, pe care să se clădescă 

o școlă pentru învățătură, țara fiind săracă şi făr de în- 

văţătură şi Gmenii pentru sărăcie nu-și pot da copii 

lor la învățătură. Autome nu era încă Domn la facerea 

acestui zapis. (Arh. St. M-rea Cotroceni, pach. 59, doc. 

17; vedi şi Mag. Ist. |, pag. 354—7). 

1669 Iunie 78. „Antonie Vodă (1) dă hrisov în privința omorului lui 

Costandin Fostelnicul Cantacuzino de către . . . . - „Stroe 

Vornacul di Leurdeni ... Deci feciorii lui Costandin 

Fostelnicail aă tras la piră în Divanul D-mele și a fiului (2) 

Dorniei mele: lo Weagul Voevod . . . . - (pag: 77—82 din 

Geneal. Cantac. de Iorga, 1902). 

7670 Martie 7. (Arh. St. Mitrop. Buc. pach. 249/68 netreb. doc. 1) 

Zapisul Yupânesei Ioana care a fost a Padului biv Vel 

Armaş, către Mitropolia din Tîrgovişte și către Mitropo- 

litul Theodosie dăruindu-i un loc de casă în București, 

pe care bărbatul ci Vai fost cumpărat în zilele lui Maze 

Vozvod de la Toader feciorul lut Marto biv Vel Armaş 

şi pentru care loc fiul săti (al Ioanei): Costandin Pahar: 

uicul a avut pîră în zilele lui Gligorie Ghica Voevod cu 

Alzandru Serdariul feciorul Ghiormei Banul, care dicea 

că la cumpărat acest loc de la Andrei Căpitanul şi 

de la Mihai Cămărașul şi de la Gheorghe feciorii Agăi 

Neagu. 
  

(1) Conform Cronicilor el vine Domn la 9 Aprilie 1669 şi fa mazilit în Martie 

1672. Dus la Țarigrad, acolo a şi pierit. 

(2) Din zicerea: «/zz/4â» la singurit iar nu la înmulţit: coconilor saă fiilor, cum 

era obiceiul vechiă, putem crede că un singur copil pe Neagoe saă Negoiţă 

Postelnicul, l'a avut Antonie Voevod.
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1670 Martie 14. Dăm aci și o iscălitură a lul Antonie Voevod de 
pe timpul când Domnea, pentru ca să se poată şi mai 
bine compara cu o altă iscălitură a lui din 1632 Ghenarie 
8. (Vezi mai sus pag. 335. Actul este în coll, mea.) 

Per . LD DAnur WI 

Io Antonie Voevod, 

7670 Martie 23. Antonie Vodă dă hrisov pentru înființarea unei școli 
la Câmpu-Lung. (interesant act pentru școli) Vezi M-rea 
Cotroceni, Arh. St. pach. 82, doc. 2). 

107 Februarie 22. (Arh. St. M-rea Bradu, Hanu Greci etc. pach. 
«1 bis, doc. 16 Îl dăm în extenso.) Zo Azzonie Voevod î < Gospodar (1) .. . dă hrisov... sfintei şi Dumnezeeștii 
«mănăstiri ce să chiamă Bradul dupre Nișcov, unde este 
«hramul sfintului și slăvitului şi marelui mucenic Dumitrie - «mirocivago și părintelui egumenului Partenie și tuturor «călugărilor câți vor fi lăcuitori întru sfinta mănăstire, ca «să fie sfintei mănăstiri tâtă partea de ocină din Pătărlage «ot sud Saac a Jupânesel Soficai C omisdia şi cu casele şi cu «morile și cu heleșteul și cu tot venitul, din câmp, din «pădure, din apă și din șezutul satului, de peste tot ho- <tarul cât s& va alege. Pentru că acestă parte de ocină «den sat den Pătărlage, ce scrie maj sus, fost'aii a Fupânesei <Sofiicăi Comisia care at fost întâi Yupâneasa Radului <bzv Vel Comzs Mihăicescul, dat de zestre de Zată- sti Weagul < Postelnicul de Nagoeşti şi cu rumânii câți s'au aflat, 
«Deci ea pân'a fost în petrecania ei și întru viaţa ei tot <aii ținut partea ei de ocin și cu rumânii din Pătăriage, ce 

  

(1) A s& mai vedea, despre el ca Domn, tâte Cronicile ţării căci în tâte să vorbeşte şi de bine şi de răă despre el, Cronicile îl fac: Antonie Vornicul den sat den Popești. A să vedea şi Vol. I p. 149 şi Vol. II, p. 623—4 din Istoria, lit. rom. Iorga.
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«au avut de zestre și, cât au Jăcuit cu boiarinul ei Rad 

« Comisul nu Iei fost dat. Dumnezeu să facă feciori, ce aii 

«socotit întru inema ei pentru Dumnezeă și pentru sufletul 

«părinţilor ei şi pentru sufletul ei de ai lăsat tâtă partea 

«ei de ocină den Fărăr/age şi cu casele şi cu morile şi cu 

«heleşteul la sfinta mănăstire Bradul unde este trupul ei 

«îngropat, care mănăstire este făcută den temelia ei de bo- 

<«iarinul ei Radul Comisul împreună cu dinsa. lar rumânii 

«câţi sai aflat, partea ei, în sat în Păzâzlage fostu-i-aii 

«iertat pre toți de rumânie pân ce ai fost ea vie şi încă 

„«făcând şi scrisdrea ei la mâna rumânilor și scriind tot 

<într'acea scrisâre și partea de ocină din Pdâzăr/age care 

«o ai fost lăsat la mănăstire. . 

Dupre aceea când ai fost acum în dilele D-mele, ve- 

«nit-au Părintele Egumenul Partenie înaintea D-mele în 

«Divan și cu rumânii cari ai fost iertați spuind Părin- 

«tele Partenie cum că partea de ocină ce ai fost dat 

«< Yupâneasa Sofiica Comisiia iaste tot întru zapis scris 

«şi cu rumânii ce ati iertat și încă şi alt zapis al Rada: 

«Comisul. Deci într'aceea ştiind D-mea aceste tocmele ce 

cati fost făcut Yupâneasa Sofiica, căci fiind D-nele nepotă 

«de frate, socotit-am D-mea împreună cu toți cinstiții dre- 

«gătorii D-mele cum acea scrisore ce este scris şi ocina 

«ce ati lăsat la mănăstire şi rumânii ce i-ai iertat, să fie 

carea scrisâre la sf. mănăstire, iar cu rumânii ce i-aă iertat 

«Supâneasa Sefiica să n'aibă treabă sf. mănăstire cu ei. 

«Intraceea am făcut și D-mea ciastă carte a D-mele ca 

«să aibă a'și ţine sf. mănăstire t6tă partea de ocină a 

«< Xupânesei Sofiicăi den sat den Pătărlage, ocin' stearpă 

«făr de rumâni și cu casele şi cu morile şi cu heleșteul şi 

venitul cât scrie 'mai sus ca să fie sf. mănăstiri 
«cu tot 

să 

părinților călugări de hrană și ctitorilor 
«de întărire şi 

i cîn v&c. pomen”. (Urmeză Divanul). | 

7671 Mai 20. (Orig. a fost oferit de D-l George D. Nicolescu, Re- 

dactor la Voința Naţională, Academiei Rom. spre cum- 

părare în 1900 Oct.)- Hrisovul lui fadu Leon Voevod
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către Musat Căpitanul sin Vintilă Vataful ot Brezoe pentru 
mai multe moşii, ... Și iar să ţiie 2 râte de moră în 
apa Demboviţii și cu locul morilor împrejur câz aruncă 
omul cu securea în toate Părțile .... Şi iar să-i fieo țigancă anume Stana fata lui Muşat ţiganul de la Bărbila 
pentru că o ati cumpărat de la Antonie Vodă şi de la fiul sei Weagul din Wagoeşti derept ughi 15:/, ,.. 2672 Iunie 7g. Zapisul Radului Dihoru prin care vinde Zosze/uicului Neagu ot Popeşti (1) o părticea de ocină în Gontaţi. 10747. In zilele lui Duca Vodă, la 7074 era Neagu Postelnicul din 
Popeşti fectorul luă Antonie Vodă, care a tinut fe Aecşua. 
(Dintre actele date de D-l Gr.N. Mano, D-lui A. Petruțiu în August 1897 să le înventarieze). 1675 August 1. (lorga «Studii şi Doc.» Vol, *7, pg. 304) Andrei Spătarul dă un zapis Bade Vel Paharnic, că s'a împru- mutat dela el cu 30 de galbeni. păn la Simedru, puindu-și ocina zălog, din Flolubeşti din Judetul! Vlăşcei. 71682. La 7087 Neagul Postelnicul era mort; Necsuta soția lui însă trâta. (Din actele date de D-] Gr. N. Mano, D-lui A. Pe- truțiu în August 1897 să le inventarieze). 1687 Ghenarie 24 (Arh. St. M-rea Bradu, Hanu Grecii și Codrenii pach. 45, doc. 1). Hrisovul lui Șerban Vodă către mănă- Stirea Bradu ca să țiie moşia Pătărlagele din sud Saac tGtă partea Yupânesei Sofiicăi ce ai fost JYupâneasă Radului Vornicul Mihălcescul, care moșie aii fost dată mănăstirei mai dinainte vreme de alți boieri. Iar când aă fost în zilele răposatului Za Voevoa la leat 7740 (71632) având Jupâneasa Sofica moşie la Blăjoii, sud Prahova dată gestre de la tată-sezi Neagoe din Negoești, fostau făcut schimb cu călugării de la mănăstirea Mislea de aii fost dat ea moșia ei de la Blăjoi pentru moşia de la Păzăz/age cu 0 roată de moară făcută în apa Teleajănului şi mal dădu și 3 iape cu mînji. In hrisov să maj zice că Ja- Zâneasa Sofiica este. ctitoră la mănăstirea Bradu şi tot 

n 

(1) A să mai vedea despre el și în Cronicile țării şi în Vol. II p. 623 din 
Istoria lit, rom, de orga. 

|
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întracea mănăstire s'a și îngropat. lar acuma s'ai ridicat 

cu piră Yupâneasa Stana care o aă ţinut Alezaudru fe- 

ciorul WNeculii din Negoeşti și cu feciorii ei, nepori Yu- 

Pânesei Soficăi, pentru moșia B/â7oi a mănăstirei Mislea, 

zicând că le-o ai împresurat-o fiind a lor de moșie, de 

strămoșie de ia moșul lor Neagoe din Negoeşti. . . dar at 
remas de lege. 

1692 Decembre 30. (vedi doc. în posesiunea D-nei Elena Filitis, 1899) 

Să dă hrisov lui Alexandru Vel Logofet sin Ghiorma 

Banul pentru mai multe moșii. La sfîrșitul acelui document 

să dice: Alexandru Vel Logofăt a fost pribeag în sikde 

Iul Antonie Voevod. Gherghe Banu Băleanu și Paraschiva 

Logofitul Boleşteanu în zilele lui Auzonie Voevoa ai cum- 

părat nişte ocine în Alexeni. Alexandru Vel Logofăt aii 

venit din pribegie în zilele Ducăi Voevod,iar Paraschiva 

Logofătul Boleșteanul ne-având credință de către Domnie 

fostu-V'ari luat boierii în chezăşie anume: Neagul Posteluicul 

ot Popești, î Preda Stoinicul Poenaru i Radul Seraarul 

Szirăcă i Barbul Shigerul Filișanul î Mihul Vistier Bră- 

zășanu î Muşat Slugerul Brezoianul i Neagoe Logofolul 

Rătescul cum că unu va lipsi din Iară ci va şedea da casa 

lui, cu zapis de la mâna lor la mâna Ducăl Voevod, iar 

apoi, ed nu sai așezat ci ai fugit cu câră-va sună de 

bani Domnești din rinduiala Vistieviel, care bani fiindu-și 

dat el seama din strinsdrea lui, atunci aii fost remas 

dator Domniei ughi 553: 60, fiind atunce Papa Drago- 

mivescul (1) Vistier mare şi lat fost mai scos dator şi 

Sanache Vistierul Domni şi din banii cailor, ughi 116 

Deci apucând Domnia, pe acești boieri ce scrii mai Sus 

ce a fost chesași pentru acei bani, ei a vindut aceste 

părți de moşie lui Alexandru Vel Logofăt. 

7095 lunie 72. Hotărnicia făcută de 12 boieri, moșiei Miroslăvrşiz 

luati fiind de Pană Paharnicul Negoescul și de Fraţii dul : 

Duca Vel Cimcer î Neagul î Costandin, feciorii Neagu- 

  

(1) Am găsit în tote Divanele de atunci că Vel Vistierul era Jupan Papa sin 

Drăghici (Grecianu) şi că numele de: Drăghici, Dragoș, Drăguşin, Dragomir, 

Dragu este unul şi acelaş.
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ui Posteinicul. (orig. act în propriet. D-nei Aman din 
Buc. 1900). 

1698 Martie 2. (Arh. St. M-rea Mărginenii, dosar 11/850, fila 22) 
Extras din hotărnicia a 12 boieri făcută moșiei Scăenii 
și Oroșauca şi Scârnavii din Judeţul Saac cu porunca 
Domnului Costandin Basarab Voevod, după jalba Pahar- 
micului Fană Negoescu i a fraţilor săi: Duca Căpitanul i 
Neagu 2 Costandin, feciorii Neagului Postelnicul din Popeşti 
(ctitorii mănăstirei Tirşorului). 

2703 Junie 75, Marţi. Pază era Vel Serdar, când împreună cu mai 
mulți boieri, ca la 29, fură îmbrăcaţi cu caftan în saraiul 
împărătesc. Atunci tu îmbrăcat și Costandin Vodă Brânco- 
veanu, veniți cu toți la Pârtă. £7 avea de soră pe Dămna 
îui Costandin Vodă Brâncovranu (vezi mai sus pg. 121). 

7706. Pană era Vei Serdar (1) când Costandin Vodă Brâncoveanu 
visilă satul lui Negoeștii (vezi mai sus pg. 153). 

(1) Despre Pană Negoescu mai adăogăm şi aceea că: In 1707 sub domniea 
lui Costandin Vodă Brâncoveanu, Pană este înălțat la rangul de Vel Comis în Divanele Domnești. Ei păstrează acest rang până în primăvara anului 1710 când este ridicat la rangul de Vel Stolnic, rang pe care îl păstrează până la sfirșitul 
Domniei cumnatului să, ! 

    

In Divanele lui Ştefan Voevod Cantacuzino cum și în acelea ale lui Niculae Voevod Mavrocordat din prima lui domnie, nu'l mai întâlnim pe Jupan Pană Negoescu a fi ocupat vr'o însărcinare. 
La începutul anului 1717 îns€, cam pe când ştim că începe și domnia lui Ioan Voevod Mavrocordat, îl găsim pe Pană Negoescu ca Vel Ban; el însă nu păstrează multă vreme acest rang căci prin Aprilie îl găsim ca Vel Vornic sub acelaș Voevod, iar prin lunie, el revine din not la Băniie. 
La 3 şi 15 Aprilie din 1717 îl găsim împreună cu alți boieri ca Ipravnic al Scaunului Bucureștilor, având rangul de Vel Vornic, 
In Ianuarie 1718 sub acelaș Voevod îl găsim ca Vel Vornic atât în Divane cât şi într'un Ispravnicatal scaunului Bucureştilor, iar prin August și Noembre din ace- laş an și suv acelaş Voevod el ocupa rangul de Vel Logolăt în Divanele Domnești. Aceste dese schimbări în rangurile cele mai de irunte ce existat la noi pe acele vremi, ne călăuzesc a conchide că Pană Negoescu -era un personagiu de temut de cătră Voevozii Fanarului, mai ales avînd în vedere că acele schim- guri să petreceati în anul 1718 când Banatul Craiovei trecea sub stăpânirea Austriacilor în urma tratatului dela Pasarovitz (21 lulie 1718) In 1719 Februarie moare Ioan V odă Mavrocordat, când Jupan Pană Negoescu
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7709 Decembre 17. (act în coll. mea de acte) /ânase Negoescu Vel 

Comis, este martor la un zapis. 

7778 Aprilie 3. La data acesta Pană era Vel Vornic şi împreună cu 

alți boieri, este Ispravnic al scaunului Bucureştilor, în care 

calitate dă o Carte în pricina moșiei Băbeani. (Copie în 

coll. mea supl. de acte). Iată-i şi iscălitura : 

Tu PP 

Pană Vel Vornic. 

7715 Iulie 10. Pană Negoescu Vel Vornic face o hotărnicie (1) (Arh. 

St. condica Veliţilor Dvornici No. VI, fila 10 verso). 

Fără dată. (Arh. St. Mitr. Buc. pach. 246/65 netreb. doc. 4) Pană 

Negoescul Vel Logofăt este martor la zapisul Egumenului 

Filothei Jeromonahul Sinaitul dela sf. mănăstire, cu hramul 

sf. Ecaterina, dat la mâna lui Asan Vel Sluger și Jupă- 

nesci lui Maria ca să ţiie un loc al mănăstirei, din Bu- 

curesci, alăturea cu sfintu Gheorghe cel vechii etc. 

Aceasta îi este iscălitura: 

* Aepra JI 
- 

Pană Negoescul Vel Logofăt, martor. Fără dată. 

  

era Vel Logofăt; prin Maiă şi lunie din acelaș an sub domnia de a 2-a a lui 

Niculae Voevod Mavrocordat, întilnim pe acest boier pentru cea din urmă oară 

prin Divanele Domnești ocupând tot rangul de Vei Logofăt. i 

De aci înainte insă nul mai găsim de loc ci dovedim prin pisania bisericei 

eni că înainte de anul 1724, el r&ăposase. 
i 

(1) A să mai vedea despre el şi în Cronicile ţării şi în Vol. 1, Istoria lit. 

rom. lorga, p. 210.
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7724 August 13. Pisania bisericei «Jeni» din Bucureşcă ne Spune: 

«Doamne Dumnezeul nostru căruia cerul îți este scaun 

«și pământul sub picidrele tale, întăreşte sfintul acest lăcaș 

«al mărirei tale, carele întru slava ta și întru cinstea sfin- 

«tului Ierarh Niculae din temelie sau zidit și cu toată 

«<poddâba bisericească s'au înfrumusețat, din drepte oste- 

<nelele răposatului robului tăti Jupan Pană Negoescul Vel 

«Logofăt, nepotul prea pomenitului lo Antonie Voevod, și 

«frate Doamnei fericitului și de a pururea pomenitului 

«lo Costandin Basarab Voevod, cu sirguiala cucernicei 

«roabei Jupaniţei Safta soția pomenitului boier, după 

«pristăvirea lui. Şi primește rugăciunile ce să vor aduce 

<întru el, neincetat, pentru toată pravoslaviea, pentru ră- 

«posați părinții lor, titorilor și pentru înșiși ei la prea 

«sfintul cerescul tăti jertfelnic. 

«In zilele prea luminatului Domn lo Niculae Alexandru 

«Voevod, la anul dela zidirea lumei7232, iar dela naşterea 

«mântauitorului Hristos: 1724, August 15.» (1) 

1738 Junie 29. (Arh. St. M-rea Radu Vodă, pach. 78, doc. 1) Zapisul 

Jupânesei Maria Bărcăneasca, fiica bul Duca Cuparu, fosta 

soție a lui Vasile Maogoşescu Posteluic şi al feciorilor ei 

Costandin, Mihai şi Radu, prin care vind lui Gligorie 

Zopliceanu biv Vel Medelnicer un loc în Bucuresci, ală- 

turea cu Costandin Năsturel Vel Vistier în mahalaua 

Oltnilor, dinaintea porții unchiului lor Maze: Mogoşescu 

biv Vel Serdar. Iscăliți în acest zapis sint: Maria Bărcă- 

neasca, Costandin Mogoșescu Postelnic, Mihai Mogoşescu, 

Kadu Mogoșescu, Matei biv Vel Serdar Mogoșescu, Cos- 
fandin Năsturel Vel Paharnic, St. Dudescu Vel Medel- 

nicer, D. Grecianu 1reti Vistier. 

(1) Vezi tot despre biserica <Ieni> în «Istoria Bucureșcilor» pag. 188, de di 
Gion Ionescu.
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Dăm aci și iscălitura ei în fac-simile: 

  

Maria Bărcăneasca, 

1743 (7251) dat 20. (Arh. St. Mitrop. Buc. pach. 263/82, doc. 4.) 

Copia zapisului Yupânese: Maria Bărtăntsca fica răposa- 

tului Duca Cuparu şi al fiilor ei anume: Costandin, Mihai 

Radu şi Maria, către biserica din mahalaua (loc alb), cu 

hramul sf. Nicolae, care biserică este făcută de moşa lor 

Safia Logofetssa a D-lui răposatului unchiului lor Fană 

Negoescul biv Vel Logofet, fratele părintelui ei Duca Cu- 

* parul, precum să se ştie că având ea o moșiră în 7/defu/ 

Ialomița ce să numeşte Părcănesca, care moșie îi este 

dată de zestre de la părintele ei, care, şi d-lui i-ati fost 

de baștină de la moşi de la strămoși, în care moșie având 

și d-el mălușa că Safta a 3-a parte, care moșie este pe 

lângă moșia Bă/anu a D-iut Mihai Bărbătescu şi între 

moşia Acseutia ce o ţine Alecseniă, care moșie o dăruesc 

acum acelei biserici de vreme ce şi răposatul sozul e7 Vasile 

Magoșescu este îngropat într'acestă sfintă biserică. 

(<Ef. spit. Civile» de Al. G. Găleșescu, pag. 219) In testa- 

mentul lui Gligorie Ghica Voevod se dice că el închină 

mănăstirei Panteleimon fondată de el, mânăstirea Tirșorul 

ot sud Praova zidită de Antonie Voevod. 

7752 August 20. (copie în coll. mea de acte) Din porunca lui G/z- 

gorie Ghica Voevod să hotărniceşte moșia Nagoeștilor 

din sud Prahova a Dummnealul Costandin Brâncoveanu 

Vel Logofet, de către Asan biv Vel Serdar şi Costandin 

1752 Iulie, 

Catargiu biv Vel Pitar. 

In acea carte de hotărnicie găsim: 

«Si citindu-le cartea de blestem. .. ca să arate semnele 

«si hotarăle 7moșii PWegoești/or' şi stăpânirea D-el Jupâne-
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«sei Saftei Logofelesei Negoiascăi a D-lui răposatului 
«Pană Wegoescul Vel Logofăt, pe unde at ținut și aă 
«stăpânit... aflatu-s'ai nişte &meni cari ai fost ai casii 
<Dumneaei, ispravnici şi dijmuitori pe moșia Wegoeştilor 
«și acești 3 6meni bătrîni ai plecat înainte pe unde ai 
«știut și am mers cu toți dimpreună și am început a 
«trage întâi mosia Wegoeștilor, la capul moșii despre 
<apus, din hotarul Popestilor, dela podul Cârsrii în sus 
<asupra /îrșorului până în piatra Domn&scă și sai găsit 
«st). 1.575 şi s'aii pus piatră. 

<Şi iarăşi am început a trage trăsura a 2-a pre la mijlo- 
«cul moșii, din capul moşii lui Wegoilă Titeanu până 
«iarăși în hotarul Zîrsorenilor şi s'ati găsit stj. 1,412 și 
«am pus piatră. 

<Și iarăși am tras trăsura a 3-a la capul despre moşia 
< Zăzăranilor, din hotarul Titeanului până în moșia 7î7- 
«șorenilor, peste drumul mocanilor, lîngă puţu de piatră 
«ce să chiamă puţul Băsz şi s'aă găsit stj. 1.185 şi s'au 
«pus piatră, care cuprinde peste totă poșta Negoeştilor 
«st). 4.172 și făcându-să masă ai rămas buni stj. 1.3901/,. 

<Aă mai hotărit acei boieri şi părțile de moșie: P/d- 
«seauca, Brătuleşti vecine cu aceea de mai sus şi care 
«să învecinesc amândouă cu hotarăle moşii Popeşti şi 
« Negoeşti, tâte pe matuf apei Prahova. 

7779 Decembre 20. (Acad. Rom. Mss. 1654 condica M-rei Mărcuţa, 
fila 17—19) Zapis al lui Nicolae Argintoianul biv Vel Pitar 
prin care vinde lui Alexandru Ivan Îpsilant Voevod, 15 
pogone de viie în 2/44 Budureştilor sud Saac ; în el să 
dice:.... ce le avea şi el rămase clironomie . .. . dela 
Măria Sa Domnița Ancuța și de la D-lui Niculae Ruset 
div Vel Logofit care viie au avut-o şi D-lor danie de la 7âpos. Pană Wegoescul biv Vel Logofăt, unchiul D-lor. . . 7817 Aprilie 78. (Doc. prezintat la Creditul rural din București în lunie 1901). In anaforaua luj Costandin Dudescu biv Vel Logofăt . - » în pricina de judecată dintre D-ei Logofe- 
Zeasa Sultana Comăncanca cu moșnenii Mizosiăveşti şi
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Pucheni (din Dimbovita) şi cu D-lui: biv Vel Ban Costandin 

Creţulescu pentru împărțirea moșiei, să dice: că la leat 

7203 (1695) Iunie 72 sa făcut hotărnicie de 12 boieri 

luați de Pană Paharnicul Negoescul şi cu fratii Îui - Duca 

Vei Clucer i Neagul i Costandin, feciorii Neagului Postel- 

nicul, de aii ales moşia din Mizosldveşti, etc. 

REZUMAT 

Am adunat cu stăruință şi cu răbdare ori pe unde am putut găsi 

şi ori şi când am putut dovedi, fie multul fie puţinul, pe cât lam 

putut afla. 

Am căutat dovedile despre trecutul părinților noștri precum se 

găsește el. înscris de ei, prin actele sau sineturile lor în zilele lor, 

pentru interesul averilor lor de tot felul aşa precum ne-a rEmas 

de la ei de pe la vinzări, înzestrări, hotărnicii, pîri, etc., fie în limba 

nostră, fie în limba slavă, cum să scriau odinidră, fie pe hârtie fie 

pe pergament, pentru ca să le vedem la lumină şi să am la mână 

dovezi a le arăta şi celor tineri nu numai pe ele, dar și calea ce 

am urmat eă, până le-am găsit. 

De sigur o asemenea lucrare nu are un sfirşit precizat de mai 

nainte și nici nu să pote fixa întinderea întreagă a ei, căci după 

descoperirile făcute, să pote spori în multe feluri, de către acela 

ce va stărui a studia mai departe. 

Studiul anume despre Negoeşti în special, pe care îl dăm în ti- 

par aci nua fost întreprins, credem, de altul până acum, căci nea- 

nd astăzi stins, nu avea interes. Noi însă chiar 

i ca un început de exemplu, căci cu 

ucăţi de documente despre 

ele Arhivelor Statului și ale 

rice numeroase şi in- 

e Istoriei ce- 

mul acestor boieri fii 

din motivul acesta îl dăm ac 

bune cu rele, avem ca la vre-o 80 de b 

el, și voim să se vază, cum din manuscris 

particularilor, pste descoperi cineva detaile isto 

teresante. Această descoperire pâte aduce multe foloas 

a încă pâte descuraja și minciuna de a se îns 

m adesea ori vedem că se face, și cu chi- 

pa de ea în mod radical. Chiar ei 

vrun act care să spuie cu si- 

lei adevărate, b 
căuna 

la noi fără teamă precu 

pul acesta sperăm că vom scă 

nu întâlnisem până acum vr'o 5 ani,
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guranță cine a fost tatăl lui Antonie Vodă zis din satul Popeşti 
și am greșit când am afirmat, după amicul răposat Gion-lonescu, 
de am zis la pag. XXXVIII, Introducere, <Eraldica Română, St. D. 
Grecianu, 1900, că Antonie Vodă e fiul boerului Neagoe, care au 
îi era tată ci îi era frate. 

Să vedem acum, fără părtenire și cu sînge rece, ce reiese din 
aceste mărturii din timpi de atunci, căci aceste isvâre nu pot fi des- 
mințite fiind-că nu sînt răspunsuri precugetate făcute în interesul 
vre-unei cauze, ci sint dovezi convingătore și competente, cinstite, 
franșe și spontanee care, ori ce s'ar zice contra iscusinţei lor, sînt 
mai demne de încredere decât scrierile nouă izvorite din penele cele 
mai savante și mai ilustre. Și eă crez şi doresc că în modul acesta 
să să scrie Istoria patriei nostre, iar nu cu ușurința cu care sa lu- 
crat până azi, 

Mi sa zis adesea că ar fi mai folositor să o scriem cum ar fi 
trebuit să fie, pentru a învăța tinerimea să urmeze bunele exemple, 
dar cusururile trecutului să nu le arătăm la lumină. Eu prefer ca 
realitatea să nu fie ascunsă ci mai bine să o înfierăm ca o pedeapsă, 
daca așa ar merita, şi pe de altă parte să o lăudăm, daca așa i sar 
cuveni, căci Istoria n'ar mai fi demnă de numele săi cel inalt, daca 
ar ascunde ceva din adevăr. 

Rezultă dar din actele de mai sus că Zărinți Marică? Doamna 
Brâncoveanca se numean boierii ot Negoești, un neam nobil şi ves- tit care astăzi nu mai există, căci s'a stins și chiar moşia care era 
scaunul familiei, sa fărâmat în bucăți Și S'a înstreinat iar amintirile 
trecutului ci s'aii pierdut. 

Aceşti boieri se numea încă prin secoli al XVI-lea şi al XVII-lea ot Tirşor și ot Negoești și tot din acâstă moșie făcea parte și sa- tul Popeşti de lângă ele, căci toate se află alăturate la miază-zi de Ploești, pe malul apei Prahova. 
Acestă familie era reprezintată pe la sfirșitul secolului al XVI-lea (1592) prin Fupanul Mihai or Tirşor care era Cămăraş sub dom. niea lui Mihai Viteazu, 
Pe la 1608 Aprilie 10 se vorbea despre el pentru întâia oară a fi ales la Tronul Munteniei, iar pe la 1611 se vorbea pentru a 2-a oară să fie ridicat Don în locul lui Radu Mihnei,
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Mihal trăia încă pe la 1622 şi fu tatăl a 7 fiică şi 3 fii din care doi 

ai jucat un rol important în istoria patriei nâstre după cum vom 

vedea mai la vale. 

Fiica acestui Mihai, anume Zadora care sedea la Zirșor, cine 

ştie din ce împrejurări, az cu Mihai Viteazu o fază anume pe Ma- 

rula, după cum actul din 1615 Noembre 14 (vezi mai sus pag. 330) 

o dovedește în mod neîndoios și care pretindea avere dela părin- 

tele săi natural; însă rămâne de lege, căci Mihai Viteazu avusese 

și copii legitimi, cărora le revenea întreaga lui avere, 

Un fii al luă Mihai Cămărașul, adică al aceluia care fusese che- 

mat la Tronul Munteniei în 2 rânduri, anume Weagu Aga ot Zir- 

şor, îl găsim adesea ca martor la mai multe zapișe şi în care se 

zice că era boier bun adică de nzamz Bun și de cinste; în altele îl 

găsim ca boier întocmitor pentu aplanarea pricinilor. 

Asemenea ştim că în anul 1632, pe tâmnă, vine Matei Aga din 

Brâncoveni la Domniea ţării; printre cei nemulțumiți de pretenţiea 

acestuia la tron era şi Weagul Aga căci Matei era numai despre ma- 

mă-sa, rudă şi încuscrit cu casa Basarabilor, iar despre tată era 

Brâncovean. Lupta s'a sfârşit însă prin învingerea celor ce însoțeail 

pe Radu Beizadea sin Alexandru lliaş Vodă și Neagul Aga care 

era printre aceştia, a scăpat cu viață şi, s'a retras cu cei învinși, la 

Moldova. De aci, după cât putem da crezământ actelor, el s'a dus 

la Țarigrad unde îl şi găsim, în 1633 Aprilie 27, împrumutându-se 

cu 1000 de galbini dela Kiristiş Pal, pe care îi va da, dacă va lua 

Domnia în ţara Moldovei. EI dar acum era pelifor pentru Domnia 

Moldovei nu pentru a Munteniei și convingerea ni-o întărim și mai 

să fi fost, de vreme ce în acelaș an, Noembre 

sub Matei Vodă, iscălind întrun zapis ca boier, 

ajutat chiar de 

mult că așa trebue 

21, îl găsim în țară, 

mărturie. Ba am putea pretinde că va fi fost, poate, 

Matei Vodă ca să pună mâna pe domnia Moldovei, știut fiind că 

anul 1633 a fost'un an, pentru Moldova, de schimbare de Domni. 

vedem că şi mai târzii, prin 1638, 

este întreprinsă de către Neagul Aga dar tot fără succes, iar la 1640 

Maiii, îl vedem înapoiat iar în Muntenia la casa lui și vinde îm- 

preună cu frate-so Antonie ot Negoești, ocină în Gonţati, pste, ca 

să-şi plătească datoriile ce le contraciase umblând după domnie. 

pcoveanu.— St. D. Grecianu. 
23 

Peţirea scaunului domnesc, 

Viaţa lui Costandin Vodă Bră
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Casa jupanului Neagu Aga, cea din Bucureşti, se învecinea cu a 
lui Costandin Postelnicul Cantacuzino și cu apa Dâmboviţei. 

Un frate mai Tânăr al lui Neagu Aga asupra căruia vom insista 
puţin, a fost Antonie. , | 

Știm puţine detalii despre el, pe timpul cât a fost ca boier; am 
aflat o iscălitură a lui din 1632 pe care am și reprodus-o și să is- 
călea ot Negoești, de-și cronicari îl numesc ot Popești după satul 
unde locuia pe moșiea lor părintească Negoeşti. In 1640 vedem că vinde moșie în Gonțaţi dimpreună cu frate-s'o Neagu, iar la 1655 era şi el printre boieri pe care îi trimisese Costandin Vodă Cârnu 
în solie la Racoți II, Principele Transilvaniei. 

In 1658, mare parte din orei Zăriă se duc da împăratul turcesc 
cerând mazilirea lui Radu Leon Vodă şi Printre ci era şi Antonie Vornicul. Vl găsim dar, la Enișer sat turcesc, iscălind un zapis pen- tru a dărui un loc pe care să se facă şcoală, țara fiind săracă și făr de învățătură; el dar atunci avea rang de Vornic și 774 era încă Domn la facerea acelui zapis. “Tocmai la înapoierea lor, Antonie vine Domn al Muntenii. | 

Se pare dar că el a fost mai norocos de cât frate-s'o căci deși nu-l găsim a fi umblat atâta după Domnie ca celalt, totuşi noro- cul i-a surâs spre acesta, noroc care era împreunat şi cu naşterea lui, adică de a fi din neamul Băsărăbesc, căci fără această condiţie, pe aceie vremi pe când încă nu se făcuse spărtura de a domni fără să fi avut nașterea din oligarhia de os domnesc, nu prea venise pofta fie cui de a pretinde Tronul. Știm după Cronicari că el vine Domn în 1669 şi în 1672 fu mazilit și dus la Țarigrad unde a şi pierit, dar când și unde anume va fi încetat din viață, acesta nu o ştim, după Cum nu am putut afla acest lucru nici de frate-s'o Neagu Aga. Despre urmaşi lui avem Zrobă că Antonie Vodă a avut un Singur fi anume pe Wegoilă diu Negoești adică acela care a avut numai raugul de Fosteluic, adică rangul pe care singură nașterea îl didea şi ed Fu tatăl Doamnei Marica sofiea lui Costandin Vodă Brâncoveanu. Wezul Postelnicul sat Negoiţă Coconul Domnesc a avut 4 fii, din care Pană a ajuns la cele maj înalte ranguri prin Divanele Dom- nești și despre care am arătat în nota dela pag. 346 de mai sus unele detaile ce cunGştem despre el. , Acest Pană, nu ştim dacă va fi avut copii; noi însă n'am găsit să fi avut. 
Sar putea, ca timpul să ne rezerve Gre cari surprinderi de a găsi
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copii din atâța fii ce vedem în arborul genealogic și la care n'am 

găsit urmași, dar în acel caz, ar trebui să presupunem că ei își 

vor fi schimbat numele, pâte, după moșiile lor de reședință. Noi însă 

n'am dat până azi de ast-fel de urme și de aceea ne-am crezut în- 

dreptăţiți a zice că neamul lor e stins, căci de pe la 1750 încâce 

n'am dat peste vre un nume de boier care să iscălească ca ei. 

Inrudivea lor cu cele mai de frunte familii curat româneşti ca: 

Cornăţenii, Cândestii, Leurdenii, și Mogoșeştii, dai dovezi de al lor 

neam de boieri de frunte. 

Marica Domna, soţia lui Costandin Vodă Brâncoveanu era des- 

cendentă, despre tată, din neamul boierilor Wegoeşti şi, despre mamă, 

dintral Cojăştilor, ambe case nobile şi neamuri pământene, neînduoios 

necântestate de secoli prin moșiile lor numeroase, dobiîndite în 

urma înaltelor slujbe aduse țării Muntenești, pe timpi când încă 

streini nu pătrunsese în număr mare printre boierimea nâstră sub 

fatala protecţiune a Turcilor. Dinsa nu era prin urmare dintr'o fami- 

lie de jos și obscură; din contră ea era crescută în casa moșului 

ci şi era în fl6rea tinereţei când Palatul Domnesc al Munteniei, 

timp de 3 ani, (1669—1672) era lăcuința moșului ei despre tată și 

prin urmare și a însuși ei. Crescută dar în astfel de împrejurări, 

într”o casă domnească însă fără îngâmfare ca a lui Antonie -Vodă 

şi ca a fiuiui lui, Negoiţă Coconu, în spirit de economie şi tără să să 

mândrescă de renumele neamului ei, ea devine una din cele mai cu 

minte Doamne a Istoriei nâstre, căci a ştiut cum să-și facă bărba- 

tul fericit şi cum să-și crească cei Il copii ce le dăruise Dumnezei. 

Evlavi6să ca şi tot neamul €i, o vedem că clădește altare lui Dumne- 

zeii pe care le înzestrează cu cele trebuincioase. Blândă, și milostivă 

cu ori cine o înconjura și o cunoștea; asistă această femee sfântă la 

cea mai durer6să nenorocire ce se pâte închipui pe lumea acesta, 

adică la uciderea soţului ei și a celor 4 odrasle de parte bărbătescă 

ale lor și în urmă răbdă surghiunul de aprâpe 3 ani ca o adevărată 

martiră în Mic-Asia. După aceea se reîntârse în țară unde își caută 

averea risipită ca să aibă cu ce trăi şi nu mult după acesta ci chiar 

în 1718 Martie 9, o vedem tot atit de evlavi6să față de credinţa ei, 

când din aceea ce îi mai rămăsese, ea să gândeşte la suflet făcând 

fapte bune prin a închina la Mitropolia din Bucuresci, niște vii la 

Ştiubee ot sud Buzău și alte multe milostenii. 

Şi pentru ca cititorul să pâtă şi mai bine urmări notele ce am dat 

aci, voii da loc unui abore genealogic al acestui neam de boieri:



356 NOTE ŞI ANEXE 

Pentru a înlesni și pe alți doritori să urmeze cercetările acestea ca 
noi și a nu se pierde fără folos aceste 16 nume, găsite dar neutilizate 
din acest neam, le înșiram pe ordin hronologic în notă aci astfel: 

Alţi boieri ot Popeşti, ot Negoeşti 

și 

ot Tirgşor 
cunoscuți din actele ce am văzut mai sus, dar pe cari 44 am fu- 
Zut lega cu acei din arborul precedent : 

7457 Septembre 37 (?) Hrisov către: Dragomir, Şerbu, Coman, Stan, 
lon ca să ţiie moșie în Negoeşti, partea Tudori, a lui 
Badea şi loncea, de la care a cumpărat-o. | 

71548. Stan sin Nicola ot Negoeşti. 
(2570) Ciupag. înfrățiți 

pp 
Y (2370) In zilele lui Alex, Vd. erai: Micu Vatafu. Oancea. Popa Radu. 

A A 

LL] 
71615-—1625. Tudor, avu moșie la Găojani și era nepot lui: Stanciu 

Slugeru care în zilele lui Șerban Vodă clădește M-rea 
lui din Negoești. In I-a Domnie a lui Radu Vodă (pe la 
1612), Stanciu vine din pribegie. El = Rada și nu avură 
feciori din trupul lor. 

2623 Iunie. Sima Logofătul ot Trăgşor. 
1023 Junie. Nastea ot Negoești. 
1624. Popa Neagoe din Negoești. 
7624 Ghen. 70. Goga Vel Armaș avea moșie la Negoești sud Ilfov. 
2035. Vintilă Paharnicul ot Tirşor. 
7650 Ghen. 12 

"7054 Aug. 25 Gherghina Postelnicul de la Negoești. 
2055 Aug. 15 
2709 Dec. 77. Tănase Vel Comis Negoescu martor la un zapis. 

Pe o piatră mormintală din satul Popești, Judeţul Ilfov, moșia mea 
găsesc: 

« Staico Vornicul Popescu, era văr sau vnuc () lui Antonie Vodă 
Do III
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dica Sofianul . „46, 175, 180 

Adrianopol, vezi OQdriiu - 

Afendulea Ciuceru . . ... . - 211 

Agnita, sat în Ardeal.. . . . : 37 

Akerman, cetate. . . . . .- . 194 

Albeşci, sat . „198, 200n.1 

Albotești, sat . a. 29 

Alexandru, (boier) . . . - „273 

Alexeanul, Alexandru Serdar, Vel 

Clucer, Vel Logofăt, Vel Stol- 

nic, Vel Vornic, sin Ghiorma 

Banul... „12, 60, 203 

(arborul genealogic), 265, 341, 345 

Alexeanul, Ghiorma Banul. . .12n. 4, 

, 341, 345 

Alexeni, boieri. . . .. .. 349 

Alexeni, sat .. .. - a. . 345 

Almaș, localitate. . . .. .-: 68 
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Ancuţa, soră cu Mihai Cluceru și 
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tropolitul ţărei . 175, 181, 182,188, 206 

Antiohie Hatmanul . . . .. 109 

Antonie Grămăticul. .... . 184 

Antonie Vodă, vezi Negoesci 

Ardeal, ţară . 67, 73, 86, 89, 277, 339 

Argeş, apă, riă „56, 200 n. 2, 333 

Argeș, mănăstire .. . .-..» 65 

Argintoiani, boieri (vezi și Farge- 

Zoiaui) . .153n.7 

Argintoianu, Niculae biv Vel Pitar 350 

Aricescu C. D. Directorele Arhiv. 

Stat. . „9in. 1 

Aristarh . . . . .... î.. 203 
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Aristotel, filosof . . . . . - , 3 

Arnaut-Kioi, sat lingă Odriiă . 120 
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Maria . - „252 n. 1, 347, 349
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Asan, Cămărașu . 

(arborul genealogic) 

Asan, Safta sin Asan Cămărașu 203 

(arborul genealogic) 

" Asia-mică, ţară . . „251,355 
Atanasie Dârstoreanul . . . . 166 
Athanasie, Patriarhul Antiohiei . 98, 

100, 123 
Austriaci , . 315, 346 n. îi 
Avgust Craiul (Leșesc) „ 244, 245 
Azacul, cetate . 65, 74, 76, 207 

B. 

Băbeani, moșie . „847 
Badea, boier . 328,356 

Bădeaânu, Barbu Vel Logofăt. 22, 

263, 265 
Bădeșşti, ot. î. .. 300 
Băilești, sat sud Doljiă | 260, 272, 275 
Băjescu, Gherghe Jupanul . 49 
Băjescu, Ilinca sin Mareş Vel Ban 49 

> Mareş Banul, Vel Vistier 48, 

49 şin. 1 
Bălăciani, boieri . 164, 270 

> fraţi... 2170 
Bălăcianu Pa 270 
Bălăcianu, Badea Vel Clucer, Vel 

Vornic. .. „50 n 2. 256, 
257, 261, 263 
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Agă . + 9, 13—20, 22, 23, 35, 50 și 

n. 2, 265, 314 
Bălăcianu, Matei Vatafu za Aprozi 20, 
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Bălăcianu, Nicolae . . 203 
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Bălăcianu, Pătraşcu Siugerul . 270 

> Smaranda sin Nicolae 203 
(arborul genealogic) 

Bălcescu N. ..... 7 
Băleanu, Costandin biv Vel Comis 326 

| 
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Sluger, sin Gligore Vel Sluger 

224, 285 
Băleanu, Costandin Vel Comis. 316 

> Gheorghe Vel Ban 161, n. 2, 

340, 345 
Băleanu, Gligore Postelnicul , 103, 319 

» Gligore Vel Logofăt 285 
> » > Sluger . , 212 

» » » Vornic. 245 

» Neacșa sin Gheorghe Banu 151 

n, 2 

» Radu sin Costandin Vel 

285 Sluger . 

Băleanu, Vornic, Ispravnicul Tir- 

goviștei (Gligore cel de mai 

SUS). cc... 176 
Bălenilor, casa .. .....,, 326 

Bălești, sate. [a .. 2 
Balș, Ana (Anna) sin Stolnicul, dela 

Moldova. „157, 159, 316 
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Baiș, Ioan Stolnicul,dela Moldova. 267 
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Banarul, lon Vel Căpitan . . 208 
Băneasa, sat „261, 262 
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bernatorul) cel mare al Ardea- 
lui 114, 278 

Băra, moşie. . eee aaa 272 
Bărbat, dealul lui.. ...., 47 
Bărbătescu, Mihai . , 349 
Bărbăteşti, sat . 271 
Bărbăteştilor, condică a... 270 
Bărboiul, sat... , 272 
Bărcăneasca, Maria . „*348, 349 

» „moșie . ..... 349
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Bârsescu, Barbu Pitaru .. . - 71 86, 89 

Bărza, moşie... ..... 272 | Belu, Marghioala sin Ştefanache 

Bărzeşti, sat . . . ... . 272 Logofetu. . ..... . . . 203 

Basarabeșci, casă, farailie, neam. . 2șin. (arboru genealogic). 

1, 353—4 | Bender, cetate . 106, 107 

Basarabi, Alexandru Vodă cel bă- 168, 169, 173, 177, 182, 

trân. ... . 87 şi n.2 

Basarabi, Alexandru Vodă (1568- 

1577)... . „87n.2,333, 356 
Basarabi, AlexandruVodă sin Radu 

Vodă,. ... . „833,334 

Basarabi, Costandin Voaă cel bă- 

UN... .... 16 

Basarabi, Costandin Vodă Şerban . . 258, 

268, 338, 334. 

Basarabi, Florica Doamna . . - 331 

Basarabi, Matei Vodă. . . .8,153n.7, 

336, 337, 339, 
“341, 344, 353 

„329—331, 
352, 353 

Basarabi, Mihnea Vodă (Grecul). . 60, 71 

n. 2, 254, 258, 261 

Basarabi, Mihai Viteazu . 

Basarabi, Mihnea Vodă Turcitul. 264 

> Radu Vodă sin Mihnea 

Vodă Turcitul . . . . . + „49n.2, 

329, 330, 332, 333, 852, 356 

Basarabi, Radu Vodă Şerban .. . 329, 

. 333, 356 

Basarabi, Şerban Vodă . . . .12n.2 

Basarabi, Teofana Călugărița . 331 

Basarabi, Vladislav Vodă 328 

Băstii, puță „cc. 350 

Bătlanu, moşie. . ... » 349 
„36,46, 47, 

130, 217, 241 
RR 74 

„313, 326 
„36, 37 

Beciă, oraş . 

Beciului, oaste. . 

Belciugatul, moşie . ; « 

Beligrad, oraș în Ardeal. . . . 

Beligrad, oraș în Serbia . 

  
  

„43,45, 55, 

183, 186, 194—197, 210, 
223, 225, 226, 231, 232, 

236—238, 243 

Berciani, sat .... ...- 156 

Berteşti, sat . . .. . 25 

Betejani, sat . „272, 275 

Bibescu Vodă, palat . 1131.41. 

Bilcirescu, Calotă Logofătul . . 36, 70 
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Bistriţa, mănăstire „57,253 n. 

Blăjoi, moşie.. . . - . 844,345 

Blajul, sat ..... 273 
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lui Antiohie Vodă Cantemir . - 42, 

104, 109, 110, 151, 152, 160 

Bogoșăi, sat . . ...-.- . 273 

Boleșteanu, Paraschiva Logofătul. 345 

Bolot Ghenărarul . ......- 75 

Bosna, aramă de. . . .. 312 

> îbricde. . o... . 307 

Boteni, Marica jupâneasa lui Tu- 

dor Şufariul, din. . - -.: 260 

Boteni, Marica (de mai sus) şi cu 

feciorii ei: Radul şi Barbul . 260 

Boteni, moşie .....-.-: 272 

Bradu, mănăstire. . . .. -- 337, 

| 
342—844 

. 61, 62, 
Brăila, oraș, cetate . . - - - 

177, 192,193, 204, 205, 208, 

. 
213, 214, 292 

Brăileni, (locuitori) . „213, 214 

Brăiloiu, Cornea Vel Agă . . : 16, 17 

» Paharnic, 42, 57,60 > >
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Brăiloiu, Cornea Banul „63, 67, 

69, 89, 110, 267, 270 

Brăiloiu, Costandin sin Cornea 

Banul . o... . . 116, 

120—123, 125, 128, 142, 
143, 146, 160, 213 

Brăiloiu, feciori Banului Cornea . 308 

Bran, localitate de frortieră . 32, 44 

Brâncoveanu, Ancuţa Domnița. 138, 

144, 146, 147 şi n. 2, 228 n, 
284, 301, 314—316, 322, 350 

» Bălașa Domnița „184, 

228 n., 284, 305, 315, 316 
> Barbu Postelnicui 

sin Danciu Vel Voinic . 

Brâncoveanu, Barbu sin Papa Po- 

stelnicul . . 

261 

253— 

257, 261, 316 
Brâncoveanu, Costandin, Cocoa, 

vtori Postelnic, Vel Agă,Vel Lo- 

gofet, Vodă, Domn . . „ 1—48, 
: -50.—74, 76—70, 83—131, 

134, 137—232, 238—24H1, 

243—247, 249—279, 282, 

283, 285, 288. 289 n,, 313— 

317, 319, 321—823, 325 — 

327, 346, 348, 352, 354, 355 
Brâncoveanu, Costandin Vodă şi 

fraţi săi . m 

Brâncoveanu, Costandin Beizadea 
sin Costandin Vodă .,.. 93, 

111, 157, 139, 228 n., 287— 
271, 277—280, 315, 316. 

Brâncoveanu, Costandin biv Ve] 
Stolnic, Vel Logoftt, sin Cos- 
tandin Beizadea, nepot de fiii 
lui Costandin Vodă . „268, 

289 n., 326, 349 
Brâncoveanu, Danciu Vornicul . „257, 

: 258, 261 
Brâncoveanu, David Postelnicul . 261,316 

» Grigorie Banul . 268 

253 
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Brâncoveanu, Ilinca Domnița . . 85, 94, 

152 n. 1, 224, 228 n., 283, 
293, 315, 316, 321 

» Maria Domnița, 

Doamna Moldovei ..... 52, 

57, 58, 73, 79, 83, 282, 283, 
289, 315, 316 

Brâncoveanu, Maria Domnița, Co- 

conașul fiicăi Doamnei Maria. 83, 228n. 

Brâncoveanu, Marica Doamna, vă- 

duvă cc... |... 249, 

251, 253 şi n, 266, 280, 
281, 288 n. 1, 289 n., 323— 

328, 346, 348, 352. 
Brâncoveanu, Maria sin Ştefan Bei- | 

269, 315 

  

zadea [ae . . 

Brâncoveanu, Matei Beizadea (Ma- 

teiaș), Coconu Domnesc, Vodă, 79 

n. 1, 164, 228 n., 270, 
276, 271, 315, 316 

Brâncoveanu, Matei sin Papa Po- 
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256, 316 

Brâncoveanu, Matei Voevod. . 70,71 

n. 1, 228 n., 254, 257, 258, 
261, 268, 274 
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n. 1, 228 n,, 253, 255, 257, 

259—261, 268, 316. 
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Jupâneasa . . . . . . „ . 254, 255 

Brâncoveanu, Preda Vel Vornic. 254, 

255, 257—263,266, 268, 316 
>. Radu(Răducan)Bei- | 

zadea, Vodă, sin Costandin Vodă . 228 

nI., 269, 274, 277, 315, 316 
Brâncoveanu, Safta Domnița. . 97, 

100, 158 n., 228 n., 283, 

284, 297, 315, 316 
> Smaranda(Smaragda) Dom- 

niţa, vezi Zmaranda. 

Brâncoveanu, Stanca Domnița . 47,
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143, 228 n., 282, 285, 288 | Brâncoveni, familie . 268 

n. 1, 289 n., 315,316, 321, > fiicele şi gineri şi ne- 

322, 327 poțelul ..,.... 251 

Btâncoveanu, Stanca Jupâneasa Brâncoveni, fiicele sale . . . . 253 

(născută Cantacuzino). . ; . . 57,77, > frați câte-și 4. . . 278 

83, 90, 91, 228 n., 255, 316 » >» (coconi). . . 268, 270 
Brâncoveanu, Ştefan, Coconu, Bei- > gineri să. . .253 și n. 1. 

zadea, Vodă, sin Costandin Braneţi, sat ... ... . 272 

Vodă, ..... 93, 111, 

121, 122, 125, 128, 187 și 

n. 1., 188, 219, 228 n., 267 — 

270, 273, 277, 280, 281, 

315, 316 

Brâncoveanu, Zmaranda (Zmaragda) 

Domnița... . . . . . e „ . 224,228 

n., 284, 285, 309, 315, 
316, 326 

Brâncovenesc, neam ..... 316 

> schit. . . . . .227n.2 

Brâncoveneşci, case . . . . . 268 

Brâncoverii, biserică . . . 267 

> boieri . 284 

> boieri cei bătrihi, dela. 258 

> mănăstire . , . „91—93, 

116, 255, 258, 269 
> moşie ...... 271, 

273, 274, 276 
3 neam . 201 n. 

> sat. . . . . e a . 17—19, 

57, 60, 63, 69, 72, 78, 79, 
271, 273, 313 

> cei 4 fii ai lui Vodă 250 

» cele 7 fete . . 282 

> copii lui Costandin 

Vodă, băieţi, fete, gineri, nurori 267 

Brâncoveni, Coconi (Costandin și 

Ştefan) . .. 112 

şi n. 2, 115, 125, 129. 

Brâncoveni, Doamna cu Coconi . 58, 65, 

69, 76, 79, 83, 121 n. 1, 
125,127—129, 161, 172,204, 
227 şi n. 1, 228 şi n., 229     

Braşov, cetate, oraș, vechii . . 35, 41, 

114, 188, 189, 257, 278, 315, 

. 322 

Brătăşanu, Barbu Vătaf za Aprozi . 29 

>. Mihul Vistier.. . ... 345 

>» . Preda Vel Pitar. . . .10, 

12, 17 

Brătiani, Ştefan Logofătul, ot 336 

Bratocea, munte ... 42 

şi n. 2 

Brătuleşti, moşie . -.... 350 

Brezoianu, Muşat Slugeru, Căpi- 

tanu, sin Vintilă Vataful . 344, 345 

Brezoianu, Pătraşco Vel Şetrar 111, 121 

» Vintilă Căpitanu . . 344 

Buciumeni, moșie. . . 274 

Bucșani, vezi şi Merișani 

Bucșani, boieri, neam . „ „820,325 

» moșie .... . „ + 818,319 

Bucșanilor, rudenie . . 319 

Bucşanu, Badea Vel Clucer 318, 

325 și n. 2, 339, 340 

» Badea Comisu=—Maria . 325 

. și n. 2 

Bucşanu, Badea Vel Paharnic . 340, 344 

> Neacşa sin Badea Co- 

misu .. .. . . . . . + 825, 827 

Bucşanu, Pătrașco Căpitanu . . 325 

Bucureşci, oraș, tirg. .. . . . . 155, 

169, 244, 247, 249, 250, 253, 
256, 260, 261, 263, 264, 268, 
282—284, 288 n. 1, 289,296, 

300, 304, 308, 320, 328, 336, 

337, 340, 341, 347, 348, 354
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223, 238, 265, 266, 318, 346 

- n. 1, 347 
Bucureșci, tîrgul de afară, din .. 

Bucureșci, 

53 
Budureșcilor, dealul . 350 
Bugeac, localitate . „97, 118, 119 
Bugeacului, partea . 87 
Buicescu, Diicu biv Vel Spătar. 49 
Buicescu, Marica sin Diicu biv Vel 

Spătar . . 49 
Bujoreanu, Şerban Vel Vistier, 183, 

184, 187 
Bustii, puțu ..,..... "264 
-Buzăscul, (boier) 300 
Buzeșşci, boieri . . 228 n 

> familie. ....., 77 
> OP. 296 

Buzescu, Radu Banul . >» 50n.1, 
Buzăă, oraş... .., 24—26 

» apă... 
189 

» județ (ot sud) . 189, 2$8 n. 1.,355 

Cc. 
Căcănăul, sat . 257 
Căldărușani(Căldoroșani), coi conac. 170,171 
Calhi. 

250 
Calinic, al Rimnicului, . -. 271 
Calinic, Patriarhul Țarigradului . 87 
Caloian biv Căpitan la Buzeă 194 
Călugăra, moşie. ...., 319 
Camenca, cetate .. 207 
Camenița, cetate . „ 63,64, 84,85, 

88, 89, 92—094 
Câmpeni, moșie. 273 
Câmpineanu, Drăghici Vataf za 

Aprozi. ... 146, 
150, 154, 155 

„2 + 18,20, 26, 
27, 44, 237, 341, 342 

355 

Câmpu-Lung, oraș , 

Cândeșci, familie. , 
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Cândescu, Mihalcea Șetrarul . „13 
» Mihalcea Vel Stolnic, . 57,62, 

201 şi n. 
| > Mihalcea Vornicul . 339 

> Neagoe Cluceru sin Mi- 

halcea Vornicul. eee 2889 
Cândescu, Radu biv Vel Comis. 337, 

342.—344 

Cândescu, Şerban . . . . . . 201 şi n. 
Cândeştilor, deal . . ..,, . 293 
Cantacuzinești, boieri . , . 249 
Cantacuzineştilor, boieri, casă . 48, 49 

şi n. 1. 201 n. 

Cantacuzini, Despre. ...,, 269 

> familie . , . .,„ .2n.2 

Cantacuzinilor, Genealogie. .. 166 
n. 2, 269, 328 n, 1,341 

Cantacuzino, Bălașa sin lie mare 
Vistiernic al țării Moldovei . 218, 

219, 269, 315, 316 
Cantacuzino, Costandin Vel Pos- 

telnic . . . sc... lin. 

4, 153 n. 5, 156 n. 2, 158 

i n. 3, 255, 336, 341; 354 
Cantacuzino, Costandin Vel Pos- 

  
telnic și fi lui... 257 

| Cantacuzino, Costandin biv Vel 
Stolnic cc. . 30, 57. 

  

69, 128, 129, 153 n. 5, 156, 

| 157, 159 n. 3, 160, 16ln. 

2, 179 n. 1, 185, 188 
Cantacuzino, Costandin sin Pârvu 

| I Stolnicul .. „115 şi n.3 
Cantacuzino, Drăghici Logofătul, 

Vei Spătar, sin Costandin Vel 
| Postelnic.. .... 27, ti n. 

4, 153 n. 4,156n.2 
Cantacuzino, Dumitrașco Vodă de 

    

la Moldova E 51 
Cantacuzino, Gheorghe Beizadea 

sin Şerban Vodă, ..., „19, 188 
Cantacuzino, Gheorghe Grigore. 254, 319 

i » Ilie Stolnicul. , . 109, 110
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Cantacuzino,llie Vistierul sin Ior- Cantacuzino, Şerban Vel Spătar, 

dache Vel Vistier, la Moldova. 187, Voevod şi Doamna iui 8—10 

218, 219, 269 şi n. 1, 12 şi n. 2, 13, 14 
Cantacuzino, lon ....... 2 și n. 2, 15, 16, 19, 22,27, 

Cantacuzino, Ioniţă Vel Spătar fe- 45—49, 51, 52, 61, 1lln. 

ciorul Mutei .. . . .. . . 157, 2, 153 n. 5, 188, 260, 262— 

160 şi n. 1. 264, 266, 324, 344 
Cantacuzino, Iordache, Cronicar Cantacuzino, Şerban biv şi Vel Că- 

Moldovean . . . . . . . .192n.1. pitan „cc... 9 

Cantacuzino, Iordache biv Vel n. 2, 14 şi n. 2, 47. 

Stolnic . . 265 | Cantacuzino, Şerban Vel Pahar- 

Cantacuzino, Lordache Vel Spătar. 9, 14, 

46, 47, 100 

Cantacuzino, lordache Vel Vistier, 

dela Moldova. . . -:. . . 187, 269 

Cantacuzino, Maria sin Costandin 

Vel Postelnic. ... . .. 49 

Cantacuzino, Maria sin Costandin 

Vel Stolnic. .: . .161 n, 2 

Cantacuzino, Matei Vel Agă . 1i1 n. 2, 

153 n. 3, 156n.1 

Cantacuzino, Matei sin Pârvu | 

Stolnicul . . . .... 115 

şi n. 3, 200 n. 2 

Cantacuzino, Mihai biv şi Vel Spă- 

tar. . 47, 

60.—62, 69, 77, 89, 103, 110, 

111| și n. 3, 116, 120— 

123, 125, 128, 153 şi n.2, 

| 156, 250, 265 

Cantacuzino, Pârvu I, Logofătul, 

Vei Spătar, Vel 5 Stolnic, sin Dră- 

ghici .8n.3, 

12, 14, 27, 49, 115 

șin. 3, 257, .265 

Cantacuzino, Radu (Răducan) vtori 

Logofăt sin Costandin Vel 

Stolnic a. 159 

şi n. 3, 160, 188 

Cantacuzino, Sanda sin Iordache 

100 

265 
Spătarul . . - . - î.. 

Cantacuzino, Şerban Postelpicul . 

  

  

nic. 111 și n. 4, 156 

Cantacuzino, Stanca sin Costandin 

Vel Postelnic, (soţia lui Papa 

Postelnicul Brâncoveanu), vezi și 

„226, 316 
Cantacuzino, Ştefan vtori Logofăt, 

Vel Paharnic, Vel Postelnic, 

Voevod . .... „121, 142, 

143, 146, 149, 150, 153 n. 

5, 154, 159 n. 3, 161 n.2, 

175, 179 n. 1, 182, 249, 25C, 
320, 346 n. 1. 

Cantacuzino, Toader. . . . 136 

Cantacuzino, Toma Vel Sluger, 

Vel Postelnic, Vel Spătar . . 111 

şi n. 2, 121, 137, 142, 143, 
156 şi n. 1, 187, 188, 197, 

199, 200 şi n. 2, 201, 202—- 
206, 208, 213 

Cantacuzino, Vasile Vel Spătar . 58 

Cantemir, Antiohie Vodă, Domn 

Moldovei .... .- 73, 104, 

105, 150, 151, 152, 157, 

159, 160, 168, 173, 175, 
176, 187, 192 n. 1 

Cantemir, Costandin Vodă . „36, 42, 

50, 51 şin. 2 

la Brâncoveni şi pag. - 

> fata lui Antiohie Vodă. 269 

»  feciorilui Vodă dela Mol- 

dova ... .. 139 

Cantemir, feciorul lui Cantemir



  

  

Cârsti, pod... . 350 
Castriotul „ Gheorghe Vel Comis. 145,193, 

197—199, 201 n.» 204, 267 
Catargiu, Costandin biv Vel Pitar 349 
Căţăvei, moşie PI 331 
Cavala, lângă Sfetagora . .., 136,137 
Căzăcească, țară, popor . . 196, 207, 241 
Ceparului, moșia. o e + 271,273, 

274, 276 
Cerași, sat . 42 
Cerașă, vale î 42, 48 
Cerneţi, oraș, sat ... 15, 17, 

45, 50 n. 1, 

56, 69, 78, 79 
«+ + 192, 193 

207 
226 

Cetatea Albă 
Cetatea nouă. 
Chilia, cetate . 
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Pagina Pagina Vodă, Dumitrașco Domn Mol- Chiprian Chesariotul; Patriarhul 
dovei. ......., „197,201, Ţarigradului . . ...,.. 178 

202, 204—206, | Chirițihus Mutrachi, Vameșul cel 
208, 209, 216 Mare. .. cc... 193 

Cantemir, Teodor. ......, 51 | Chitila, moșie. ., . ,..., . 274 
Cantemireşci, ..., . 51,201,n. | Ciachi Laslo, ungur. ....., 14 
Capoţi, apă .. . . 264 | Cihac, (autor) .. . . . . ,. . .59n.2 
Caracal, Albul Vataful dia. 333 | Ciliani, sat. . .. .... .. 288 
Caramanliă, Costandin Slugeru . 170 | Cincul mic, săteni dela .... 278 

» > Vel Postelnic. 216 Ciobanul, conacul dela. .... 70 
> Dumitraşcu VelPostelnic. 13, 20, | Ciocăneşti, sat . .. .. ... 297 

30, 63, 69, 89, 107, | Cioranul, (boier). ...... . 300 
121, 128, 137, 143 Ciorogârla, sat . . ... . 313 

» Vel Serdar .. . 38 | Ciorogârleanu, Costandin Clucer, 
> Iordache Vel Clucer za Vel Ciucer, Vel Sluger . , .13,60— Arie e... 177,239 62, 63, 69 Carlovici, (oraș) unde să făcu pa- Ciorogârleanu, Matei Vel Sluger. 28, 30 cea dintre Nemţi și Turci, . 89 | Cităţeni, sat... ....., 277 Cărmăzani, moşie... . 272 |Ciumă . . 18, 84, Carol al VI-lea Craiul Ispanii „217 161, 165, 167, 168, 183. Carol Craiul Șveţesc 196 | Ciupag, (boier). . . . . . . . 333,356 Cărpiniș, moşie. .,, 272 | Cladova, cetate, . „15, 16, Cârstea Vistieru 265 62—64 Cârstian Postelnicul . „+ 829 | Clanţa, moșie. . . „288 Cârstian, sat în Ardeal. . . 37,38,40,41. Clătescu, Tudosie Vel Spatar 336 

Clejani, Elina sin Pavlache Ba- 
nul, ot, .., „9% n.1 

Clejani, Pavlache Banu), ot . .50n.1 
Clejani, Stanca sin Pavlache Ba- 

nui, ot. ...., „50n.1 
Climent, proin Odrianul (Adria- 

nopoleos, Udrianul) . , - . 166,169, 

175, 180, 182 
Coandă Căpitanul, ...... 318 
Cobila, localitate în Ungaria. . 80, 81 
Cocorăscu, lanache (ane, Iani)Lo- 

gofătu ....., „ 265,319,320 
Cocorăscu, lordache. ,..  , 213 
Cocorăști, moșie ....._ 271, 273, 

274, 276 
Cogălniceanu, Mihai. . . . „192.4
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Cojescu, Bârcă Vel Logofăt sin 

jupanița Vlădaia . . 319, 323, 324, 326 

Cojescu, Pană Căpitanul . . . 323, 324 

Cojescu, Păuna sin Bârcă biv Vel 

Logofăt .. . . . 324 

Cojescu, Stanca sin Pană Căpita- 

nul... + + 824, 326, 327 
Cojescu, Vlădaia .. . . . „ . 323, 324 

Cojeşti, boieri, neam . . 323, 324, 

326, 327, 355 
Cojești de sus și de jos, moșie. 324, 

326, 327 
Cojoc turcesc .... .. 333 

Colentina, localitate. . .. ... 58 

Colescu 0 Vartic. . „501.1. 

Colțea, mănăstire „153 n. 2 

Coman, (boier). ... „328,356 

Coman, dealul lui . . 271 

Comăneanca, Sultana Logofeteasa 350 

Comăneanul, Matei Vel Căpitan 

za Seimeni . . . . . . „ . 26, 122 

Comoşteni, sat (ot sud Dojii) . 66, 

254, 273, 276 

“Constantinopol (vezi şi Țarigrad) 335,337 

Cop, localitate . . . .: . . . 134 

Copăcelui, moşie .......- 308 

Copăceni, sat . .. - . . . . 125 

Copus, moşie. . . - .. 319 

Corbeanul, Costandin Vei Pitar. 321 

» Dumitrașco Paharnicul 98, 

101, 102 

> Mihai Postelnicul 274 

» Mihai vtori Postelnic, 

Postelnic . 29, 103 

Corbeanul, soţia lui Dumitraşco 

Paharnicul, anume Tudosca . 101—103 

“Corbeanul, Vintilă Banul . . . 101 

Corlatele, sat. . . « „272, 275 

.. 355 Cornăţeni, familie 

Cornăţeni, Drăghici Dvornicui, ot 

> Necula Paharnicul, ot. 

> Socol Paharnicul, sin 

334 

334   

Pagina 

Drăghici Dvornicul, ot, . 331, 

334, 335 

Cornești, sat . . . . . . „ . 157, 296 

Costachi, vezi Gavriliţă 

Costandin (ce! Mare) marele . . 3 

> Paharnicul sin Radu biv ! 

Vel Armaş. ........ 341 

Costandin vtori Sluger . , . . 121, 

122, 158 
Costea Slugerul ....,... 334 

Costești, boieri . . „.163n.3 

> moşie, . . . . . .166n.2 

> sat . . . . . ... .. 29 

Costin, Niculae Hatmanul . . , 109 

Coteana, Dumitru ot... .. 265 

> moşie . . 263—265, 274, 276 

> ocină ot sud Olt. 260 

> Tudor din ..... 263 

Coţofeanu, Jupâneasa Stanca . 293. 

Cotroceni, mănăstire . . 12 şi 

n, 2, 19, 20—22, 411 n. 2 

Cozleci, sat . . . . . . . .153n.2. 

Crăiia (țării ungurești) ... . 278 

Craiova, oraș „15, 17, 18, 79 

Craiovei, Banatul . . . . „846 n. 1 

Craiovești, boieri (Basarabi) . , 261 

Craiovița, sat . ... . - 326 

Craiul Şveţesc .. . . . . . . 19%, 

207, 210, 219, 223, 225, 226, 

230—239 

Craiă, virful lui, cetate . . . . 36, 42 

Creţeanu. ..... aaa 203 
(arborul genealogic). 

Creţuleşci, boieri . ...... 284 

Jreţulescu, biserică. . . . 283 

> Costandin biv Vel Ban 351 

» Iordache Vel Agă . 191, 193 

> > >  Cămăraş. 97, 

98, 100, 121, 158 şin. 3 
162—164, 283 

Creţulescu, Lordache Vel Postelnic 231 

Creţulescu, Iordache Ve! Vornic. 284,316
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Pagina ! 
Pagina Creţulescu, Matei treti Vistier. . 315 Democrite, filosof. . . .. .. 3 

» Pârvu. . .158n.3 | Demosthene, >»  ....., 3 
> Radu Logofătul . .158n.3 i Descălicătura țării, din 258 
> » Vel Logofăt, Vel | Descendenţa etc. de Stefan D. Gre- Vornic. . - 256,257, ; cianu ......... „327 

261, 340 De un lemn, mănăstire, ..,. 65 Crim (Crimea) 86,97, | Diichitis, Costandin Vataful de 
118, 119, 184, 185, 196 Aprozi . e. 190 Criva de jos, moşie.. .... 271,273, | Diiu, oraș pe malul Dunărei, vad 44, | 274, 276 45, 56, 66, 69 » » sus, » ese e 271,278, i Dimachi, Chiriţă „152 şi n. 4 

274, 276 Dimircapi, localitate, . .... 68, 69 Cromida, Antonie Comisul . 211 ! Dimitrachi 265. Cronicari Ţări Româneşci. . , 95n.a i Dinţeşti, sat . , PR 55 Crovu, sat... . 308 | Dioghene, flosofal ....., 1 Crușovul, sat, ,..... 331 | Dionisie, Patriarhul Ţarigradului 11, 30 Cruţi (Curuţi) Ardelem. .... 94 | »  Târnoveanul, 175 Curuia biv Vel Paharnic. . . . 258 ! Doamna, biserică în Bucureșci. 27, 28 Cuşmir, localitate . ARI 69 | Dobruș Banul .. . 155 Cuştiureanu, Negoiță Vistieru . 91 n.1 | Dochia Jupâneasă . an 2992 
! Doicești, localitate, moșie, sat. 139, D. | 164, 270, 277, 317 Dăbuleni, sat, . 274 | Domnița Bălașa, biserică 284 Dacia T.IW .., „249 J Donie Vel Căpitan za Dorobanţi 204 Daia, localitate . „54,59 | Doria, Marchiez Ghenerarul . . 24—36 Dăjdi, Despre, . - «277 | Dositheiă, Patriarhul Ierusalimului 84, Dălbăneşti, moşie . „833 | 115, 143, 146—148, 166, 171 Dâmbovicicra, apă . ..- „ » 2591. | Drăgănești, sat ot sud Prahova 19, 22, Dâmboviţa, apă. 261,328, | - 23, 97 

337, 344, 354 | Drăgeşti, sat... 129, 252 > județ, + + 284,320, 351 | Drăghiceni, sat . . .,... 274 Dâmbul, apă , .. 331 | Drăghici și Irina . 329 Dan biv Vel Dvornic=Vlădaia . 329,330 | Drăgoeșcilor, fintînă . . 32 Dărăbanţi „ 268,339 | Drăgoeşti, moșie .. 274 Dărmănești, sat ,.. „153 n.2 | Dragomir, boier ame a + 828,856 Daroţi, Căpitan Ungur... 42 Dragoslavele, sat . „32, 188 David proorocul. . - 1, 2, 52, 216 | Dreptul vechi a] -pămîntului 260 > > fiul lui Isaia. . 2 > » despre vînzare David Ciaușul, brat Toderașco. 200 Î de MOȘ, 02268 Dealului, mănăstire | 245 | Drincea, sat , . 276 Del Chiaro. „+ + 250n.1,269 
Demir Dești, Sat lingă Odriiă |. 236 

200 n, 1 întreagă 
„ 200 n. 2, 202 n. 

Drugăneșci, boieri | 
> sat
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Drugănescu, Bălașa . . . , .200 n. 2 | Drugănescu, Sultana .. 203 
> Costandin. . . 203 (arboru genealogic) 

(arboru genealogic) > Tudor Portarul . . 203 

Dumitrache Paharnic, (arboru genealogic) 

> Serdar . 203 » Vasile 203 

(arboru genealogic) (arboru genealogic) 

» Mată 203 » + Zinca. „208 
(arboru genealogic) (arboru genealogic) 

> Gavrilă Vel Vornic za Duca de Saxonia. ..... - 75 

Tirgovişte. . . 200 şi n. 2 | Duca, Beizadea zis și Duculeţ, Du- 

» Gheorghe Clucer, Că- culetzis . . . 282, 283 

minar, Comis. . . . . . . . 203 | Duca, Costandin Vodă al Moldo- 

(arboru genealogic) vei, feciorul răposatului -Ducăi 

Drugănescu, Gherghe Vel Vor- Vodă, ginerile lui Costandin 

nic pretendent la Tronul Va- Vodă Brâncoveanu  . . . .51, 52, 

lahiei .. „200 n. 2 

Drugănescu, Grigore Serdaru . 203 

(arboru genealogic) 

203 

(arboru genealogic) 

> Iordache Postelnicul. 203 

(arboru genealogic) 

> lleana 

> Mache 203 

(arboru genealogic) 

> Marghioala . . . . 203 

(arboru genealogic) 

> Maria . . .. . . . 203 

(arboru genealogic) 

» Matei Pabarnicul 203 

(arboru genealogic) 

> Niţă (loan) Stolnicul 203 

(arboru genealogic) 

» Preda Vornicul dela 

Câmpu-Lung, Vel Căpitan za 

slujitori ...., „202, n. 203 

(arboru genealogic) 

Drugănescu, Scarlat, Serdar, Şe- 

trar, Sluger, Stolnic . - 203 

(arborul genealogic) 

| 203 
(arboru genealogic) 

> Staicul 

  

  

57, 58, 73, 79, 94 n. 1, 104, 
105, 108—110, 136, 137, 

283, 316 
Duca, Doamna Anastasia a Ducăi 

Vodă ..... .. 58 

Duca, Gheorghe Vodă .  . „9In.1, 

257 —259,266,282, 323, 324, 
344, 345 

Duca, Ioniţă Beizadea . 283 

> Şerban Beizadea .. . . 283 

Dudescu, Costandin bivVel Logofăt 350 

» o Dumitru Vel Vistier 336 

» . Niculae , . . - 271 

> Radu, Căpitan, Postel- 

nic, Vel Logofăt, Vel Sluger . 161n. 

2, 195, 196, 261 

Dudescu, Radu Vel Căpitan za 

Margine . . ... o... 145; 

161 și n. 2, 179 şi n. 1, 

184, 189 

Dudescu, St. Vel Medelnicer . . 348 

Dudești, boieri ot . . 328 

Dulamă, (haină). ..... 333. 

331 Duma, boier ... . AR 

Dumitrache vtori Vistier . . . 121 

Dumitrașco Logofăt . . . 264 

> Postelhic .... 332
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Pagina 

Dumitrașco Sărdariul . . . . . 296 

„265 
„169, 171, 137, 

196, 238, 259 

> Vel Serdar 

Dunăre, apă, rîă . 

E. 

Ecaterina, biserica, sfinta . 347 

Echiup (vezi Cop) 

Egrip, localitate . ...,, 195 
Electori .. 217 
Englez, sol .... „+ 89, 223, 

267, 269 
Enișer, localitate în Turcia . . 341, 354 
Eosforul,. 200 
Episcopia Buzăă ..., „26, 182 
Episcopia dela Rimnic. . .. 57 
Eraldica Română . . . 112, 352 
Ernut, sat în Ardeal. 339 
Europene, Puteri creştine. . . . 250 
Evghenie Prinţipul de Savoi . 80, 81 

F. 

Făgăraș, oraș în Ardeal ... . 36, 86 
Fălciă, judeţ. ......., 206 
Fălcoi, boieri de .... 260 

> Cârstea ot ... . 309 
» Neagoe Logofătul ot . 263 
> Vartolomei, feciorul lut 
Neagoe Logofttul ot .. . . 263 

Fărcășanu, Barbu Vel Stolnic . 121, 122, 

265 
» Mihai Postelnicul. 127, 128, 144 
> Pârvu Logofătul. . i şi n. 2 
> Radu Căpitan, Postelnic, 

Stolnic, Vistier. . . .. ..71 n. 2 
Fâstâcilor, deal. . ..., 331 
Feldioara, sat în Ardeal . . 36 
'Yereghihazu, sat, conac, în Ardeal, 41 
Filaret Mireon, . 271 
Filipeşci, boieri, ea 2819 
Filipescu, Costandin biv Vel Că. 

pitan. . PRD 265 

  

  

Pagina 

Filipescu, Costandin (zis Costă- 

chiță) sin Niculae. . . , . .. 203 

(arboru genealogic) 

  

Filipescu, Matei biv Vel Agă . 265 
> > Stohic. .... 57 

Filipești de Prahova, sat. . . 153, 156 

> » pădure, sat . „ .153,156 

şi n. 1,200 n.2 

Filipești de tîrg. 153.5, 

158 n. 4 

Filipești, sat.. . ..,..... 44 

Filișanu, Barbu Vel Sluger . . 258,345 

Filitis, Elena .. ....... 345 

Filşteai, jude al Brașovului. , . 253 

Filstich |... . a. «2, 87 

n. 2, 90n.3, 92n.1 şi2,, 

"93 n. 2, 9% n. 1 şi 2, 105 

n. , 108 n.1 și2, diln. 

1, 114 n, 1, 115 n. 4, 117 

„2, 119 n. 1, 131 n. 3, 132 

.1,139n. 1,141 n. 1, 146 
1, 148 n. 1, 150 n. 1şi 

, 151 n. 1, 182 n. 2, 154 
2, 161 n. 1, 162 n.1, 

„167 n.1,175n.1, 177n.1. 

5»
 

5 
5
»
 ș 

Findicu, Părcălabul de Soroca . 208 
Finlandia, ţară . ..,..., 232 
Finta, sat . a. .153şin.7 

Fîntîna rece, localitate, . ... 45 
Fintîna ţiganului, heleșteul cel 

mare dela Ilfov, lingă... , 76 
Floci, oraş. .... „a 25, 26, 243 
Flocoasa, conac... ...., 28 
Flocoşi, moșie ........ 319 
Florul, sat... .... . 300 
Foamete, (Lăcuste, secetă, mârte 

în dobitâce, nerodire, zarve, răz- 
miriţe, recoltă de vin proastă, 
p6me puţine |. . . . „ „215,25. 

Focșani, oraș la marginea ţări, 
tirg... eee e e e 77, 110, 

147, 205
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Frangofurt, oraş. . . . 217 n. 2, 254, 255, 258, 264, 
Frăsinetul, moşie, sat . „ 274,275 341, 349 
Frecați, Stoica din 333 | Ghidici, moșie. . „272, 275 
Fundeani, moșie, sat 156 | Ghidimoc Vatafui de Călărași 37 
Fundeneasca, moșie . 304 | Ghimpeni, moșie . ...... 320 

Fundeni, sat . . . 304 | Ghinea Ceaușu . 200 
Furești, moşie, sat . 156, 304 | Ghinea Clucerul .. .. 265 

Gion Ionescu (vezi și Jonescu Gionj 322, 

&. 348 n. 1, 352 
Galata (dela Țarigrad) . 37 | Girul, moşie .... 277 

Găleșescu Al. G. . PR 349 | Giurgiu (Giurgiov), oraș, cetate . 54, 

Găojani, moşie, sat .. 329,330, 334, 356 56, 119, 125, 192, 193. 19%, 
Gârbovilor, dealul. 277 214, 330 

Gârla Margăi, (moşie) . 259 | Gligoraşcu Ciohodariul . 182 

Gârlele Viădichi, lângă Prut . . 206 | Gligoraşcu vtori Vistier . . . 195, 230 

Gavriil Patriarhul Ţarigradului. 178 | Gligore Comisul 225 

Gavriliţă, Costandin Vel Comis . 188 | Glogoveanul, Necula Căpitanul cel 

> Lupu Vistierul 109 mare din Cerneţi . 45 

» Vasile Vornicul „109, 110 | Glupavi, sat . . „984 

Gehani, vezi Racoviţă Goga Vel Armaş. . . „ 333, 356 

Georgio Trapezuntio, medic. 253 | Gogoşi, moşie . 284 

Gheonoilor, moşie . . . . , 277 | Gojdibrodul, moșie . 284 

Gheorghe Vel Căpitan za Margine. 204 Goleşșci-Leurdeni, famiiie . . .93n.1 

Gheorghiţă Căpitanul . 308 » sat... aaa 164 
, Vel Spătar 208 > Ştirbei, familie . „9n.1 

Gherasim, Patriarhul dela Alexan- 

dria , . . e. 
185, 188, 189 

Gherghe Comisul. . . - 329 

Gherghe fost al 2-lea Vistier= 

Sofiica , . .. - - „836 

Gherghe Vei Căpitan za "Dorobanţi 168 

Gherghița, conac, oraș . . 22, 168, 198 

Gheţea, socru lui Şerban Vodă 

Cantacuzino . . - . 14 

Ghica, Domnița sin Gligore vodă 102 

> fată, sin Gligore Vodă . 188 

>». fiă, sin Gligore Vodă . 102 

60, » Gheorghe Vodă .. . - 

102, 188 n. 2, 258, 339 

>  Gligore Vodă . . . . -27 45, 

101, 102, 188 şi n. 2, 200 

Viaţa lui Costandi 

„+ 180—182,. 

in Vodă Brâncoveanu. —St. D. Grecianu. 

  
Golescu, Aniţa sin Radu Vel Comis. 93 n.1 

Golescu, Matei Comisul sin Stroe 

Vel Vornic (Leurdeanu).. . -. 263 

Golescu,Radu Postelnicul sin Matei 

Comisul ...... .. 263 

Golescu, Radu Vel Aga „10, 29, 57 

> > > Comis. .93 șin.1 

>» »biv >» > 122, 125, 

138, 139, 143,164 
» . > Clucer . + 181 

» » » Vornic. . , 193, 

212, 218, 220 

Goleştilor, moșie în dealul, sud 

Muscel .. a. 263 

Gonţaţi, moşie .. „337, 344, 353, 354 

Gorgan, ot: amo. 300 

> „viile dela. . . . . ..308, 313 

| 24
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Gorgănele, moşie. ...... 274 17, 30, 69, 106, 107, 115 şin.2., Gorjiă, județ. .... 278 122, 125, 152 n. 1., 265,283, 285 
Govora, vale . „227 n. 2 | Grecianu, Șerban Vel Stolnic, Vel 
Grădişteanu, Bunea Vel Armaş, 

Vel Comis. ...,. - 5%, 61, 

69, 71, 103, 107, 116, 

121, 123, 224, 231 
Grădișteanu, Necula „ 320, 321 

"Grană, culâre ......., 333 
Greci, moșie, sat. . 30, 313 
Greci-Micșunești, sat în Jud. Ilfov. 224 
Greciani, boieri. .. 283 
Grecianu, Bălașa sin Șerban Vel 

Logofăt ,. cc, 285 
Grecianu, Bălașa, ot Greci de jos 203 

(arboru genealogic) 
Grecianu, Barbu vtori Spătar sin 

Şerban Vel Vistier . . 115 
> D. treti Vistier, . . . 348 
> Drăghici . +345n. 1 
> Dumitrana sora jupanu- 

lui Papa (al III-lea) ot 
Greci. , ,.... .7in.2 

> Grigorie Postelnic sin 
Şerban Vel Logofăt 170 şi n. 1, 171 

Grecianu, Matei Vatafu (cumnat cu 
Ianache Văcărescu Vatafu). . 319, 320 

Grecianu, Mușat Vistieru. . . 332, 335 
Grecianu, Papa Vel Vornic 254, 316 
Grecianu, Papa Dragomirescul, Vel 

Vistier. ...., 91 n. 1, 345 şi n.1 
Grecianu, Papa (al Il-lea). . .71 n. 2 
Grecianu, Păuna sin Papa (1) biv 

Vel Vornic . în. .. 316 
Grecianu, Preda Postelnicul=D-na 

Florica. ..,..., .. 331 
*Grecianu, Radu Logofetul,Vel Lo. 

gofet, Cronicaru . . » 4—7, 90 
n. 2, 95n.a, 9% n. 1, 152 
n. 1,, 247 n.1.,266, 321, 322 

Grecianu, Şerban Logofăt, vtori 
Logofăt, Vel Logofăt, Vel Vistier 16, 

  

  

Spătar, Vel Logofăt, sin Şerban 
Vel Logofăt 145, 151 și și n. 2, 152, 

n. 1, 153,156 şi n. 3, 157, 
170, 171, 176, 178, 187, 
218, 219, 220, 224, 225, 

283, 315, 316, 321, 322 
Grecianu, Ştefan Dimitrie, senator 

247 n. 1., 284, 285, 327, 352 
Grecianu, Vasile Spătaru sin Mu- 

şat Vistieru. „ „832, 335 
Grecof, . 203 (arborul genealogic). 
Grigorie, al Ungro-Vlahiei, ,. 271 

> Teologul ....... 1 
> Vel Logofăt . .... 263 

Groșani, moșie . . , ..... 338 
Gugești, sat ........ „292 
Gurbănești, moşie ...... 275 
Gurgueţi, moșie .. ...... 320 

H. 

Haizler Ghinărariul . + „16, 19, 20, 

23—25, 34, 35, 75 
Hălmejelul, sat . . „254, 273 
Harcov.. . .. „+ 208, 209 
Hargetoianu, Dumitrașcu Căpita- 
nu... . 70 și n, 1, 83, 122 
Hargetoianu, Mihail Stolnicul ot 

Hrăjtoaia . . . 70 n..1, 71 
Haţaghi Ungureanul fecior de Poște 50,52 
Haţăgului, partea ,. .. . 78 
Hierăscul, Costandin Vel Paharnic 348 

» Costandin Vel Vistier. 348 
> Radul Logofăt. . .. gat 
> Șerban Postelnicul . . 103 

Hinedoarei, ținutul . . . „278 
Hodivoianul, Jane Căpitanul de 

Odivoe .... 67 
Homorod, sat în Ardeal .,. 37 
Hotărani, Panait Banul din. .87n.2
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Pagina 
Pagina Hotin, cetate . . . 239, | Ilfov, judeţ. .. „200 n.3, 

240, 242—246 326, 328, 333% 336, 356 Hrăburul, sat. ... 300 |! Iliaș, Alexandru Vodă, . 331 Hrast, conac, sat. . .....: 70, | iliaș, Radu Beizadea sin Iliaș 
272, 275 Vodă ....,..... . 48, 55, Hrisanth, Chesarios Palestini , . 166 

> Patriarhul Ierusalimului 169, 
171, 172, 174, 175, 180, 181, 185 

Hrizi, podul Î.. 31 
Huber, loan Conrad, Comisar al 

oști nemțești. ... . 71 
Hulubești (Holubeşti, Ulubeşti), 

moșie ..... 2320, 

340, 844 
Hurezi, mănăstire . „27, 57, 

60, 65, 83, 228, 256, 315, 
316, 326, 327 

"Hurmuzachi, Chiriţă Manolachi 

Vel Agă sin Chiriţă. ,., . 217 

JI. 

lacovești, moşie . . 319 

lacșă Sârbul .., „50, 53 

Ialomiţa, județ . „800, 

319, 349 
> rii nea e, 229, 274 

lamandi Vel Portar . ..... 65 

lamnic, pod ia .,... ... 69 

lanache Comisul ....... 31 

Iana che Porfirita Dragomanul . 67 

» Vistierul Domnii. . . 345 

lane Căpitanul ot Caracal.. . . 183 
Iane Clucerul și biv Vel Clucer. 168, 187 

» Vel Clucer za Arie. .. 121 

»  Vataful de Aprozi . . 89, 117, 119 

laşi, oraș. ..,..... . . .57, 85, 

192, 199, 202, 238. 

Iași, moșie, sat . . . .: . 839, 340 

Idicula (Idicule), inchisoare, . . 230,236, 

237, 249 

Ieni, biserica . .. . . . . 347, 348şin.1 

Ilarion proin Episcopul Rimnicului 175   

112 şi n. 2, 143, 

282, 316, 321, 353 

Hie Armașul . ...... 257 
Impărat al Romanilor. .. ., 217 
Ion, (boier). ........ 328, 356 

Ioncea, (boier), . .. „ 828, 356 
lonescu Gion «Istoria Bucureșci- 

lor» IE „256,257, 314 
lordache Ciaușul za Aprozi . . 121 
Iordache Grămăticul, . . . , . 246 

> Vei Clucer za Arie. . 243,246 
lorga N.. . .:.,., . . „250, 1, 

251 n.1, 253 n. 1, 255, 

257—261, 263, 269, 282, 

313 n. 1, 328, 329, 335— 

342 n. 1, 344 și n.1, 

347 n. 1. 

Iorga Starostea. ....... 122 

Iorga biv și Vel Sluger . 121,158, 

162, 163 şi n. 3, 164-—166 

şi n. 2, 170, 178, 179, 
Iosif fratele lui Carol al VI-lea, 

Craiul Ișpanii. ..... 217 
lov (prooroc). ........ 52 

Ip (vezi Cop.) 

Ipotești, moşie.. .... ... 273 

Ipsilant, Alexandru loan Voevod. 350 

Isaia (prooroc).. . . . . . . . . 241 

Ismail, oraş ....... 87 

Işpanii, Craii. . . 217 

Istodor Vel Căpitan de Cerneţi, 

Căpitan de Ruși- -de-Vede. . 67, 69, 79 

Istoria Bucureştilor . . . . . . 922, 

348 n.1 

Istoria Revoluţiunei Române din 

1821, ... 9 n.1
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Pagina 
Izlaz, sat ...._., . 56, 255, 

e 259, 273, 276 
Izvorani, sat ....,...,, 332, 335 
Izvoranul, Radu Vel Pitar, Stolnic 

şi Vel Stolnic ....... 61, 64 

141, 115, 274 
Izvoranul, Smaranda sin Costandin 203 

(arboru genealogic) 

J. 
Jăgălia, moşie o. 271, 

273, 274, 276 
Jăpăneani, moşie ......, 277 
Jiiului, apă, rîă . o» +56, 66, 

69, 70, 79, 83 
> de Jos, județ . .. 326 

Jugureni, sat . , e. . 30 
Justinian (cel Mare) marele . . 3 

E. 

Kiov. . » = + 208, 209 
Kiristiş Pal . a. . 335, 353 
RKir-Tahie (Chiutahia) . „251, 

252 n. 1, 253 n. 
Kiupeceriz, sat în Ardeal .. 37 
Kiuprovă&ţ (Chiproveţi) . 94 
Krot, Ispravnicul Craiului Şveţesc 234 

ă. 

Lac, moşie, dela .. 300 
Lăcusteanu, Tarsiţa sin Vasile biv 

Vel Clucer | îm . 203 
(arboru gencalogic) 

Lăcusteanu, Vasile biv Vel Clucer 203 
(arbozul genealogic) Lamba, sat. 

. 339 
Lambrino, Chiriţă Andronache 

Hartofilax. ..... . „184, 284 
Lambrino, Manolache Vel Ban al 

Craiovei sin Chiriţă Andronache 184, 

284, 316 
Lămotești, moşie . 

| 

  

    

Lapoș, moșie ot sud Saac. . . 315 
Latini, moşie. ......., 283 
Laurian T..... 7 
Lazi, neguţători ..,.... 222 
Leaotă, muntele lui . 276 
Leași (popor). ...... 242, 244 
Lebleni, sat în Ardeal . .. 37 
Leca Siugerul ...... 313 
Legea ţări ,, 331 
Lehliă ,, îs. 203 

(arboru genealogic) 
Lemn, mănăstire de un .. 57 
Leopold Impăratul nemţesc . 150 
Leşcidră, vi „272, 

274,' 275, 217 
Leșesc, Craiul ee. . 88 

x Solul o ae 02244 
» țară . „241, 242, 244 

-Leși (popor, țară). . . . . . „89,94, 
196, 207, 223, 231, 232, 237 

Leteni, moşie ........ 292 
Leurdeni, familie. . ae 2355 
Leurdeanu, Fiera biv Vel Logo- 

tEt=— Tudora . „330, 

331, 334 
Leurdeanu, Matei Vel Comis .9%3 n.1 

» Preda Jupâneasa. . 24 
> Statie Vel Vistier , 263, 274 
» Stroe Cluceru . 258 
> » Vel Vornic . 122, 

125, 263, 340, 341 
Lipianca, localitate . , 275 
Lipiianca, vii şi moşie .... 274 
Lipova, cetate „ „a. 67, 89 
Logoș, cetate, Palangă . 67, 68 
Luca, Ştefan Vel Vistier . 208; 
Ludăneasca, moșie 819 
Ludovic Principul de Baden . . 15, 16, 

_ NI 19, 20 
Lupohinov Avraam, fratele Ţariţi 

a Țarului Petru, călugărița : . 241 256 1. Lupul Vocvod.al Moldovei .... .: 337.



DE ŞTEFAN D. GRECIANU 

  

373 

Pagina „Pagina, 
m, Mazepa, Hatmanul căzăcesc . 1%, 

235, 241 

Macarie Varnis . . , 175 | Maxim Mara lerapoleos „175, 180 

Macariotatos Ierusalimneanul 166 | Mediaș, cetate în Ardeal . 41 

Măceșelul, sat . „273,276 | Mehedințeanu, Jupan Lupul Vel 
Măceşi, conac. . ..,... 70 Paharnic . „329, 330 

Magazinul Istoric pentru Dacia . 95 n.a. | Mehedinţi, județ ....... 63, 

Maglavit, conac în ţară .,.. 70 212, 273, 275, 284 
Magne Groful Ghinărarul „20, 21 | Merișanu, Bărcan carede moșie să 

Măgureani, sat „.... „153, 156 trage din Bucșani . . „49n.2 

Mamul, mănăstire ot sud Vilcea 77 | Merișanu, Bărcan Clucerul, Ceau- 

Mănăilă Căpitan ot Buzti, Vel şul, zis ot Bucșani 49 n.2 
Căpitan za lefegii, Vei Şetrar . 85, | Merişanu, bărcan Părcălab de Curte 48 

105, 156, 162, 183, 194 | Merișani, Bărcan din. ..... 329 

Mano Grigorie N. . „825, 344 - > Pătru Logofătul sin Stoi- 
Manta Căpitanul 213 ca Banul ot „49 n. 2 

Mărăcineani, sat 156 | Merişanu, Staicu Vel Paharnic, Lo- 

Marco biv Vel Armaş . „330, gofăt de Vistierie, Vistier al3-lea 

338, 341 48, 49 şi n. 2., 50, 52, 53 

Mareş, Gheorghe Vel Căpitan za Merișani, Stoica Banul ot . . .49n.2 

Margine . . . 211 Miclăușanilor, moșie - AR 274 

Mărgineni, mănăstire, moşie, sat 15âşi | Micul Vatafu „ 883, 834, 356 

n. 2, 156 șin 2 | Mihai Cluceru . 332 

Marmure, sat „273, 276 » biv Vel Medelnicer . 2158, 

Măsuri, obroace de grii . . . . 333 163, 164 
M ătăsariul-Mătăsari, sat „176, 308 | Mihailă- Logofătul, sol Moldove- 

Mavrocordat, Alexandru ,Exapori- nesc. . „36, 37 

tul, Dragomanul, Tergimanul . 85, 8 9 | Mihalache Căpitanu.. „200 şi 

94, 104, 120, 126, 128, 130, 131 n. 2, 201 

și n. 1,135 și n.2.,192șin.1, 283 | Mihălcescu, vezi Cândeşci. 

Mavrocordat, Costandin Vodă . 95n.a. | Milcov, Ivan Siugerul ot. „50 n.1 

> Ioan (lanake) Vodă, “ Milcoveanu, Preda Căpitanul . 50 şi 

Tergimanu . 192 n. 1., 53 

n. 1, 252 și n. 1,346 n. Milescu, Barbu Vel Ban . „263, 265 

Mavrocordat, Niculae, Mare Dra- Mircea sin Martin și Neacșa . 337 

'goman, Vodă. ..... 120, | Miroslăvești, moşie, moșneni. . 345, 

121, 126, :135 și n. 2, 192 350, 351 

şi n. 1, 193, 197, 216, 217, | Mislea, mănăstire. „344, 345 

346 n. 1, 347 n, 348,| Mitrofan, Episcopul ot Buzeă „110 

Mavrocordat, Scarlatake Vel Pa- > Mitropolitul țări, . .288n.-1 

harnic sin Alexandru Ezaporitul > Nisis. . „175, 180 

85, 93, 94 şin. 1.,283, 315,316  
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Pagina 
Pagina Mitropolia din Bucureșci . „ 268, 283, | Motru, mănăstire . 275 

288 n. 1., 289 n.,355 | Movilă, Domnul. „261, 262 > >» Tîrgovişte . 324, 341 | » Simeon Voevod. 331 Mogâldea Vel Serdar . , . . 208 | Mujescul (Măjăscul), Neagoe Pitarul 86 şi Mogoşescu, Costandin Postelnicu | n. 3., 304 șin Vasile Postelnicu . 348, 349 | Muntenia oa ma. 839 Mogoșescu, Matei biv Vel Serdar 348 | Munteniei, Tron, Domnie . 339, 352, 353 » Mihai sin Vasile Pos- Mureș, apă. 89 telnicu . . „348, 349 | Muşcel, județ. e 273, Mogoșescu, Radu sin Vasile Pos- 
, 325, 335 telnicu . . „848, 349 N. Mogoșescu, Vasile. Postelnicu 348, 349 

Mogoşoaia, moșie, pod, sat, ot sud Nalaţi, boier Ungur , . 278 Elhov 
14, 

57, 60, 89, 93, 96, 105, 108, 
114,115, 117, 

131 n. 2, 

123 şi n. 4, 

138-—140, 142, 
144,146—148, 151, 154,159, 
161. 164, 167, 168, 171, 176, 
179, 183, 187 și n. 1.,190, 
194, 222, 223, 229, 244, 247, 

261, 265, 273, 277. 
Mogoșoaia, Radul Logofătul şi cu 

frate-s'o Popa Isar, feciori lui 
Antonie ot sud Elhov, ot ... 

Moldova, ţară 
261 

. 73, 89, 
208, 216, 238, 266, 267, 269, 

282, 322, 335, 336, 353 
Moldovei, Domn, Domnie . . 85, 88, 

92, 232, 238, 250, 353 
Momicenilor, hotar . 300 
Monteor, localitate „153 n. 1 
Morghindea, sat în Ardeal , 37 
Moscali, popor . - + + 89,196, 

197, 198, 201 și n., 204 — 
208, 210, 213, 216, 219, 222, 
223, 226, 231, 232, 236, 237, 

241, 242 
Moschicesc Impărat . . 196 

> Solul . 196 
Mostişte, apă, riă, sat, 258, 

275, 296, 336   

Nast€, cumnata lui Luca Vistieru 
Rătescu ... 308 

Năsturel, vezi Hierăşti. 
Neaga Doamna . oo as 02264 
Neagra, localitate, moşie , . . 30, 227 
Neagul Vel Căpitan za Cazaci . 214, 

243, 246 
Necșăști, sat În. 308 
Necula biv Vel Vistier „832 
Nedeia, sat . „ 273, 276 
Negoeşci, boieri, neam . . „227 n.1, 

324, 328, 351, 352, 355, 356 
» mănăstire . 388, 356 
» moşie . . 264, 

328, 333, 349, 350, 356 
Negoeșci, sat „153,157, 

304, 328, 330, 332, 346, 353, 354 
Negoescu, Alexandru sin Coman 

Comisul PI 
Negoescu, Alexandru sin Necula. 

a“ Andrei Spătar, Căpitan 
sin Aga Neagul . 

340 

345 

336, - 

339—3a1, 344 
Negoescu, Antonie Postelnic, Vor- 

nic, Voevod. .. ., „61,871. 

2.,121n. 1., 228 n., 254, 266, 

324, 327-329, 335, 337, 339, 
341 și n, 2., 342 şi n. 1,343— 

345, 348, 349, 352—356
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Negoescu, Coman Comisul sin Aga 

Neagul .. - 335— 337, 340 

Negoescu, Costandin „345, 346, 351 

> Duca Căpitan, Cupar, 

Vel Clucer . . 345, 346, 348, 349, 351 

Negoescu, Gherghe Paharnicul sin 

Aga Neagul. . . . 338—341 

Negoescul, Gherghe Postelnicul 

sin Mihai ot Tirşor., ..... 334,335 

Negoescu, Gherghina Postelnicul 338, 

339, 356 
Negoescu, Marica, Doamna sin 

Neagoe Postelnicul . . . ... 266, 

316, 317, 328, 354, 355 
Negoescu, Maria sin Duca Cuparu 348,349 

Negoescu, Marula sin Tudora . 331, 353 

>. Matei sin Andrei Căpi- 

tanu . Ca. 340 

Negoescu, Mihai Cămărașul sin 

Aga Neagul ......... 341 

Negoescu, Mihai Postelnic, Cămă- 

Taş cc - . . . . . „ 929, 

330—332, 334, 335, 352, 353 

Negoescu, Nastea.. . . 332, 356 

> Neagoe, boier . 352 

» Neagu Vel Agă, Postel- 

nic, Voevod sin Basarab Voe- 

vod, sin Mihai Postelnicul 332, 

334—342, 344, 345, 352—354 

Negoescu, Neagu Postelnicul, biv 

- Paharnic, Cocon domnesc, Vodă, 

sin Antonie Voevod. . . .121n.î, 

228 n., 264, 266, 323, 324, 
327, 339, 341 și n, 2., 344— 

346, 351, 354, 355 

El — Neacşa sau Necşuţa . 327 

> = llinca. . 327 

Negoescu, Neagu Popa. . . . 337,356 

» Necula sin Neagul Aga 338 

> Nicula ., ...... 328 

> Pană Vel Comis, Pahar- 

nic, Vel Serdar, Vel Stolnic,   
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Vel Logofăt, Vel Vornic, Vei 

Ban, Ispravnic al Scaunului Bu- 

cureşșcilor , 121,153, 157, 345—351,354 

El =— Safta. 

Negoescu, Pandelimon Egumenul 

sin Aga Neagul . .. ... 339 

Negoescu, Paraschiva Paharnicul, 

Ciohodariul sin Aga Neagul 339, 340 

  

Negoescu, Pătraşco Postelnicul . 336 

> Radu sin Andrei Căpi- 

tanul ..... ch. 340 

Negoescu, Sofiica Commisoaia . . 337, 

338, 342-—345 

> Stan sin Nicola „ + 828,356 

»  Stanciul Slugerul=Rada. 333,334 

> Tănase Vel Comis. . 347,356 

> . Tudora. „330, 331, 353 

Negrului Vodă, cetate . .. . 32 

Neofit Mitropolitul 323 

>» Sevastios., ..,..... 175 

Nestor, (fată) sin Cluceru . . . . 203 

(arboru genealogic) 

Nicopoe, oraș pe malul Dunării . 44, 

56, 68, 70, 71 
Niculescu zis Meşcăcat . , . . 203 

(arboru genealogic) 

Nicussios, Panaiotache Dragoman 

mare împărătesc . .87 şi n. 2 

Nipru, apă... ... cc... 65 

Niș, cetate. . . „35, 37, 41 

Nişcov, apă. ......- 342 

Nistru, apă „92, 105, 108 

Nohai, popor „97, 105, 108 

Nucet, sat ... .....- 318 

0. 

Oana, (boier). . .. .. .. . 333 

Oancea, (boier). .... 356 

Oastea muntenescă și cea moldo- 
venescă ...... ch. 118 

Obedeanu, Const. V. .-. , . . 314 

> Pătru Vel: Căpitan de
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Pagina | Pagina Dorobanţi, biv Vel Căpitan za p 
Margine . ....... . .69, 121 

Obiceiuri : cal de ginere -288, 296, 300, | Pădeanul, (boier). ...... 300 
304, 308, 313 | Pagea Ghenărarul. ....., 22 

> cale primare . . + 293, 297, | Paget, Milord, solul Englez . . 267, 269 
301, 305, 310 | Palaloga vtori Postelnic. . 158, și n. 4, 

> cărţi de judecie . 254 159, 164 
> cât aruncă omul cu se- Panciova, cetate. „67, 80 

curea în toate părţile . 344 |] Panteleimon, mănăstire „849 
> chezășie. î.. . 345 | Papa (nume) sinonim cu Pavel 91 n. t 
» de ai intrat în biserică Pârdescu, un membru al familiei 

de s'aă înfrățit... 333 cu acest nume .. ...,, 26t 
» i-am dat (pe vecinici) Pârdeşti, moşie. ...... 276 

prin tirg ...... 259 | Pârşcov, moşie... . ... ., 272 
> inel care s'aă dat de Pasărea, apă .... .. 319 

schimb 278, 280, 286, 290, Pasarovitz, tratatul dela . „346 n. 1 
293, 297, 301, 305, 310 | Pătărlage, sat. . . 337, 389, 342-344 

> Pământului .,... 277 | Pătraşco Postelnicul. . .., 338 
x răscumpărare de rumânie 254 Păuşescu, Tănasie Clucerul. . . 25 
> rumâni domneşti .. 254 | Pavel, (nume) vezi Papa..... 91 
» “să scape de rumânie. 259 | Petrovaradin, oraş . . ... 74, 80, 812 - > şi D-mele aă dat cal bun 328 Petru, "Țar, Imp&ratul Moscului 76, 241 Obilești, sat. . .... .73, 78, 114, | Petruţiu A, funcţionar . . . . 325, 344 129, 161, 190, 225, 275, 277 Pietroșani, sat... 330 - Obirşie, moșie ot sud Romanați. 255 > Dobra ot... ... 330 Odobescu, Al. [.. ...., 227 n. 2 > Gherghina sin Dobra . 380 Odobeşti, sat... .., 272 » Udriște sin Dobra . 330 Odriiti (Adrianopol) 241,244, 245, 269,340 

Ojogeni, moşie... ....., 319 
Olandez, so . ..,.. „89, 222 
Olt, apă, rîă 56, 71, 271, 273, 274, 276 
Oltenia. . .. 315 
Oltenilor, mahala . 348 - 
Olteț, apă .., . 272 
Oprea Vel Şetrar . . „59, 61 
Orelul, apă (ră)... Pa 241 
Orcova, oraș ..,. ..70, 78, 79: 
Orlea, conac .... . 71 
Oroșanca, moşie ,....,. 346 
Oru, cetate. . 193, 194 
Osica, moșie, sat ....., 260, 276 
Otăsăi, riă . „227 n. 2 

Pilarinos, Iacov Doftorul 121, 152 șin.3 
Pirhţi, Dumitraşcu Armașul fecio- 
rul Neacșului Ceaușul den . 264 . 

Pirliţi, Neacşu Ciaușul . . 264 
Pirvan Vistieru. ,. .. 188 
Pitești, Apostol neguțător ot. 339 

>» Opreaot...., 335 
>» oraş, ...,., „19, 57, 65, 

76, 83, 84, 88, 164, 179, 195 
>» viile dela 272, 274, 276, 277, 

-288, 296, 300, 308, 313 
Plăseanca, moşie ., ....., 350 
Plătăreşti, mănăstire ....., 22 
Platon, filosoful. .,.., . 1 
Ploeşteani, hotar . | 264
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Ploești, oraş... .. 42—44, 352 

Plimbuita, mănăstire ..... 145 

Poarta (otomană) . . 245, 

246, 266 

Poenaru, Preda Stolnicu .- 345 

Pogorişul, sat .... 318 

Poiana Mărului, sat... .. 278 

Polovinele, ot sud Romanați. . 258 

Poltava ... cc... 196 

Popa Niculae. ........ 95 

> Radul ...... .. 833, 856 

Popeşci, boieri ot. ....., 328, 356 

>» moşie. .. . . . . „272,350 
> sat .., . .. .. . . 3828, 

342 n. 1., 352, 354, 356 

Popescu, Cârstea Vel Vistier .. 21, 265 

> Hrizea Vistier, Vel Vis- 

tier, Vel Vornic ...... 111, 

256, 257,261 
Popescu, Radu Vel Clucer, Vel 

Vornic, sin Hrizea Vistierul . 64, 9, 

a., 103 

Popescu, Staico Vornicul. . .... 356 

Popești-Hrizi Vistierul, conacul ot 111 

Popi-Tudor, biserica ot . „202 n. 

Porfirita, vezi lanache 

Porumbreni, moşie „275 

Potlogi, sat. . ... . „18, 19, 

28, 30, 31, 47, 63, 88, 89, 
93, 96, 99, 106, 108, 110, 
115—117,138, 139, 141,142, 

144, 146-—148, 151, 154, 159, 
164, 167, 168, 171, 176, 179, 

183, 187, 190, 194, 197, 222, 
229, 244, 247, 272, 277 

Prahova, apă, judeţ . 

188, 328, 332, 333, 344, 

349, 350, 352 
Prejmăr, sat .... , 36 

Prisăceanu, Şerban biv Vel Comis 177 

Prişcoveanu, Preda Spătarul, biv 

și Vel Medelnicer . „13, 120, 125 

. .. 156,     
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Prooroci, Radul Clucerul ot. .50 n. 2 

Prooroceanu, Papa Postelnicul . 50 n. 2 

| > Preda Căpitanul 20—22, 50 

și n. 2., 53 

Prundu, biserica din. . . „202 n. 

Prut, riă 198, 201 n., 206, 207, 223, 238, 
241 

Pucheni, moșneni. ..... 351 

Puchiani, sat . . ,. .. 276 

Puturoasa, moşie „271, 273 

R. 

Răchiţa, sat .. .. a. 255 

Racoviţă, Dumitraşco va Comis 

(frate cu Mihai Vodă) . . .144 şin. 

2., 145 —147, 250 
Racoviţă, Mihai (Mihalache) Pahar- 

nic, Voevod „109, 110, 136 şin.1., 

137, 138, 144, 146, 147, 
150—152,173, 176, 180,181, 

187, 188, 190, 191, 250 

Rada jupâneasa. .. 262 

Radeștiţa, sat. . . . . . „ „273, 276 

Radovanului, hotarul . . . . . 333 

Radu biv Vel Armaș=loava . . 341 

>  Postelnicul sin Cârstian Pos- 

telnicul. . . 329 

Radu-Vodă, mănăstire în Bucureşti 

- 255, 259, 261 

Radu Vodăsin Leon (Alion) Vodă 

76, 258, 325, 340, 341, 343, 354 

Rakotzi al Il-lea . . 337—339, 354 - 

Rali (Ralea), Costandin Cluceru 92, 183 

Răşciori, moșie ot sud Ialomița. 319 

Rași, moşie. ... cc... 319 

Rătescu, Luca Vistieru 59, 83, 121, 308 

» Neagoe Logofătu, Pitaru 86 n.3., 

345 

> Şerban Pitaru. 296, 308 

Răteștilor, soră . 296 

Rătunda, ocină... . . 258 

Razul, Dumitrașco Vataful . . 121
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Răzvadul de jos, moşie . 273, 334, 335 

> > sus » a. 329 
Rekiap, Imbrohor. ...... 249 
Ren Ghenerariul . . ,. . . . 204 E] 

205, 206, 208, 213 - 

Rene (Reni), oraş . „215,216 
Resimnice, sat .,,.. i . 22 
Revista pentru Istorie, etc.. .253 n.1 

> Română. ..... „324 n.1 
Revolta Seimenilor şi Dărăbanţilor 253 
Rifov, Gavrilă Paharnicul ot, . 22, 265 

» Vişa sin Gavrilă Pahar- 
PCU, 203 

(arborul genealogic) 
Rimnic, mănăstire, .. - 76,153, 

155, 156 
Rimnicu-Sărat, judet (ot sud Slam) 277, 

283, 293, 320, 339 
Robe cel tîn&r, Căpitanul za Călă- 

rași ot Rimnic ....... 191, 

204, 239 
Rodos, închisoare la 230 
Romanați, judeţ ERIR 284 
Roseţi-Cupăreşti PRR 51, 

173, 190 
Roset, Antonie Vodă . 51 n.1, 

173 n. 3., 188 şi n. 1 
» Chiriţă Draco .. . 188 
>» (fată)sin Iordache Beizadea, 188 

Roset, Iordache Beizadea sin An- 
tonie Vodă 102, 188 

Roset, Iordache Vel Vistier, Vel 
Vornic . 

104, 
138, 144, 145— 147,191,284 

Roset, Mihalache . Pe 2104 
> Niculae Postelnicul, Con- 

tele, biv şi Vel Logofăt. . 144—147, 
156, 159, 284, 316, 322, 350 

Rucăr, sat 31, 114, 188 
Rudeanu, Catalina sin Vlad Logo- 

fătul . PR +. 161 n.2 
Rudeanu, Diicu va Clucer, Vel   
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Logofăt ... ..... . 17, 24, 
57, 69, 120—122, 125, 

128, 145 

Rudeanu, Vlad Logofătul . . .161n.2 
Ruptura, sat ......... 275 
Rușava, cetate . ,. 15, 61 
Rusciuc, oraș. . . „54, 97 
Ruși de Vede, oraş. . 44,53, 265 

» n» > Stoica Călărașuot 265 
Ruși-Ruşani, sat în Muntenia 22.—24, 54 
Rustea, Văleanul Ghinea şi Ghin- 

cea, Vei Vornic . „12, 20 

3. 

Saac, judeţ (ot sud). .289 n., 319, 342, 

344, 346, 330 
Săcâţlăul, Matei Vei Portar ,. 121 
Sacăzu, închisoare Ia. „230, 236 
Sacci, pod la. .,...., 242 
Săcuianu, Bălașa sin Neagoe vel 

Vornicul, „272, 318, 325 n. 2 
Săcuianu, Neagoe Vel Vornic,Vel 
Ba ...., „257, 272, 325 n.2 

Săcuieni, moşie .,. ...,. 284 
Sadova, mănăstire „,. „70, 254 
Şafirov, Petre, Sovescu Impărăţii. 207 
Sakci, oraș pe malul Dunărei. 196, 232, 

238 
Samaru, apă (rii)... 241 
Sâmbăta de jos, sat. ....,. 278 

> »P SUS >... 277 
Şandru Gașpar ........ 30 
Sărata, localitate, viile dela, 153 şi n.1, 

155, 156, 171, 274—276 
Sârbi, “moşie îm . 304 
Săteni, localitate, sat, viile dela, 139, 

154 și n. 4.. 272, 274, 275 
Săticele, lângă Timiş ,.... 36 
Sava, apă ... 89 
Scăieni (Scăiani), moșie, sat, viile 

dela . . . + + 153, 156, 274, 276, 

277, 296, 346
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Scărişoara, moșie ot sud. Roma- Simedru tot una cu Sf. Dumitru. 34 

nați, moșneni ot, sat, 262, 263,282, 288 | Simeon Monahu ....... 331 
Scârnavi, moşie. ... ... 346 | Sinadichi Mihail, sfintu „46, 47 
Șchei, (în Brașov) . .. - + 278, 329 | Sinai, mănăstire dela muntele . 77 
Schiai, conac, sat, vii, . . 153, 156, 

169, 171 şi n. 1., 272, 

288, 289 n., 308 

Şcoli . . . . , . . + + 841, 342,354 
Scurteşti, sat. . ....... 304 
Seaca, moşie în Prahova. . .1581n. 4 
Seantea (Zenta), oraș în Ungaria . 31 
Sebeș (Caran-Sebeş), cetate, palangă 67, 

68, 89 
Secheli, (boier ungur) 278 
Seghedinul, cetate. ...... 80 
Șeica mare, sat în Ardeal . . . al 
Seimeni ,... 339 
Sekel Laslu, neameș mare (ungur) 114 
Serbăneşti, sat . . . . 17, 18, 300 
Şerbu, (boier). . .. .. 328, 356 
Şeremet ..,.... . . . 202, 207 
Şeremetof Voevodul, fiul săă 207 
Sfetagora . .. ...... . . 136 
Şfeţi (vezi), popor . ..... 196, 

207, 232, 236 
Sfinţești, moşie ., . ..... . 271 

Sf. Antonie (piaţă în Bucureșci) . 113 n.1 

» Ecaterina, mănăstire. . . .252n.1 

» Gheorghe, mănăstire în Bucu- 

reșci . . e 87 şi 

n. 2, 146, 148, 154, 155 şi 
n. 1.,169,172—175, 180, 283 

> Gheorghe cel vechii, mănăstire 252 

n. 1, 347 

» Ion cel grecesc, biserică în Bu- 

curesă ..... 117 

»lon Gură de aur .,,... 1 

» Ion din Focşani, mănăsţire . 283 

» Niculae, mahala în Bucureşci 320 

Sibiiă, oraş în Ardeal , . . . . 20,37, 

38, 41 

Sighişoara, cetate în Ardeal . . 41   

Sinaia, mănăstire .. .. 153 n. 2 

Slatină, viile dela . „271, 300 
Slatini, hotarul . ......., 333 
Slăvilești, moşie în sud Romanați 251,276 
Şlic, Colonelul Grof. ..... 16 
Slimnicul, sat... 292 
Şmil, (vezi Ismail). 
Smucilă, Savin Vel Postelnic . . 208 

Socol Vel Medelnicer . . . . . 13 

Socoi sin Drăghici şi Irina . 329 
Solul Angliei, Milord Paget . . 111, 

113, 114 

Sol nemțesc ........, 97 

Solomon (prooroc) . „104, 200 

Şomărtin, locul dela . . . . . 278 

Sopotul, sat ........ . 276 

î... 317 

«200 n. 2 

„ 828, 356 

Șotânga, moșie . 

Spătaru Toma, viie ...., 

Stan, (boier). . .. 

Stănceşti, jupâneasa Neacşa, ot 329 

> sat. . „272, 275, 277 

Stanciu Slugeru=—Rada . 356 

Stănilești, sat . . . 206 

Stanislav Craiul . . . . .„ . . 242—245 

> Leşcinschi Craiu ţări le- 

şeşti . .. . .  . . . . . . O237 

Ştefan, Episcopul de Rimnic. . 21 

Stepan cu feciori lui .. . . . 288 

Sterie Căpitanul .. . . . .. 121, 

158, 159, 176, 178, 191 
Ştirbei, Cernica Vel şi biv Vel 

Armaș (Izvoranul). . . . . .8n.3, 

26, 27, 29, 30, 32, 42, 103, 

121, 308 

Ştirbei, Costandin Vel Sluger, Vel 

Ciucer, Vel Ban e. e 17, 59, 

103, 121, 122, 145, 196, 212, 
218, 220
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Ştirbei, Niculae Vornicul . . .9%3 n.1 

Ştirbei, Radu. . ....... 257 

» > Serdarul . . 345 

> > Vel Stolnic dela Iz- 

voru (Argeş) . „ti n.5 

Știubee, sat, vii, .... .. , 272, 

276, 288 n. 1, 355 
Stoborăştilor, moşie . 300 

Stocolma, cetate în Finlandia . 232 

Stoeneşti, sat. . . . ... . . 276, 332 
Stoian Vatatul de Câtărași . 83 
Stoica biv Vel Vistier . . 332 
Stoliță, localitate în Rusia . 209 
Strămba, moşie. ... ... 339 
Străulești, moșie 274 
Strimba, moşie... ....... 325 
Strimbeanul, Drăghici Ciaușul 188 
Stroe Vel Pitar. ...... 265 
Studina de jos, sat... ..,. 331 

> >» mijloc, sat. ..., 331 
Sturdza, Dim. A........ 271 
Sturzea, Ion Marele Paharnic . 180 
Sturza, Sandu Vel Stolnic. .. 208 
Sugrumale Căpitanu. ..., 225 
Șulemberg (Şulumbir), sat în Ardeal 37 
Surlari, sat. . . 296 

" Surpatele, mănăstire, schit . . 227 și 

n, 2., 827 
> sat ...... „227 n.2 

Șuşiţa, sat ,. 275 
Şveţesc, Craiu ..... 244 

TŢ. 
Tabla Buţilor, vamă. . . . , .42n.2 
Tălpașul, sat . 329 
Tamaş Pataca, sat . . 278 
Tănasie Ceaușul, (boier) . . . 304 
Tătărăi, moșie ...,..., 274 
Tătărani, moşie, sat, ot sud Pra- 

hova ,.... î eee 44,153, 
. 156, 264, 296, 350 

Tătăranu, Matei Paharnicul sin Ne- 
goiță Vornicul .. 264 
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335 
  

Tătăranu, Neaga Doamna 

» Nicolae Călugărul Ero- 

monah sai Negoiţă Vornicui, 

nepotul Doamnei Neagăi 264 

“Tătăranu, Preda Postelnicul 335 

Tătari, popor . . » 241 

Tatul oc... .. 330 

Tekeli, boier ungur ..... 34 

Teleajen, apă, gură, plaiă,rîă . 36, 41,42, 

54, 55, 153 n. 2., 331, 344 
Teleki, boier ungur . 34 

Telejinel, rîă .. . .. 42 

Teleorman, judeţ .. .. . . . 325 

Telului, gură . .. 36 

Temişoara-Temişvar, cetate 43, 

67, 72, 174, 75, 81—83, 89 
Theadosie, Mitropolitul ţări 

57, 6U, 72, 93, 98, 100, 115, 

125, 128, 129, 341 

Tigeni, moşie . . . 288 

Tighina, cetate .. . 

168, 181, 197 

„11, 21; 

2 105,467, 

Tiha de sus, sat . . . . . , . 288 

Tirgovişte, oraș, scaun. .. . 57.59 

60, 65, 67, 69, ';2—74, 76, 

84, 86, 88, 93, 94, 9%, 9%, 
103, 106—108, 110, 115— : 

117, 138—142, 144, 146— 

148, 151—154, 156,157, 161, 

162, 164—168, 171, 175— 
179, 183, 184, 186, 187, 190, 

191,193—195.197, 204,205 
212, 222, 228-—236,, 238, 244, 

247, 249, 308, 324, 341. 

Tirşor, boieri, vezi Negoeşti . 
>» > ot. . „+ 328, 356 

> mănăstire . . „337, 346, 349 

» moşie, hotar . . . . „264,350 

» sat... „328—330, 
, 350, 353 

>: Sima Logofâtu ot, . . 333, 356 
>». Vintilă Paharnicul ot . 336, 356
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Tisa, apă. „75,79, 80—82 

Tismana, mănăstire . . . „65, 338 

Titeanu, Negoiţă 350 

Titel, cetate . , . . . . , .75,79,80 

Tocilescu, Gr.G.. ... „253 n.1 

Tâder sin Marco biv Vel Armaş . 341 

Toderaşco brat David Ceauşul . 200 

Tohani, câmpii, sat. ..... 33 

Tomarova, localitate „212 

“Tomeanul, Preda vtori Postelnic 70 n. 1. 

Tomeni, moşie... ....- 274 

“Topliceanu, Gligore biv Vel Me- 

delnicer. a... . 348 

Topliceanu, “Neagoe Vel Pitar „212 

» Serdaru . . 203 

(arborul genealogic) 

Transilvania . . » „250 n.1 

“Tucheli Groful, Craiul „15, 28,29, 

30, 32—45, 66 
Tudor nepotul lui Stanciu Slu- 

gerul din Negoești .... . 334 

Tudora... . ... . „328, 356 

“Tuducescu Juiiu, funcţionar . „325n.1 

Tunari, conac, moșie . . . 108,170,288 

Tungea, apă (în Turcia) . . 134 

Turnu, oraş. .. 70, 71 

Turtucaia, vadul ot. . 55, 111,116, 128 

F, 

Țarigrad . . . . - - e. . . „ 246, 

249, 250, 255, 267—270, 282, 

311, 312, 314,315, 322, 324, 

335, 336, 341 n. 1, 353, 354 
Ţarul Rusii, Petru cel Mare . 199, 

201 n., 202, 204, 205, 208, 

209, 223, 245, 250 n. 1 
Ţăruş, lon Hatmanul cumnat cu 

Dumitraşcu Vodă Cantemir . 208 

Ţigani delae. ..... 277 

> > vatră 271 

Ţinţăreni, sat. . ....... 79, 83 

utora. . „ 202, 210, 238, 246   
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U. 

Udeni, moșie. ........ 335 

Urlaţi, oraş. : , .. . . . . „98,200 

„n, 2., 204 

Urzicuţa, moşie . „272, 275 

V. 

Văcăreșci, localitate lingă ' Bucu- 

reşă. .... „112, 120 
Văcăreșci, mănăstire .. . . 26? 

> sat .. ....,... 176, 

318, 322, 325 
Văcărescu, Bălaşa sin lanache Aga 166 n.2 

» Barbu biv Vel Şetrar sin la- 

nache Aga .. .  . . „ . 920, 321 

Văcărescu, Costandin Postelnic, 

al 2-lea Logofet, biv şi Vel Vi- 

stier sin lanache Aga . . .319—321 

Văcărescu, lanache Vataf, Vel Agă, 

Vel Paharnic, Vel Clucer, Că- 

pitan za lefegii, Căpitan za copii 

29, 69, 122, 125, 137, 142, 

143, 145, 150, 159, 162, 165, 

166 şi n; 2., 170, 171, 176, 

178, 179, 183, 189, 191, 19%, 
245, 246, 250, 314, 317—327 

=Stanca ..... .. 318 

Văcărescu, Ivan Vatafu. . . . 317,318 

» Negoiţă Spătaru — Nea 

șa Bucşanca .. . .. O317, 

320, 323— 325 şi n. 2, 327 

Văcărescu, Radu sin lanache Vel 

Agă „320, 321 
Văcărescu, Ştefan Postelnic, biv 

Vei Vornic za Tirgovişte, Vel 

Stolnic, Vel Clucer, sin lanache 

Aga ... . . . . . . . .. . 320, 

: 321, 323, 324 

Văcărescu, Theodor C.. . .. 326 

Vai-de-iei, Costandin, ot . 264 

» » » Mogoş Căpitanul . 264
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Vai-de-iei, Neanul Căpitanul, den 264 
» > >» Udrea Cămărașul » 264 
» > >» Vasile teciorul lui Cos- 
tandin, nepot lui Mogoș Căpi- 
tanul. .... 264 

Vălcăneșci, sat . . 336 

Văleanul, vezi Rustea. 

Văleni, oraș ....., „42, 43 
Văsieștilor, moșie. 277 
Văsiiii Vel Căpitan de Lefegii . 37 
Vasile Lupu Domnul Moldovei. 153 n. 7 

» Vel Stolnic de Ţara de sus 
(Moldova) . ...,..... 58 

Vede, apă .. 300 
Velisarie Căpitanul, . 122 
Veneţia . „250n.1, 

253, 291, 294, 295, 298, 

299, 302, 303, 311 
popor . ... . 89 

Vergo Vel Clucer, Vel Paharnic, 
Vel Portar. 

Veneţieni, 

„13, 24, 
61, 65, 83, 106, 107 

Veteran Ghenerariu . „9, 48, 67, 68 
Vicol Căpitanu . , .- 37 
Viforita, mănăstire de Călugăriţe   
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Viz-ocnă, sat în Ardeal . ... 41 
Vlădăianu [a .. 329 
Vlădescu, Pârvul Vistierul . . , 48 

» Şerban Comisul 9, 14 
Vladimirescu Papa saă Pavel 91 n.1 
Vladimirescu, Tudor . 91 n.1 
Vlăduleani, sat . 276 
Vlaicul Armaşul. 103. 
Vlaşca, judeţ . „339, 340, 344 
Vlasie Stegarul . 206 
Vlasto, Dumitrache vtori Vistier 163 
Voinești, moșie sud Dâmboviţa 283 
Voivod, valea lui . .. 308 
Vornicul de Tirgovişte . . . 146, 161, 

190, 194 
Vozia, cetăţile dela „72, 193, 194 
Vranci, munţi . . „201 şi n. 
Vrănești, Bârsan din 333 

Z. 

Zărneșci, sat .. .. 33 
Zătreanul, Preda Vataful Bănesc 

al Scaunului Craiovei . . . . 70, 7% 
Zătreanul, Preda Căpitanu . . . 33 

227 | Zeletin, moșie „892 Vilcea, judeţ .,...... 227, 256, | Zgârciți, moşie . . . . .... 275 
315, 316 | Zvorsca, moşie . 273. 

——————



PLANȘELE 

1) Radu Vel Logofăt Grecianu, Cronicarul lui Costandin 

Vodă Brâncoveanu . . . 

2) Vederea bisericei din satul Mogoşdia, zidită la 1688 de 

Costandin Brâncoveanu Vel Logofăt lingă Curtea sa 

3) Vederea intrărei în Curtea Saraiului Sultanilor saă fpa//a 

Poartă din Constantinopole Ra PRR 

4) Vederea mănăstirei Hurezi ot sud Vilcea zidită între ani 

1690—1694, de Costandin Vodă Brâncoveanu . , 

5) Vederea ruinelor Palatului Domnesc din Tîrgovişte cu 

Chindiea rezidită sub Gheorghe D. Bibescu Vodă . 

6) Vederea bisericei și hanului sfete Gheorghe noă din Bu- 

curești, zidite de Costandin Vodă Brâncoveanu în anul 1706. 

Hanul servea și de Conac pentru oaspeți înalți ca Patriarhi 

și alţi. Așa se aflati binalele până la cutremurul dela 1802 

când sau dărâmat turnurile. Turnul principal conținea un ves- 

tit Clopot care suna clar: Brân-co-vea-nu, Brân-co-vea-nu. . 

7) Vederea bisericei mănăstirei sfintu Gheorghe noi din 

Bucureşti, cum era după cutremurul din 1802 prin reparația 

“ei fără turnuri și fără vestitul clopot. Ea stătu așa până la 
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6 

10 

13 

27 

60 

154 

Aprilie 1847, când arse, d'odată cu întreg centrul Capitalei,. 

atât biserica cât și chiliile din prejur. In zileie noastre ea fu 

prefăcută cu totul în mijlocul unei grădini . î.. 

8) Vederea reședinței Patriarhiei din Constantinopole, zisă 

mănăstirea Sfete Gheorghe, în Fanar . i. 

9) Arborul genealogic al boierilor ot Drugănești | 

10) Tăierea capetelor de către Sultan-Ahmet, în Constanti- 

154 

1783 

203
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nopole, la 1714, a Voevodului Costandin B. Brâncoveanu Sa 

a 4 fii ai lui și a boierului lanake Văcărescu. . . . „250 

"11) Neamul Brâncovenesc. Părinţi ctitorului Costandin Vodă, 

dela mănăstirea Hurezi . . . . . s.a e. . 256 

12) Ctitorii dela Hurezi (privind spre ușa bisericei) toți cu 

coroane de Voevozi ca și Matei Vodă ot Brâncoveni.. . . 256 

13) Ctitori bisericei satului Mogoşsia, zidită de Costandin 

Brâncoveanu, fiind boier, 1687 ; zugrăviți aci fiind Voevod (1710) 265 

14) Tabloii cronologic-biografic al copiilor lui «Costandin 

Vodă Brâncoveanu . . . cc 315 
15) Arborul genealogic al Brâncovenilor. . . . . . . . 316 
16) Ctitori bisericuței zisă Bolniţă, lângă mănăstirea Hu- 

rezi, zidită la 1696... . . . e 842 

17) Neamul boierilor ot Tirşor—ot Negoeşci — ot Popeşti 

(Prahova)—Negoescu. . . . . a 356



  

  
  

TABELA DE FAC-SIMILE 

agin 1) Ultima față după Predoslovia originală a Radului Logofăt Grecianu Se 
unde se vede și iscălitura îi... 

5 
2) Iscălitura lui Costandin Brâncoveanu vtori Postelnic, din 1674 Ghe- 

nare 20 
257 

3) Iscălitura lui Costandin Brâncoveanu vtori Logofet, din 1677 Ghe- Darie 15. 259 
4) Iscălitura lui Costandin Brâncoveanu Beizadea, din 1704 Februarie 13 268 
5) Iscălitura lui Ştefan Brâncoveanu Beizadea, din 1704 Februarie 13 269 
6) > >»  lanache Văcărescu Vel Căpitan za Lefegii, din 1693 

Februarie 10 . a i 317 
7) Iscălitura lui Ianache Văcărescu Ve] Căpitan za Lefegii, din 1693 

Martie 6... aaa. . 317 
8) Iscălitura lui Ianache Văcărescu Vel Agă, din 1695 Iulie 23, 318 
9) > > > > >» » 1696 Iunie 10. 318 

10) » > » > >  Clucer, din 1712 April 6 320 
11) Pecetea şi iscălitura lui Neagu Vel Agă, din 1622 Iunie 26. 332 
12) » » > >» Mihai Postelnicul ot Negoești, din 1623 

Mai 27... e 882 
13) Pecetea și iscălitura lui Antonie Postelicul ot Negoeşti, din 1632 

Ghenaric 8 . e 335 
14) Pecetea și iscălitura lui Coman Comisul, din 1635 Ghenarie 31. 336 
15) . » > »  Pătrașco Postelnicul, din 1635 Ghenarie 31 336 

16) Iscălitura lui Coman Comisul sin Aga Neagul, din 1643 Iunie 2. 337 
17) » »  Neagul, din 1647 Aprilie sc... a... 338 
18) Pecetea și iscăhtura Sofiicăi Comisoaia, din 1647 Aprilie 30., . _ 238 
19) >» > » lui Nicula sin Neagul, din 1647 Aprilie 30. 338 
20) » > > » Gherghe sin Neagul ot Negoești, din 1647 

Aprilie 30 
338 

21) Pecetea şi iscălitura lui Pătrașco Postelnicul, din 1647 Aprilie 30. 338 
22) > » > » Marco, din 1647 Aprilie 30... .. , 338 

23) Iscălitura lui lo Antonie Voevod, din 1670 Martie 14 342 
24) » » Pană Vel Vornic, din 1718 Aprilie 3 . 347 
25) -» » :p » Logofăt, fără dată ...... i 

4 26) > > Mariei Bărcăneasca, din 1738 lunie 29. .., ...
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14 rindul 5 sus în jos în loc de nprtu oby 

  

  

i4 >» 20 vo» >» »» 

17 >» 6 >> ov» > 

17 >» ljosînsus » » 

19 >» 38 oo 5 vo 

37 8 sus înjos » » 

6l » 5josiînsus» » 

70 » 10susînjos » » 

121 » 6jos în sus >» » 

178 >» 9 >» o» o» 

185 » 15 >» o > 

186 »  9susînjos » 

195 >» 2 >» >» >» 

203 >» 1 x so 
208 » 14josinsus » » 

209 » 25susiînjos >.» 

219 » 4 va o o». 

228 » 19josînsus > » 

256 >» săsc citească» » 

256 >» >> > > > 

259 »  t)josîn sus»>» 

262 >» 7 23 2 >> 

288 » 8 2» a >» 

346 > 1 >> 2 >> 
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